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RESUMO 

 

O presente estudo tem como temática principal os catálogos on-line de Instituições 

de Ensino Superior (IES) Públicas do Estado do Rio de Janeiro, com foco na 

representação documentária de itens digitalizados pertencentes a coleções 

especiais. Discorre sobre a representação documentária das coleções especiais que 

foram digitalizadas e estão presentes nos catálogos das bibliotecas dessas 

instituições. Ressalta o fato de que algumas dessas instituições iniciaram suas 

atividades no final do século XIX e início do século XX, o que se infere que tais 

instituições sejam guardiãs de coleções especiais. Busca apresentar um panorama 

acerca das bibliotecas das IES públicas que disponibilizam seus catálogos na 

internet e que nesses catálogos tenham obras raras ou especiais digitalizadas. 

Analisa brevemente a forma como é realizada a organização e disseminação desses 

itens bibliográficos e documentais especiais no formato digital, a fim de possibilitar a 

configuração de um panorama a respeito da organização e representação 

documentária de coleções especiais, especialmente no que se refere à catalogação, 

digitalização e disseminação desses acervos e coleções. Para tal, recorre-se a 

análise dos sítios institucionais (sites, blogs, redes sociais, entre outros) e dos 

catálogos e bases de dados on-line das IES Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

disponíveis para acesso público. Enfatiza a importância da necessidade de uma 

representação mais criteriosas dos itens que fazem parte de uma coleção especial, 

especialmente dos itens digitalizados, que podem ser acessíveis a usuários em 

diferentes localidades. Expõe sucintamente as normativas inerentes à catalogação 

de itens com caráter especial e de artefatos a serem digitalizados. A fim de situar a 

importância dos catálogos e das bibliotecas, realiza-se um levantamento histórico a 

respeito do surgimento e evolução dos mesmos no decorrer dos anos. Por fim, 

ressalta a importância da representação documentária no processo de recuperação 

da informação e da digitalização de coleções especiais para o processo de acesso à 

informação. 

 

Palavras-chave: Representação documentária. Recuperação da informação. 

Digitalização. Coleções especiais. Catálogos on-line. 

 

  



ABSTRACT 

 

This study has as its main theme the online catalogs of Higher Education Institutions 

(HEIs) Public state of Rio de Janeiro, focusing on documentary representation of 

digitized items come from special collections. Discusses the documentary 

representation and digitization of special collections exist in the information units of 

these institutions. It underscores the fact that some of these institutions began 

operations in the late nineteenth century and early twentieth century, which infers 

that such institutions are guardians of special collections. Seeks to present an 

overview about the libraries and information units of public higher education 

institutions that offer their catalogs on the Internet. Briefly reviews the way it is carried 

out the organization and dissemination of these bibliographic and documentary 

special items now in digital format in order to enable the configuration of an overview 

about the organization and documentary representation of special collections, 

especially with regard to cataloging, digitization and dissemination of these 

collections and collections. To this end it uses the analysis of institutional sites 

(websites, blogs, social networks, etc.) and catalogs and online databases of state 

public university in Rio de Janeiro available for public access. It emphasizes the 

importance of the need for a more judicious representation of the items that are part 

of a special collection. succinctly sets out the regulations inherent in cataloging items 

with special character and artifacts to be scanned. In order to situate the importance 

of books and libraries, carried out a historical survey about the emergence and 

evolution of the same over the years. Finally, it emphasizes the importance of 

documentary representation in the information retrieval process and special 

collections scan to process access to information. 

 

Keywords: Descriptive Representation. Information Retrieval. Scanning. Special 

Collections. Online catalogs 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 Durante séculos a humanidade armazena o conhecimento sob diferentes 

formas, desde os tabletes de argilas até os arquivos digitais. Acredita-se que a 

invenção da escrita tenha possibilitado ao homem registrar o conhecimento em 

inúmeros suportes, com o escopo de preservar seu conhecimento ou até mesmo, 

para se comunicar com os demais seres humanos e inclusive com as novas 

gerações.  

 Segundo Bettencourt (2011, p. 12), “Muito antes do despontar da prensa 

móvel de Gutenberg, o homem vem armazenando o conhecimento em suportes 

informacionais, a fim de assegurar a guarda e a memória de sua história por 

gerações futuras.” Não obstante, com o advento de novas tecnologias, é possível 

encontrar o registro e a difusão do conhecimento nas mais variadas formas e mídias 

eletrônicas. Em algumas situações, o registro nasce na forma impressa e 

posteriormente é convertido em formato digital, através do processo de digitalização, 

por exemplo. 

 Com o avançar dos séculos, grande parte da informação que era produzida, 

passou a habitar espaços denominados hoje como arquivos, bibliotecas, e museus. 

De acordo com Ribeiro (2005a, p. 78), “Tradicionalmente, bibliotecas e arquivos têm 

sido considerados locais privilegiados de conservação da memória, ideia 

intimamente associada à guarda/custódia de documentos (suportes materiais de 

informação, predominantemente em papel)”. Contudo a história das civilizações 

demonstra a perda de inúmeros suportes que continham informação. Grande parte 

desses registros vem se perdendo devido a catástrofes naturais, guerras entre 

povos, ação de agentes deteriorantes físicos e biológicos, dentre outros. 

 Vale lembrar que, desde os primórdios das bibliotecas, alguma forma 

rudimentar de catalogação já existia, com o intuito de controlar e de certa forma 

conhecer e dar patrimônio aos documentos que ali estavam abrigados. Fiuza (1987, 

p. 44) discorre o seguinte: “Nos períodos antigos da história encontramos alguns 

remanescentes de listagens de livros [...] Na literatura grega, há referências a 

coleções de livros pertencentes a indivíduos ou a bibliotecas.” 

 Nos dias atuais, a pressão pelo acesso dinâmico e eficaz da informação dar-

se-á em virtude da necessidade de diminuição do manuseio do item original, devido 
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a questionamentos relacionados à preservação e à segurança do item especial1. 

 Assim sendo, essas preocupações voltadas à preservação, à segurança e   

ao acesso corroboram para o fortalecimento do processo de digitalização. Tendo em 

vista que a digitalização consiste numa importante ferramenta capaz de contribuir no 

processo de viabilização do acesso à informação existente em documentos 

impressos. 

 Deste modo o processo de digitalização colabora com a promoção do acesso 

ao conteúdo informacional de diferentes documentos que possam estar a 

quilômetros de distância do usuário que está solicitando a referida informação. 

Portanto a digitalização é um processo eficaz de disseminação da informação e é 

esse processo de digitalização que motivou a seguinte questão de pesquisa: Como 

está sendo a catalogação dos documentos digitalizados?   

 No decorrer dos anos, muito da história da humanidade vem se perdendo 

devido à falta de preservação e conhecimento da totalidade dos registros existentes 

em Bibliotecas. Provavelmente esta perda ocorre pela inexistência ou à insuficiência 

do controle dos acervos, ou seja, não há ou são escassas as medidas voltadas à 

catalogação dos acervos e coleções especiais. Somente a digitalização não 

garantirá o acesso à informação. É fundamental que se crie instrumentos eficazes 

de busca e recuperação e um dos instrumentos mais difundidos na Biblioteconomia 

é o catálogo. 

 Os catálogos, por sua vez, exercem a função de promover o acesso à 

informação, pois garantem aos usuários a possibilidade de localizar o item desejado 

por meio tanto da representação temática como da representação descritiva. Deste 

modo, os catálogos são caracterizados como o instrumento fundamental no 

processo de recuperação da informação em bibliotecas (SOUSA; FUJITA, 2012). 

Neste sentido, Ferraz (1991, p. 91) resume a funcionalidade do catálogo na seguinte 

forma: “Então, no catálogo, o usuário pode encontrar duas importantes peças de 

informação: se a biblioteca possui o item desejado e, se tem, onde ele está 

localizado na coleção.” 

 Neste contexto de usabilidade do catálogo na organização, representação e 

                                            
1  Neste trabalhou optou-se pela utilização do termo “especial”, em itens especiais, documentos 
especiais e coleções especiais, para se referir a todos os itens bibliográficos com características 
especiais que fazem parte dos acervos das bibliotecas. Incluindo os seguintes: obra rara, obra antiga, 
obra autografada pelo autor e/ou com dedicatória, obra histórica, dentre outros materiais que possam 
ser considerados especiais pela bibliografia da área de Biblioteconomia e também pela instituição 
detentora dos itens especiais. 
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recuperação é que se caracteriza o foco desta pesquisa. Em suma, esta pesquisa 

está inserida na Linha de Pesquisa referente à Organização e à Representação do 

Conhecimento (ORC) do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, cujo 

enfoque será direcionado à representação documentária dos itens de coleções 

especiais digitalizadas pertencentes aos acervos das Instituições de Ensino Superior 

(IES) Públicas do Estado do Rio de Janeiro, que se encontram disponíveis para 

acesso on-line.  

 Embora os acervos e coleções especiais necessitem de medidas de 

preservação como acondicionamento e climatização específicos, este estudo aborda 

especificamente as ações que são destinadas à divulgação das coleções especiais 

que foram digitalizadas, conforme os objetivos descritos a seguir. 

   

1.1 Objetivos 

 

 O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar um panorama sobre 

organização e representação documentária de coleções especiais presentes em 

bibliotecas e demais unidades de informação de IES Públicas do Estado do Rio de 

Janeiro, especialmente no que se refere à catalogação, digitalização e disseminação 

dos itens digitalizados. A seguir, os objetivos específicos: 

a) Identificar as IES Públicas do Estado do Rio de Janeiro que possuem 

coleções especiais; 

b) Coletar dados sobre os procedimentos utilizados para a organização e 

representação documentária; 

c) Analisar os catálogos e a representação documentária dos itens 

digitalizados;  

d) Apresentar um panorama sobre a representação documentária das 

coleções especiais digitalizadas das IES Públicas do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

1.2 Justificativas 

 

 É notório que os acervos especiais e raros devem ocupar um lugar de 

destaque nas bibliotecas e unidades de informação, uma vez que estes artefatos 

literalmente retratam fatos, experiências e costumes de uma era ou de uma 
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sociedade não existente mais. No entanto, são de grande valia para salvaguarda da 

história e culturas de um povo e até mesmo de uma nação. A alusão ao caráter 

histórico desses acervos demonstra que são respeitáveis por diversos motivos, entre 

eles permitir a preservação da memória institucional, nacional e internacional. 

 Apesar de serem considerados materiais de suma importância, muitos 

acervos raros, históricos e especiais encontram-se sob a forma de uso restrito, pelas 

condições físicas do próprio documento. Por causa dos danos sofridos pela ação do 

tempo, não convêm serem manipulados com frequência pelos usuários. A partir 

disso, cabe destacar que o processo de digitalização além de promover uma melhor 

propagação de acesso a conteúdo informacionais de coleções especiais, também 

poderá ser caracterizado como uma ferramenta de preservação. 

 Entretanto, para que a digitalização seja considerada uma forma de 

preservação dos documentos, esta deverá ser realizada de forma adequada, ou 

seja, respeitando uma série de prerrogativas que visam à salvaguarda e à 

conservação do objeto ou item original. 

 Por meio de revisão da literatura, nota-se que apenas a digitalização não é 

suficiente para o usuário encontrar a informação, pois esse objeto digital, tal como o 

original, deverá ser representado. A representação documentária deve ser adequada 

ao usuário, ao acervo e à tipologia documental. Por isso, estudos sobre 

representação de documentos digitalizados devem ser realizados, visando 

proporcionar a busca e a recuperação da informação. 

 Em virtude dos fatores destacados anteriormente, é inegável que muitos 

acervos especiais e de notória importância histórica ainda possam estar 

desconhecidos. Neste sentido, este estudo se justifica pelo fato de que a 

digitalização e a disponibilização dos arquivos não são suficientes para a 

disseminação da informação. Acredita-se que a organização e representação de 

documentos digitais oriundos de coleções especiais devem ser tratados respeitando 

cada uma de suas particularidades e possuir uma representação documentária 

adequada às suas características, para ser buscado e recuperado pelos usuários.  

 A escolha do foco de estudo se justifica porque as IES são instituições 

seculares e são o lugar no desenvolvimento científico brasileiro. Segundo Dantes 

(2005), o desenvolvimento da Ciência no Brasil iniciou-se em 1500 com as 

inumeráveis ações que promoviam a prática da ciência no território brasileiro. Um 

exemplo dessas práticas científicas consiste nas viagens exploratórias, onde se 
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buscava estudar a fauna, a flora e a cultura indígena, bem como nas observações 

astronômicas realizadas pelos jesuítas.  

 As primeiras edificações científicas no Brasil iniciou-se após a chegada da 

Corte Portuguesa, onde em 1808 criou-se no Rio de Janeiro a Escola Médica e o 

Horto e de acordo com Dantes (2005), institui-se também a Academia Militar do Rio 

de Janeiro em 1810. A partir de então, outras instituições foram inauguradas no 

Estado do Rio de Janeiro e em outros pontos do Brasil. 

 No decorrer dos anos, grande parte dessas entidades científicas criadas no 

Império do Brasil tornaram-se Instituições de Ensino Superior (IES) e 

posteriormente, muitos desses estabelecimentos isolados uniram-se promovendo o 

surgimento de Universidades em várias regiões do país. Por isso, grande parte das 

instituições que farão parte desse estudo encontram-se inseridas em instituições 

históricas e tradicionais. Mediante a isso, acredita-se que seja possível identificar 

exemplares únicos e especiais sob a responsabilidade das bibliotecas dessas 

instituições. Para tal, cabe a realização de estudos com vistas à adequação dos 

registros bibliográficos (representação documentária) e às necessidades dos 

usuários 

 Como forma de contextualizar esse estudo, vale destacar que as Faculdades, 

as Universidades, os Centros Federais de Educação Tecnológica são oriundos de 

instituições tradicionais de ensino superior que remontam mais de um século de 

existência, tendo em vista que a primeira Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

teve origem no início do século XIX (FÁVERO, 2006). No ano de 1909 foram criadas 

19 Escolas de Aprendizes Artífices que no decorrer dos anos passaram por várias 

transformações, até que se constituíram em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (PORTAL BRASIL, 2011). 

 Seguindo esses parâmetros de viabilização de acesso à informação, Baptista 

(2015) afirma que, no panorama contemporâneo, o registro textual não se torna 

obsoleto, porém passa a ter novo significado; não somente como elemento de 

organização e representação da informação, mas também passa atuar como 

condutor de definições favoráveis à propagação de conteúdos e à concepção do 

conhecimento. 

 Considerando que o meio científico é um ambiente que realiza a maioria das 

pesquisas brasileiras e o Estado do Rio de Janeiro é um dos precursores no Ensino 

Superior no Brasil, acredita-se que as instituições situadas no Rio Janeiro possuem 
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um acervo riquíssimo e várias coleções especiais que poderão contribuir com esta 

pesquisa. 

 Por fim, este estudo está sendo realizado no âmbito do Mestrado Profissional 

em Biblioteconomia, o que permite aliar a pesquisa científica à realidade profissional, 

que neste caso, se atém à atuação desta pesquisadora como bibliotecária há sete 

anos em uma coleção especial de uma instituição de ensino superior pública. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 A estrutura deste trabalho é constituída por 7 seções e se inicia com esta 

Seção 1, que contém a introdução que apresentou o tema, o problema, os objetivos, 

as justificativas e a relevância científica, expondo assim o contexto desse estudo. 

 A Seção 2 descreve detalhadamente os procedimentos metodológicos 

adotados na elaboração deste trabalho, envolvendo a pesquisa bibliográfica, a 

coleta de dados realizada nos sites institucionais, o universo da pesquisa e as 

dificuldades enfrentadas. 

 A Seção 3, intitulada “Representação do Conhecimento e da Informação”, 

apresenta os conceitos de Dados, Informação e Conhecimento, Organização do 

Conhecimento (OC), Organização da Informação (OI), Recuperação do 

Conhecimento (RC), Recuperação da Informação (RI), Representação do 

Conhecimento, Representação da Informação, Biblioteconomia. Na subseção 3.1 

ressalta a importância dos “Instrumentos e Normativas da Informação”, 

contextualizando com a temática da Representação Documental e observando a 

importância das regras, formatos e normativas internacionais de catalogação. Na 

subseção 3.2 discorre acerca da importância e evolução dos catálogos no decorrer 

dos anos, ratificando a importância dos conceitos de catalogação cooperativa e 

compartilhada. 

 A Seção 4, denominada “Das bibliotecas da Antiguidade às coleções 

especiais”, traz um aparato de informações de cunho histórico acerca do surgimento 

dos livros e das bibliotecas, das bibliotecas na Idade Média, do surgimento das 

universidades, das bibliotecas monásticas, da importância da Revolução Francesa e 

da inserção da informática nas bibliotecas. Na subseção 4.1 destaca as 

características próprias das coleções especiais. Apresenta também os conceitos de 

coleção, coleção especial e acervo raro. Em 4.2 aborda a questão da digitalização e 
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acesso as coleções especiais e em 4.3 ressalta a importância do catálogo para as 

coleções especiais.  

 Na Seção 5 são analisados os dados extraídos dos sites do Ministério da 

Educação, do Sistema e-MEC, das Instituições Públicas de Ensino Superior do 

Estado do Rio de Janeiro. Nas subseções da seção 5 apresentam os resultados 

acerca das pesquisas realizadas nos catálogos das IES Públicas do Estado do Rio 

de Janeiro que possuem catálogos on-line.  

 Na Seção 6 apresenta o quadro referente às informações obtidas nos 

catálogos on-line das IES Públicas do Estado do Rio de Janeiro, seguidos das 

considerações finais na Seção 7. As referências compõem o único elemento pós-

textual e localizam-se no final deste trabalho. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa se define “como o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.” Gil (2002, 

p. 17). Entretanto, ressalta-se que a condição para promoção de um estudo de 

caráter científico faz-se necessária à admissão de um método.  

 Em vista disso, cabe lembrar que, 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; 
em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes 
métodos são ciências. Dessas afirmações podemos concluir que a 
utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas 
não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Assim, o método é o 
conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 
e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 
verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201).  

 
 Em decorrência da importância do acesso e da preservação dos acervos de 

cunho histórico, raros e especiais, optou-se pela realização de uma pesquisa 

exploratória relativa à temática. Não obstante, o foco deste estudo se conduzirá no 

contexto das Bibliotecas e Unidades de Informação, de IES Públicas do Estado do 

Rio de Janeiro.  

 O estudo exploratório se constituirá basilar para a realização deste trabalho, 

em razão de que, 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na 
maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 
com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 
compreensão (GIL, 2002, p. 41). 
   

 Para fundamentar a pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico 

acerca da temática da Catalogação, Representação Descritiva, Digitalização, 

Preservação, Acervos Raros, Especiais e de Memória. Os conceitos de 

Catalogação, Representação, Digitalização, Preservação e Acervos Raros e 

Especiais e de Memória perpetuar-se-ão em todas as faces do processo. 

 O levantamento bibliográfico, referente ao estudo, se realiza por intermédio de 

literatura da área; consulta às bases de dados e repositórios nacionais e 

internacionais nas áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação e Memória; 
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normativas internacionais na área de Representação Descritiva e Organização do 

Conhecimento. 

 Para contextualização da problemática, procurou-se a realização de uma 

pesquisa exploratória nos websites institucionais das Bibliotecas, por meio de 

análise de dados disponíveis em seus sites institucionais e demais recursos 

eletrônicos (blogs, redes sociais, dentre outros), ou seja, instrumento de ação direta 

e adoção do instrumento de observação indireta denominada questionário. 

No caso da observação indirecta, o investigador dirige-se ao sujeito para 
obter a informação procurada. Ao responder as perguntas o sujeito intervém 
na produção da informação.[...] [...] Na observação indirecta, o instrumento 
de observação é um questionário ou um guião de entrevista [...] (QUIVY; 
CAMPENHOUDT, 2013, p. 164). 

 
 A princípio, esta pesquisa teria como instrumento de coleta o questionário, 

mas esse instrumento teve que ser alterado após a qualificação, que ocorreu em 30 

de abril de 2015. Após a qualificação, realizou-se algumas modificações no projeto e 

no questionário, que foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) / 

Plataforma Brasil no dia 14 de novembro de 2015. O parecer do CEP referente à 

pesquisa somente foi liberado no dia 14 de fevereiro de 2016. 

 As deliberações existentes no Parecer nº 1.411.026 foram consideradas 

inviáveis de serem realizadas em tempo hábil para concretização da pesquisa. 

Tendo em vista que o parecer em questão determinou que cada Instituição que 

fizesse parte da pesquisa emitisse previamente uma autorização dos diretores de 

cada uma das Unidades de Informação que fariam parte do estudo. 

 Visto que a ideia principal era o envio do questionário on-line no formato 

Google Docs, a fim de que não houvesse a necessidade de deslocamento da 

pesquisadora em questão em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. Sendo 

assim, no dia 11 de março de 2016 o CEP foi informado sobre a alteração da 

pesquisa e um novo desenho teve que ser proposto, com a coleta dos dados através 

dos sítios institucionais disponíveis ao público, que não implicaria em aprovação do 

CEP. Deste modo, a aplicação do questionário será adotada em pesquisas futuras. 

 Entretanto, a fim de não modificar todo o objeto do estudo, optou-se pela 

realização da pesquisa, utilizando apenas os dados disponíveis ao público nos 

websites institucionais e na revisão de literatura específica na área, conforme será 

apresentado a seguir.  
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2.1 Universo da pesquisa 

  

 Como o intuito deste trabalho é conhecer o modo como as Coleções 

Especiais proveniente dos acervos das bibliotecas e unidades de informação de IES 

Públicas do Estado do Rio de Janeiro encontram-se organizados e representados 

em seus catálogos e demais mecanismos de busca on-line, optou-se pela consulta e 

observação de seus catálogos e mecanismos de busca disponíveis na web. 

 Assim sendo, a fim de alcançar os objetivos desse trabalho e seguir os 

procedimentos científicos, utilizar-se-á como instrumento de coleta de dados a 

observação e consulta/busca aos sítios institucionais das instituições que farão parte 

desta pesquisa. O uso desse instrumento permitirá identificar de que maneira as 

Bibliotecas e Unidades de Informação das Instituições de Ensino Superior Públicas 

do Estado do Rio de Janeiro encontram-se realizando o processo de Representação 

Documental das suas Coleções Especiais.  

 Em um primeiro momento foi necessário identificar quais são as IES Públicas 

sediadas no Estado do Rio de Janeiro. E a partir disso, ou seja, com base neste 

universo, iniciou-se a segunda etapa: identificar quais as Bibliotecas e Unidades de 

Informação localizadas em cada uma dessas Instituições que fazem parte deste 

universo de estudo. 

 Nessa perspectiva, realizou-se no dia 28 de janeiro de 2016 uma consulta a 

Base de Dados oficial do Ministério da Educação denominada Sistema e-MEC que 

dispõe de informações relativas às Instituições de Ensino Superior – IES em todo o 

Brasil a fim de identificar quais são as Instituições Públicas de Ensino Superior no 

Estado do Rio de Janeiro de origem Municipal, Estadual e Federal existentes no 

Estado do Rio de Janeiro.2  

 Ao todo no site do e-MEC foram identificadas 28 instituições de Ensino 

Superior Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Para cada uma dessas instituições 

foi realizada no Google uma busca livre em prol da localização de sites oficiais e até 

                                            
2 Nessa pesquisa optou-se por analisar apenas as instituições de ensino superior públicas do Estado 
do Rio de Janeiro que estão sob a alçada do Ministério da Educação (MEC). Neste caso, não foram 
analisadas as instituições que encontram-se sob a alçada do Ministério da Ciência & Tecnologia, 
Ministério da Cultura, dentre outros. Portanto, não fizeram parte desse estudo instituições como: 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA); Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP/Fiocruz); Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC); Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (MAST); Fundação Casa de Rui Barbosa, entre outras. Ressalta-se que o campo de 
ensino superior envolve não somente instituições que têm curso de graduação, mas também as que 
têm pós-graduação, vinculadas a outros ministérios, não limitando-se apenas ao MEC.   
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mesmo do endereço oficial eletrônico das instituições identificadas quando no 

cadastro do Ministério da Educação não encontrava-se disposta tal informação. A 

partir do site institucional buscou-se informações sobre as bibliotecas ou unidades 

de informação e informações sobre os catálogos dessas bibliotecas, que resultou no 

quadro 1.  

 A primeira coluna do quadro apresenta as instituições de ensino superior 

públicas do Estado do Rio de Janeiro recuperadas no site do Ministério da 

Educação, a segunda coluna informa se a mesma possui site institucional, a terceira 

coluna informa se a mesma possui catálogos de bibliotecas e unidades de 

informação on-line e a quarta e última coluna informa o sistema utilizado para 

gerenciamento do catálogo on-line das bibliotecas e unidades de informação da 

instituição.  

Quadro 1 – IES Públicas do Estado do RJ 

INSTITUIÇÃO SITE 
CATÁLOGO 

ON-LINE 
SISTEMA 

1. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) 

Sim Sim SophiA 

2. Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO) Sim Não Não identificado 

3. Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) Sim Sim Pergamum 

4. Faculdade de Educação de Itaboraí (FEITA) Não Não Não identificado 

5. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ CAXIAS) 

Sim Não Não identificado 

6. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ PARACAMBI) 

Sim Não Não identificado 

7. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ RIO) 

Sim Não Não identificado 

8. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ PETRÓPOLIS) 

Sim Não Não identificado 

9. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA) 

Não Não Não identificado 

10. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ ITAPERUNA) 

Sim Não Não identificado 

11. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ BOM JESUS DO  ITABAPOANA) 

Sim Não Não identificado 

12. Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro (FAETERJ TRÊS RIOS) 

Não Não Não identificado 

13. Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos 
(FEMASS) 

Sim Não Não identificado 

14. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro (IFRJ) 

Sim Não Não identificado 

15. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense (IFF)  

Sim Sim Informa 

16. Instituto Militar de Engenharia (IME) Sim Sim Pergamum 

17. Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) Sim Sim SophiA 

(Continua) 
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(Conclusão) 

INSTITUIÇÃO SITE 
CATÁLOGO 

ON-LINE 
SISTEMA 

18. Instituto Superior de Educação da Zona Oeste (ISE 
ZONA OESTE) 

Não Não Não identificado 

19. Instituto Superior de Educação do Município de 
Itaperuna (ISEMI) 

Não Não Não identificado 

20. Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro 
(ISERJ) 

Sim Não Não identificado 

21. Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert 
(ISEPAM) 

Não Não Não identificado 

22. Instituto Superior de Tecnologia em Horticultura 
(ISTHORTICULTURA) 

Não Não Não identificado 

23. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Sim Sim SophiA 

24. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro (UENF) 

Sim Sim Informa 

25. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) 

Sim Sim SophiA 

26. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Sim Sim Aleph 

27. Universidade Federal Fluminense (UFF) Sim Sim Pergamum 

28. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Sim Sim Pergamum 

Fonte: baseado em Sistema e-MEC (2016). 

 

 Uma vez que a pesquisa ocorre no âmbito das informações disponibilizadas 

para todos na internet, foram desconsideras 17 instituições por elas não possuírem 

catálogos on-line disponíveis para consulta do público externo, a saber:  

 Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO);  

 Faculdade de Educação de Itaboraí (FEITA); 

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ CAXIAS);  

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ PARACAMBI);  

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ RIO);  

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ PETRÓPOLIS);  

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA);  

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ ITAPERUNA);  
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 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ BOM JESUS DE ITABAPOANA);  

 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ TRÊS RIOS);  

 Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FEMASS);  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ);  

 Instituto Superior de Educação da Zona Oeste (ISE ZONA OESTE);  

 Instituto Superior de Educação do Município de Itaperuna (ISEMI);  

 Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ);  

 Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM);  

 Instituto Superior de Tecnologia em Horticultura (ISTHORTICULTURA);  

 Dando continuidade à seleção do universo de pesquisa, obteve-se 11 

instituições que possuem catálogos on-line disponíveis para consulta do público 

externo.  

 Com base no universo da pesquisa composto por 11 instituições, de um total 

de 28, que correspondente à 39,28% do universo total, apresenta-se um quadro com 

as características de cada instituição que fará parte desta pesquisa. A primeira 

coluna apresenta o nome da instituição; a segunda coluna apresenta a organização 

acadêmica, ou seja, se é uma faculdade, universidade, centro ou instituto; a terceira 

coluna indica se a sua esfera é federal ou estadual (não foi encontrada nenhuma no 

âmbito municipal); na quarta coluna encontra a natureza jurídica e a quinta coluna a 

mantenedora da instituição. 

 

Quadro 2 – IES Públicas do Estado do RJ: universo da pesquisa 3 

INSTITUIÇÃO 
ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA 
ESFERA 

NATUREZA 
JURÍDICA 

MANTENEDORA 

1. Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca 
(CEFET/RJ) 

Centro Federal de 
Educação 

Tecnológica 
Federal 

Autarquia 
Federal 

Centro Federal de 
Educação tecnológica 

Celso Suckow da 
Fonseca RJ 

(Continua) 

                                            
3 Vale novamente destacar que todas as instituições que fazem parte da pesquisa estão vinculadas 
diretamente ao MEC. Não inclui-se aqui instituições de ensino superior públicas que estão sob a 
administração de outro ministério como é o caso de das instituições que estão sob a responsabilidade 
do Ministério de Ciência & Tecnologia, por exemplo. 
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(Conclusão) 

INSTITUIÇÃO 
ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA 
ESFERA 

NATUREZA 
JURÍDICA 

MANTENEDORA 

2. Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (ENCE) 

Faculdade Federal 
Fundação 
Federal 

Fundação Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística  

3. Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia Fluminense (IFF) 

Instituto Federal 
de Educação, 

Ciência e 
Tecnologia 

Federal 
Autarquia 
Federal 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia 
Fluminense 

4. Instituto Militar de 
Engenharia (IME) 

Faculdade Federal 

Órgão 
Público do 

Poder 
Executivo 
Federal 

Comando do Exército 

5. Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (INES) 

Faculdade Federal 

Órgão 
Público do 

Poder 
Executivo 
Federal 

Ministério da 
Educação 

6. Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) 

Universidade Estadual 

Fundação 
Estadual ou 
do Distrito 
Federal 

Universidade do 
Estado do Rio de 

Janeiro 

7. Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro (UENF) 

Universidade Estadual 

Fundação 
Estadual ou 
do Distrito 
Federal 

Universidade 
Estadual do Norte 
Fluminense Darcy 

Ribeiro - UENF 

8. Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) 

Universidade Federal 
Fundação 
Federal 

Universidade Federal 
do Estado do Rio de 

Janeiro 

9. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) 

Universidade Federal 
Autarquia 
Federal 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

10. Universidade Federal 
Fluminense (UFF) 

Universidade Federal 
Autarquia 
Federal 

Universidade Federal 
Fluminense 

11. Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) 

Universidade Federal 
Autarquia 
Federal 

Universidade Federal 
Rural do Rio de 

Janeiro 
Fonte: baseado em Sistema e-MEC (2016). 

 

 Após a constatação de que a pesquisa se dará apenas com dados 

disponíveis on-line e como a revisão de literatura viu-se que o campo de pesquisa 

reduziu-se apenas a 11 instituições. Instituições essas que detém catálogo on-line. 

Porém cabe ressaltar que somente nas seções a frente será verificado se essas 

instituições são detentoras de coleções especiais digitalizadas ou não. Neste 
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momento só foi realizada uma breve triagem para compor o universo de pesquisa, a 

análise dos catálogos ocorrerá na seção 5. 

 

2.2 Objeto de estudo 

 

 Uma vez estabelecidas as instituições que fazem parte da pesquisa, tem se 

como objeto de estudo os catálogos e os registros bibliográficos que contém a 

representação documentária dos documentos que compõem um acervo ou coleções 

especiais das 11 instituições apresentadas no quadro 2. 

 O objeto de estudo dessa dissertação não se encontra inserido diretamente 

na área de Preservação de Acervos e por isso, essa temática não será abordada. 

Todavia o enfoque está direcionado à recuperação e ao acesso as coleções 

especiais em formato digital que é promovido pela Representação Documental 

realizada de forma apropriada ao artefato.  

 

2.3 Dificuldades encontradas 

  

 Embora toda pesquisa apresente alguns aspectos negativos ou dificuldades, 

considerou-se necessário incluir esse tópico porque entre a qualificação e a defesa 

houve uma mudança de instrumento de coleta de dados, que a princípio seria um 

questionário, mas que foi substituído por análise dos catálogos disponíveis em rede.  

 A primeira e grande dificuldade para a realização da referida pesquisa foi 

atender as solicitações estabelecidas pelo Comitê de Ética para a realização do 

estudo preliminar. O projeto inicial aprovado na Qualificação realizada em 30 de abril 

de 2015 propusera o envio de um questionário on-line para todas as bibliotecas e 

unidades de informação que fariam parte da pesquisa. Esse questionário visava a 

obtenção do conhecimento do modo como as IES Públicas do Estado do Rio de 

Janeiro tratavam as suas coleções especiais a serem digitalizadas. Nesse 

questionário havia perguntas como: Qual os critérios definem quais serão os 

primeiros documentos a serem digitalizados? Qual o software utilizado para a 

Organização do conteúdo (documentos) digitais produtos da digitalização? Os 

documentos digitalizados ficam junto a referência do catálogo on-line ou ficam em 

um outro site? Há comunicação entre a referência do catálogo on-line com o site 

onde o documento digital está hospedado?  
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 Esse questionário seria formulado e hospedado no Google Docs e a pessoa 

que fosse fazer parte da pesquisa em nenhum momento seria identificada, nem a 

pessoa e nem a instituição, pois o objetivo era saber como todas as instituições do 

Estado do Rio de Janeiro de modo geral estão executando esse processo. Todavia o 

CEP exigiu que para o envio do questionário fosse necessária uma carta ou outro 

tipo de documento com a ciência e a assinatura do dirigente de cada biblioteca ou 

unidade de informação que receberia o questionário a ser respondido.  

 Devido ao grande número de instituições que receberiam os questionários, 

em torno de 160 bibliotecas e a dispersão geográfica nos quais as instituições 

estavam sediada aliada ao pouco tempo para providenciar toda a documentação, 

optou-se pela mudança do modo em que seria efetuada a pesquisa.  

 E ao invés de se aplicar questionário, optou-se por analisar os catálogos e as 

representações dos documentos que compõem o acervo ou as coleções especiais.  

Com essa mudança de foco, conforme apresentada na seção 2.1, definiu-se um 

novo universo de estudo em 11 de março de 2016. Tal mudança foi informada ao 

CEP por meio de uma carta digitalizada, assinada pela pesquisadora e inserida na 

Plataforma Brasil.  

 Essa reestruturação do instrumento da coleta de dados e a alteração no foco 

na pesquisa foi a maior dificuldade, que culminou no pedido de prorrogação do 

prazo da defesa. 
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3 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO 

 

 Com a avançar dos anos ocorreu um vasto aumento na produção de registros 

do conhecimento em diferentes suportes, favorecendo assim a necessidade de 

incorporação de medidas que visam à Organização e à Recuperação da Informação.  

 Segundo Sousa (2013), esse crescimento pode ter sido dado por diferentes 

motivos, sejam eles em decorrência do aumento populacional ou pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias. O que se sabe é que a quantidade desses 

registros do conhecimento e, por consequência a informação, crescem a cada dia.  

 No âmbito da Biblioteconomia, de acordo com Sousa (2013, p. 136), observa-

se que, 

Tendo em vista esse crescente aumento, deve-se considerar o papel dos 
meios e dos métodos de trabalho para organizar a massa documental, para 
que as pessoas ao buscarem informação, não fiquem à mercê de uma boa 
sorte, a fim de encontrar o que precisam. Em consequência, o entendimento 
da função da representação da informação no contexto da organização em 
bibliotecas, favorece melhorias nos procedimentos, sucedendo o 
atendimento às necessidades e demanda da comunidade usuária em 
relação aos produtos e serviços produzidos. 

 
 Em virtude do fato de que o suporte físico da escrita está em constante 

processo de evolução, segundo Baptista (2015) está se vivenciando o processo de 

convergência das mídias, em relação ao registro textual. Uma vez que, o que deve 

ser considerado com maior relevância é o seu conteúdo. Assim sendo, como forma 

de atuar com todo esse processo evolutivo das mídias, a Biblioteconomia com o 

passar do tempo, desenvolveu vários artefatos, a fim de promover a organização e 

recuperação da informação. Para Gomes (2009, p. 62),  

A Biblioteconomia desenvolveu instrumentos visando à organização de 
documentos / à informação, em especial, tabelas de classificação e 
tesauros, que tiveram seu surgimento nos centros de pesquisa científica e 
técnica, para serem usados por computadores. Esses instrumentos têm 
grande representatividade na literatura. Atualmente, cursos de BCI no 
exterior associam bibliografia, catalogação, classificação, vocabulários 
controlados, bases de dados, indexação, metadados, processamento de 
linguagem natural, ontologia, como tópicos incluídos em organização do 
conhecimento.  

 
 A questão terminológica referente ao emprego dos conceitos: Organização do 

Conhecimento (OC), Organização da Informação (OI), Recuperação do 

Conhecimento (RC) e Recuperação da Informação (RI) ainda não se encontra 

fechada. Visto que existe uma série de divergências entre os autores, porém como o 

foco desta pesquisa encontra-se inserido na área de Organização e Representação 
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do Conhecimento, com o foco na Recuperação da Informação, apresentou-se uma 

abordagem breve acerca desses termos e conceitos. 

 Para uma melhor compreensão dos termos citados acima, optou-se 

primeiramente pela reflexão sobre os Conceitos de Informação e Conhecimento.  

 Neste sentido, cabe atentarmos para o fato de que a definição mais 

apropriada acerca desses conceitos é considerada complexa para muitos autores. 

De acordo com Le Coadic (2004, p. 4), “A informação é um conhecimento inscrito 

(registrado) em forma escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um 

suporte.”.  

 Davenport e Prusak (1998) alegam que não é fácil realizar a definição do que 

é Informação, pois para melhor compreensão, faz-se necessário a realização da 

diferenciação dos conceitos Dados, Informação e Conhecimento. Assim sendo, as 

considerações de Davenport e Prusak (1998, p. 18) a respeito das conceituações de 

Informação, Dados e Conhecimento são as seguintes:  

Informação, além do mais, é um termo que envolve todos os três, além de 
servir como conexão entre os dados brutos e o conhecimento que se pode 
eventualmente obter. Também tendemos a exagerar o significado dessas 
palavras. Durante anos, as pessoas se referiram a dados como informação; 
agora, vêem-se obrigadas a lançar mão de conhecimento para falar sobre a 
informação — daí a popularidade da 'administração do conhecimento'. 
 

 Durante muito tempo, os termos informação e dado foram considerados 

sinônimos, no entanto há diferenças entre ambos.  Haja vista que, de acordo com 

Bio (1991), um dado pode ser compreendido como um componente da informação, 

ou seja, pode ser até mesmo um conjunto de caracteres ou dígitos que, adotado 

solitariamente, não conduz a nenhum conhecimento, ou seja, não possui uma 

significação intrínseca.  

 Entretanto, Le Coadic (2004, p. 8) afirma que “Em informática, dado é a 

representação convencional, codificada, de uma informação em uma forma que 

permita submetê-la a processamento eletrônico.” Deste modo, Le Coadic (2004), 

destaca que expressão “base de dados” remete a essas relações.  

 Embora a citação a seguir faça menção ao contexto dos dados e informações, 

é possível verificar que sem dados não pode haver informação. Já que um dado 

solto, ou seja, fora de um contexto, não possibilita a emissão da informação e 

consequentemente, não gerará o conhecimento. 

 De acordo com Oliveira (2001, p. 37), 
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A informação é o produto da análise dos dados existentes na empresa, 
devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e 
interpretados em um determinado contexto, para transmitir conhecimento e 
permitir a tomada de decisão de forma otimizada. A informação representa 
a consolidação de poder na empresa, desde o momento de posse dos 
dados básicos que são transformados em informação, até a possibilidade 
de otimizar conhecimentos técnicos, domínios de políticas e possibilidade 
de maior especialização e conseqüente respeito profissional ao executivo 
considerado. 

   

 Desse modo, Davenport e Prusak (1998, p. 19) caracterizam o conceito de 

Dados da seguinte maneira: 

Defino dados como 'observações sobre o estado do mundo'. Por exemplo: 
"existem 697 unidades no armazém". A observação desses fatos brutos, ou 
entidades quantificáveis, pode ser feita por pessoas ou por uma tecnologia 
apropriada. Da perspectiva do gerenciamento da informação, é fácil 
capturar, comunicar e armazenar os dados. Nada se perde quando 
representado em bits. 

 
 O quadro a seguir exemplifica melhor a abrangência de cada um dos 

conceitos referenciados anteriormente. 

 

Quadro 3 – Dados, informação e conhecimento 

 
Fonte: Davenport e Prusak (1998, p. 18) adaptado pela autora (2016). 

  

 Zins (2007) salienta que o conhecimento é um pensamento originado na 

mente do indivíduo, caracterizado por justificar a veracidade de alguma crença do 
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individuo. Podendo ser empírico e não-empírico, a exemplo do conhecimento lógico 

e  matemático em que "Cada triângulo possui três lados", já no caso do 

conhecimento religioso à crença de que "Deus existe". Nota-se que o conhecimento 

é o conteúdo que habita a mente do indivíduo. 

 Le Coadic (2004, p. 8) menciona também que o “nosso estado de 

conhecimento a respeito de determinado assunto, em determinado momento, é 

representado por uma estrutura de conceitos ligados por suas relações: nossa 

imagem do mundo.” 

 Em relação à discussão a respeito dos significados dos termos dado, 

informação e conhecimento é possível observar que não há um consenso dos 

catedráticos da área de Organização do Conhecimento (OC).  

 Essa discussão também infere nas considerações terminológicas seguintes, 

onde nos dias atuais, muito se discute acerca dos conceitos relacionados à 

Organização do Conhecimento (OC), Organização da Informação (OI), 

Representação do Conhecimento (RC) e Recuperação da Informação (RI), tendo em 

vista a existência de imprecisões relacionadas a essa terminologia.  

 Sabe-se que de acordo com Brascher e Café (2008, p. 1), “Em Ciência da 

Informação, verificam-se ambiguidades na aplicação dos termos Organização do 

Conhecimento, Organização da Informação, Representação do Conhecimento e 

Representação da Informação.”  

 Muitos definem os termos Organização do Conhecimento e Organização da 

Informação como ocorrências distintas, porém relacionadas. O foco principal desta 

pesquisa encontra-se direcionado à área de Representação Documentária, que 

abarca tanto a Representação Descritiva quanto a Representação Temática. 

Entretanto, o foco desse estudo será a Representação Descritiva.  

 As autoras Brascher e Café (2008) buscam delimitar as diferenças entre os 

termos Informação e Conhecimento, com base nos apontamentos expostos por 

Fogl4 (1979 apud BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 4): 

1) Conhecimento é o resultado da cognição (processo de reflexão das leis e 
das propriedades de objetos e fenômenos da realidade objetiva na 
consciência humana); 2) Conhecimento é o conteúdo ideal da consciência 
humana; 3) Informação é uma forma material da existência do 
conhecimento; 4) Informação é um item definitivo do conhecimento 
expresso por meio da linguagem natural ou outros sistemas de signos 
percebidos pelos órgãos e sentidos; 5) Informação existe e exerce sua 

                                            
4 FOGL, J. Relations of the concepts 'information' and 'knowledge'. International Fórum on 
Information and Documentation, The Hague, v.4, n.1, p. 21-24, 1979. 
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função social por meio de um suporte físico; 6) Informação existe 
objetivamente fora da consciência individual e independente dela, desde o 
momento de sua origem. 

 
 Desta forma, Brascher e Café (2008) afirmam que apesar de serem conceitos 

que se inter-relacionam, informação e conhecimento possuem particularidades que 

os diferenciam, promovendo assim a delimitação do emprego dos termos 

organização da informação e organização do conhecimento no âmbito da Ciência da 

Informação.  

 Contudo, o Tesauro de Ciência da Informação, não atende a essa distinção 

proposta por Brascher e Café (2008), conforme citação a seguir: 

organização da informação 
USE organização do conhecimento 
CAT: 2.1 Organização do Conhecimento 
organização do conhecimento 
ING: organization of information 
UP organização da informação 
TE catalogação 

                                                classificação 
           elaboração de resumos 

                                                indexação 
TR representação da informação 

      sistemas de organização do conhecimento 
           normas e protocolos 
           protocolos de interoperalidade 
           OpenURL 
           padrões de metadados 
           processamento técnico 
           tecnologias da informação e comunicação 
NE:Processo que envolve a organização e descrição física e de conteúdo 
de artefatos/objetos informacionais por meio dos quais o conhecimento é 
representado e compartilhado de forma concisa, como catalogação, 
classificação etc. com o objetivo de sua recuperação. No contexto da 
biblioteconomia e da ciência da informação, a organização do 
conhecimento, também chamada de organização da informação, é uma 
forma sintética para expressar "organização de recursos do conhecimento" 
ou "organização das representações do conhecimento". Os produtos 
resultantes desse processo descritivo são "representações da informação", 
quais sejam catálogos, índices, bases de dados etc. - BRASCHER e CAF+; 
IEILS, p. 471. Atualmente, a tendência é adotar o termo organização do 
conhecimento por sua institucionalização em instâncias acadêmicas e 
profissionais como, por exemplo, a ISKO (International Society of 
Knowledge Organization). 
 CAT: 2.1 Organização do Conhecimento (PINHEIRO; FERREZ, 2014, 
p. [165]). 

 
  Entretanto, no que tange aos conceitos de Representação da Informação e 

Representação do Conhecimento, o Tesauro de Ciência da Informação caracteriza 

essa diferenciação, segundo os verbetes: 

 a) Representação da Informação:  
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 representação da informação 
       TE       bases de dados 

     bibliografias 
                       catálogos 

     identificadores numéricos de documentos 
     índices 

                        representações sintéticas de documentos 
        TR organização do conhecimento 

             NE: Elementos descritivos que representam os atributos de um 
objeto informacional específico ou de seu conjunto, tendo como produtos 
catálogos, indices, bases de dados etc. 
- BRASHER e CAF+. 
             CAT: 2.1.1 Representação da informação (PINHEIRO; FERREZ, 
2014, p. [195]). 

 
 b) Representação do Conhecimento: 

representação do conhecimento 
   ING: knowledge representation (UF data representation) 
   TG   engenharia do conhecimento 
        TR   classificação 
                ontologias 

  processamento de informações 
   NE: Subcampo da inteligência artificial focado em projetar e usar 
sistemas para armazenar conhecimento, fatos e regras sobre um 
assunto e suas associações. As representações resultantes servem 
como substitutas de uma entidade, conceito ou ação, apresentadas de 
uma forma adequada ao uso em computador - ASIST, p. 76. 

        CAT: 5.6 Inteligência Artificial e Engenharia do Conhecimento 
representações gráficas 
        USE gráficos 
        CAT: 7.1 Tipos de Documento (PINHEIRO; FERREZ, 2014, p. [196]). 

 
 Cunha e Cavalcanti (2008, p. 322) definem Representação do Conhecimento 

e Representação da Informação da seguinte forma:  

r. do conhecimento knowledge representation. 1. ADM BIB INF5 “conjunto 
de processos de simbolização notacional ou conceitual do saber humano no 
âmbito de qualquer disciplina. [...] se incluem a classificação, a indexação e 
o conjunto de aspectos informáticos e linguísticos relacionados com a 
tradução simbólica do conhecimento” (BARM, p. 125)6. 2. INF a escolha da 
estrutura de dados que representará a informação nas bases de 
conhecimento armazenada no computador. ↔ 7  base de conhecimento, 
elicitação, rede semântica, sistema especialista. 

 
 Neste modo, entende-se que, 

A organização da informação é, portanto, um processo que envolve a 
descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais. O produto desse 
processo descritivo é a representação da informação, entendida como um 
conjunto de elementos descritivos que representam os atributos de um 
objeto informacional específico. (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 5). 
 

                                            
5 As siglas ADM, BIB e INF significam respectivamente: administração, biblioteconomia e informática.  
Informação extraída de: (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. x). 
6 BARITÉ, Mario. Glosario sobre organización y representación del conocimiento. Montevideo: 
Universidad de la República, Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, 1997. 
7  ↔ significa ver também, conforme lista de abreviaturas (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. x). 
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 Segundo a visão de Brascher e Café (2008, p. 6), 

A organização do conhecimento, por sua vez, visa à construção de modelos 
de mundo que se constituem em abstrações da realidade. Esses dois 
processos produzem, conseqüentemente, dois tipos distintos de 
representação: a representação da informação, compreendida como o 
conjunto de atributos que representa determinado objeto informacional e 
que é obtido pelos processos de descrição física e de conteúdo, e a 
representação do conhecimento, que se constitui numa estrutura conceitual 
que representa modelos de mundo, os quais, segundo Le Moigne8 (1977 
apud CAMPOS, 2004, p. 23), permitem descrever e fornecer explicações 
sobre os fenômenos que observamos. 
 

 Tendo em vista a magnitude da discussão acerca dos termos relacionados à 

Organização do Conhecimento e a Organização da Informação no presente estudo, 

o enfoque será direcionado a Organização da Informação e consequentemente na 

Representação da Informação, no âmbito da Biblioteconomia. 

 Com o crescente desenvolvimento da ciência em diversas áreas do 

conhecimento humano, passou-se a registrar o mesmo em inúmeros suportes e com 

o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), houve uma maior 

propagação e compartilhamento de Informações. Essa difusão exacerbada da 

informação, por meio da internet, atinge hoje o cenário global. Todavia o aumento na 

difusão da informação, em muitos casos, ainda carece muito de medidas eficazes de 

Organização, para uma eficaz Recuperação. Para tal, faz-se imprescindível a 

incorporação de medidas eficazes de Organização e Armazenamento de 

Informações, a fim de que se possibilite a construção do conhecimento.  

 Cunha e Cavalcanti (2008, p. 55) conceituam Biblioteconomia como a “1. 

Parte da bibliologia9 que trata das atividades relativas à organização, administração, 

legislação e regulamentação das bibliotecas.”. 

 A Biblioteconomia também consiste no somatório de informações 

profissionais acerca dos documentos, dos livros e da própria biblioteca, 

diferenciando-se da Museologia e da Arquivologia apenas pela natureza dos seus 

objetos de atuação (CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 

 Para Le Coadic (2004), a Biblioteconomia tem responsabilidade sobre as 

consecutivas dificuldades levantadas: 1) Pelos estoques de livros, exercendo as 

                                            
8  LE MOIGNE, Jean-Louis. A teoria do sistema geral: teoria da modelização. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1977 apud CAMPOS, M. L. de A. Modelização de domínios de conhecimento: uma 
investigação de princípios fundamentais. Ci. Inf., Brasília, v.33, p.1, p.22-32, jan./abr. 2004. 
9  Bibliologia 1. Conjunto das ciências e técnicas que se ocupam do livro e da escrita. “[...] 
Compreende a bibliotecnia, a bibliografia e a biblioteconomia. “.   (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 
48). 
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seguintes atividades: (formar, desenvolver, classificar, catalogar e conservar); 2) 

Pela organização e gestão da biblioteca: (regimento, pessoal, administração de 

recursos financeiros, localidade, acomodações); 3) Pelos leitores, pelos usuários 

(deliberar acerca da reciprocidade de deveres do profissional da biblioteca e dos 

usuários, acessibilidade dos livros e realização de empréstimos). 

 As atribuições pertinentes à Biblioteconomia foram abordadas por Ortega 

(2004, p. [9]) da seguinte forma:  

A Biblioteconomia apresenta uma longa história de atividades de 
organização e conservação de documentos, desde o início da escrita até a 
época moderna, no século XV, quando recebeu novos insumos em função 
da invenção da imprensa e do Renascimento científico e cultural. Este 
período teve como elementos marcantes a primeira explosão de produção e 
circulação de livros e o distanciamento dos então bibliotecários das 
atividades de (re)produção de documentos e, portanto, de uma maior 
relação com o conteúdo dos mesmos.  

 

 Em meados do século XIX, a função da Biblioteconomia começou a mudar. 

Uma vez que, esta ciência rompe com a Bibliografia em virtude do surgimento de 

outros tipos de materiais bibliográficos diferentes de livros, por exemplo, os 

periódicos. 

 Entretanto, nos anos seguintes, várias outras mudanças no caráter das 

publicações científicas começam a ocorrer. Deste modo, Ortega (2004, p. [10]), 

sinaliza que: 

Por volta de 1850, a Biblioteconomia sofreu uma ruptura com a Bibliografia, 
devido à proliferação dos periódicos e à necessidade de acesso a seus 
artigos. Esta ruptura foi concretizada pela sistematização e aplicação da 
Documentação por Otlet e pela continuidade e aprimoramento deste 
movimento na Europa. No mesmo período, na Europa, e principalmente nos 
Estados Unidos, tiveram início a criação e a disseminação das bibliotecas 
públicas, entendidas como equipamentos de acesso universal à Ensino e à 
cultura. Também foi emblemática a pesquisa em Biblioteconomia da Escola 
de Chicago, entre os anos 30 e 60, focada na questão da função social da 
biblioteca e do bibliotecário, em contraposição aos progressos em 
tratamento documentário e mecanização realizados pelos documentalistas 
europeus desde o final do século XIX. Uma outra ruptura (que reforçou a 
anterior) ocorreu com a sedimentação da Ciência da Informação nos 
Estados Unidos, a partir dos anos 50, justificada essencialmente pela 
evolução da tecnologia eletrônica e construída sem a retomada dos estudos 
sobre processos e tecnologias anteriormente desenvolvidos pela 
Documentação.  

 

 A Biblioteconomia exerceu durante anos muitos papéis de considerável 

importância para acesso a informações existentes nos livros e periódicos que fazem 

parte do acervo de Bibliotecas e Unidades de Informação. Em virtude disso, Ortega 

(2004, p. [10]) avulta dos préstimos da Biblioteconomia no decorrer dos anos.  
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Dos méritos da Biblioteconomia, os maiores talvez tenham sido a 
preservação dos documentos acumulados pela humanidade, a prestação de 
serviços para acesso e uso destes documentos e a possibilidade (não a 
efetividade) do acesso e uso de seus conteúdos. Entretanto, ressalvas são 
feitas ao apego às tradições e regras estabelecidas, à dificuldade de 
constituição científica enquanto área do conhecimento (apesar de ser 
nomeada como organizadora de unidades do conhecimento de outras 
áreas) e à resistência em desenvolver uma postura mais reflexiva e uma 
ação profissional com viés intelectual e político, que considere os modelos 
teóricos em contínua interação com a prática e segundo seus contextos de 
implantação. 
 

 No entanto muitos itens históricos, raros, especiais sobreviveram a inúmeras 

intempéries e chegou-se a salvo nos dias de hoje devido a ação dos bibliotecários 

que antecederam a nós. 

 

3.1 Instrumentos e normativas da representação 

 

 É evidente que na contemporaneidade os mecanismos digitais têm exercido 

cada vez mais influência nas atividades cotidianas das Bibliotecas e Unidades de 

Informação. Rossetto e Nogueira (2002) afirmam que a era digital impacta 

grandemente o andamento das tarefas pertinentes às bibliotecas, em que se torna 

necessário a incorporação de novos fazeres para adequar ao uso das novas 

tecnologias, no que tange a recuperação da informação, ou seja, no acesso aos 

itens impressos e aos itens digitais que se encontram inseridos em catálogos 

disponíveis na internet.   

 A Conferência de Paris, em 1961, considerada como o primeiro evento 

internacional de normalização bibliográfica, organizada pela International Federation 

of Library Associations and Institutions (IFLA). Nesta conferência constituiu-se a 

padronização de alguns elementos bibliográficos em âmbito internacional. Nessa 

conferência foi aprovada a “Declaração de Princípios de Catalogação” que 

normalmente é conhecida como os “Princípios de Paris”. Na ocasião, estavam 

presentes representantes de 53 países e de 12 organizações internacionais que se 

reuniram a fim de discutir as formas da descrição bibliográfica, aprovando, ao final, 

um conjunto de princípios para a catalogação. (BARBOSA, 1978; IFLA, 2009; MEY; 

SILVEIRA, 2009). 

 Essa declaração de princípios teve como finalidade servir como 

embasamento, para uma normalização internacional na catalogação, objetivo esse 

que fora, indiscutivelmente, obtido:  tendo em vista que muitos dos códigos de 
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catalogação que foram desenvolvidos em todo o mundo, após essa data, abraçaram 

literalmente os Princípios ou, ao menos, utilizaram-no de forma significativa. (IFLA, 

2009).  

 No que se refere à representação documental, à necessidade do surgimento 

de novas normativas ou à revisão das anteriormente adotadas no formato impresso, 

tem como decorrência o advento da informação.  Castro e Santos (2010) salientam 

que atualmente são inquestionáveis as transformações de paradigmas que a 

sociedade atual vem se deslocando ao longo dos tempos, onde a informação 

também exerce a função de gerar novos conhecimentos. Com o desenvolvimento 

contínuo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), as informações são 

inseridas rapidamente e em grande número; em inúmeros ambientes de informação 

que se encontram disponíveis on-line como as redes sociais. Todavia essa 

magnitude informacional disposta na rede e em diferentes meios informacionais, 

poderá acarretar transtornos ao processo de recuperação da informação. 

 Na atualidade, existem vários instrumentos e normativas da representação 

documental (descritiva e temática) a nível internacional que favorecem a 

interoperabilidade. Em suma, a comunicação entre os sistemas e até mesmo o 

compartilhamento de informações, resume-se “a conversa entre as bases de dados”.  

 A partir disso, adverte-se para necessidade de catalogar/representar os itens, 

de acordo com as regras internacionais. Contudo, devemos respeitar as 

particularidades de cada público, de cada biblioteca e de cada material. 

Parte-se aqui do princípio de que os grupos lingüísticos, e mais 
especificamente os países, ou regiões dentro de cada país, ou mesmo 
comunidades, apresentam características que devem ser consideradas para 
que se possam encontrar os registros do conhecimento por meio de nossas 
representações documentais; tais características exigem um tratamento 
diferenciado em suas bibliotecas. A representação documental, ou 
bibliográfica, visa a duas ações básicas: a de individualizar registros do 
conhecimento, por meio de seus aspectos físicos, ou de suas 
manifestações e itens; e a de reunir registros do conhecimento, por meio de 
suas características de conteúdo, ou de suas expressões e obras (MEY; 
ZAFALON, 2009, p. [1]). 

 

 Segundo Mey e Zafalon (2009. p. [3]), “Um código de catalogação pode ser 

definido como um conjunto de regras, interpretações e, por vezes, exemplos 

indicativos e explicativos, destinados à elaboração de registros bibliográficos.”    

 Todavia, para a Catalogação / Representação Descritiva de documentos 

correntes, antigos, raros, preciosos, especiais, impressos e em formato digital são 

comumente utilizadas as seguintes normativas descritas abaixo. 
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           O Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), em português, Código de 

Catalogação Anglo-Americano (CCAA), mais conhecido como AACR, que consiste 

em um conjunto de normas adotadas para a catalogação de itens em diferentes 

formatos (livros, periódicos, fita cassete, CDs, mapas, dentre outros). Silveira (2013) 

destaca que este instrumento norteia tão-somente a Catalogação Descritiva / 

Representação Descritiva e não faz menção às questões relacionadas ao conteúdo, 

ou seja, Catalogação Temática / Representação Temática. 

 A primeira versão do (AACR) data 1967, que consistiu em um trabalho 

efetivado em conjunto com a American Library Association (ALA), Canadian Library 

Association e da Library Association (Inglaterra), porém mesmo assim constituíram 

duas variantes: uma inglesa e outra norte-americana. (CÓDIGO..., 2005). 

 O (AACR) foi lançado no Brasil em três traduções, sendo que em 1969 foi 

editada em português a primeira edição popularmente conhecida como AACR ou 

CCAA. Já nos anos de 1983 e 1985 foram lançados respectivamente os volumes 1 e 

2 da segunda edição comumente conhecida como AACR2 OU CCAA2 e em 2005 foi 

publicada a terceira e última tradução, porém referente à segunda edição, mas com 

a revisão lançada em 2002, conhecida como AACR2R ou CCAA2R.  (CÓDIGO..., 

2005). 

 As AACR2R ou CCAA2R revista em 2002 consistiu na última versão lançada 

do Código de Catalogação Anglo-Americano, pois segundo Oliver (2011), em virtude 

das mudanças existentes no âmbito da catalogação entre as décadas de 1960 a 

2000, o AACR foi desenvolvido em cima de uma estrutura direcionada a recursos 

impressos e físicos - o Resource Descripton and Access ou  Recursos: Descrição e 

Acesso (RDA) - norma de catalogação que possivelmente substituirá as AACR, que 

incide numa estrutura teórica tencionada ao ambiente digital.  

 A seção Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) da Association of 

College and Research Libraries (ACRL), é uma divisão da American Library 

Association (ALA) que se esforça para representar e promover os interesses dos 

bibliotecários que trabalham com livros raros, manuscritos e outros tipos de coleções 

especiais. A referida seção tem desenvolvido estudos e materiais que auxiliam na 

representação descritiva de coleções especiais. (RARE..., c2015). 

 O Descriptive Cataloging of Rare Materials (DCRM) - Catalogação Descritiva 

de Materiais Raros é um manual voltado à catalogação de materiais raros.  Contudo, 

para cada tipo de material raro existe um manual específico, a saber: 1) Descriptive 
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Cataloging of Ancient, Medieval, Renaissance, and Early Modern Manuscripts 

(AMREMM); 2) Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books); 3) Descriptive 

Cataloging of Rare Materials (Cartographic); 4) Descriptive Cataloging of Rare 

Materials (Graphics); Descriptive Cataloging of Rare Materials (Serials). (RARE..., 

c2015). 

 A mencionada seção também vem desenvolvendo os seguintes manuais:  

Descriptive Cataloging of Rare Materials (Manuscripts), Descriptive Cataloging of 

Rare Materials (Music). E também disponibiliza on-line a versão em espanhol do 

Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books)–Spanish. (RARE..., c2015). 

 Neste sentido, o DCRM (B) – Descriptive Cataloging of Rare Materials 

(Books), é o primeiro de vários manuais que fornece regras especializadas de 

catalogação para vários formatos de materiais tipicamente raros. (LIBRARY OF 

CONGRESS, 2011). 

 Esses manuais são muito importantes para a catalogação de itens raros e 

especiais, tendo em vista que são envoltos a regras para esse tipo de acervos e 

coleções.  

 Cabe destacar que as finalidades do DCRM se soma a Declaração da IFLA 

de Princípios Internacionais de Catalogação de 2009 que falam acerca de 

catalogação e também possuem familiaridade com a terminologia FRBR.  

Como tal, os objetivos e princípios também estão em conformidade com a 
Declaração da IFLA de Princípios Internacionais de Catalogação (2009). 
Eles assumem familiaridade com os termos FRBR usados para categorizar 
as entidades que são os produtos de esforço intelectual ou artística (obra, 
expressão, manifestação e item), bem como termos bibliográficos usado 
para diferenciar entre variantes textuais ( edição, impressão, e estado). 
Espera-se que estes objetivos e princípios irá fornecer catalogadores e 
administradores de operações de catalogação, com uma melhor 
compreensão da lógica subjacente para obter instruções DCRM 10 . 
(LIBRARY OF CONGRESS, 2011, p. 14, tradução nossa).  

 

 De acordo com Oliver (2011), embora a RDA possua uma grande relação 

com as AACR2, distingue-se dela grandemente, por ser baseada em uma estrutura 

teórica, sendo projetada para o ambiente digital e ter um alvo mais amplo do que as 

AACR2. 
                                            
10 As such, the objectives and principles are also in conformity with the IFLA Statement of International 
Cataloguing Principles (2009). They assume familiarity With the FRBR terms used to categorize 
entities that are the products of intellectual or artistic endeavor (work, expression, manifestation, and 
item) as well as bibliographic terms used to differentiate among textual variants (edition, issue, 
impression, and state). It is hoped that these objectives and principles will provide catalogers, and 
administrators of cataloging operations, with a better understanding of the underlying rationale for 
DCRM instructions. (LIBRARY OF CONGRESS, 2011, p. 14). 
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 Para Oliver (2011), a melhor forma de assimilar a RDA está em sua 

compatibilização, com dois modelos conceituais, o Funcional Requirements for 

Bibliographic Records (FRBR) [Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos] 

e o Functional Requirements for Authority Data (FRAD) [Requisitos Funcionais para 

Dados de Autoridade]. Neste sentido, a RDA adota como ponto inicial a estrutura 

teórica que se acha promulgada nos modelos FRBR e FRAD.  

 Essa estrutura teórica compõe um novo modo de ponderar a respeito dos 

dados bibliográficos e de autoridade. Essa alteração no método está inserida em 

toda a norma, na organização e estrutura das instruções e no seu conteúdo. 

 Neste sentido, “os modelos FRBR e FRAD proporcionam uma base teórica e 

logicamente coerente, para que sobre ela se construa uma prática de descobrimento 

de recursos que seja melhor para o usuário.” (OLIVER, 2011, p.1). 

 Para Oliver (2011), a RDA adota como ponto de partida a estrutura teórica 

que se acha expressa nos modelos FRBR e FRAD. Esse arcabouço teórico constitui 

uma nova forma de pensar a respeito dos dados bibliográficos e de autoridade. 

 Oliver (2011) complementa que a RDA pode ser empregada para a descrição 

de recursos clássicos e não clássicos, analógicos e digitais, no âmbito das 

bibliotecas ou não. Uma propriedade significativa está no modo como foi projetada e 

consiste em promover uma estrutura coesa, versátil e flexível e aplicável tanto para 

a descrição técnica quanto de conteúdo, para qualquer modo de recursos e todas as 

formas de conteúdo. Dispõe dos preceitos e das explicações para registro de dados 

sobre recursos atualmente conhecidos e os que ainda serão criados. A descrição 

desses recursos modernos foi uma imensa barreira enfrentada pelas AACR.  

             Um outro recurso auxiliar nos processos de catalogação é a International 

Standard Bibliographic Description, ou seja, a Descrição Bibliográfica Internacional 

Normalizada (ISBD). A ISBD constitui um instrumento substancial para a formulação 

e comunicação normalizada de informação bibliográfica. (BIBLIOTECA NACIONAL 

DE PORTUGAL, c2016). 

 A ISBD é um padrão desenvolvido pela International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) para a criação de descrições bibliográficas. A 

ISBD especifica os elementos necessários para descrição de diversos tipos de 

documentos (por exemplo, livros, mapas, partituras, gravações de áudio, etc.), a 

ordem em que estes elementos devem ser registrados e a pontuação utilizada entre 

os elementos. Neste sentido, o objetivo principal da ISBD tem sido, 
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A Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) se destina a 
servir como principal padrão para promover o controle bibliográfico 
universal, isto é, para fazer universalmente e prontamente disponíveis , de 
forma que é internacionalmente aceitável, da bibliográfica básica para todos 
os recursos publicados em todos os países. O principal objetivo da ISBD 
tem sido desde o início o de dar consistência ao compartilhar informação 
bibliográfica.11 (IFLA ISBD REVIEW GROUP, 2010, p. v, tradução nossa). 

 

 Do mesmo modo que os códigos de catalogação foram preparados para 

preencher as necessidades das bibliotecas, especialmente para gerar regras para a 

descrição dos materiais ali depositados, era confiado que abraçassem termos da 

rotina do catalogador (SILVEIRA, 2013). 

 O texto da ISBD consolidada, concebida pelo Study Group on Future 

Directions of the ISBDs, expõe um corpus unificado que agrupa e institui as regras 

de descrição para todos os tipos de recursos, sendo estabelecido de maneira a 

esquivar-se das redundâncias e a estabelecer harmonia na escrita e na descrição de 

todos os materiais, asseverando assim, uma coesão transversa substancial tanto 

para o aproveitamento atual da norma como para a sua sustentação futura 

(BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, c2016).  

 A ISBD atualmente conta com mais de quarenta anos de existência, 

passando por várias revisões ao longo desses anos. 

Ao longo dos seus quarenta anos de existência foi objeto de um processo 
evolutivo que passou por várias fases, desde uma fase de especialização, 
com a criação de ISBD separadas para tipos específicos de recursos, 
passando por campanhas periódicas de revisão e, finalmente, após o 
estabelecimento dos requisitos funcionais para os registos bibliográficos 
(FRBR) a entrada numa nova fase, a da consolidação dos textos, com a 
publicação em 2007 de uma edição consolidada preliminar e, em 2011, da 
International Standard Bibliographic Description – ISBD. (BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PORTUGAL, c2016). 

 
 Alguns esforços tm sido realizados a fim de obter a conformidade do ISBD 

com o FRBR, pois na edição do ISBD de 2010 houve um 

[...] esforço para trazer descrição de todos os materiais para o mesmo 
estado de conformidade com o FRBR. Este aspecto tem acarretado uma 
revisão geral dos elementos de dados ISBD para fazer opcional aqueles 
que também são opcionais no FRBR, ocorrendo que em nenhum caso um 
elemento de dados é obrigatório no FRBR, mas opcional na ISBD.”.12 (IFLA 
ISBD REVIEW GROUP, 2010, p. vi, tradução nossa).  

                                            
11 The International Standard Bibliographic Description (ISBD) is intended to serve as a principal 
standard to promote universal bibliographic control, that is, to make universally and promptly available, 
in a form that is internationally acceptable, basic bibliographic data for all published resources in all 
countries.  The main goal of the ISBD is, and has been since the beginning, to provide consistency 
when sharing bibliographic information. 
12 This edition of the ISBD reflects the effort to bring description of all materials to the same state of 
conformity with FRBR.  This aspect has entailed a close examination of the ISBD data elements to 
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 Porém, embora a ISBD esteja em consonância com a terminologia dos 

Requisitos Funcionais para Registos Bibliográficos (FRBR), não a incorpora 

diretamente e opta por manter uma terminologia específica. (BIBLIOTECA 

NACIONAL DE PORTUGAL, c2016). 

 O Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) (Requisitos 

Funcionais para Registros Bibliográficos) é um modelo conceitual decorrente de uma 

pesquisa realizada por um grupo de estudo da IFLA entre os anos de 1992 e 1997 e 

apresentado em 1998 (ASSUMPÇÃO, 2012b). 

 Assumpção (2012b) salienta que o FRBR não é: um código de catalogação, 

um formato, uma norma, um padrão, um código e nem um princípio de catalogação. 

O FRBR é apenas um modelo conceitual que procede da abstração do que é real, 

sendo que o que é real neste caso é o universo bibliográfico.  

 Os FRBR possuem dois objetivos basilares, a saber, no qual o primeiro visa 

proporcionar um quadro estruturado e claramente definido para relacionar os dados 

contidos nos registros bibliográficos, atrelado às necessidades dos usuários. Em 

suma, os FRBR avaliaram os dados necessários à efetivação da busca bibliográfica 

pelo usuário, bem como as informações que este almejaria localizar no registro.  Já 

o segundo objetivo consistia em indicar um nível básico de utilidade para os 

registros criados pelas agências bibliográficas nacionais (IFLA, 1998). 

 Neste sentido, Mey e Silveira (2009, p. 17), ressaltam que,  

[...] os FRBR não são um código de catalogação e, em consequência, não 
descrevem a forma de apresentação dos elementos descritivos: trata-se de 
um modelo conceitual. Portanto, os FRBR não invalidam a utilização dos 
códigos de catalogação, ISBD, formato MARC e assemelhados. Pelo 
contrário, os FRBR se tornaram a base conceitual utilizada para o 
aprimoramento de tais normas, regras e formatos.  

 
 Segundo o pensamento de Tillett (2003, p.[2]), “Antes das FRBR nossas 

regras de catalogação apresentavam pouca clareza no que tange ao uso das 

palavras “obra”, “edição”, ou “item”. Mesmo na linguagem corrente, costuma-se dizer 

“livro”, tendo esta palavra diferentes acepções.”. 

 Para Carlyle (2006), os FRBR são um modelo conceitual do tipo entidade-

relacionamento (E-R), que representam e descrevem de forma simples o universo 

bibliográfico em nível conceitual, usando como embasamento para a implementação 

                                                                                                                                        
make optional those that are also optional in FRBR.  In no case is a data element mandatory in FRBR 
but optional in the ISBD. 
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de sistemas de dados bibliográficos. Esse modelo detém três elementos: as 

entidades, os atributos e os relacionamentos. 

 Segundo Assumpção (2012b), para o desenvolvimento do FRBR foi utilizada 

uma metodologia fundamentada na técnica de análise de entidades ou modelo 

Entidade-Relacionamento. Essa prática, concebida na Ciência da Computação, é 

usada para a construção de bancos de dados. Contudo, não era objetivo do estudo 

acerca dos FRBR servir inteiramente para a criação de bancos de dados 

bibliográficos (catálogos). 

 Nesta perspectiva, Chen (1990, p. 21-24) enfatiza que: 

Entidade é aqui como uma “coisa” ou um “objeto” no mundo real que pode 
ser identificada de forma unívoca em relação a todos os outros objetos. 
Uma entidade pode ser concreta ou abstrata. Por sua vez, atributos são as 
diversas características que um tipo de entidade possui, ou propriedades 
descritivas de cada membro de um conjunto de entidades. Um 
relacionamento “é uma associação entre uma ou várias entidades”  

  

 Mey e Silveira (2009) e Assumpção (2012b) afirmam que as 10 entidades 

definidas no FRBR definem-se em 3 grupos. Sendo:  

 Grupo 1 – compreende as entidades que representam os produtos de 

trabalho intelectual ou artístico: obra, expressão, manifestação e item. Sendo: 

obra (uma distinta criação artística ou intelectual), expressão (a realização artística 

ou intelectual de uma obra), manifestação (a materialização de uma expressão de 

uma obra) e item (um único exemplar de uma manifestação). 

 Grupo 2 – abarca as entidades que representam os responsáveis pelo 

conteúdo, produção, disseminação e guarda das entidades do primeiro grupo: 

pessoa e entidade coletiva. Sendo: pessoa (um indivíduo) e entidade coletiva (uma 

organização ou grupo de indivíduos e/ou organizações). 

 Grupo 3 – envolve as entidades que representam os assuntos de uma obra: 

conceito, objeto, evento e lugar, ou seja, são entidades que, juntamente com as 

entidades dos grupos 1 e 2, servem como assunto da entidade. Sendo: conceito 

(denota uma noção abstrata ou ideia), objeto (indica uma coisa material), evento 

(evidencia uma ação ou ocorrência) e lugar (designa um local). Adaptado de (IFLA, 

1998) e (ASSUMPÇÃO, 2012b). 

 Neste seguimento, Assumpção (2012b) indica que alguns dos atributos 

definidos no FRBR consistem em: título, forma e data da obra; forma, data e idioma 
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da expressão; título, edição, local e data de publicação, publicador e suporte da 

manifestação; identificador e origem do item; nome, datas e títulos de uma pessoa; 

nome, locais e datas relativas a uma entidade coletiva; termos representando 

conceitos, objetos, eventos e lugares. 

 Assim sendo, os relacionamentos descritos no FRBR são de três tipos. 

 Tipo 1 - Relacionamentos entre as entidades do Grupo 1: uma obra é / ou 

pode ser efetivada por intermédio de múltiplas expressões, onde uma expressão é 

incorporada em várias manifestações e uma manifestação é elucidada por múltiplos 

itens (Figura 1). (ASSUMPÇÃO, 2012b). 

 Assumpção (2012b) elucida a seguir algumas outras possibilidades de 

relacionamentos, dentre as entidades do Grupo 1: uma obra é concebida com base 

em outra obra, uma expressão é efetivada por meio da tradução de outra expressão, 

uma manifestação é uma reimpressão de outra manifestação, e um item é uma 

reprodução de outro item, etc. 

 

Figura 1 – Relacionamentos entre as entidades do grupo 1 

 

Fonte: IFLA (1998, p. 13), traduzido por Assumpção (2012b, p. [1]). 

  

 Outro relacionamento é denominado como Tipo 2 - Relacionamentos entre as 

entidades dos Grupos 1 e 2: uma obra é concebida por uma pessoa ou entidade 

coletiva, em que uma expressão é efetivada por uma pessoa ou entidade coletiva; 

em que uma manifestação é realizada por uma pessoa ou entidade coletiva, e um 
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item é armazenado por uma pessoa ou entidade coletiva (Figura 2). (ASSUMPÇÃO, 

2012b). 

 

Figura 2 – Relacionamentos entre as entidades dos grupos 1 e 2 

 

Fonte: IFLA (1998, p. 14), traduzido por Assumpção (2012b, p. [1]). 

 

 O último relacionamento seria o Tipo 3 - Relacionamentos de assunto: uma 

obra pode ter como assunto uma outra obra, uma expressão, uma manifestação, um 

item, uma pessoa, uma entidade coletiva, um conceito, um objeto, um evento ou um 

lugar (Figura 3). (ASSUMPÇÃO, 2012b). 

 

Figura 3 – Relacionamentos entre as entidades dos grupos 1, 2 e 3 

 

Fonte: IFLA (1998, p. 15), traduzido por Assumpção (2012b, p. [1]). 
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 Assumpção (2012b) e Silveira (2013) ressaltam em seus trabalhos que, além 

das entidades, atributos e relacionamentos, o FRBR delibera também a respeito das 

quatro tarefas dos usuários, relacionadas às funções do catálogo. Neste seguimento 

para os FRBR,  

[…] entende-se que os usuários de registros bibliográficos compreendem 
um vasto espectro, compreendendo não só usuários e funcionários da 
biblioteca, mas também editores, distribuidores, lojas e os fornecedores e 
usuários de serviços de informação fora das definições tradicionais de 
biblioteca. O estudo também considera a ampla gama de aplicações em que 
os registros bibliográficos são utilizados: no contexto de compra ou 
aquisição, catalogação, gestão de inventário, circulação e empréstimo entre 
bibliotecas e preservação, assim como para a referência e recuperação de 
informação. Como resultado, os atributos e as relações identificadas no 
estudo refletem a amplitude de utilização que é feita de informação 
bibliográfica e a importância para os usuários de aspectos de conteúdo e 
forma dos materiais descritos no registro bibliográfico (IFLA, 2009, p. 3-4, 
tradução nossa)13. 

 

 Baseado nesses requisitos, ficaram constituídas as seguintes tarefas para 

este usuário:  

 Encontrar entidades que correspondam aos critérios de busca do usuário, 

seja para localizar uma entidade específica ou um grupo de entidades, 

utilizando um atributo ou um relacionamento da entidade;  

 Identificar uma entidade, confirmando se a entidade recuperada foi a 

procurada ou distingui-la das demais com características similares;  

 Selecionar uma entidade que é apropriada às necessidades do usuário, com 

relação ao conteúdo, forma física, etc., ou a rejeitar uma entidade como 

sendo inapropriado para as suas necessidades;  

 Adquirir ou obter acesso à entidade descrita, seja por compra, empréstimo 

ou acesso a uma entidade eletronicamente, por uma conexão online com um 

computador remoto (IFLA, 2009). 

 

                                            
13 “[...] the users of bibliographic records are seen to encompass a broad spectrum, including not only 
library clients and staff, but also publishers, distributors, retailers, and the providers and users of 
information services outside traditional library settings. The study also takes into account the wide 
range of applications in which bibliographic records are used: in the context of purchasing or 
acquisitions, cataloguing, inventory management, circulation and interlibrary loan, and preservation, 
as well as for reference and information retrieval. As a result, the attributes and relationships identified 
in the study reflect the breadth of use that is made of bibliographic information, and the importance to 
users of aspects of both content and form of the materials described in bibliographic record” (IFLA, 
2009, p. 3-4). 
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 Assumpção (2012b) destaca que não é possível catalogar usando tão 

somente o FRBR, nem tão quanto colocar um registro no formato FRBR. Entretanto 

é possível exemplificar quais seriam as entidades, os atributos e os relacionamentos 

presentes em um recurso informacional.  

Nesta perspectiva, observa-se que 

Ao propor relacionamentos de diversas naturezas, os FRBR propõem o 
agrupamento de entidades com semelhanças, oferecendo um maior número 
de opções ao usuário que busca informações nos registros bibliográficos. 
Apesar de ser amplamente discutido, possuindo projetos de pesquisa para 
implementação do modelo em softwares bibliográficos, no exterior, no Brasil 
não existem registros de discussão a respeito. Este trabalho apresenta o 
modelo e algumas considerações como o início de um debate sobre o tema, 
que revela o futuro da descrição bibliográfica no cenário mundial e a criação 
do Código de Catalogação Internacional. (MORENO E ARELLANO, 2005, p. 
20). 

  

 O desenvolvimento dos FRBR originou uma sequência de reconsiderações na 

área de Representação Descritiva e com isso, outros dois modelos conceituais com 

base nos FRBR foram desenvolvidos, a saber: Functional Requirements for Authority 

Data (FRAD) – (Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade), publicado em 

2009, e o Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) – (Requisitos 

Funcionais para Dados de Autoridade Assunto), publicado em 2010. (SILVEIRA, 

2013). 

 Logo após as publicações do FRBR, FRAD e FRSAD, “[...] os instrumentos de 

catalogação começaram um processo de revisão e o sonho por um código 

internacional que propiciasse o controle bibliográfico universal, ressurgiu com mais 

força” (SILVEIRA, 2013, p. 71). 

 De acordo com as considerações da Biblioteca Nacional da França (BNF), 

FRSAD é um modelo centrado nas relações entre uma obra, seus assuntos, a forma 

como estes assuntos são nomeados, e as informações contidas nos esquemas de 

indexação sobre os conceitos e as denominações que se referem a eles. FRAD 

consiste em um modelo que lida principalmente com as entidades: pessoa, entidade 

coletiva, família e obra. Ele lista uma série de atributos para cada entidade e define 

as relações entre eles e entre as várias denominações que se referem à mesma 

instância de qualquer uma destas entidades (BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 

FRANCE, 2012). 

 No contexto da web semântica que visa a criação de um novo enfoque acerca 

de o compartilhamento de recursos, procura-se melhorar grandemente os serviços e 
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produtos nela fundamentados. Cria-se um panorama em que os administradores de 

softwares exercem afazeres diários para os usuários finais, fazendo uso de 

classificações/taxionomias, metadados, vocabulários estruturados e ontologias. 

(CAMPOS; CAMPOS; CAMPOS, 2005). 

 Dentre as várias atitudes que visam a maior eficácia na busca e recuperação 

de informações disposta em redes de computadores, pode-se citar o protocolo 

Z39:50 que se caracteriza por ser um protocolo cliente-servidor de padrão 

internacional, que possibilita a pesquisa e recuperação de informação em redes de 

computadores distribuídos. O referido protocolo corresponde à norma ISO 

23950:1998. 

 Neste sentido, Rossetto (1997, p.[1]), salienta que  

[...] em função da existência de diversos tipos e arquiteturas de redes para 
intercâmbio de dados, a necessidade de ordenar este desenvolvimento 
forçou a criação de modelos ou padrões para assegurar os investimentos 
feitos pelos fabricantes e usuários. 

 
 Para tal, Rosseto (1997) destaca um pensamento de Moen (1995), afirmando 

que o ambiente web, no qual o protocolo Z39:50 aplica, é muito dinâmico, e com 

isso, é preciso que a norma seja constantemente avaliada e atualizada, a fim de 

prover as alterações de que os criadores, provedores e usuários de informação 

necessitam.   Rosetto (1997, p. [2]) define protocolo Z39:50 como sendo: 

[...] um protocolo de comunicação entre computadores desenhado para 
permitir pesquisa e recuperação de informação - documentos com textos 
completos, dados bibliográficos, imagens, multimeios - em redes de 
computadores distribuídos. Baseado em arquitetura cliente/servidor e 
operando sobre a rede Internet, o protocolo permite um número crescente de 
aplicações. 

  

 Miller (1998), afirma que a World Wide Web (WWW) possibilita acesso a 

informação distribuída globalmente sem precedentes na história. Todavia salienta 

que os metadados ou dados estruturados sobre dados beneficiam a recuperação e o 

acesso a tais informações. Além disso, ressalta que o uso eficaz de metadados 

entre os aplicativos, requer convenções comuns sobre semântica, sintaxe e 

estrutura. 

 Contudo, Miller (1998, p. [1], tradução nossa) também discorre o seguinte: 

Descrição de recursos individuais de comunidades, ou seja, de definir a 
semântica, ou significado, de metadados que atendam suas necessidades 
específicas. Sintaxe, a disposição sistemática dos elementos de dados para 
máquina de processamento , facilita o intercâmbio ea utilização de 
metadados entre vários aplicativos. Estrutura pode ser pensado como uma 
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restrição formal sobre a sintaxe para a representação consistente de 
semântica.14 
 

 Neste sentido, Campos, Campos e Campos (2005) afirmam que a web 

semântica visa tornar a vida das pessoas mais simples, principalmente pela 

agilidade na realização de buscas. Ex.: Pesquisa no Google.  Não obstante, vale 

destacar que, para a obtenção dessas comodidades, é imprescindível a adoção “[...] 

de padrões e metodologias voltados a fornecer maior clareza para o significado da 

informação manipulada, acarretando o acréscimo de uma camada extra de 

infraestrutura, que faz uso de metadados mais expressivos, à atual HyperText 

Markup Language (HTML).” (CAMPOS; CAMPOS; CAMPOS, 2005, p. 63). 

  Nessa perspectiva de representar informações existentes na internet, 

comumente também é utilizada uma linguagem denominada Resource Description 

Framework (RDF). Essa linguagem é capaz de representar metadados no formato 

de sentenças sobre propriedades e relacionamentos entre componentes da web. 

Todos esses componentes são recursos que existem e podem ser considerado 

qualquer item virtual como: (texto, figura, música, vídeo, dentre outros), desde que 

tenham um endereço na web. Assim sendo, Campos, Campos e Campos (2005, p. 

66, grifo da autora) afirmam que o RDF: 

[...] faz uso do XML (EXtensible Markup Language) para permitir 
descrever e pesquisar recursos de forma mais flexível, mediante 
representação de relacionamentos entre estes, na forma de triplas 
compostas por objeto-atributo-valor, sendo que um valor pode ser um literal 
ou outro recurso. Através do RDF, é possível representar afirmações 
simples, como, por exemplo: “o autor da música Beatriz é Chico Buarque" e 
“ Chico Buarque possui e-mail chico@xxx. com. br” 

 

 Ferreira e Santos (2013, p. 14) salientam que a RDF 

[...] é um importante mecanismo para a representação e a descrição de 
recursos. Considera-se que o entendimento da RDF seja crucial ao ramo da 
Catalogação, uma vez que tal modelo será utilizado para a criação do novo 
padrão de intercâmbio de registros bibliográficos que substituirá o ainda 
utilizado Machine Readable Cataloging (MARC 21).  

 
 Em confirmação da afirmativa acima, realizou-se uma consulta a Library of 

Congress, em que se obteve o seguinte:  

Iniciado pela Biblioteca do Congresso, BIBFRAME fornece uma base para o 
futuro da descrição bibliográfica, tanto na web e no mundo em rede mais 
ampla. Este site apresenta informações gerais sobre o projeto, incluindo 

                                            
14 Individual resource description communities define the semantics, or meaning, of metadata that 
address their particular needs. Syntax, the systematic arrangement of data elements for machine-
processing, facilitates the exchange and use of metadata among multiple applications. Structure can 
be thought of as a formal constraint on the syntax for the consistent representation of semantics. 
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apresentações, perguntas frequentes e links para documentos de trabalho. 
Além de ser um substituto para o MARC, o BIBFRAME serve como um 
modelo geral para expressar e se conectar dados bibliográficos. O foco 
principal da iniciativa será determinar um caminho de transição para os 21 
formatos MARC, preservando uma troca de dados robusto que tem apoiado 
o compartilhamento de recursos e redução de custos de catalogação nas 
últimas décadas. (LIBRARY OF CONGRESS, [2012], tradução nossa)15. 

 

 Cabe destacar que a linguagem RDF também está sendo utilizada para 

substituir o formato MARC no catálogo da Library of Congress. Segundo Assumpção 

(2012a), esse modelo é chamado de BIBFRAME e consiste na contração de 

Bibliographic Framework (Estrutura Bibliográfica).  

O novo modelo é mais que um mero substituto para o atual modelo/formato 
MARC utilizado na comunidade de bibliotecas. É uma fundamentação para 
o futuro da descrição bibliográfica que acontece sobre, na e como parte da 
web e do mundo em rede em que vivemos. Ele é projetado para integrar a e 
engajar-se na ampla comunidade de informação, ao mesmo tempo servindo 
as necessidades muito específicas de sua comunidade mantenedora – 
bibliotecas e organizações de memória similares (ASSUMPÇÃO, 2012a, p. 
[1]). 

  

 Para a representação de documentos digitais, comumente se utiliza o padrão 

Dublin Core Resource Description (DC), que consiste em uma estrutura de 

metadados que objetiva a descrição de itens digitais, tais como, imagens, vídeos, 

sons, textos e sítios na web.  

 De acordo com Rosetto e Nogueira (2002), hoje em dia existem vários 

formatos de metadados. Todavia o DC tem como característica ser menor 

estruturado e possuir maior flexibilidade. O DC segue a sintaxe do RDF. O DC foi 

constituído “[...] pelo Consórcio W3C, responsável pelo gerenciamento da Internet, 

que propicia um conjunto de 15 elementos padrão, permitindo a inclusão de 

elementos adicionais para atender às particularidades de cada usuário.”. (ROSETTO 

E NOGUEIRA, 2002, p. 4).  

   O padrão DC, no cotidiano, é utilizado por profissionais da área de 

Biblioteconomia. Contudo, este não é o único campo profissional em que a sua 

aplicabilidade permeia. O DC foi constituído por concordância de um corpo 

profissional de várias áreas e países.  

                                            
15 Initiated by the Library of Congress, BIBFRAME provides a foundation for the future of bibliographic 
description, both on the web, and in the broader networked world. This site presents general 
information about the project, including presentations, FAQs, and links to working documents. In 
addition to being a replacement for MARC, BIBFRAME serves as a general model for expressing and 
connecting bibliographic data. A major focus of the initiative will be to determine a transition path for 
the MARC 21 formats while preserving a robust data exchange that has supported resource sharing 
and cataloging cost savings in recent decades. 
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             Segundo Rosseto e Nogueira (2002, p. 4), esse grupo era composto por: 

“[...] bibliotecários, analistas, linguistas, museólogos, entre outros, e é utilizado para 

descrever uma variedade de recursos existentes na Internet, com o propósito de ser 

um meio de comunicação e de procura de informações disponíveis nessa rede.”.     

  Grácio (2011), afirma que o padrão de metadados DC tem sua origem em 

1994, na 2ª Conferência Internacional sobre WWW, em Chicago, onde ocorreu um 

debate acerca da Web e sua semântica. Em 1995 foi realizado um workshop 

denominado OCLC/NCSA Metadata Workshop, em que o alvo primordial consistia 

em definir um grupo básico de fundamentos para descrição de recursos da Web. 

Esse episódio teve a participação de profissionais de inúmeras áreas como: 

Biblioteconomia, Ciência da Computação, Catalogadores de imagens, mapas, dentre 

outros. Ao final, deram o nome do padrão de metadados originado desse evento de 

Dublin Core (DC), visto que esse Workshop ocorreu na Cidade de Dublin, no estado 

de Ohio nos Estados Unidos.  

 De acordo com Grácio (2011), o padrão DC possui as seguintes 

propriedades: 1) Simplicidade; 2) Interoperabilidade semântica; 3) Consenso 

internacional; 4) Extensibilidade; 5) Flexibilidade. 

 O quadro a seguir apresenta os elementos sobre a descrição no padrão DC.  

 

Quadro 4 – Elementos do Dublin Core 

ELEMENTO IDENTIFICADOR DEFINIÇÃO E OBSERVAÇÕES 

Contribuinte Contributor 
Compreende uma entidade responsável por qualquer contribuição 
para o recurso.  

Cobertura Coverage Consiste na extensão e no alcance do recurso.  

Criador Creator 
Compreende uma entidade principal responsável por tornar a 
existência do recurso.  

Data Date 

Consiste em uma data ou período de tempo associado a um evento 
no ciclo de vida do recurso. A prática recomendada é usar um 
esquema de codificação, tais como o perfil W3CDTF da ISO 8601 [ 
W3CDTF ].  

Descrição Description 
Caracteriza-se por uma representação do conteúdo do recurso, ou 
seja, uma descrição do conteúdo do recurso.  

Formato Format 
Consiste no formato físico do arquivo ou as dimensões do recurso, 
ou seja, a manifestação física ou digital do recurso. 

Identificador 
(identificador 
do recurso) 

Identifier 
Caracteriza-se por uma referência não ambígua ao recurso, inclusa 
em um determinado contexto, ou seja, uma referência não ambígua 
ao recurso, definida num determinado contexto. 

Língua Language 
Consiste na linguagem do recurso, ou seja, a língua do conteúdo 
intelectual do recurso. A prática recomendada é usar um 
vocabulário controlado, como RFC 4646 [RFC4646].  

Editor Publisher 
Caracteriza-se por uma entidade responsável por tornar o recurso 
acessível. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

ELEMENTO IDENTIFICADOR DEFINIÇÃO E OBSERVAÇÕES 

Relação Relation 
Consiste em uma referência a um recurso relacionado. A prática 
recomendada é identificar o recurso relacionado por meio de uma 
sequência de acordo com um sistema de identificação formal.  

Direitos 
(Gestão de 
Direitos) 

Rights 

Caracteriza-se por Informações sobre os direitos acerca do recurso 
ou relacionados ao mesmo. Normalmente, informações de direitos 
inclui uma declaração sobre diversos direitos de propriedade 
associados ao recurso, incluindo os direitos de propriedade 
intelectual.  

Fonte Source 

Um recurso relacionado a partir do qual o recurso descrito é 
derivado. A prática recomendada é identificar o recurso relacionado 
por meio de uma sequência de acordo com um sistema de 
identificação formal.  

Sujeito 
/Assunto e 
Palavras 
Chave 

Subject 

Consiste nos tópicos do conteúdo do recurso. Normalmente, o 
assunto será representado usando palavras-chave, frases chave 
ou códigos de classificação. A prática recomendada é usar um 
vocabulário controlado.  

Título Title 
Consiste no nome dado ao recurso. Normalmente, o título será um 
nome pelo qual o recurso é formalmente conhecido.  

Digitar / Tipo 
do Recurso 

Type 

Caracteriza-se pela natureza ou gênero do conteúdo do recurso. A 
prática recomendada é usar um vocabulário controlado, como o 
DCMI Tipo Vocabulário [DCMITYPE]. Para descrever o formato de 
arquivo, meio físico, ou as dimensões do recurso, use o elemento 
Formato.  

Fonte: Dublin Core (2012). 

  

 Segundo Marcondes (2005), o padrão proposto pela Dublin Core Metadata 

Initiative (DCMI) foi elaborado para ser simples, suficiente e autoexplicativo, com o 

escopo de que o próprio autor do documento possa realizar a descrição desse 

padrão, quando for submeter a alguma publicação eletrônica. Marcondes (2005) 

ainda menciona outros padrões de descrição/representação de documentos, como o 

formato MARC 21. No entanto esclarece que esse padrão exige a contribuição de 

profissionais de informação habilitados, devido ao fato de ser um padrão de maior 

complexidade do que o Dublin Core (DC).  

 O formato Machine-Readable Cataloging (MARC) que traduzindo ao 

português significa Catalogação Legível por Computador, consiste em um conjunto 

de códigos e designações de conteúdos determinado a codificar registros que serão 

interpretados ou legíveis por máquina.  Tem como finalidade a promoção do 

intercâmbio de dados, ou seja, a importação de dados de diferentes instituições ou a 

exportação de dados de uma instituição para outros sistemas ou redes de 

bibliotecas ou unidades de informação, por meio de programas de computador 

desenvolvidos especificamente para esta função. 
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 De acordo com a Library of Congress (2006), o MARC é um conjunto de 

padrões para identificar, armazenar e comunicar as informações bibliográficas em 

um formato legível por máquina, de tal modo que múltiplos programas de 

computadores são capazes de reconhecer, processar e estabelecer pontos de 

acesso, a partir dos elementos de composição da referida descrição bibliográfica. 

 O formato MARC permite a descrição bibliográfica de distintos tipos de 

documentos, porquanto se utiliza de uma estrutura de campos fixos e variáveis, 

subcampos e indicadores. Emprega um sistema de tags (etiquetas) de três dígitos 

numéricos para identificação dos campos, uma vez que a representação de cada 

campo é muito ampla para ser deliberada dentro do registro. 

  Segundo Cunha e Cavalcanti (2008), o formato MARC foi criado em 1966, 

pela Library of Congress (LC), com a finalidade de coletar, processar e distribuir 

registros catalográficos legíveis por máquina. Entretanto em 1971 passou a se 

utilizar a norma norte-americana para a disseminação de dados bibliográficos. Em 

1973 essa norma passou a ser considerada como norma internacional de 

disseminação de dados.  

 Conforme MARC Standards (2016), um registro MARC é constituído por três 

elementos: a) estrutura do registro, b) designação do conteúdo e c) conteúdo 

propriamente dito. A composição do registro é uma implementação dos padrões 

internacionais ANSI Z39.2 e ISO 2709. As recomendações de conteúdo são códigos 

e convenções instituídos para identificar e individualizar os dados dentro do registro, 

a fim de facilitar a manipulação dos dados. Os conteúdos dos dados, que fazem 

parte de um registro MARC, comumente são determinados por padrões externos ao 

formato, como: International Standard Bibliographic Description (ISBD), Anglo-

American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings 

(LCSH) ou até mesmo por outros códigos empregados pela instituição criadora do 

registro. 

 O quadro a seguir apresenta os campos básicos de descrição do MARC 21, 

porém os padrões de metadados e o tipo de catalogação são empregados conforme 

a política de catalogação de cada biblioteca. 
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Quadro 5 – Campos básicos do formato MARC 21 

CAMPOS DESCRIÇÃO 

0XX Informações de controle, números e códigos 

1XX Autoria (nome pessoal, entidade, evento) 

2XX Títulos, edição, imprenta 

3XX Descrição física 

4XX Série 

5XX Notas 

6XX Entradas de assunto 

7XX Entradas secundárias (nome pessoal, entidade, evento, título) 

8XX Entradas secundárias de série 

9XX Uso local  

  Fonte: Library of Congress (2006). 

 

 Cunha e Cavalcanti (2008) destacam que a estrutura do registro MARC é 

desmembrada em diversos campos, no qual cada um contém um ou mais 

elementos/informações pertinentes à descrição bibliográfica. Cabe destacar que, 

ainda hoje, grandes instituições e importantes sistemas de gestão de catálogos de 

biblioteca utilizam o formato MARC. Fator este que promove a comunicação entre os 

mais diferentes sistemas.  

 A utilização do MARC também facilita o processo de migração de sistemas. 

Pois, segundo Café, Santos e Macedo (2001), a adoção dos padrões 

internacionalmente conhecidos como o MARC simplificam a automação dos 

catálogos das bibliotecas e aumentam o custo-benefício dos processos 

automatizados. Em caso de uma troca de software, onde constantemente se realiza 

o processo de migração, será este realizado mais facilmente caso o sistema se 

utilize do formato reconhecido internacionalmente como o MARC. 

 Café, Santos e Macedo (2001) também afirmam que os documentos e objetos 

digitais necessitam igualmente da adoção de padrões de formato, de catalogação, 

de transferência. Tendo em vista que a biblioteca digital irá abranger softwares e 

hardwares diversos, o que demanda amplo destaque em equivalência, conversação 

e interoperabilidade, por intermédio de protocolos uniformizados. Em regra, os 

padrões precisarão ser empregados a nível nacional e internacional. 

 Cunha e Cavalcante (2008) enfatizam a existência de outras versões do 

MARC. Todavia a mais contemporânea e de certo modo prevalecente é a versão 
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MARC21, criada em 1999, como consequência da compatibilização dos formatos 

MARC norte-americano e canadense. Existem também as variantes do MARC 

denominadas UKMARC, comumente utilizado no Reino Unido, e a UNIMARC, 

frequentemente utilizada nos demais países da Europa. 

 Esses instrumentos muitas vezes passam despercebidos aos olhos dos 

usuários, para o usuário o mais importante é ter um catálogo (ou base de dados) 

que funciona bem. Entretanto, para que um catálogo seja útil ao usuário, é 

necessário que ele contenha uma base muito sólida. A seção a seguir abordará os 

catálogos. 

 

3.2 A catalogação e os catálogos  

  

 O Catálogo durante anos tem sido uma importante ferramenta para 

localização, controle e organização de livros em bibliotecas. Sua habilidade de 

interação e/ou comunicação entre biblioteca e usuário é de suma importância para o 

processo de localização e recuperação da informação. 

 Atualmente ainda não se sabe muito sobre os catálogos da Antiguidade. 

Porém Strout (1956) Fiuza (1987), Mey (1995), Garrido Arrila (1996), dentre outros 

alegam que na Antiguidade já havia a existência de listas que precederam os 

catálogos e na Biblioteca de Alexandria já existia uma espécie de catálogo ou 

bibliografia, no qual era possível fazer referência aos livros pelo nome do autor.  

 Na realidade, o que havia nas bibliotecas da Antiguidade, segundo Garrido 

Arrila (1996, p. 2), eram apenas listas descritivas, cujo objetivo era o de inventariar 

as coleções. Essas coleções são classificadas dentro de uma metodologia ainda 

muito rudimentar.   

 Assim sendo, para Fiuza (1987, p. 2) 

Nos períodos antigos da história, encontramos alguns remanescentes de 
listagens de livros, mas não se sabe que uso se fazia delas. Na literatura 
grega, há referências a coleções de livros pertencentes a indivíduos ou a 
bibliotecas. Calimacus, bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, ficou 
famoso, na história da Biblioteconomia, porque compilou uma listagem de 
obras, em 250 a.C. Não se chegou, porém, a determinar, com exatidão, se 
esta listagem era um catálogo da biblioteca ou uma bibliografia da literatura 
grega. Os gregos, entretanto, nos ensinaram a referirmo-nos às obras 
literárias pelo nome do autor e esta foi a sua maior contribuição para a 
catalogação bibliográfica.    
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 Contudo, mesmo distante do que conhecemos por catálogo, é comum nos 

dias de hoje remeter a esse tipo de iniciativa como o início do processo de 

catalogação.  

 A história da catalogação pode ser notada no delineamento de sete períodos 

históricos da humanidade, conforme o quadro a seguir:   

 

Quadro 6 -   Períodos históricos da humanidade x catalogação 

PERÍODOS HISTÓRICOS 

 DA HUMANIDADE 

PERÍODOS HISTÓRICOS DA CATALOGAÇÃO 

Antiguidade - 4.000 a.C. até 476 d.C Período Pré-Tipográfico 

Idade média - 476 d.C. até 1453 Período Pré-Tipográfico 

Idade moderna - 1453 até 1789 Período Tipográfico 

Idade contemporânea - 1789 até 

Os dias atuais 

Período Semimecanizado (Tecnologias mecânicas 

(reprodução de fichas e catálogos impressos) 

Período Mecanizado (Primeiras investigações para 

utilização de técnicas automatizadas) 

Período Automatizado (Efetivação do Formato 

MARC e Automação dos Registros Bibliográficos) 

Período Tecnologias de rede e web (Advento das 

tecnologias da web) 

 Fonte: Alves e Santos (2013, p.25) adaptado pela autora (2016). 

 

 Ainda nesse contexto da existência de atividades relacionadas à catalogação 

na Antiguidade, Strout (1956) discorre que, no referido período, os gregos eram 

direcionados ao acúmulo de conhecimentos que já existiam e não a concepção de 

novos conhecimentos. Segundo a mesma autora, a concepção de dicionários, 

enciclopédias e outros itens de referência deu-se também neste momento. Assim 

sendo, os gregos também desempenharam uma certa interferência nos 

pesquisadores bizantinos e romanos, conservando o conhecimento acumulado, a 

fim de que possa ser utilizado nas pesquisas que forem realizadas no futuro. Foi 

também de responsabilidade dos gregos a admissão da conceituação de autor como 

ponto de acesso para uma obra. 

 Para Fiuza (1987), a Idade Média não apresentou grandes inovações na área 

de catalogação e mesmo com a fundação das universidades na Europa, esse 
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processo não sofreu muitas modificações, haja vista que os catálogos da Idade 

Média constituíam-se apenas como inventários de coleções.   

 Essa falta de interesse dos medievais na inovação da forma de catalogação, 

também foi relatado por Strout (1956). A autora afirma que apenas no século VIII 

fora configurada uma das primeiras listagens referente a uma biblioteca medieval. 

Nessa listagem, aparentemente, não havia nenhuma classificação por ordem 

alfabética.  

 Todavia, conforme investigações de Fiuza (1987, p. 44), somente  

No século XIII, a atividade catalográfica se desenvolveu nos mosteiros 
ingleses, com a tentativa de se fazer um catálogo coletivo de seus acervos; 
no século XIV, apareceu a idéia de símbolos de localização dos livros nas 
estantes, bem como uma indicação mais completa de edições e a 
preocupação de se identificarem as obras publicadas ou encadernadas 
juntos. 

    
 Por muitos anos, esses catálogos ou listas descritivas eram elaborados a 

critérios de cada catalogador. Pois, até então, não havia nenhuma regra ou 

estabelecimentos de critérios para a realização da catalogação.  

 Até que, segundo Strout (1956), Mey (1995), Fiuza (1987), Chartier (1999) e 

Marques (2006), em meados do séc. XVI, vislumbraram as primeiras tentativas de 

implantação de regras ainda rudimentares de catalogação. Chartier (1999, p. 34) 

infere que:  

As primeiras ocorrências sistemáticas e ordenadas alfabeticamente de 
nomes de autores encontram-se nos índices dos livros e autores proibidos, 
estabelecidos no século XVI pelas diferentes faculdades de teologia e pelo 
papado, e depois nas condenações dos Parlamentos e nas censuras dos 
Estados. E isso que Foucault chama de “apropriação penal dos discursos” - 
o fato de poder ser perseguido e condenado por um texto considerado 
transgressor. Antes de ser o detentor de sua obra, o autor encontra-se 
exposto ao perigo pela sua obra. 

 

 No entanto, apenas em 1791 surge o que foi considerado por muitos 

estudiosos o primeiro código de catalogação. De acordo com Strout (1956), Fiuza 

(1997), Santos (2007) e Fusco (2011), a Revolução Francesa trouxe grande 

contribuição para a Biblioteconomia. Uma vez que determinou o confisco das 

bibliotecas dos nobres, que passaram a ser bibliotecas públicas e, como tal, 

necessitaram de catálogos para sua utilização pelo povo. Desta forma, é adotado 

pela primeira vez, o catálogo em fichas, sendo utilizado para sua confecção cartas 

de baralho. Esse fato histórico proporcionou em 1791 o surgimento do primeiro 

código nacional de catalogação. Fusco (2011) afirma que o referido código é de 
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autoria de Jean-Baptiste Massieu e que este ainda não tinha as características 

técnicas dos códigos mais modernos que estão na base dos atuais.  

 Strout (1956) e Mey (1995) também salientam que o século XVIII é 

caracterizado pela ampliação da investigação científica, o que impulsionou um 

desenvolvimento considerado das bibliotecas no continente Europeu. Os 

acontecimentos mais expressivos e importantes ocorreram no decurso da Revolução 

Francesa, onde as bibliotecas privadas da nobreza foram tomadas pelo governo 

francês e configuradas em bibliotecas públicas, o que induziu o governo da época a 

constituir em 1791 princípios para a organização dessas bibliotecas. 

 Marques (2006) declara que este primeiro código nacional de catalogação 

estabelece a norma obrigatória de encabeçamento por autor e inclui regras 

concretas para o acesso ao documento e à sua localização. Prescreve, também, que 

o catálogo deverá ter a forma de fichas.  

A importância histórica deste código reside no facto de, pela primeira vez, 
se estabelecerem normas para a catalogação descritiva, aplicadas à escala 
nacional. Não é tanto pelos elementos descritivos prescritos para identificar 
os livros, mas sobretudo pelo carácter de código oficial com vista à 
elaboração de catálogos que constituíssem uma Biblioteca Geral, que este 
código foi considerado um marco histórico (MARQUES, 2006, p. 8). 

 

 Na segunda metade do século XIX, de acordo com Strout (1956), as 

tentativas de elaboração de códigos/regras de catalogação começaram a se 

aprimorar e uma das mais famosas tentativas foi a elaboração das 91 Regras de 

Antonio Panizzi em 1841, em que o autor favoreceu/promoveu a incorporação de 

nomes corporativos e do governo nas entradas dos catálogos.  

 Durante os anos, entre o aparecimento das 91 Regras de Panizzi e o ano de 

1900, o quantitativo de códigos de catalogação existentes no mundo tornaram-se 

bem numerosos, em que centenas de Bibliotecas tinham suas próprias regras 

individuais. Contudo, considerando o grande número de códigos já existentes na 

época, havia até pouca divergência entre eles.  (STROUT, 1956).  

 Embora a multiplicidade de códigos existentes na época, diverge-se 

minimamente em sua essência um dos outros, apesar de ainda haver pontos de 

convergência entre eles. Diante disso, discorre-se que 

Considerando o grande número de códigos em uso na virada do século, 
havia relativamente poucos pontos de discórdia entre eles em relação à 
base dos princípios. Houve um acordo universal na entrada a respeito de 
autor, embora nem sempre houvesse acordo sobre o que constituía um 
autor, para os códigos de Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha e Países 
Baixos diferiram dos outros na manutenção do que consiste a autoria, pois 
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para esses pode haver apenas uma coisa pessoal, e, portanto, eles, de um 
modo geral não, tratavam os nomes das organizações como potenciais 
entradas principais. No caso de co-autores, houve consenso entre os 
códigos de que a entrada deve estar sob o primeiro autor, mas havia uma 
grande variedade de opinião quanto ao número de autores, ou seja, quantos 
"nomes podem ser incluído na entrada principal ao mesmo tempo. [...] Por 
volta de 1900 havia ainda uma grande variedade de pareceres sobre a 
entrada de nomes compostos, sobre a entrada de nomes que começam 
com prefixos, e os nomes dos nobres e realeza [...]16 (STROUT, 1956, p. 
273-274, tradução nossa). 

  
 Tendo em vista a improbabilidade do usuário de uma Biblioteca ou Unidade 

de Informação qualquer conseguir, em meio ao grande volume documental, 

consultar todos os itens da referida unidade de informação, a catalogação torna-se 

importante ferramenta de comunicação com usuário e até mesmo com os demais 

profissionais que atuam naquele determinado acervo, pois de acordo com Mey e 

Silveira (2009, p. 2):  

Como se tornaria impossível aos usuários das bibliotecas, para escolha do 
mais conveniente, folhear todos os livros, ouvir todos os discos, manusear 
ou acessar todas as outras formas de registro disponíveis nos acervos reais 
ou ciberespaciais, mesmo que os materiais estivessem ampla e 
corretamente “arrumados”, nós, bibliotecários elaboramos representações 
desses registros, de forma a simplificar a busca. Isto é, elaboramos 
conjuntos de informações codificadas para representar cada um dos 
registros do conhecimento existentes em acervos. 

 

 Quando a catalogação deixa de ser apenas um simples inventário de coleção 

e adota o papel de comunicação com o usuário, o processo de Organização da 

Informação assume a importância no desenvolvimento e na disseminação do 

conhecimento humano. Observa-se que 

O tratamento da informação representa a fase intermediária no ciclo 
informacional, sendo suas operações fundamentais: a produção, o 
tratamento ou organização, a recuperação, a disseminação e o uso da 
informação que, poderão gerar uma nova produção, completando o ciclo. O 
tratamento documentário abrange uma dicotomia entre o tratamento 
temático (conteúdo da informação) e o tratamento descritivo (suporte 
material da informação). Sendo assim, tais características propiciaram à 

                                            
16 “Considering the great number of codes in use at the turn of the century, there were relatively few 
points of disagreement among them in regard to basic principles. There was universal agreement on 
entry under author, although there was not always agreement on what constituted an author, for the 
codes of Germany, Austria, Switzerland, Spain, and the Netherlands differed from the others in 
maintaining that authorship can be only a personal thing, and hence they did not, in general, treat the 
names of organizations as potential main entries. In the case of joint authors, there was agreement 
among the codes that entry should be under the first-named author, but there was a great variety of 
opinion as to how many authors' names might be included in the main entry at the same time [...] By 
1900 there was still a great variety of differing opinion on the entry of compound names, on the entry 
of names beginning with prefixes, and the names of noblemen and royalty [...]” (STROUDT, 1952, p. 
273-274). 
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identificação de duas vertentes nessa área, o tratamento descritivo e o 
tratamento temático da informação. (REDIGOLO, 2010, p. 22) 
 

 O ato de catalogar tem como função principal a realização da representação 

dos itens pertencentes ao grande universo das coleções existentes nas bibliotecas e 

unidades de informação a fim de possibilitar o acesso do usuário à informação. 

Neste sentido, para Garrido Arilla (1996, p. 26, tradução nossa): 

Catalogar um documento é, portanto, a realização de um processo 
abrangente que força a execução de uma série de operações, que consiste 
na identificação, gestão e localização de documentos analíticos e outros, 
finalizando com a preparação do produto: o registro bibliográfico17. 
 

 Vale destacar, que na década de 1930, S.R. Ranganathan já se preocupava 

com o bom funcionamento e uso dos livros existentes nas bibliotecas e não somente 

com o armazenamento e o depósito de coleções. Suas cinco leis nos remetem 

diretamente a esse fator.  

 As cinco leis da Biblioteconomia são: 
Os livros são para usar 
A cada leitor o seu livro 
A cada livro o seu leitor 
Poupe o tempo do leitor 
A biblioteca é um organismo em crescimento (RANGANATHAN, 2009, p. xi)  

 
 Neste sentido, ao pensarmos em catalogação, acesso e preservação das 

obras raras, antigas e preciosas existentes nas bibliotecas e unidades de informação 

de instituições de ensino superior, várias questões devem ser levantadas e/ou 

ponderadas. Todavia uma das principais questões a serem destacadas é a de 

socializar o conhecimento.  

Atualmente, o maior objetivo da biblioteca é o de informar e socializar o 
saber e, portanto, o seu acervo existe para ser utilizado. A biblioteca não se 
reduz a um depósito de papel – funciona sim como transmissora da 
informação, disseminadora do conhecimento, multiplicadora do saber 
humano. (RODRIGUES, 2007, p. [10]). 

  

 A literatura da área de Catalogação declara que ao optarmos por uma 

representação que facilite o acesso do usuário aos itens da biblioteca, poupa-se o 

tempo do leitor/usuário e também o tempo dos funcionários da biblioteca, pois ao 

                                            
17 “Catalogar um documento es, por ló tanto, realizar um proceso global que obliga a ejecutar uma 
serie de operaciones, que unas son identificativas, otras analíticas y otras de ordenación y 
localización documental, y que terminan, com la confección Del producto: el asjento bibliográfico”  
(GARRIDO ARRILLA, 1996, p. 26). 
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catalogar devidamente um item, não se faz mais necessária à busca item a item do 

universo informacional da referida unidade de informação.  

 Segundo Fusco (2011, p. 9) 

[...] o papel da catalogação, no campo de estudo bibliográfico, é o de 
mediação entre uma possível informação e um usuário, pois é a partir de 
um catálogo estruturado e de um ambiente informacional eficiente que 
usuários poderão encontrar um conteúdo que satisfaça suas necessidades 
informacionais. 
 

 Entretanto, se não houver o processo de mediação entre a informação e o 

usuário, a catalogação poderá ser considerada apenas uma lista patrimonial dos 

itens contidos nos acervos das Bibliotecas e das Unidades de informação. Lista esta 

que informa, porém não promove o acesso a informação necessária.  Sendo assim, 

a segunda lei de Ranganathan consiste no fato de que “A cada leitor o seu livro”, ou 

seja, a cada usuário a sua informação não pudera neste caso ser aplicada ou 

respeitada. 

 Não obstante, cabe ao bibliotecário catalogador realizar a representação 

documental das coleções de sua biblioteca ou unidade de informação, sempre 

ponderando a respeito das necessidades de seu público-alvo e particularidades de 

sua instituição, pois segundo Mey e Zafalon (2009, p. [3]):  

Cabe ao catalogador definir os elementos essenciais que satisfaçam as 
necessidades de seu público específico para o cumprimento de tais ações. 
Nesse sentido, as informações de um registro documental voltado a um 
público leigo distinguem-se das informações de um registro documental 
voltado ao especialista. Por exemplo: o que deseja um erudito bibliófilo na 
Biblioteca Nacional ao examinar determinado item entre as obras raras? O 
que deseja o leitor comum (que pode até mesmo ser o bibliófilo em outro 
momento) na biblioteca pública ao buscar determinada expressão? Centros 
de documentação diversos, momentos diversos, públicos diversos, 
necessidades diferentes quanto à representação. 
 

 Atualmente, o termo Representação Descritiva passou a ser utilizado com 

mais frequência para designar a Catalogação. Os termos “Representação Descritiva” 

e “Representação Temática” são adotados para indicar as duas etapas do processo 

de inserção dos registros em bases de dados bibliográficas.  

 Os processos de Catalogação basicamente se dividem em: 

[...] os processos descritivos (catalogação descritiva) [...] compreendem a 
elaboração e a manipulação de descrições bibliográficas e a escolha, o 
estabelecimento e a atribuição dos pontos de acesso de autor e título; os 
processos temáticos, conhecidos como catalogação de assunto, 
compreendem a análise de assunto e a atribuição dos pontos de acesso de 
assunto (TAYLOR18, 2004 apud ASSUMPÇÃO; SANTOS, 2012, p. 2).  

                                            
18 TAYLOR, A. G.The organization of  information. 2nd ed. Westport: Libraries Unlimited, 2004. 
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 Para Ortega (2011, p. 45),  

Representação descritiva refere-se aos aspectos da descrição formal dos 
documentos, o que inclui a descrição física e a descrição dos elementos 
para identificação dos mesmos; a atividade de representação descritiva é 
também chamada de catalogação (ou, mais especificamente, catalogação 
descritiva) em especial entre a comunidade de bibliotecas, e de descrição 
bibliográfica entre a comunidade dos serviços de informação científica. 
Representação temática, por sua vez, refere-se à atribuição de assuntos 
aos documentos a partir da classificação bibliográfica, da indexação e da 
elaboração de resumos. 
 

 Alguns autores acreditam que os termos Representação Descritiva e 

Temática foram adotados no intuito de expansão do conceito de Catalogação, pois 

segundo Ortega (2011, p. 45):  

É provável que os termos representação descritiva e representação 
temática tenham sido adotados com o objetivo de ampliar o conceito de 
Catalogação, o qual remete à produção de catálogos de biblioteca. 
Contudo, o desenvolvimento teórico e metodológico da representação 
descritiva e da representação temática foi realizado de modo separado, 
conduzindo a dificuldades conceituais na articulação entre os dois 
processos. Já a Catalogação, incluindo a catalogação descritiva e a 
catalogação de assunto, responde pela construção global do sistema, nesse 
caso, o catálogo. 

 

 Após a segunda metade do século XX, a normalização da catalogação em 

nível internacional tornou-se iminente devido à ampliação da produção científica e 

do avanço das novas tecnologias. Em virtude do aumento do volume informacional 

produzido, a incorporação de normas e regras internacionais de padronização da 

catalogação tornou-se indispensável ao processo de recuperação da informação e 

logo da produção do conhecimento. 

A partir da metade do século XX, a normalização da catalogação em nível 
internacional tornou-se premente, dado o aumento da produção científica, 
que exigia catalogação cooperativa e intercâmbio de registros bibliográficos, 
e os recursos tecnológicos em desenvolvimento, que se mostravam 
potencialmente adequados a este fim.    (ORTEGA, 2011, p. 48). 
 

 Em virtude do avanço tecnológico e desenvolvimento da Ciência da 

Informação, a necessidade das bibliotecas e demais unidades de informação de 

possuírem um catálogo consistente se torna proeminente. Visto que deverá ser 

capaz de proporcionar o encontro do usuário com a informação, tendo em vista, que 

por intermédio dessas transformações, o catálogo passa claramente a ter o papel de 

informar e não somente de inventariar as coleções. A partir de então, esta 

ferramenta assume também o papel de interação com o usuário, que busca a 

informação. Deste modo:  
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Quando a ciência passou a se preocupar com a sua imagem e a divulgação 
de suas descobertas, novas formas de organização da informação foram 
definidas para permitir o acesso rápido e preciso à informação. Assim, as 
bibliotecas passaram de organismos acumuladores a organismos 
disseminadores (SILVEIRA, 2013, p.13). 

 

 Assim sendo, segundo Silveira (2013, p. 1): 

Com o desenvolvimento científico, novos tipos de materiais surgiram e 
foram incorporados ao acervo como, por exemplo, os periódicos científicos, 
os anais de eventos e os trabalhos acadêmicos. Atualmente, além dessa 
diversidade de materiais, as bibliotecas agregam versões digitais de um 
mesmo documento. A diversidade de documentos aliada às mudanças nos 
processos de tratamento da informação estimulam o desenvolvimento de 
mecanismos e fundamentos para a representação documental. 

 

 Em bibliotecas detentoras de coleções especiais, a existência de um catálogo 

consistente possibilita e impulsiona o pesquisador/usuário no processo de busca, 

bem como os materiais históricos beneficiarão a sua pesquisa. Isso pode ser 

comprovado no trecho de Luporini (1997, p. 918) em que  

A elaboração do catálogo objetivou despertar um maior interesse do 
pesquisador (historiador) pelas fontes, pois é a partir desse diálogo 
(historiador-fonte) que resulta a pesquisa histórica. A elaboração e 
publicação de catálogos de fontes é uma forma de colaborar para que isso 
aconteça, ampliando as possibilidades de buscar novos caminhos de 
investigação no âmbito da Histórica da Ensino e permitindo, assim, a 
realização de estudos e trabalhos inéditos nesta área, na tentativa de 
superar as interpretações historiográficas que apenas se limitam a 
reproduzir outras fontes secundárias.    

 

 Por muito tempo, a Catalogação foi considerada uma atividade de caráter 

puramente tecnicista, em que não havia necessidade de “pensar”. Pois tal 

procedimento era feito de forma simplificada. Porém, com o advento das novas 

tecnologias e aumento da produção científica, essa atividade começou a mudar seu 

foco de atuação, tendo em vista que 

As práticas empíricas milenares associadas à produção, tratamento, uso e 
armazenamento da informação foram-se complexificando e tornaram-se 
objecto de reflexão e de estudo, estando na origem de um processo 
evolutivo, iniciado ainda no século XIX, que acabaria por desembocar na 
construção da moderna Ciência da Informação. A componente tecnicista 
que, tradicionalmente, tem estado na base das operações de organização e 
recuperação da informação, deve hoje ser questionada à luz de um novo 
paradigma científico, que integra tais operações num método de abordagem 
holístico e que não reduz a técnica ao fim único e exclusivo de viabilizar o 
acesso à informação (RIBEIRO, 2005b, p.1).  

 

 Durante muito tempo, as formas de catalogação de material bibliográfico tem 

sido repensada, pois com o surgimento de novos suportes e mudanças nos meios de 
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comunicação, faz-se necessária a mudança na forma de se pensar e fazer 

Catalogação. 

 De acordo com Modesto (2007b19, p. 14), 

Mudam-se as características das informações e transformam-se os 
suportes. A Internet provoca um crescimento na produção de documentos 
eletrônicos. O AACR (2ª edição) adotado pelas bibliotecas brasileiras 
encontra-se defasado em relação à descrição de novos suportes, como CD-
ROM, disquetes e documentos eletrônicos. Bibliotecários discutem a 
questão do tratamento dos recursos da Internet, procuram desenvolver 
procedimentos que permitam organizar e recuperar informações nela 
disponíveis. Há necessidade de novos padrões; trata-se de um tipo de nova 
“velha situação”, ou seja, como facilitar o acesso a esses recursos se não 
se conta com padrão de descrição?  
 

 As mudanças nos padrões de catalogação também foram citadas por Moreno 

(2009, p. 51) 

Nos dias atuais 20 , a área de Representação da Informação passa por 
grandes transformações: ao mesmo tempo em que estão sendo revistos os 
Princípios de Paris, datados de 1961, com a proposição de uma nova 
Declaração de Princípios, um substitutivo para o Código de Catalogação 
Anglo-Americano está sendo desenvolvido pelo atual Joint Steering 
Committee for Development of RDA - JSC7 21 . Além disso, a versão 
preliminar da Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada - ISBD 
consolidada, já está disponível no site da IFLA [...]. 

 
 Neste caso, o fato do profissional bibliotecário se atualizar continuamente, 

tornou-se uma necessidade, pois, devido às mudanças cotidianas da sociedade, 

novos formatos de informação têm sido criados e por consequências disso, novas 

formas de tratamento também se farão necessárias. Deste modo, o aprendizado 

contínuo para exercício da profissão de bibliotecário torna-se inevitável.  

A catalogação por muito tempo vem aprimorando suas práticas diárias, 
procurando se adaptar às mudanças sociais, políticas, econômicas e 
tecnológicas. Assim, para que essas adequações tornem-se um aporte 
teórico que fundamente o fazer diário do catalogador, faz-se necessário 
repensar o processo de ENSINO/aprendizagem do bibliotecário (PEREIRA, 
2013, p. [1]). 

 

 A vertente de uma catalogação cooperativa ou compartilhada inclinada a 

regras e normas pré-estabelecidas também era uma preocupação de Ranganathan 

na década de 1930. Essa inquietação ao mesmo tempo se dava a fim de que o 

bibliotecário catalogador, ao realizar a descrição do item, estivesse livre de 

pensamentos e julgamentos pessoais acerca do conteúdo das obras a serem 

catalogadas. 
                                            
19 A citação refere-se a obra de Modesto (2007) cujo título é: Panorama da catalogação no Brasil... 
20 Texto escrito em meados de 2008. 
21 Antigo Joint Steering Committee for Revision of AACR. 
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841 CLASSIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO CENTRALIZADAS – A 
classificação e catalogação centralizadas constituem práticas produtivas 
que vêm ganhando apoio. Estas técnicas são bastantes impessoais, no 
sentido de que o número de classificação de um livro bem como suas 
entradas de catalogação dependem amplamente do próprio livro e não da 
biblioteca que o esteja utilizando. A pequena margem onde talvez, 
eventualmente, seja preciso satisfazer às exigências pouco comuns de 
leitores de determinada categoria ou de uma localidade em particular será 
atendida pelo cânone da variação local, aplicável a ambas as disciplinas. 
Em vista disto, é possível adotar a centralização na preparação técnica de 
livros para o serviço (RANGANATHAN, 2009, p. 281). 

 

 Embora remeta a impressão de ser uma forma contemporânea de 

catalogação, o conceito de catalogação cooperativa teve origem no século XIX, 

quando o bibliotecário e professor Charles Coffin Jewet, em 1850, obteve a 

aceitação do seu Código de Catalogação, denominado Smithsonian Catalogue 

System nos Estados.  

 Nesta obra, Jewet (1850) reconhecia algumas deficiências de seu trabalho, 

em relação ao de Panizzi. Porém esse autor também discordou em muitos pontos do 

que fora apresentado por Panizzi, propondo novas soluções (JEWET, 1850).  

Assim sendo, Mey e Silveira (2009) também salientam que as 91 regras de Panizzi 

(1839) influenciaram o código que foi organizado por Charles C. Jewet para o 

catálogo da biblioteca da Smithsonian Institution, nos Estados Unidos. 

 Ao apresentar esse novo sistema de catalogação, Jewet (1850) também 

propôs a concepção de um catálogo único para as bibliotecas públicas dos Estados 

Unidos e essa foi considerada por Balby (1995), Campello (2006), dentre outros, 

como uma das suas maiores contribuições para Biblioteconomia. 

 De acordo com Campello (2006), Charles Jewett (1816-1868) foi um dos 

pioneiros da Catalogação Cooperativa, pois este propôs em uma convenção da 

American Association for the Advancement of Science, em que a biblioteca da 

Smithsoniam Institution passasse a trabalhar como biblioteca nacional. O projeto de 

Jewett (1850) não foi aprovado. Contudo, apenas em 1901, ou seja, 50 anos depois, 

a idéia de Catalogação Cooperativa foi retomada e ampliada, quando a Library of 

Congress (LC) assumiu o papel de biblioteca nacional. A ideia inicial de Jewett 

(1850), de acordo com Campello (2006, p. 68, grifo nosso), deveria constituir-se da 

seguinte forma: 

Ela (biblioteca da Smithsoniam Institution) receberia dados 
catalográficos de bibliotecas do país e coordenaria um serviço de 
catalogação cooperativa que resultaria em um catálogo coletivo das 
bibliotecas cooperantes. Além de funcionar como central de catalogação, o 
serviço forneceria um instrumento de acesso às coleções. 
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 Esse serviço idealizado por Jewett (1850) teve um bom êxito ao ser adotado 

pela LC. (CAMPELLO, 2006). Silveira (2013, p. 69), salienta que 

As iniciativas de Panizzi, Jewett e Cutter motivaram e subsidiaram a criação 
de vários códigos de catalogação para uso local e estudos para melhorar a 
construção dos catálogos em vários países. As preocupações com a 
padronização da representação nos registros bibliográficos mobilizou 
profissionais em diversos países e passou a ser vista como um problema 
global. 

 

 No século XX, em virtude do surgimento de novas tecnologias e advento do 

advento da internet, o número de informações a serem catalogadas nas bibliotecas e 

unidades de informação aumentou consideravelmente. No entanto, como forma de 

agilizar esse serviço de representação documental, a possibilidade de adoção de um 

novo método de realização desta tarefa tornou-se uma necessidade. 

  Assim sendo, com a incorporação das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), a catalogação cooperativa de registros bibliográficos passou a 

ganhar maior visibilidade.  

 De acordo com as informações dos verbetes do Dicionário de Biblioteconomia 

e Arquivologia de Cunha e Cavalcanti (2008), os termos “Catalogação 

Compartilhada” e “Catalogação Cooperativa” são sinônimos. Para melhor 

compreensão, esses autores definem a Catalogação Cooperativa como sendo a 

forma de “[...] catalogação em que várias bibliotecas adotam a mesma norma. Esta 

espécie de catalogação teve grande impulso com o emprego de técnicas 

automatizadas” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 70). 

 Na década de 1960, segundo Campello (2006), a LC passou a utilizar 

recursos computadorizados para produzir registros bibliográficos e nesta década foi 

concebido o formato MARC (Machine Readable Cataloging) para ser utilizado como 

padrão para confecção de registros e intercâmbio de dados das catalogações.  

 Esse formato foi adaptado para ser utilizado em vários países, sendo utilizado 

com frequência até nos dias de hoje.  

 A necessidade de concepção de um formato padronizado para catalogação e 

que pode ser adaptado em vários países, possibilitou uma maior integração dos 

acervos, permitindo que as bases de dados “conversem entre si”. 

 Para Campello (2006), a automação das bibliotecas e unidades de informação 

impulsionou a criação de consórcios de bibliotecas que compactuam de negócios 
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em comum como as bibliotecas de universidades.  Algumas dessas bibliotecas, com 

o tempo, expandiram-se como o caso do Ohio College Library Center (OCLC), que 

em 1981, configurou-se no Online Computer Library Center e em 2006 já oferecia 

serviços para 50 mil bibliotecas em 84 países. 

 A importância da adoção de Catalogação Cooperativa foi descrita por 

Campello (2006, p. 69) em que “esses serviços têm tido enorme influência na 

catalogação, pois seus objetivos visam à solução de problemas que há muito tempo 

preocupam a comunidade bibliotecária: rapidez de processamento e diminuição de 

custos.”. 

 Baseada na proposta de Jewett (1850), Balby (1995, p. 30) disserta o 

seguinte: 

[...] uma biblioteca jamais deveria catalogar novamente um material que já 
foi catalogado por outra biblioteca; para cada material que chega à mesa do 
catalogador, é necessário saber antes se alguém, em algum outro lugar do 
país ou do mundo, já o catalogou; se o material já tiver sido catalogado 
todos os esforços devem ser enviados para se ter acesso a essa 
catalogação, e aproveitá-la. 

 
 A catalogação cooperativa tem como escopo a promoção do 

compartilhamento dos dados bibliográficos nacional e internacional. Dentro desta 

perspectiva, Sambaquy (1951, p. 39), nos anos de 1950, salientava o seguinte: “[...] 

o que importa é que as bibliotecas compreendam que, para servir bem, não lhes é 

necessário conhecer somente os livros que possuem, mas também onde se 

encontra o livro ou a informação que realmente está sendo desejada.” 

 Ao adotar uma política operacional de realização de uma catalogação 

cooperativa, a instituição reprime o retrabalho e consequentemente o desperdício de 

tempo.  

 O ato de compartilhar informações no século XXI tornou-se realidade em 

várias organizações, em todo o mundo e no caso das Bibliotecas e Unidades de 

Informação não é diferente. Haja vista a necessidade de agilidade na prestação de 

serviços e, para tal, a inclusão do compartilhamento de informações tornou-se 

indispensável em muitas instituições, para adquirir avanços no processo de 

produção. Neste modo, Tomaél (2012, p. 13) afirma que 

O compartilhamento de informações é essencial para aumentar a 
produtividade e gerar benefícios significativos. Melhora a capacidade das 
organizações e contribui para a aprendizagem organizacional, além de 
aperfeiçoar a eficiência e reduzir significante o custo de produtos e serviços. 
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 Neste sentido, Balby (1995, p. 30) também salienta que: “[...] a tecnologia 

existe para diminuir a quantidade de trabalho repetitivo, não para aumentá-la”. 

 No Brasil, de acordo com as considerações de Campello (2006), a 

Catalogação Cooperativa começou de fato em 1942, quando foi implantado pela 

bibliotecária Lídia de Queiroz Sambaquy, na Biblioteca do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), o Serviço de Intercâmbio de Catalogação 

(SIC). Esse serviço funcionava com a cooperação do Departamento de Imprensa 

Nacional (DIP). Essa iniciativa pleiteava melhorias na qualidade do serviços 

bibliotecários. Tendo em vista que, o número de bibliotecários na década de 1940 

era muito deficitário.  

 Campello (2006) também pondera que em 1954 o SIC passara a ser 

interligado ao Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), ocorrendo 

em 1972, uma interrupção dessa interligação. Em 1972, já era possível observar, no 

Brasil, que a confecção manual de fichas tornara-se impraticável. Neste momento, o 

antigo IBBD agora denominado Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) considerou a grande necessidade de incorporação de medidas 

para informatização dos acervos. 

 Segundo as considerações de Barbosa (1978), Mey (1995), Campello (2006), 

inicia-se em 1973, no Brasil, o processo de informatização por intermédio do projeto 

CALCO (Catalogação Legível por Computador), que consistia em uma adaptação do 

formato MARC. Esse projeto foi elaborado pela bibliotecária Alice Príncipe Barbosa. 

 O CALCO foi adotado primeiramente pela Biblioteca Nacional (BN) e, em 

seguida, por outras poucas bibliotecas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), junto 

com a BN, assumiu a atribuição de coordenação das bibliotecas usufrutuárias. Logo 

em seguida, surgiu a rede Bibliodata / CALCO, que começou a operar de fato em 

1980.  

 Esse processo só teve um maior número de aceitação após a constituição do 

Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU), suprido pelo Programa 

Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior (PROBID), programa este 

que fora extinto em 1995 (CAMPELLO, 2006). 

 O contexto de catalogação na fonte surgiu no século XIX, com a iniciativa de 

alguns bibliotecários norte-americanos. O primeiro a dissertar acerca dessa 

possibilidade foi Charles Jewett (1816-1868) em 1853, sendo que ele foi o 

bibliotecário que surgiu com a ideia de catalogação cooperativa; posteriormente 
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Justin Winsor (1831-1897), um dos fundadores da ALA que propôs a impressão da 

ficha catalográfica no próprio livro e no mesmo período.  No Reino Unido, Max Muller 

(1823-1900), também insistiu na mesma idealização. (CAMPELLO, 2006). 

  De acordo com Campello (2006), houve nos Estados Unidos várias tentativas 

de implementação da Catalogação na Fonte ou Catalogação na Publicação.  

Todavia não tiveram muito sucesso devido ao alto custo e a vários fatores. Vale 

ressaltar que atualmente nos livros publicados nos EUA e no Reino Unido, esses 

dados encontram-se restritos ou os editores não incluem os dados de catalogação 

nos livros, substituindo estas por uma nota onde apresenta que o livro possui um 

registro em alguma bases de dados daqueles países.  

 Contudo, no Brasil, os dados catalográficos geralmente estão impressos no 

livro de forma completa. (CAMPELLO, 2006). 

 O processo de catalogação pode ser executado por uma biblioteca única ou 

em conjunto com outras (rede de bibliotecas), e neste caso, a catalogação pode ser 

caracterizada em dois tipos distintos: centralizada ou cooperativa. 

 As diferenças entre catalogação cooperativa e catalogação centralizada, já 

haviam sido descritas por Barbosa (1978, p. 71), no qual a 

Catalogação cooperativa -  significa o trabalho realizado por várias 
bibliotecas e enviado a uma Central, que se encarrega de normalizar e 
reproduzir suas fichas e distribui-las a uma coletividade. A catalogação 
compartilhada ("shared cataloging") é um exemplo de catalogação 
cooperativa, efetuada pela LC.  
Catalogação centralizada, ao contrário, é o trabalho feito por uma Central 
para atender as necessidades de departamentos, filiais, etc. E um tipo de 
catalogação muito comum em universidades, ou onde a aquisição 
planificada seja adotada. E muito mais perfeita e uniforme do que a 
cooperativa. A catalogação-na-fonte é um exemplo de catalogação 
centralizada. 

 
 Nesta perspectiva, Sambaquy (1951, p. 36) descreveu a catalogação 

cooperativa como:  

[...] o trabalho de catalogação realizado em conjunto por várias bibliotecas 
no qual expressa tacitamente competem a cada biblioteca obrigações e 
vantagens, ou melhor, têm elas ativa participação na confecção das fichas e 
direito a parte do produto, que é equitativamente distribuído por tôdas.  

 
 Na contemporaneidade, Modesto (2007a 22 , p. [3]) conceitua catalogação 

centralizada como sendo a “[...] atividade realizada por uma Central para atender às 

necessidades de departamentos, ramais etc. Muito comum em universidades ou em 

sistema com aquisição planificada. Exemplo:  catalogação na fonte – CBL.”  

                                            
22 A citação refere-se a obra de Modesto (2007) cujo título é: Catalogação, cooperação e tecnologia... 



72 
 
 Para Mercadante ([2008], p. [2]), a catalogação centralizada caracteriza-se 

como um: “Sistema de catalogação que funciona a partir bibliotecas centrais. Nelas 

são feitas as fichas catalográficas das obras e, após esse processo, essas 

informações são distribuídas às outras obras pertencentes ao sistema.”.  

 As vantagens e desvantagens da realização da catalogação centralizada, 

também foram descritos por Mercadante ([2008], p. 4-5, grifo nosso) como sendo: 

Vantagens: 1) catalogar a obra uma única vez; 2) redução de custos com 
mão de obra; 3) Interpretação uniforme dos código; 4) Possibilidade de criar 
um catálogo único; 5) Rapidez tanto na recuperação como na 
disseminação. Desvantagens: 1) Grande número de obras não 
catalogadas; 2) Não disponibilidade da obra enquanto está aguardando a 
sua catalogação; 3) Demora das centrais no envio das fichas catalográficas; 
4) Sistema de cada biblioteca.  

 

 Vale destacar alguns exemplos de catalogação cooperativa que são 

referências de qualidade até hoje: a rede Bibliodata, que até 2009, fora administrada 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), porém ultimamente encontra-se sob os 

cuidados administrativos do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), e o WorldCat catálogo em linha administrado pelo Online 

Computer Library Center (OCLC), classificado como o maior catálogo em linha 

existente no mundo.  

 O figura a seguir ilustra as diferenças entre as catalogações cooperativas e 

centralizadas. 

 

Figura 4 – Catalogações cooperativas x catalogações centralizadas 

COOPERATIVA CENTRALIZADA

Distintas bibliotecas
compartilhando as catalogações
por intermédio de uma Central.

Uma única biblioteca, atuando 
como Central 

realizando a catalogação 
para as outras bibliotecas.

 

Fonte: Adaptado de Barbosa (1978, p. 72) e Modesto (2007b, p. [4]). 
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 Toda a catalogação realizada de modo isolado, centralizado ou cooperativo 

tem como consequência a concepção de catálogos. Segundo Mey (1995, p. 9) o 

catálogo consiste em: 

[...] um canal de comunicação estruturado, que veicula mensagens contidas 
nos itens, e sobre os itens, de um ou vários acervos, apresentando-se sob 
forma codificada e organizada, agrupadas por semelhanças, aos usuários 
desse(s) acervo(s).  

 

 Neste sentido, o catálogo deverá ser a ponte que transportará o usuário até 

ao item de interesse no acervo. Os dados representados nas fichas dos catálogos 

deverão estar claros e objetivos, para que o seu alvo seja atingido de forma mais 

eficaz.  

 Para Mey (1995), os catálogos poderão ser manuais ou automatizados e se 

subdividindo-se em: 

 1) Catálogos manuais.  

 - em livros.  

 - em folhas soltas.  

 - em micro fichas (os mais comuns).  

 2) Catálogos automatizados.  

 - em relatório  

 - em fichas.  

 - em micro fichas.  

 - em linha (online)  

 

 Vale ressaltar também que, com o avanço de meios informáticos, os 

catálogos manuais estão se tornando obsoletos e muitos desses catálogos tem sido 

reconfigurados, passando a ter catálogos automatizados com acesso on-line, os 

catálogo de acesso público on-line - Online Public Access Catalogue (OPAC). Os 

catálogos on-line possibilitam maior cooperação de dados bibliográficos. No entanto, 

a catalogação cooperativa apenas se efetiva a uniformidade (padrão) dos elementos 

de descrição que são empregados. 

 Como forma de promover o intercâmbio de dados entre as bases, os padrões 

de metadados tornaram-se muito relevantes nas bibliotecas digitais. Para melhor 

compreensão acerca dos metadados, destaca-se o verbete da obra de Cunha e 

Cavalcanti (2008, p. 246), em que definem metadados como a “Informação que 

descreve a estrutura dos dados e sua relação com os outros, p. ex.: uma etiqueta no 
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registro de uma base de dados, o qual indica o campo que contém o nome do autor. 

Os registros bibliográficos são um tipo de metadados [...]”.  

 Para Vellucci (2008, p. 157, tradução nossa), 

Metadados são dados estruturados que descrevem um recurso, identifica as 
sua relações a outros recursos, e facilita a descoberta, o gerenciamento e o 
uso de um recurso. Embora a informação de catalogação tradicional possa 
ser descrito como metadados, a maioria das pessoas usam o termo no 
contexto de recursos digitais. Uma grande mudança de paradigma ocorreu 
na organização do conhecimento com o desenvolvimento de esquemas de 
metadados e de linguagem de marcação que poderiam servir como 
alternativas à AACR2 e ao MARC Formato bibliográfico para registros 
catalográficos.23 

 
 Todavia, para que os catálogos digitais e sistemas funcionem de forma eficaz, 

é necessário que ocorra uma representação apropriada e padronizada dos recursos 

informacionais. Neste sentido, Alves e Santos (2013, p. 17), salientam que: “[...] 

somente uma representação adequada e padronizada dos recursos informacionais 

irá assegurar a efetividade dos sistemas no acesso aos dados referentes à 

informação desejada.” Desta forma, quão grandiosa for a precisão e uniformização 

(padronização) na constituição e aplicabilidade dos metadados, maior será a 

economia dos sistemas, viabilizando assim o acesso e uma recuperação de dados 

mais eficaz e coerente com a pesquisa (ALVES; SANTOS, 2013). 

 A respeito das finalidades do uso de metadados, Marcondes (2005, p. 98) 

endossa que:  

Um dos maiores objetivos do uso de metadados no contexto da Web é 
permitir não só descrever documentos eletrônicos e informações em geral, 
possibilitando sua avaliação de relevância por usuários humanos, mas 
também permitir agenciar computadores e programas especiais, robôs e 
agentes de software, para que eles compreendam os metadados 
associados a documentos e possam então recuperá-los, avaliar sua 
relevância e manipulá-los com mais eficiência.  

 

 Neste sentido, Morato e Moraes (2010, p. [1]) caracterizam metadados como 
sendo:  

[...] uma forma de descrever recursos eletrônicos dispostos na Internet. Na 
literatura, é comum encontrar a seguinte definição para metadados: dados 
sobre dados. Trata-se de um conjunto de elementos que possuem uma 
semântica padronizada, possibilitando descrever as informações. 

 

                                            
23 Metadata is structured data that describes a resource, identifies its relationships to other resources, 
and facilitates the discovery, management, and use of a resource. Although traditional cataloging 
information can accurately be described as metadata, most people use the term in the contexto of 
digital resources. A major paradigm shift occurred in knowledge organization with the development of 
metadata schemas and mark-up languages that could serve as alternatives to the AACR2 and the 
MARC Bibliographic Format for catalog records. 
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 Para uma melhor compreensão, nas seções 4.2 e 4.3 estarão 

contextualizados os conceitos e características da representação dos itens de 

coleções especiais digitalizadas. Esta seção que aqui se encerra apresentou o 

contexto geral no qual a presente pesquisa está inserida, fornecendo base para este 

estudo, a seção a seguir abordará especificamente a temática desta pesquisa. 
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4 DAS BIBLIOTECAS DA ANTIGUIDADE ÀS COLEÇÕES ESPECIAIS  

  

 Durante séculos tem sido inegável a importância da Biblioteconomia e dos 

bibliotecários para a salvaguarda da memória intelectual. Desde o surgimento das 

primeiras bibliotecas, esse profissional se preocupa em salvaguardar os tesouros 

existentes em suas coleções, com o escopo de promover o acesso a gerações 

futuras. Em consequência disso, grandes tesouros chegaram a salvo até a nossa 

civilização. 

 A escrita surgiu da necessidade do homem de se comunicar com os outros e 

principalmente com as gerações vindouras. Neste sentido, Fragoso e Duarte (2004) 

declaram que o homo sapiens teve a necessidade de criar uma forma de se 

comunicar, não somente com os homens do seu tempo, mas também com as 

gerações futuras. Os desenhos pré-históricos localizadas em cavernas são 

exemplos dessa necessidade de comunicação, preservando assim suas 

experiências e costumes. Desse modo, o conhecimento registrado nas cavernas, por 

meio dessas manifestações, figurariam por mais tempo que a transmissão oral de 

conhecimentos de uma geração para outra posterior.  

 De acordo com Fragoso e Duarte (2004), essas manifestações nas cavernas 

foram evoluindo das expressões pictográficas (desenhos pré-histórico) para a 

ideográfica (utilização de símbolos que se relacionavam com o homem). Depois se 

evoluiu para escrita fonográfica (utilização de caracteres que representavam sons e 

transmissões de ideias) para que a combinação desses três tipos de manifestações 

(representativa, simbólica e fonéticas) dessem origem aos Hieróglifos. 

 Os Hieróglifos geralmente nos remete ao Egito Antigo. Porém, alguns autores 

acreditam que o processo de criação da escrita fora concebido separadamente em 

diversas civilizações da Antiguidade. Fragoso e Duarte (2004) salientam que as mais 

extraordinárias colaborações, nesta fase, também precisam ser conferidas aos 

povos caldeus, assírios e persas, devido ao desenvolvimento da escrita cuneiforme, 

que consiste na aglutinação de inúmeros signos no formato de cunha, que eram 

esculpidos em tabuletas de argila.  

 O desenvolvimento da escrita, em mais de uma civilização da Antiguidade, 

também foi expressado por Lévy (1998, p. 53), no qual o referido autor discorre que 
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A escrita foi inventada diversas vezes e separadamente nas grandes 
civilizações agrícolas da Antigüidade. Reproduz, no domínio da. 
comunicação, a relação com o tempo e o espaço que a agricultura havia 
introduzido na ordem da subsistência alimentar. O escriba cava sinais na 
argila de sua tabuinha assim como o trabalhador cava sulcos no barro de 
seu campo. É a mesma terra, são instrumentos de madeira parecidos, a 
enxada primitiva e o cálamo distinguindo-se quase que apenas pelo 
tamanho. O Nilo banha com a mesma água a cevada e o papiro. Nossa 
página vem do latim pagus, que significa o campo do agricultor 

 
 O primeiro livro surgiu há mais 6.000 anos conforme constata Caldeira (2002). 

Porém, naquela época o homem valeu-se dos mais variados tipos de materiais e 

objetos para escrever a sua mensagem e deixar registrado suas práticas e 

conhecimentos.  

 De acordo com Baéz (2006), esses primeiros livros surgiram na Suméria, que 

ficava nas proximidades dos Rios Eufrates e Tigre, ou seja, em uma parte da região 

em que hoje em dia é conhecida como Oriente Médio.  

 Esses livros, de modo geral, utilizavam a argila que era um material 

considerado frágil e assim, acarretou o seu rápido desaparecimento.  Contudo, Baéz 

(2006) afirma que a fragilidade do material não foi a única forma de dissipação 

desse conhecimento registrado, mas os fenômenos naturais e a mão destruidora do 

homem que também exerceram os seus papéis no desaparecimento de grande 

parte desses preciosos registros antigos.  

 Em 1924, uma descoberta arqueológica possibilitou a localização dos livros 

mais antigos da humanidade até o presente momento, onde segundo Baéz (2006, p. 

[31]),  

A exploração da camada IV do templo da temida deusa Eanna, na cidade 
de Uruk, desenterrou várias tabletas de argila, algumas inteiras, mas outras 
em fragmentos, pulverizadas ou queimadas, que podem ser datadas entre 
os anos 4.100 a.C. ou 3300 a.C.  

 
 Assim sendo, o estado em que foram encontrados esses tabletes de argila, 

demonstra que muitos desapareceram não somente pela ação do tempo, mas 

também pela ação do homem. 

 A obra de Baéz (2006) afirma que, em meados de 3300 a.C., aumentou-se o 

número da produção de tabletes de argila e nessa mesma época houve a criação 

das primeiras bibliotecas, onde as prateleiras já incluíam catálogos de fauna, flora e 

minerais.  

 Embora a Biblioteca de Alexandria seja a mais famosa da Antiguidade, muitas 

outras Bibliotecas existiram nesse período, onde costumeiramente era utilizado 
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como material de seus suportes recursos minerais (e posteriormente soluções de 

origens vegetais. 

 Para Martins (2002), é importante destacar que as bibliotecas da Antiguidade 

diferenciavam-se uma das outras pelo tipo de materiais que faziam parte da 

composição física dos seus suportes. Em um primeiro momento, as bibliotecas 

abrigavam suportes minerais e em seguida, detinham suportes de procedências 

vegetais e minerais.  

De acordo com Martins (2002), as primeiras bibliotecas da Antiguidade não 

possuíam uma natureza pública e se enquadravam basicamente na categoria de 

depósito de livros. Em suma, tratava-se apenas de um local onde se ocultavam os 

livros e não um lugar destinado para conservá-los e disseminá-los.  

 A arquitetura das edificações que abrigavam as bibliotecas tinham por 

finalidade impossibilitar a saída de itens dos acervos. Os itens dessas bibliotecas 

eram arranjados em armários com separações e acomodados um ao lado do outro, 

possuindo adesivos aparentes apontadores dos títulos das obras. De certo modo, é 

possível observar que as Bibliotecas da Antiguidade já possuíam alguma forma 

elementar de Organização. 

 Baéz (2006) e Santos (2012) afirmam que uma das mais importantes 

Bibliotecas da Antiguidade foi a de Nínive, no governo do Rei Assírio Assurbanipal, 

668 a.C. a 627 a.C.  Os acervos da referida biblioteca eram descritos em blocos de 

argila e a escrita consistia em caracteres cuneiformes.   

 Em torno de quatrocentos anos após a destruição da Biblioteca de Nínive, de 

acordo com Baéz (2006), Battles (2003) e Santos (2012), surge uma das mais 

importantes e conhecidas bibliotecas da Antiguidade, a Biblioteca de Alexandria.  

             Segundo Battles (2003), a Biblioteca de Alexandria tinha pretensões 

universais, tendo em vista que seu objeto principal era reunir todo o conhecimento 

que estivesse disponível. Eles acreditavam que o conhecimento era um bem e uma 

espécie de tesouro. 

 Paterlini (2003) declara que o conceito de biblioteca como local de 

preservação e consulta pública de livros era corriqueira a inúmeras sociedades 

remotas, no Egito, na Síria, na Ásia Menor, na Mesopotâmia e na Pérsia. Esses 

estabelecimentos tinham como principal desígnio conservar e apregoar a cultura de 

seus povos.  
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 Baéz (2006), Battles (2003), Santos (2012) e Paterlini (2003) afirmam que a 

Biblioteca de Alexandria se destacava das demais bibliotecas construídas até então, 

por ser um meio de acesso aberto ao conhecimento e à investigação a nível 

mundial, ou seja, independente de fronteiras e divisão de territórios. A imagem de 

uma cultura universal, cosmopolita, lavrada na Grécia, foi conduzida para o Egito 

pelo rei da Macedônia, Alexandre III também conhecido como Alexandre, o Grande, 

no estabelecimento de Alexandria, e pelo macedônio Ptolomeu I Sóter, o primeiro 

faraó do Egito, quando este país encontrava-se sob o comando da Grécia Antiga. 

 Baéz (2006) e Paterlini (2003) salientam também que Demétrio de Phaleron 

impulsionou Ptolomeu I ao estabelecer em Alexandria uma academia como a de 

Platão. Para tal foram transportados livros de Atenas, promovendo assim o princípio 

da remota Biblioteca de Alexandria. 

 A Biblioteca de Alexandria era considerada por muitos uma espécie de Centro 

Cultural Mundial, permanecendo com essa função até 48 a.C. e a causa de sua 

destruição é cercada de especulações. De fato, ela foi incendiada várias vezes. 

Porém a quantidade de incêndios e propósitos de sua destruição não se sabe ao 

certo, já que existem muitas versões narrando acerca do aniquilamento da Biblioteca 

de Alexandria (MEY, 2004). 

 Na Antiguidade havia evidência da existência do profissional bibliotecário, 

conforme registrado nas obras de Battles (2003), Baéz (2006) e Fonseca (2007). No 

entanto, suas características de formação intelectual e profissional divergem um 

pouco do bibliotecário dos dias atuais. Visto que, na época antiga, ainda não existia 

Escolas de Biblioteconomia. Entretanto, a essência do trabalho era a mesma, pois 

este atuava na Organização do Catálogo da Biblioteca, na edição de documentos, 

dentre outras tarefas ainda comuns na contemporaneidade.  

 Mey (2004) afirma que os bibliotecários-chefes de cada turno da Biblioteca de 

Alexandria eram nomeados pelos próprios reis. Fonseca (2007, p. 96), em sua obra, 

discorre que na Antiguidade é possível pronunciar acerca de alguns bibliotecários 

que exerceram atividades na Biblioteca de Alexandria:  

Quatro, pelo menos, devem ser mencionados: Calímaco de Cirene (c. 305-
c. 240 a.C), um dos mais representativos poetas da erudita e sofisticada 
escola de Alexandria, foi quem organizou o catálogo da biblioteca; Zenódoto 
de Éfeso (fl. c. 280 a.C.), notável gramático, responsável pela primeira 
edição crítica de Homero e pela Teogonia de Hesíodo, foi diretor da 
biblioteca; Aristófanes de Bizâncio (c. 257-180 a. C.), organizou edições de 
Homero, Hesíodo, Píndaro, Eurípides, Aristófanes, Anacreonte, foi 
bibliotecário-chefe em cerca de 195 a.C.   Aristarco de Samotrácia (c. 217-
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147 a.C.), discípulo do precedente, com ele colaborou na edição de autores 
gregos, tendo sido bibliotecário-chefe em 153 a.C.  

 

 De acordo com Fonseca (2007), o vocábulo Biblioteconomia é combinado por 

três componentes gregos: biblíon (livro) + théke (caixa) + nomos (regra) e mais o 

sufixo ia. Entretanto, originalmente o termo Biblioteconomia caracteriza-se pelo 

conjunto de normas conforme os livros são organizados em espaços apropriados: 

estantes, recintos, edificações também denominados Bibliotecas. Mey (2004) afirma 

que o vocábulo Biblioteca também possui origem grega e no latim e é composta 

pelas terminações biblion + teca que comumente são retratados como livro e 

depósito ou local de guarda. 

 Em consequência disso, a Biblioteconomia passaria a ter como finalidade a 

coleta, a organização e a disseminação de livros. Por causa disso, Mey (2004) cita 

que alguns estudiosos da área de Biblioteconomia consideram que a possibilidade 

de alteração da terminologia promoveria uma alteração na imagem do profissional 

bibliotecário, não atrelando sua imagem somente aos livros, já que o bibliotecário 

atua também em outras frentes, ou seja, em outros suportes.  

 Segundo Mey (2004), o vocábulo grego biblion não se caracterizava somente 

aos livros. Haja vista que eles ainda não existiam na Grécia Antiga, no qual havia 

tão-somente rolos com Papiro. Papiro este originário da cidade fenícia de Biblos 

(atualmente Líbano), de onde se originou o nome deste suporte em grego. 

 Deste modo, toda relação do suporte com a ocupação do Bibliotecário não se 

produz por meio da etimologia da palavra, mas pelo próprio desenho que se 

determina das bibliotecas. 

 Para Battles (2003) e Báez (2006), a Biblioteca Alexandrina foi a primeira com 

pretensões universais e o grande número de obras existentes nela determinou um 

novo conceito que visava a valorização do Conhecimento, tornando-se de acordo 

com Battles (2003), o exemplo das universidades da modernidade. Fundamentação 

essa que fora um pouco esquecida na Idade Média. 

 Segundo Milanesi (1983), quase todo o material existente nas bibliotecas da 

Antiguidade foram extinguidos e os manuscritos que fazem referências àquela época 

são réplicas realizadas séculos após o falecimento de seus autores originais.  

 As réplicas manuscritas possuíam um custo elevado e eram raras. Por isso, 

grande parte do conhecimento humano registrado antes do advento da imprensa 

não fora preservado, ficando perdido no passado ou na época de sua existência. 
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 Embora a Idade Média, também denotada como Idade das Trevas, foi 

definida na visão de Santos (2012) como um período ameaçador para o ensino, 

pesquisa, livros e bibliotecas, já que a perseguição da Igreja à Ciência e ao 

Conhecimento era constante e acentuada. 

 Discordando da visão de Santos (2012), Milanesi (1983) afirma que os 

cristãos foram os que mais colaboraram para a conservação de itens literários após 

a queda do Império Romano, ainda que houvesse inúmeros ataques a livros e 

bibliotecas. Todavia, em seus habitats (monastérios), os cristãos da época 

buscavam constituir acervos com o intuito de preservar as obras litúrgicas, 

transcrições das escrituras e textos de padres.  

 Essas obras eram acumuladas nos monastérios e os padres voltados a 

trabalhos que exigia calma atuavam como copistas, passando para os pergaminhos 

os textos mais interessantes a lógica da Igreja, ou seja, em sua ampla maioria, os 

textos religiosos. Porém alguns textos considerados profanos também foram 

replicados dentro desses conventos. Vale destacar que se não fosse pelo trabalho 

desses copistas, muitas dessas obras não chegariam até nós nos dias de hoje.  

 Para Battles (2003), os mais comuns livros de leitura da Idade Média eram em 

primeiro lugar a Bíblia, depois as obras de Boécio e Agostinho. 

 Cabe destacar que, conforme Martins (2002), o período Medieval expôs 

basicamente três diferentes tipos de bibliotecas, sendo: 1) as Monacais 

(funcionavam em de monastérios e conventos, já no começo do período medieval), 

2) as Particulares e Bizantinas e 3) as Universitárias (logo no final da Idade Média) 

Na era medieval, segundo Martins (2002), os mosteiros e conventos atuavam 

também como bibliotecas. O mobiliário dessas Bibliotecas Monacais consistiam em 

armários encravados nas imensas paredes. Havia também várias estantes de leitura 

a fim de comportar o manuseio dos vultosos in-fólios medievais. Os livros ficavam 

acorrentados a mobília, sugerindo assim a existência de uma preocupação acerca 

de furtos e roubos de itens valiosos. 

 Para Martins (2002), as Bibliotecas Bizantinas destacam-se das Monacais por 

possuir conteúdos considerados impróprios e até mesmo profanos para os cristãos 

da época. Muitos monges e sábios de Bizâncio se refugiaram no Ocidente levando 

consigo manuscritos considerados profanos, promovendo posteriormente a 

Renascença e o fim da Idade Média.   
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 Em Constantinopla, havia algumas Bibliotecas Particulares sustentadas por 

Reis e Nobres e algumas dessas bibliotecas também possuíam copistas e 

bibliotecários (MARTINS, 2012). 

 O surgimento das Universidades foi responsável por um avanço na produção 

de livros e construção de Bibliotecas. Para Milanesi (1983) o aparecimento das 

Universidades ampliou a necessidade de produção de manuscritos. A propagação 

do papel no Ocidente, durante século XIV, promoveu a diminuição dos custos das 

cópias manuscritas.  

 Entretanto, o aumento significativo na produção de livros e consequentemente 

um alcance de obras a um maior número de pessoas, deu-se após o invento da 

máquina de impressão por Gutenberg na metade do século XV. 

 Desta forma, o livro deixou de ser produzido artesanalmente passando a ser 

fabricado em série, conforme assegura Milanesi (1983).  

 Santos (2012) afirma que entre os séculos XIII e XV ocorreram enormes 

variações acerca dos aspectos sociais e intelectuais que atingiram as bibliotecas 

europeias, sendo que grande parte dessa mudança consiste na criação das 

universidades. Com o crescente número de universidades e universitários, atrelado 

a quantidade de textos sugeridos para estudo, designou-se um processo de busca 

aos livros sem precedentes na História até então.  

 Para Santos (2012), um grande progresso das Bibliotecas Universitárias foi a 

concepção do primeiro catálogo unificado que continha o nome dos autores e títulos 

das obras, assim como a recomendação das Bibliotecas Monacais, onde era 

possível encontrar tais obras. Esse catálogo é de autoria dos monges ingleses da 

Ordem de São Francisco, na segunda parte do século XIII. 

 Entretanto, Battles (2003) afirma que apenas no final do século XIII as 

Universidades fundaram suas próprias bibliotecas. Segundo Burke (2003, p. 97), o 

aumento da produtividade de livros ocorreu após o surgimento da impressa e a 

reorganização das universidades,  

Nas bibliotecas também houve uma reclassificação, em parte como 
resultado de mudanças na organização das universidades, mas também 
como resultado da multiplicação de livros que se seguiu à invenção da 
imprensa, um fluxo que chegou a alarmar alguns estudiosos. Um escritor 
italiano, Antofrancesco Doni, já se queixava em 1550 de que “há tantos 
livros que nem temos tempo de ler seus títulos”. 
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 Martins (2002) afirma que, somente após a fundação das Bibliotecas 

Universitárias, o profissional bibliotecário passou a existir de fato como o 

organizador da informação e consequentemente, no Renascimento, concretizando 

seu papel como propagador do conhecimento e disseminador da informação.  

 Assim sendo, conforme salienta Milanesi (1983), as grandes bibliotecas 

trocaram o status de armazenamento de tesouros para tornarem-se provedoras de 

serviços. A população da época passou a criar bibliotecas em suas casas, assim 

como os reis antes da Imprensa de Gutemberg. Esses acervos, que pertenciam ao 

Estado e à Igreja, continuavam a ter seu acesso restrito até o século XX, apesar das 

inúmeras mudanças ocorridas durante a Revolução Francesa, que retirou livros que 

antes só os nobres tinham acesso passando a estar dispostos a maioria da 

população. 

 Segundo Siqueira (2010), o livro em papel impresso foi a primeira obra 

reproduzida em grande proporção, que possibilitou acentuada disseminação do 

conhecimento numa abrangência coletiva até então nunca vista. Contudo, a 

crescente produtividade de artefatos bibliográficos suscitou a instância de inovações 

dos instrumentos de sistematização e recuperação das informações existentes nos 

acervos, que acendiam velozmente. Nesta época, os catálogos e inventários de 

coleções começaram a se especializar. Vale também destacar que as Bibliografias, 

documento contendo lista de referências originário na Antiguidade, teve no século 

XVI um aumento em sua produção, contrastando com a produção dos dias de hoje. 

 Na tentativa de situar a Biblioteconomia no contexto histórico das Bibliotecas, 

Fonseca (2007) declara que os conhecimentos reunidos pela humanidade no 

decorrer dos séculos, foram organizados primeiramente na China Antiga. Porém os 

gregos foram mais enfáticos acerca desse tipo de sistemática, especialmente após 

as obras de Aristóteles, considerado o primeiro filósofo a abordar diferentes 

assuntos como a física, a lógica, a antropologia, a psicologia, a zoologia, a 

metafisica, a ética, a política, a retórica e a poética.  

 Entretanto, Fonseca (2007) salienta que, até a Idade Média os conhecimentos 

encontravam-se relativamente agregados a Filosofia. Contudo, após o 

Renascimento, começa haver a disseminação e consequentemente a separação dos 

conhecimentos. Tendo como exemplo o fato de que da História Natural surgiram a 

Biologia, a Zoologia e a Botânica.  
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 Para Fonseca (2007), a multiplicidade das ciências e das suas aplicabilidades 

técnicas promoveram uma explosão informacional que possibilitou aos 

pesquisadores Belgas Henri La Fontaine (1854-1943) e Paul Otlet (1868-1944), 

preocupados com aumento da produção documental, criarem em Bruxelas (1895) 

um Instituto Internacional de Bibliografia, no intuito de armazenar em registros 

(fichas) toda a produção de impressos do mundo. Desta forma, inaugurou-se 

naquela cidade o Repertório Bibliográfico Universal.  

 De acordo com Fonseca (2007), o Instituto Internacional de Bibliografia 

passou a ser denominado Instituto Internacional de Documentação porque passou a 

abordar são somente documentos bibliográficos, incluindo também diversos tipos de 

formatos e suportes.  

 Fonseca (2007) ressalta ainda que, em virtude da criação de documentos em 

formatos distintos dos livros e periódicos que sempre foram considerados a “matéria-

prima” da Biblioteconomia, passaram a surgir algumas outras associações de 

profissionais que atuavam com a Informação como por exemplo a Association of 

Special Libraries and Information Bureaux (ASLIB) em Londres, que se voltava 

institutos da área de pesquisa metalúrgica.  Já em 1958 inaugurou-se também em 

Londres o Institute of Information Scientists e dez anos depois o American 

Documentation Institute que substituiu o American Society for Information Science, 

institucionalizando assim a Ciência da Informação.  

 A partir da década de 1960 começaram as discussões a respeito da mudança 

do nome da Biblioteconomia e as inter-relações das áreas de Ciência da Informação, 

Biblioteconomia e Documentação. Entretanto, como essas discussões não são o 

foco desta pesquisa, não detalharemos aqui essas questões. No entanto, cabe 

destacar que essas áreas são ciências conexas entre si, conforme destacado na 

obra de (FONSECA, 2007). 

 Para Siqueira (2010), a Biblioteconomia, a Documentação e a Ciência da 

Informação, como campos mergulhados nessa contextualização diversificada entre 

os papéis histórico, sociológico e tecnológico, conjecturam e refletem essas 

interações em seus artefatos informacionais. As modulações com que cada campo 

discerne acerca da informação, desvenda o seu modo de manejar com o 

contingente dialógico dos pontos de vista históricos, sociais e tecnológicos, como 

sugere suas “preferências” no ensaio de materialização como área científica.  
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 No primeiro momento da história acerca dos livros, das bibliotecas e da 

disseminação da informação, em que ainda não havia a existência da informática, as 

mudanças referentes ao tratamento das informações ocorriam em espaços maiores. 

Entretanto, após a chegada da informática, as mudanças no processo passaram a 

acontecer de forma mais acelerada.  Valentim (2000, p. 17) alega que 

Inicialmente pode-se perceber que as mudanças acontecem em intervalos 
maiores, no entanto, a partir do advento da informática as mudanças 
acontecem com maior velocidade. Essa velocidade tem afetado a sociedade 
de maneira geral, provocando diferentes reações, tanto positivas quanto 
negativas – modificando desde o comportamento social até o 
comportamento profissional –, atingindo a segurança, o controle, e as 
perspectivas dos indivíduos em geral.  

 

 Para Le Coadic (2004), o termo Biblioteconomia deu-se pela união de duas 

palavras (biblioteca e economia). Porém a palavra economia tem sentido de 

organizar, administrar e gerir.  

 No decorrer dos anos, as mudanças ocorridas nos ambientes das Bibliotecas 

podem ser vistas na seguinte citação de Le Coadic (2004, p.13) 

Encontram-se hoje essas três séries de problemas em outros lugares e 
suportes. À biblioteca tradicional, que conservava apenas livros, sucedeu 
uma biblioteca que reúne acervos muito diversificados, tanto por suportes 
como por sua origem: imagens, sons, textos. Transformou-se em midiateca. 
Ademais, ao acolher não somente as obras de um patrimônio legado pelo 
passado, mas as informações atuais e em tempo real veiculadas por redes 
comerciais, ela passou a ser um sistema de informações. E o conservador 
da biblioteca, engenheiro da informação. 
 
 

 Nos dias atuais, convivemos com bibliotecas e unidades de Informação que 

possuem documentos em diversas mídias e formatos, não obstante o fato de que 

muitas Bibliotecas abrigam, em suas coleções, vários tipos de documentos, que vai 

de livros raros a e-books, dentre outros. Essa prática de convivência de diferentes 

objetos em uma biblioteca ou unidade de informação é citada também por Baptista 

(2015, p. 21),  

Textos, sons, imagens, recursos audiovisuais, multimídia, ou seja, toda 
diversidade de registros e suportes que povoam o universo da informação, 
não implicam necessariamente a extinção ou obsolescência imediata de 
determinados objetos em função de outros, em que pese o processo natural 
de substituição de artefatos e produtos que a tecnologia continuamente 
coloca à disposição de usuários, substituição esta feita geralmente 
conforme critérios de inovação, praticidade e custo. 

 

 Conforme Rowley (2002), uma biblioteca multimídia deve refletir as mais 

distintas formas e formatos de documentos que seu grupo de usuários avalie como 
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necessário para a comunicação e acúmulo de informações, pois nem todos os 

documentos serão em formato digital. 

 Na subseção 4.1 a seguir aborda-se os conceitos de coleção, acervos 

ressaltando a temática acerca das coleções especiais. 

  

4.1 Características das coleções especiais 

 

 Uma Biblioteca ou uma Unidade de Informação pode ser composta por uma 

ou até mesmo por diversos tipos Coleções. Segundo Cunha e Cavalcanti (2008), 

uma biblioteca consiste em uma edificação onde são armazenadas de forma 

ordenada, coleções de livros ou de outros tipos documentais. De um modo geral, se 

Weitzel (2006) enfatiza que os tipos de coleções detidos em uma Biblioteca 

Universitária, consistem nas coleções de livros e de periódicos técnico-científicos.  

 Weitzel (2006) salienta que os objetivos primordiais da Biblioteca Universitária 

consistem em apoiar os programas de ensino, pesquisa e extensão e de modo geral, 

suas coleções devem incidir em livros e periódicos técnico-científicos.  

 Neste contexto, Rodrigues (2006, p. 116), afirma que 

As bibliotecas universitárias possuem a missão de prover infra-estrutura 
bibliográfica, documental e informacional para apoiar as atividades 
acadêmicas, buscando centrar seus objetivos nas necessidades de 
informação dos indivíduos, membros da comunidade universitária. 

 
 No referido trabalho, salientou-se também a importância das coleções 

especiais existentes em Bibliotecas e Unidades de Informação de Instituições de 

Ensino Superior e da necessidade destas coleções estarem disponíveis para acesso 

da população em geral, devido principalmente ao fato de que as instituições, objeto 

dessa pesquisa, serem públicas. Como o ponto central do referido trabalho consiste 

nas Coleções Especiais, focaremos nesse tipo de coleção, itens e acervos.  

 Para tal, definiremos nesta seção o que consiste em uma coleção e uma 

coleção especial de acervos em bibliotecas. 

 Uma grande parte da documentação histórica, técnica e científica do Brasil 

estão inseridas nos acervos de instituições científicas e históricas centenárias, 

Universidades e arquivos pessoais de cientistas, professores e mestres. Sendo que, 

na maioria dessas instituições, ainda não foram incorporadas medidas de 

preservação de acervos. Além disso, há muito a ser feito no que concerne à 

preservação do patrimônio histórico e científico. Baseado nisso, Knauss (2010) 
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discorre que muito de nossos acervos estão sujeitos a sinistros, por estarem, em sua 

maioria, armazenados em prédios com infraestrutura e segurança inadequada, além 

do fato de que “[...] na atualidade brasileira, a notícia de furtos e roubos em museus, 

bibliotecas e arquivos têm sido freqüentes nas páginas dos jornais.” (KNAUSS, 2010, 

p.1). 

 Com isso, grande parte da memória nacional pode ser encontrada em um 

avançado estado de deterioração e esquecimento. Uma vez que, parte significativa 

de nossos acervos ainda sequer foi desbravada ou descoberta e nem se encontram 

voltados a metodologias de preservação e acesso. Desta maneira, nossa vasta 

memória vem se perdendo ao longo do tempo. 

 Na primeira metade do século XX, muitas instituições isoladas de Ensino 

superior no Brasil passaram a se reunir, formando assim as Universidades em 

diversas regiões do país.  

 Vale destacar que, em alguns casos, os acervos de origem bibliográfica e 

documental dessas instituições isoladas de Ensino Superior, que iniciaram suas 

atividades ainda no século XIX como é o caso da Faculdade Nacional de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dentre outras, possivelmente foram 

absorvidos pelas bibliotecas e unidades de informação que estavam sendo 

construídas ou até mesmo reformuladas para estas novas instituições/ 

universidades. 

 Deste modo, acredita-se que as bibliotecas e unidades de Informação dessas 

instituições, que são oriundas de instituições tradicionais de ensino, possam abrigar 

acervos de elevada estima e valor para a salvaguarda da memória científica 

nacional e até mesmo internacional. Haja vista que essas instituições possuem 

atualmente mais de um século de existência e nota-se que no decorrer dos anos, um 

elevado número de documentos e objetos de importância para a memória do país e 

até do mundo foram incorporados às coleções dessas Bibliotecas e Unidades de 

Informação.  

 Observa-se também que os acervos dessas Instituições tradicionais de 

Ensino Superior abrigam acervos de importância histórica referentes à própria 

Instituição, ou até mesmo alusivas à memória e/ou história e como ocorreu o 

desenvolvimento daquele determinado campo científico/educacional no Brasil e até 

mesmo no mundo.  
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 Para tal, busca-se abordar os conceitos de acervos e coleções com 

características especiais existentes na biblioteca. O termo coleção, no âmbito da 

Biblioteconomia, pode inferir em diferentes aspectos. Entretanto, no que se refere à 

pesquisa, consiste em:  

coleção (2) book collection, colletion BIB 24  parte do acervo de uma 
biblioteca que é mantida em separado, em razão de seu formato físico, 
assunto, data de publicação ou outra característica. P.ex., coleções de 
estampas, coleções de organismos internacionais, coleções de obras raras, 
etc (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 91). 

 
 Assim como as coleções, o termo acervo possui outras conotações. Porém a 

definição relacionada a este estudo versa o seguinte, 

Acervo BIB conjunto de documentos conservados para o atendimento das 
finalidades de uma biblioteca: informação, pesquisa, Ensino e recreação; 
fundo documentário, fundos de biblioteca. [...] coleções especiais (p.ex., 
obras raras, referência) (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 91). 

 

 Entende-se que o estabelecimento dos itens que farão parte da Coleção 

Especial da Biblioteca se dê basicamente pelos critérios estabelecidos pela própria 

instituição, ponderando acerca do que é significativo ou não para a instituição. Como 

o foco desta pesquisa são as IES Públicas do Estado do RJ, as Coleções Especiais 

se caracterizaram por agrupar itens raros, preciosos, antigos e com valor histórico 

para a instituição, dentre outros critérios. O Núcleo de Gestão de Acervos Raros da 

UNICAMP (2014, p. [4]) citou os seguintes critérios para que uma obra componha 

suas coleções especiais. 

O acervo de coleções especiais reveste-se de especial significado para a 
universidade por ser constituído de uma coleção de obras raras e acervos 
de renomadas personalidades do meio científico ou de destacada atuação 
na vida acadêmica.   
 

 Entretanto, de acordo com o Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação, a 

definição de coleção especial se dará da seguinte maneira: 

coleções especiais 
ING: special collections 
ESP:colección especial 
UP    coleções especializadas 
TG    coleções 
TR    obras raras 
NE:   Coleções de documentos que algumas bibliotecas separam da 
coleção geral devido à sua forma, assunto, período, área geográfica, 
fragilidade, raridade e/ou curiosidade. 
CAT: 7.1   Tipos de Documento (PINHEIRO; FERREZ, 2014, p. [64]). 

                                            
24  BIB = Biblioteconomia. Extraído de: Lista de Abreviaturas do livro CUNHA, Murilo Bastos da; 
CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e arquivologia. 
Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2008. p. x.   
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 Para melhor entendimento a respeito do que consiste em uma Coleção 

Especial, utilizou-se também a definição do Setor de Coleções Especiais da 

Biblioteca da University of Glasgow ([2012?]), situado na Escócia, declarando que 

essas coleções são compostas por livros, arquivos e documentos de grande 

importância que devem ser preservados para as gerações futuras. Destacam 

também que esses itens, de modo geral, são velhos, raros e fragéis. Porém 

ressaltam que esses artefatos normalmente dispõem de conteúdos significativos 

para pesquisas futuras e alto valor cultural. 

 Conforme as considerações da University of Glasgow ([2012]), essas 

coleções são muitas vezes oriundas de bibliotecas e/ou arquivos pessoais de 

indivíduos. Geralmente são obras que são acondicionadas em um mesmo local, a 

fim de refletir os interesses intelectuais do antigo proprietário dos referidos itens. 

Esses tipos de coleções podem ser exemplificados da seguinte forma: em 

Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior como sendo a coleção do notável 

professor X ou Y e em arquivo como sendo o fundo do pesquisador (professor, 

cientista, dentre outros) X ou Y.  

 As Coleções Especiais também podem ser "artificialmente" criadas pelas 

instituições, no intuito de criar recursos que visam facilitar a pesquisa primária de 

seus grupos de usuários, visando atender suas necessidades. No caso das 

Instituições de Ensino Superior, a criação dessas coleções vislumbram dar suporte 

ao ensino e à aprendizagem dos discentes, por exemplo (UNIVERSITY OF 

GLASGOW, [2012]).  

 Entretanto, nem todas as obras pertencentes a uma coleção especial podem 

ser caracterizadas como especiais para outras. Por exemplo: Uma obra pode ser 

considerada especial pela biblioteca de alguma instituição por ser de autoria do 

patrono daquela biblioteca, ou por ser de autoria do fundador da instituição ou até 

mesmo do primeiro diretor da instituição, dentre outras possibilidades. Esses 

critérios de definição do que é especial  de modo geral varia de acordo com cada 

instituição. 

 De acordo com a University of Glasgow ([2012]) “[...] os itens separados 

dentro de uma coleção em si não são "raros" ou "preciosos", mas ganham 

importância a partir do contexto em que foram recolhidos ou porque eles formam 
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uma massa crítica de material sobre um tema específico.” (UNIVERSITY OF 

GLASGOW, [2012], p.[1]).  

 Neste sentido, Azevedo (2014), salienta que a expressão "coleção especial" 

atualmente pode denotar várias propriedades, tornando cada vez menos específica 

e, com isso, passa a ser cada vez mais difícil conceituar tal coleção.  
 Azevedo (2014, p. 16), afirma que uma coleção especial torna-se 

indispensável pelos seguintes motivos:  

1. A coleção contém materiais raros, valiosos, e verdadeiramente 
únicos, com itens precisam ser colocados em um local seguro, com controle 
ambiental afim de preservar os itens para a posteridade. Tais coleções 
muitas vezes são colocados em uma "sala de livros raros" ou em outro 
espaço separado dentro de uma biblioteca onde existam controles de 
umidade e temperatura, filtros de ar, alarmes de segurança e funcionários 
com habilidades especializadas. Em tais coleções, o acesso é 
rigorosamente controlado. 
2. A coleção é formada em torno de um único assunto em benefício dos 
pesquisadores e de outras pessoas que podem usá-la em uma parte 
separada da biblioteca. 

 
 Nesta perspectiva, as coleções especiais são criadas visando melhorias no 

atendimento dos usuários e também para favorecer a integridade física dos itens da 

coleção (AZEVEDO, 2014).  

 Contudo, esse tipo de coleção deverá ser criada sob o aval e 

responsabilidade dos membros da equipe de trabalho da Biblioteca ou Unidade de 

Informação e não sobre a imposição de outros setores da organização/instituição, 

pois tão somente o profissional bibliotecário (no âmbito das bibliotecas) e demais 

curadores da coleção estão hábeis para avaliar a necessidade da concepção desse 

tipo de coleção.  

 De acordo com Pinheiro (2015, p. 35),  

Para definir critérios de raridade para uma coleção especial, é preciso 
conhecê-la muito bem. Esse conhecimento é um recurso fundamental para 
a identificação da coleção, desenvolvido a partir de sua catalogação, 
mediante análise bibliológica, que é o exame item a item, página a página, 
para descrever sua materialidade, e de pesquisa bibliográfica, que envolve 
o levantamento de fontes que citam a obra em estudo, para registrar a 
importância de sua edição, de seu autor, de seu conteúdo, de sua história.  

    

 Uma das características primordiais que definem um acervo histórico é a 

idade do acervo. Segundo Rodrigues (2006, p. 115):  

O critério de raridade adotado pelas bibliotecas geralmente está vinculado à 
idéia de antigüidade e valor histórico-cultural. A idade cronológica leva em 
conta a aparição da imprensa nos diversos lugares do mundo e/ ou na 
região onde foram impressas as obras e, desta forma, justifica o princípio de 
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que todos os livros publicados artesanalmente merecem ser considerados 
raros. 

  
 Para Sant’Ana (2001, p. 2), “a palavra raro significa também algo valioso ou 

precioso; uma obra rara seria portanto qualquer publicação incomum, difícil de 

achar, e com um valor maior do que os livros disponíveis no mercado.”  

 Contudo a antiguidade da data de publicação de um livro ou periódico ou o 

período de origem de um determinado objeto não deverão ser os únicos artifícios 

para diagnosticar que um item é raro.  

 Moraes (2005, p. 67) declara que, 

Um livro não é valioso porque é antigo e, provavelmente, raro. Existem 
milhões de livros antigos que nada valem porque não interessam a 
ninguém. Toda biblioteca pública está cheia de livros antigos, que, se 
fossem postos à venda, não valeriam mais que o seu peso como papel 
velho. O valor de um livro nada tem a ver com a sua idade. A procura é que 
torna um livro valioso. O que o torna procurado é ser desejado por muita 
gente, e o que o faz desejado é um conjunto de fatores, de particularidades 
inerentes a cada obra. 

 

 Acredita-se que inúmeras bibliotecas possuam uma infinidade de livros 

antigos, desatualizados, sem nenhum valor histórico. Porém, para que um livro seja 

de interesse para os usuários de uma biblioteca é necessário que este venha ser 

conhecido. Para isso, este item deverá estar envolto a medidas de catalogação, pois 

somente com a divulgação de sua existência, este poderá ser conhecido e 

posteriormente acessado pelo público em geral. 

 Para tal, Sant’Ana (2001, p. 2) relata o seguinte: 

Existe, todavia, uma quase total divergência entre os pontos de vista dos 
colecionadores e dos responsáveis por bibliotecas públicas especializadas 
na guarda de livros raros, quanto à definição do que seja uma raridade 
bibliográfica. Embora ambos reconheçam o valor histórico de uma obra 
antiga ou de um clássico da literatura, em geral os colecionadores não se 
prendem à antigüidade de uma obra para sua caracterização como rara, 
utilizando este termo mais como sinônimo de algo valioso. As bibliotecas, 
por sua vez, referem-se à data como um dos principais critérios de raridade, 
reconhecendo na obra a sua possibilidade de uso e não o simples valor 
monetário. 

 

 Um livro raro ou histórico deve promover a seguinte prerrogativa:  

Em termos bibliográficos, podem ser considerados valiosos os aspectos 
ligados ao livro enquanto objeto físico ou enquanto meio de transmitir 
informações e novas visões de mundo (tanto literárias como científicas). 
Desta forma, o livro seria um representante factual da história do 
conhecimento, ou seja, um documento verdadeiro do desenvolvimento 
cultural e social da humanidade (SANT’ANA, 2001, p. 2). 
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 Sant’Ana (2001, p. 14) afirma que “Deve ficar claro que o estabelecimento de 

critérios de raridade servem apenas como orientação geral e não como camisa-de-

força a determinar rigidamente o procedimento a ser adotado em cada caso.” 

 Assim sendo, a prerrogativa de que um livro para ser raro e especial deva 

estar inserido em todos os critérios de raridade pré-estabelecido, pode ser invalidada 

com o fato de que:  

[...] o livro com dedicatória é uma coisa curiosa. A gente nunca sabe que 
destino a gente deve dar para livros com dedicatória. Se o livro é raro, 
evidentemente ele é raro em si e não pela dedicatória. Mas muitas vezes o 
livro não é raro, mas a dedicatória do autor é interessante. Então, nesse 
caso, convém guardar [...] porque se ele não é raro hoje em dia, ele será 
mais tarde MORAES25 (1983 apud SANT’ANA, 2001, p. 14). 

 
 Neste modo, um livro pode ser considerado raro em uma biblioteca. Porém, 

em outras, ele pode ser considerado um item comum. Os critérios de raridade 

também devem estar pautados nas características individuais de cada obra. Um 

exemplo da diferenciação das características individuais acerca do item pode ser 

destacado em virtude da distinção entre uma obra especial autografada pelo autor 

frente a uma outra obra especial do mesmo título e edição, porém sem ser 

autografada pelo autor. Certamente o valor e a raridade difere de uma para com a 

outra.  

 Pinheiro (1989, p. 55) define coleção especial como o “conjunto de obras com 

características peculiares, comuns entre si, que lhes conferem o caráter de 

especial.”.  

 Entretanto, sabe-se que as características das obras pertencentes à essa 

coleção devem diferenciar-se dos demais itens que compõe o acervo da biblioteca 

ou unidade de informação. Geralmente essas coleções são formadas seguindo 

critérios de raridades e especificidades preestabelecidos pela instituição, valor 

institucional ou consulta à bibliografia na área de acervos raros e especiais. 

As características das coleções especiais diferem do restante das obras 
gerais (que compõe o acervo da Biblioteca) por serem obras que, em 
princípio, não podem ser facilmente adquiridas e nas quais a instituição, por 
sua área de interesse (valor institucional), atribui importância na sua 
manutenção e preservação. São obras que inicialmente não podem ser 
substituídas ou descartadas sem causar prejuízo à missão institucional, à 
sua relação com outros itens do acervo e à expectativa do usuário (LINO; 
HANNESCH; AZEVEDO, 2006a, p. [4]).  
 

                                            
25 Entrevista de Rubens Borba de Moraes a Maria Regina Rodrigues, Chefe da Seção de Obras 
Raras e Especiais da BMA, em 1983. 
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 Mediante a isso, ressalta-se a necessidade de incorporar medidas de 

catalogação próprias a esse tipo de objeto, preservação, digitalização e 

disponibilização dos referidos itens, pois, na maioria das vezes, em caso de perda 

ou sinistro é improvável se conseguir outro exemplar para reposição. 

 Existe uma série de critérios que vislumbram determinar se uma obra é 

realmente rara ou especial. Contudo, vale destacar que esses critérios de raridade 

ou preciosidade podem variar de instituição, porque conforme Pinheiro (1989, p. 20), 

Obviamente, apenas a antigüidade de uma obra não caracteriza a sua 
raridade. Rara pode ser mesmo uma publicação da década de oitenta; mas 
sua antigüidade determina os peculiares aspectos bibliológicos da página 
de rosto – da sua inexistência à evolução de nossos dias - ; do colofão – do 
seu detalhamento à simplicidade atual; do título de partida e do título 
corrente; das licenças e das disposições de textos, em linha tirada, colunas 
ou corandel...  
 

 Uma coleção especial de uma biblioteca ou unidade de informação poderão 

constituir-se apenas de itens raros propriamente dito, ou incluir também artefatos de 

que não são raros a nível mundial, mas são significativos para a instituição ao qual 

fazem parte.  

 Neste sentido, Pinheiro (1989) recomenda uma categorização técnica, em 

que o primeiro nível compreenderia as obras raras rigorosamente ditas, ou seja, raro 

no Brasil e no mundo; no segundo nível, permaneceriam as obras ditas como 

“preciosas”, que envolvem a percepção de posse e identidade, já que a biblioteca 

detentora de uma coleção de obras raras tem a dupla missão de resguardar a obra e 

igualmente possibilitar o acesso às informações nela inserida. Uma vez que a 

preservação não precisa atingir tão-somente o objeto físico, mas também a 

informação.   

 Dependendo da data de inauguração de uma biblioteca ou unidade de 

informação, uma obra que deu entrada no acervo como um título corrente, ou seja, 

comum e localizada no acervo geral na década de 1930 hoje em 2016 pode ser 

considerada rara ou especial sendo arquivada em local diferenciado e separado. 

Haja vista que: 

Um livro começa sua carreira sendo “comum”; passa a ser “escasso”; torna-
se “raro”, e acaba sendo “raríssimo”. Há, na escola, graduações e sutilezas 
que os livreiros usam nos anúncios. Há o livro “escasso e procurado”, o livro 
“raro com a folha de erratas” ou “com as capas da brochura”. Quanto aos 
adjetivos “raro” e “raríssimo”, há um verdadeiro abuso dos livreiros. Não lhe 
bastam mais essas expressões nesse nosso mundo de publicidade intensa. 
(MORAES, 2005, p.46)  
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 Atualmente, há inúmeros critérios para avaliar os livros e demais itens 

bibliográficos (periódicos, manuais, programas de disciplinas, dentre outros), no 

intuito de caracterizá-los como especiais. Pois, muitas instituições baseiam-se nos 

critérios preestabelecidos na literatura e em outros específicos ao seu público e a 

sua instituição.  

 Ainda que se encontrem embasados em um trabalho competente de 

avaliação do acervo, é indispensável que os bibliotecários e outros profissionais da 

área permaneçam hábeis para qualificar o que de fato constituiria uma obra rara, 

uma obra especial, uma obra antiga e uma obra histórica.  

 A catalogação de um item, que pertencerá a coleção especial de uma 

biblioteca, deverá ser feita com critérios diferenciados do acervo geral. Neste 

sentido, Pinheiro (2015, p. 35) salienta que: “Ora, a catalogação de um livro que 

comporá uma coleção especial não é uma atividade simples, definida 

exclusivamente pelas normas de catalogação difundidas no âmbito da 

Biblioteconomia.” 

 Pinheiro (1989) também ressalta que os curadores ou bibliotecários 

responsáveis pelos acervos raros e históricos devam atentar para os aspectos que 

serão descritos a seguir, a fim de compilar uma metodologia institucional que auxilie 

no processo de tomada de decisão referente aos itens que verdadeiramente possam 

ser considerados raros. 

 Assim sendo, de acordo com Pinheiro (1989), as particularidades seguintes 

merecem ser consideradas: 

– Limite histórico: analisar, por exemplo, os períodos que caracterizam a 

produção artesanal de impressos, bem como a fase inicial da imprensa que 

na Europa ocorrera no século XV, porém no Brasil apenas no século XIX com 

a criação da Imprensa Régia; 

– Aspectos bibliológicos: atentar para: a) a presença de ilustrações 

produzidas artesanalmente, b) os materiais utilizados na confecção do 

suporte na impressão, como tipo de papel, emprego de pedras, marcas 

d’água, encadernações luxuosas e demais materiais preciosos na 

encadernação;  

– Valor cultural: observar as publicações em pequenas tiragens, esgotadas, 

personalizadas, críticas, censuradas, expurgadas, as primeiras edições, obras 

científicas que datam do período inicial de ascensão daquela determinada 
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ciência, história de descobrimentos e de colonização, edições de editores e 

impressores clássicos etc.; 

– Pesquisa bibliográfica: verificar nas fontes de informação bibliográficas que 

apontam para as características da obra/exemplar como critérios de 

unicidade, raridade e preciosidade; 

– Características do exemplar: observar as características particulares do 

exemplar que se tem em mãos como: a) as marcas de propriedade (ex-libris, 

super-libris, assinaturas, marcas de fogo); b) as marcas de artífices e 

comerciantes renomados no comércio de livros como encadernadores, 

livreiros, restauradores, dentre outros; c) presença de autógrafo ou 

dedicatória de personalidade importante. 

 A importância da catalogação desse tipo de acervo pode ser comprovada na 

afirmativa abaixo  

Livros, revistas, jornais e outros documentos considerados raros o são por 
possuírem informações únicas que jamais serão criadas novamente. O fator 
regional, o contexto em que se encontram inseridas determinadas obras, 
também contribuem para a potencialização de seu valor histórico-literário 
(RODRIGUES, 2007, p. 11). 

 
 Contudo, em muitas bibliotecas, esses documentos de caráter especial estão 

acondicionados e catalogados indiscriminadamente junto ao acervo corrente e sem 

possuir um tratamento e até mesmo uma catalogação diferenciada. 

Como sabemos, o conceito de raridade, sendo relativo ao tempo e ao 
espaço, é passível de interpretações, quanto ao equilíbrio de valores 
extrinsecos como: escrita, ilustração, encadernação; e principalmente os 
intrínsecos: bibliográficos e particularidades, que tomam as obras raras, 
preciosas ou curiosas, deixando portanto de ser absoluto (SILVA, 1981, p. 
61). 

 
 Na catalogação de um livro raro ou de um periódico especial é necessário 

ater-se a uma descrição bem mais criteriosa do que a do livro comum, pois além 

desse tipo de suporte possuir características distintas de um exemplar atual, sua 

catalogação também favorecerá a sua preservação.  

 De acordo com Pinheiro (2012, p. 2), “Catalogar um livro raro é um ato de 

preservação do bem possuído, porque concede ao ‘dono’ um instrumento de 

controle e identificação material e intelectual do livro, como continente e conteúdo.”  

Para Pinheiro (2012, p. 1) a catalogação de livros raros também: 

Alicerça a compilação exaustiva no colacionamento do livro raro em seis 
aspectos: suporte, capa, texto impresso, ornamentação, marcas intrínsecas 
e extrínsecas e apresentação material e aspectos intelectuais; e organiza a 
padronização de notas em dois conjuntos: notas gerais e notas locais – 
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viabilizando a cooperação, mediante adequação do padrão a diversos 
formatos de catalogação. 

 

 Entretanto, vale ressaltar a importância desses acervos especiais virem a ser 

catalogados conforme as mais variadas regras e códigos internacionais vigentes. 

Pois desta forma, além de possibilitar o acesso a um maior número de pessoas, 

também será possível a interação com o catálogo de outras bibliotecas, promovendo 

assim o intercâmbio e a compatibilização de registros com outras bases de dados e 

bibliotecas existentes. Um exemplo disso é a frequente consulta ao Catálogo da 

Biblioteca do Congresso Norte-Americano (Library of Congress) que se encontra 

atualmente disponível para livre acesso. Suas referências e campos trabalhados 

estão no formato MARC e UNIMARC, servindo assim de referência para bibliotecas 

e bibliotecários em todo o mundo. (LIBRARY OF CONGRESS, [2015?]).  

 Vale lembrar que esse tipo de busca pode ser feito em outras Bibliotecas 

Nacionais, inclusive nas bibliotecas brasileiras. 

 No processo de catalogação da grande maioria desses itens faz-se 

necessário o emprego de um processo demasiadamente criterioso de descrição 

bibliográfica, em relação aos itens atuais. Visto que, ao representar um material 

considerado raro, é importante observar e descrever todas as características 

intrínsecas e extrínsecas da referida obra, onde um selo, ou o tipo de papel, ou uma 

assinatura e até mesmo a encadernação e informações do encadernador, dentre 

outras características, são consideradas fontes de informação que podem favorecer 

o/os resultados e até mesmo ampliarem o campo de busca do usuário/pesquisador, 

promovendo assim resultados mais eficazes e consequentemente poupando o 

tempo do leitor.   

 Deste modo, de acordo com o DCRM (B):  

Os materiais impressos em coleções especiais muitas vezes apresentam 
situações distintas encontradas nas catalogações de obras tipicamente 
modernas (por exemplo, as variações entre cópias, cancelamento de 
páginas, etc.) e podem exigir informações complementares de descrição, a 
fim de identificar as características significativas (por exemplo, formato 
bibliográfico, tipo de letra, etc.) Tais detalhes são importantes por duas 
razões. Eles permitem a identificação imediata de cópias de um recurso (por 
exemplo, como as edições, as impressões, ou questões), e fornecem uma 
descrição mais exata do recurso como um artefato. I.4 . Âmbito de aplicação 
DCRM (B) é especialmente adequado para a descrição de publicações 
produzidas antes da introdução da máquina de impressão, no século XIX. 
No entanto, ele pode ser utilizado para descrever qualquer monografia 
impressa, incluindo publicações impressas, livros de artista, impressões 
pessoais de livros, e outros materiais contemporâneos. Essas regras podem 
ser aplicadas categoricamente a livros com base na data ou local de 
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publicação (por exemplo, todas as marcas britânicas e norte-americanos 
publicados antes de 1831), ou pode ser aplicado seletivamente, de acordo 
com a política administrativa da instituição, que pode escolher para 
catalogar algumas ou todas as suas participações em um nível mais 
detalhado de descrição do que o previsto no AACR2. (Ver introdutória seção 
X.1 para a discussão sobre a escolha de códigos e níveis de catalogação 
apropriadas). I.5 . Aplicação dentro do registro bibliográfico. Essas regras 
contêm instruções apenas para os elementos de descrição de registros 
bibliográficos. Eles não tratam a construção e atribuição de cabeçalhos 
controlados utilizados como principais entradas e acrescentou, ainda que 
breves instruções relativas à títulos e outros pontos de acesso que 
aparecem ao longo (por exemplo, Anexo F é inteiramente dedicada a 
recomendações para o título descontrolada entradas secundárias 26 
(LIBRARY OF CONGRESS, 2011, p. 12, tradução nossa). 

 
 Para tal, recomenda-se a aplicação de conceitos das diversas normativas e 

princípios e regras que permeiam o processo de catalogação como AACR2, RDA, 

ISBD (A), FRBR, DCRB, dentre outras.  

 Tendo em vista a necessidade de compartilhamento de informações com o 

público externo, cabe ao bibliotecário catalogador o total respeito às normas de 

catalogação em vigor, porém sem deixar de ressaltar as suas particularidades e 

sempre respeitando as devidas regras.  

 Vale destacar a diferença entre livro antigo e raro e entre as normas 

internacionais em vigor, onde o DCRB abrange o conceito de livro raro e o ISBD (A) 

o de livro antigo. 

Vale esclarecer que há diferença fundamental entre as normas em vigor: 
enquanto o DCRB se ocupa de “raridades”, o ISBD(A) trata de 
“antiguidades” – variáveis com significados e aplicações bem distintos, já 
corroborados na literatura e consolidados no corpo teórico da 
Biblioteconomia de Livros Raros, há mais de dois séculos, em obras 
clássicas como a  Bibliographie instructive, Debure (1763-1768), o 

                                            
26 “Printed materials in special collections often present situations not ordinarily encountered in the 
cataloging of typical modern publications (e.g., variation between copies, cancelled leaves, etc.) and 
may require additional details of description in order to identify significant characteristics (e.g., 
bibliographical format, typeface, etc.). Such details are important for two reasons. They permit the 
ready identification of copies of a resource (e.g., as editions, impressions, or issues), and they provide 
a more exact description of the resource as an artifact. I.4. Scope of application DCRM(B) is 
especially appropriate for the delscription of publications produced before the introduction of machine 
printing in the nineteenth century. However, it may be used to describe any printed monograph, 
including machine press publications, artists’ books, private press books, and other contemporary 
materials. These rules may be applied categorically to books based on date or place of publication 
(e.g., all British and North American imprints published before 1831), or may be applied selectively, 
according to the administrative policy of the institution, which may choose to catalog some or all of its 
holdings at a more detailed level of description than that provided for in AACR2. (See introductory 
section X.1 for discussion on choosing appropriate cataloging codes and levels.) I.5. Application 
within the bibliographic Record These rules contain instructions for the descriptive elements in 
bibliographic records only. They do not address the construction and assignment of controlled 
headings used as main and added entries, although brief instructions relating to headings and other 
access points do appear throughout (e.g., Appendix F is entirely devoted to recommendations for 
uncontrolled title added entries)” (LIBRARY OF CONGRESS.., 2011, p. 12). 
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Dictionnaire bibliographique, de Caillot (1791) e o Dictionnaire 
bibliographique choisi du quinzième siècle, ou Description par 
ordrealphabétique des éditions les plus rares et les plus recherchées, de La 
Serna (1805-1807) (PINHEIRO, 2012, p. 2). 
 

 Cabe salientar que a catalogação de acervos de bibliográficos de cunho raro, 

antigo, precioso ou corrente deverá sempre respeitar todas as informações contidas 

na obra.  

 Em virtude do fato de que muitas universidades são oriundas de instituições 

tradicionais existentes no Brasil com início de atuação, desde o século XVIII, 

acredita-se que em seus acervos possam existir um grande número de material raro 

e especial e que até mesmo, possam ser desconhecido do grande público.  

 Atualmente, valoriza-se muito a informação corrente, porém não direcionam a 

mesma atenção aos acervos históricos e retrospectivos, que são de grande valia 

para a difusão do conhecimento. 

Acervos raros podem, ainda, ser usados como fonte de pesquisa para gerar 
novas informações, pois informações antigas, transportadas para uma nova 
geração e inseridas no cotidiano de uma realidade existente no presente, 
servem de base para a criação de informações futuras (RODRIGUES, 2006, 
p. 116). 

 
 Um exemplo de obra especial existente em bibliotecas universitárias é o caso 

de uma obra do século XV com data de MCDLXXXI, ou seja, 1481. Essa obra faz 

parte do acervo da Biblioteca do Museu Nacional, que é uma das unidades da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O livro: SECONDO, C Plinio. 

Historia naturale. Venetiis: Philippi Veneti, 1481, é uma obra rara que faz parte da 

Biblioteca do Museu Nacional/UFRJ. Porém no catálogo tem uma nota informando a 

existência de um carimbo da Biblioteca Particular da Imperatriz Leopoldina, 

conforme consta em seu registro bibliográfico. 
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Figura 5 – Registro bibliográfico na Base Minerva 

 

Fonte: UFRJ (c2014). 

 

 Com isso, nota-se que dependendo do contexto histórico da fundação e das 

políticas de desenvolvimento de coleções de cada instituição, mesmo que itens 

especiais não sejam o foco do acervo, é comum encontrar documentos raros e 

especiais, adquiridos especialmente. Deste modo, o responsável pela coleção 

deverá ater-se ao fato de que 

 

Hoje, as bibliotecas universitárias assumem ainda o papel de centros de 
referência para estudantes e pesquisadores que buscam conhecer a cultura 
e a história de determinada localidade. Além de assessorar a produção do 
conhecimento e preservá-lo, devem captar e monitorar informações que 
possam responder às novas demandas do mercado, estruturando e 
agregando valor à informação, de maneira que esta passe a ter uma 
importância contextual, transformando o conhecimento científico em 
inteligência prática (RODRIGUES, 2006, p. 116). 

    

 Neste contexto, cabe lembrar que embora a temática da coleção de itens 

especiais não seja tão explorada e conhecida do público geral, as bibliotecas, 

centros de documentação e unidades de informação de instituições científicas de 

universidades e de demais instituições de ensino superior podem possuir uma 

grande variedade de materiais relacionados à cultura e à história desse país e até 

mesmo do mundo. Materiais esses que podem ser instrumentos de vastas 

pesquisas relacionadas à valorização da memória e patrimônio histórico e científico.  

 Sant’Ana, (2001, p. 2) declara o seguinte sobre a conceituação de obra rara: 
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O conceito de obra rara está mais ligado ao livro, mas pode incluir também 
os periódicos, mapas, folhas volantes, cartões-postais e outros materiais 
impressos. Fotografias, manuscritos, gravuras e desenhos são obras únicas 
e originais, e portanto não recebem esta denominação de obra rara; devem 
receber, no entanto, o mesmo cuidado dispensado às obras raras em 
relação à preservação e conservação. Neste texto, as palavras “livro” e 
“obra” são algumas vezes empregadas indistintamente, no sentido de 
caracterizar qualquer material impresso. De qualquer forma, as obras raras 
devem ser consideradas como um aspecto específico de um conjunto 
maior, que seriam as coleções especiais, dentro das bibliotecas. 

 
 Haja vista que tanto as obras raras como os demais itens especiais existentes 

na biblioteca (periódicos, fotografias, mapas, dentre outros) merecem ser tratados e 

acondicionados de forma diferenciada. 

O uso de critérios de raridade, para criar uma distinção entre as obras 
valiosas e as demais, tanto por parte de bibliotecas como entre 
colecionadores, prende-se ao fato de que as obras raras merecem um 
tratamento diferenciado, devido à dificuldade na obtenção dos exemplares e 
a seu alto valor histórico e monetário. Parte-se do princípio de que a obra 
rara é mais difícil de ser reposta, caso desapareça; do mesmo modo, uma 
obra valiosa é sempre mais visada, merecendo um cuidado maior quanto à 
segurança do acervo onde está depositada (SANT’ANA, 2001, p. 2). 

 

 Na subseção seguinte 4.2 são abordados os temas de digitalização e 

coleções especiais salientando o fato de que a digitalização favorece o acesso uma 

maior difusão da informação e conteúdo dos itens especiais que até então poderiam 

somente ser acessado localmente e fisicamente. 

 

4.2 Digitalização e acesso em coleções especiais 

 

 Muitos documentos de cunho especial (raro, histórico dentre outros) 

encontram-se desconhecidos do grande público devido a não incorporação de 

medidas de divulgação e inserção nas bases de dados de muitas instituições. 

Algumas vezes, a adoção de um novo sistema não possibilitou a migração dos 

dados bibliográficos de um sistema ao outro. Em suma, nem o texto digitalizado na 

íntegra e nem a referência se apresentam nas bases de dados.  

 Estima-se que, no decorrer dos anos, grande parte da memória acadêmica e 

científica de nosso país tem se perdido por falta de tratamento, organização, 

preservação e divulgação. Neste sentido, Lino, Hannesch e Azevedo (2006b, p. [2]) 

declaram que:  

Um dos grandes problemas enfrentados pelas bibliotecas atualmente é o 
fato de que suas coleções estão num crescendo de deterioração. O acervo 
bibliográfico sob a guarda de nossas bibliotecas é matéria orgânica e, como 
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tal, tem um tempo de vida. Diante desse fato, uma outra questão se 
apresenta, tão clamorosa quanto a primeira: o binômio preservação - 
acesso. 

 

 Infelizmente, muitos desses materiais permanecem esquecidos em áreas de 

reservas técnica, depósitos, desbastamento e arquivos permanentes. Uma das 

causas desse esquecimento é o fato de que muitas bibliotecas e instituições 

científicas priorizarem o tratamento de livros e documentos editados recentemente 

ou relacionados à bibliografia básica dos cursos ministrados.  

 Com o passar dos anos, os itens considerados especiais quando não 

incorporados ao catálogo on-line das instituições, acabam possuindo menor uso ou 

até mesmo uso nenhum, ficando à mercê dos agentes deteriorantes por muitos 

anos.  

 Contudo, existem algumas medidas que visam à minimização dos riscos de 

perda e danos aos itens em suporte papel. Essas medidas altamente eficazes 

nesses casos são comumente denominadas de medidas de conservação e de 

preservação.27  

 O controle das condições ambientais; o planejamento de preservação; 

treinamento de funcionários e usuários da biblioteca ou unidade de informação 

acerca dos procedimentos adequados de manuseio, armazenagem, uso e 

transporte; incorporação de um plano de prevenção e recuperação de desastres; 

controle de pragas; reformatação e/ou duplicação do item, ou seja, reprodução do 

tipo digitalização, microfilmagem ou fotocópia, para garantir a salvaguarda da 

informação são medidas imprescindíveis para maior acesso e preservação do item 

original. 

 Hollós e Silva (2010, p. 17) declaram que, 

A conservação pode ser dividida em duas categorias. A primeira refere-se à 
conservação preventiva, que se utiliza de métodos passivos para que os 
acervos, como um todo, tenham sua durabilidade aumentada. São 
exemplos desse tipo de procedimento a climatização da área de guarda dos 
documentos, com parâmetros estáveis de temperatura e umidade relativa, e 
os cuidados com o manuseio e o acondicionamento adequados, a fim de 
garantir o retardamento da degradação dos materiais. A segunda categoria 
objetiva o tratamento individualizado tanto por meio de métodos de 

                                            
27  Conservação (1) conservation BIB conjunto de medidas empreendidas com a finalidade de 
preservar e restaurar documentos. <-> preservação, restauração. (CUNHA E CAVALCANTI, 2008, p. 
103). Preservação (1) collection maintenance, preservation ARQ BIB 1. Medidas empreendidas com 
a finalidade de proteger, cuidar, manter e reparar ou restaurar os documentos. <-> conservação (1), 
documento mutilado, fotocópia de preservação, restauração. 2. Definição de critérios adequados de 
armazenamento e uso de documentos, em condições ambientais ótimas para sua guarda, evitando-
se desta forma danos. (CUNHA E CAVALCANTI, 2008, p. 290). 
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conservação e restauração, quanto pela preservação do conteúdo 
informacional/intelectual em meio analógico e/ou digital. 

 

 Como o foco da pesquisa está direcionado aos catálogos on-line e aos 

documentos de coleções especiais digitalizados, focaremos na medida de 

preservação e conservação relacionada à digitalização.   

 Por conseguinte, nota-se que a digitalização pode ser considerada uma 

medida de conservação, pois proporcionará um menor manuseio dos itens originais, 

favorecendo assim uma melhor conservação dos itens.  

 Cunha e Cavalcanti (2008, p. 125) define digitalização como o “processo de 

codificação ou conversão de informações analógicas em informações digitais.” 

 Nesse sentido a digitalização consiste no 

Processo de captação, armazenamento, manipulação, transmissão e 
recuperação de imagens em formato digital, por meio de escâner. Aí se 
incluem textos, fotografias, vídeos, mapas, e outros tipos de documentos; 
escaneamento; numerização <-> arquivo digital, biblioteca digital, 
gerenciamento de imagens. d. da informação -> digitalização, 
gerenciamento de imagens. d. de documentos -> gerenciamento de 
imagens. (CUNHA E CAVALCANTI, 2008, p. 125). 

 

 Todavia a digitalização é uma importante medida de conservação e acesso 

aos acervos. Conforme Greenhalg (2011, p. 60): 

No atual contexto de evoluções tecnológicas, a digitalização de acervos 
bibliográficos surge como uma alternativa de preservação e facilidade no 
acesso à informação. Tratando-se de obras raras, devido ao seu valor 
histórico cultural, devem ser analisadas e medidas todas as variáveis 
ligadas a sua digitalização, pensando em sua conservação e divulgação, em 
todas as etapas do processo.  
 

 Ademais, a mesma preocupação com os métodos de representação da 

informação dos documentos impressos permanece em formato digital. Neste 

sentido, Alves e Santos (2013, p. 21) apontam que 

A preocupação com os registros do conhecimento e com os métodos de 
sistematização dessas informações para a busca e recuperação sempre foi 
constante entre os profissionais envolvidos com a informação. Em todas as 
épocas houve uma busca pelo aprimoramento de técnicas para o 
tratamento descritivo da informação, no sentido de associá-las ao uso de 
tecnologia que tornasse ágil e fácil o processo. 

 
 No documento da IFLA Guidelines for Planning the Digitalization of Rare Book 

and Manuscript Collections, cujo título da tradução para o português é “Diretrizes 

para planejamento de digitalização de livros raros e coleções especiais” destaca o 

papel da digitalização de coleções especiais, ressaltando suas particularidades 

frente a outros tipos de coleções, ou seja, frente as coleções gerais, correntes e/ou 
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contemporâneas. A representação descritiva desse tipo de coleção deverá ser mais 

pormenorizada frente aos itens correntes e a sua digitalização também deverá ser 

efetuada de forma diferenciada. 

 De acordo com IFLA (2015, p. 4)  

A digitalização transforma a descoberta e a utilização de coleções raras e 
especiais em maior medida do que o acervo físico da biblioteca é capaz.  
Uma vez que estas coleções se tornam acessíveis, elas se transformam em 
recurso central.  Sem digitalização, coleções raras e especiais podem 
permanecer obscuras e desconhecidas. 

 
 A importância da digitalização de acervos de bibliotecas e de unidades de 

informação está alterando os modos em que os usuários localizam as informações e 

efetuam suas buscas. Visto que as bibliotecas e unidades de informação possuem o 

compromisso de prover o acesso às suas coleções. A internet tem derrubado os 

obstáculos acerca da localização geográfica, conjuntura econômica, política e 

divergência cultural. Desta forma, estudiosos e cientistas estão ampliando seus 

domínios investigativos, por tantas vezes incitados pelas inovações tecnológicas que 

são capazes de unir mecanismos de pesquisas em inúmeras fontes e cadeiras e 

ainda de manusear textos e imagens digitais de diferentes formas. (IFLA, 2015). 

 Neste sentido, a digitalização junto à disponibilização on-line favorece maior 

acesso ao item e consequentemente, maior acesso à informação, inclusive daqueles 

itens que outrora estão estáticos e até mesmo desconhecidos. Contudo, não se julga 

prudente o descarte do original, pois existem particularidades em um item original 

que somente poderá ser observada e sentida em consulta ao item físico. Um 

exemplo seria a densidade do papel, tinta de impressão, dentre outros fatores que 

são possíveis de serem observados somente no original.  

 Cabe lembrar que a qualidade do meio digital ainda é muito frágil. Porquanto, 

a digitalização é uma ótima ferramenta para dar acesso e preservar. No entanto, ao 

digitalizar um documento, não é recomendável se desfazer de seu objeto original, ou 

seja, físico (impresso).  

Quando se pensa em preservar a arte eletrônica para gerações futuras, tem 
que se ter em mente a qualidade frágil e etérea do meio digital. Essa 
fragilidade é uma consequência da instabilidade do meio e formato, e 
obsolescência do equipamento (hardware) e do programa (software), que 
tornam esse material vulnerável e até inacessível (MONTEIRO, 2013, p. 
75).  

 

 Antes de iniciar a digitalização de acervos, faz-se necessária a elaboração de 

um projeto, visando responder questões referentes a quais pessoas se beneficiarão 
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com esse projeto? Existe disponibilidade de verba suficiente para conclusão do 

projeto? Para tal, Tosta et al. (2010, p. 126) afirmam que  

No sentido de estabelecer claramente os objetivos de um projeto de 
digitalização faz-se necessário responder algumas perguntas antes de se 
iniciar um projeto: o projeto objetiva atender aos usuários? Pretende atender 
à necessidade de preservação do documento? Visa aproveitar uma 
oportunidade de recursos financeiros? A instituição tem recursos 
orçamentários suficientes para a realização do projeto? A instituição dispõe 
de profissionais qualificados para isso? A instituição tem capacidade e 
infraestrutura técnica para a realização do projeto? Se a instituição 
conseguir delimitar e responder essas perguntas já é um bom começo para 
a realização do projeto. 

  

 A IFLA (2015) também salienta que há uma série de questionamentos globais 

que viabilizam a realização da digitalização de forma bem-sucedida, pois um 

planejamento de digitalização pode acarretar múltiplos serviços e produtos. Deverá 

considerar no início do projeto quais serão os recursos disponibilizados e também 

deverá estar definidos quais os objetivos e resultados do referido projeto. Uma vez 

que essas medidas “[...] ajudam no pleito e angariação de fundos, e no final irão 

fornecer benchmarks significativos para avaliação.”. (IFLA, 2015, p. 8).  

 Segue abaixo alguns questionamentos básicos pontuados pela IFLA (2015) 

que deverão ser respondidos antes da elaboração do projeto de digitalização. 

 Qual é a visão do projeto? Quais são suas metas e objetivos? Quem vai usá-

lo? Como ele será utilizado? 

 Quem deve estar envolvido no planejamento? 

 Existem oportunidades de financiamento externo? 

 Qual o nível de complexidade desejada? Que o nível de complexidade pode 

ser alcançado? 

 O que se quer digitalizar, e por quê? 

 Existem questões de direitos autorais em relação aos materiais? 

 A digitalização será feita na própria instituição ou fora dela? 

 Qual é formato final do projeto? Há meios disponíveis para alcançá-lo? 

 Existe algum componente de rede social inserido no projeto, tais como a 

transcrição de contribuições advindas de comunidades online (crowd-

sourced28) ou de aperfeiçoamento de metadados? 

                                            
28 Processo de obtenção de ideias ou conteúdos necessários solicitados mediante contribuições de 
um grupo variado de pessoas e, especialmente, a partir de uma comunidade online, aproveitando-se 
da inteligência coletiva localizada em redes sociais. (Nota do tradutor). 
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 Como a gestão da qualidade será incorporada em todas as fases do projeto? 

(IFLA, 2015, p. 8-9). 

 

 Ao idealizar um processo de digitalização de coleções especiais é necessário 

ater-se aos seguintes princípios que os membros da Seção de Livros Raros e 

Coleções Especiais da IFLA identificaram: 

 Manter e defender a obrigação da biblioteca de preservar e fornecer acesso 

aos materiais originais. 

 Proporcionar o acesso livre e global aos recursos de investigação, e, quando 

possível, fornecer aos usuários a capacidade de download para objetos e 

coleções digitalizados. 

 Ser sensível às necessidades dos estudiosos; incentivar o diálogo com 

acadêmicos e usuários; convidá-los à participação no processo de 

planejamento. 

 Esforçar-se para a obtenção de resultados alcançáveis, acesso aberto, 

melhoria da preservação e do valor adicionado às coleções, quando possível. 

 Construção baseadas na evolução das melhores práticas e de projetos bem-

sucedidos; ter controle de qualidade em todas as fases do projeto, desde o 

planejamento inicial até à avaliação final. 

 Preservar tanto a estrutura quanto o contexto do original do documento cuja 

cópia foi digitalizada, e manter a longevidade de um link de recuperação para 

o registro do catálogo. 

 Administrar pedidos sob demanda de forma que contribua para o crescente 

corpo de coleções digitalizadas acessíveis. 

 Elaborar projetos para alavancar a digitalização e fornecimento de acesso a 

coleções que estiveram escondidas no passado. (IFLA, 2015, p. 6). 

 

 Em muitos projetos de digitalização de coleções especiais não é possível 

atingir todo o acervo por uma série de fatores desde econômicos a políticos. Neste 

sentido, a seleção de originais consiste em um trabalho primordial para o 

desenvolvimento de uma coleção especial digital. Há uma dependência muito 

grande dos bibliotecários especializados para execução dessa tarefa. No intuito de 

agilizar o processo, diminuir custo e realizá-lo de forma bem-sucedida, as coleções, 
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obras, edições e cópias precisam ser analisadas e posteriormente confrontadas, em 

relação ao domínio da nova coleção digital. Ao mesmo tempo necessitam que sejam 

analisados aspectos como cronologia, local de publicação, autor, assunto, formato, 

possuidor etc. (IFLA, 2015).  

 Em relação aos aspectos políticos, financeiros e econômicos da instituição 

deverão ser levantadas as seguintes interrogações. Esses questionamentos também 

poderão definir o alcance do projeto e colaborar no processo de seleção:  

a) Queremos digitalizar documentos únicos de distintas tipologias, como 
por exemplo, “tesouros”? b) Queremos digitalizar uma coleção existente? c) 
Queremos criar uma nova coleção “virtual”? Por exemplo, uma coleção de 
documentos procedentes de distintas instituições que tenham algo em 
comum, como sua procedência. (IFLA, 2015, p. 11, grifo da autora).29 

 

 A seleção dos itens de coleções especiais, que farão do processo de 

digitalização, não poderão estar com muitos danos, pois sua condição influenciará 

no referido processo.  

 A IFLA (2015, p. 11) também recomenda que “É sempre preferível a 

digitalização de uma entidade intelectual completa, em vez de parte dela. Portanto, é 

melhor a digitalização de um livro inteiro ou documento, em vez de um capítulo ou 

uma página”.  

 Os questionamentos referentes ao Direito de autor também deverão ser 

respeitadas, porém as leis que regulam esses aspectos variam em cada país.  

Materiais com direitos autorais também podem ser digitalizados por meio de 
regulamentação e acordos adjudicados. Direitos de propriedade e "termos 
de uso" são também muito importantes em projetos desenvolvidos por meio 
de acordos com os colaboradores e com terceiros; eles devem ser 
discutidos e pactuados com antecedência e por escrito antes do início do 
projeto. Além disso, um objeto digitalizado pode ser considerado como uma 
nova edição. Como resultado, a disponibilidade e as condições de uso para 
cada objeto e coleção digitalizados devem ser claramente indicadas para os 
usuários. (IFLA, 2015, p. 12). 

 

 De acordo com IFLA (2015, p. 23), para que um processo de digitalização de 

coleções especiais seja bem-sucedido, cabe ater-se as seguintes recomendações.  

                                            
29 O trecho citado refere-se a versão em língua portuguesa do “Guidelines for Planning the Digitization 
of Rare Book and Manuscript Collections” publicado pela própria IFLA, porém o texto na versão 
inglesa é o seguinte: •Do you want to digitize single, miscellaneous items, such as “treasures”? •Do 
you want to digitize an existing collection? •Do you want to create a new “virtual” collection? For 
example, a collection of items from different institutions that have something in common, such as 
provenance (IFLA, 2014, p. 8).  
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 Planejamento do projeto com atenção e ponderando acerca de metas e 

objetivos, restrição a copyright, financiamento e capacidade institucional. 

Necessidade de envolvimento profissionais de diferentes profissões como: 

bibliotecários, analistas de sistemas, conservadores, pesquisadores e 

gestores. 

 Preceda-se às urgências da comunidade acadêmica e às metodologias de 

pesquisas digitais, em que possam podem abarcar: big data, agregação de 

recursos, análise detalhada de imagem, visualização de dados, mapeamento 

geoespacial, rede social, dentre outros. Estimule projetos de digitalização que 

visam o acesso às coleções que permaneceram ocultas no passado, anime-

se para juntá-las no ambiente virtual com itens relacionados em diferentes 

instituições. 

 Em todo o tempo realize a digitalização das obras por completo, ao invés de 

apenas partes da mesma. Conserve o aparência e o significado do item 

original por completo, aperfeiçoando seus estudos como objeto histórico. 

Resguarde tanto a composição como a totalidade do objeto original, em que a 

cópia encontra-se digitalizada, e sustente uma conexão com registro do 

catálogo. 

 Jamais descarte os acervos, coleções e objetos originais após a digitalização. 

O intercâmbio com um substituto digital jamais poderá prover por completo o 

conhecimento que é adquirido ao exercer interação com os acervos físicos. 

 Providencie imagens coloridas e de alta-resolução que contenha as 

informações técnicas acerca das imagens, informações a respeito do 

copyright, das escalas e cartões de cores, capacidade de ampliação possíveis 

e adequadas, a procura full-text, reproduções parciais ou totalizadas do texto, 

e coordenadas geoespaciais. Use referências constantes para o objeto 

digitalizado. 

 Providencie tantos metadados quanto admissível. E proceda o conexão 

cruzada à descrição do artefato físico que fica na reserva técnica ou nas 

estantes da biblioteca ou da unidade de informação. 

 Registre a concepção de uma coleção digital do mesmo modo que realizaria 

com uma coleção física e providencie para que esta informação seja 

disponibilizada aos pesquisadores e usuários. 
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 Proporcione acesso livre e global aos objetos de pesquisa e conceda aos 

usuários a possibilidade de realizar downloads dos objetos digitalizados, bem 

como acesso às coleções e metadados, de modo que fiquem prontamente 

agrupados, empregados e importados para dentro de plataformas de 

pesquisa e publicações digitais. 

 Faça com que a coleção digital seja visualizada por meio de portais externos 

e serviços aglomerados. 

 Analise e documente os resultados do projeto. 

 Assegure que as coleções especiais ficarão preservadas por muito tempo. 

(IFLA, 2015, p. 23).  

 

 No Brasil, algumas instituições já iniciaram o processo de digitalização de 

suas coleções especiais. Essa digitalização possibilita o conhecimento e acesso a 

informação contida nesses itens a um maior número de pessoas. Um importante 

exemplo dessa dinamização do acesso a informação por meio da digitalização é o 

caso da Biblioteca Nacional Digital Brasil (BNDigital).   

 Em 2006 foi criada a BNDigital tendo como objetivos primordiais a 

preservação da memória cultural e a promoção do amplo acesso às informações 

contidas em seu acervo. O grupo de trabalho interdisciplinar que atua na BNDigital é 

composto por bibliotecários, historiadores, arquivistas e digitalizadores, responsáveis 

pela criação, catalogação e divulgação do conteúdo digital. A atividade de 

digitalização consiste em três etapas: 1) captura, 2) processamento técnico e 3) 

projetos de cooperação nacionais e internacionais (BIBLIOTECA NACIONAL, 

[2016?]).  

 A captura das imagens é realizada sem ocasionar danos ao original em um 

moderno laboratório de digitalização. Antes da disponibilização na internet realiza-se 

a criação de um arquivo máster com alta qualidade da imagem. Esse arquivo fica 

alocado em ambiente de segurança no Centro de Processamento de Dados da 

Biblioteca Nacional (BN). Do arquivo máster são criadas imagens derivadas em 

vários formatos e disponibilizadas on-line. O objeto digital também é catalogado e 

descrito seguindo o padrão internacional Dublin Core, a fim de permitir a cooperação 

com outras bibliotecas digitais de todo o mundo (BIBLIOTECA NACIONAL, [2016?]).  
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 Cabe também destacar que a BNDigital realiza parcerias nacionais e 

internacionais com outras bibliotecas virtuais e para as quais disponibiliza o seu 

acervo. Essa interoperação é possível graças à adesão ao protocolo da Iniciativa 

dos Arquivos Abertos – Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

(OAI-PMH), que aceita o intercâmbio de informações entre instituições. No Brasil, 

essas parcerias são firmadas na Rede da Memória Virtual Brasileira, por meio de 

instrumento legal de cooperação, e buscam sempre atender às necessidades das 

instituições parceiras (BIBLIOTECA NACIONAL, [2016?]). 

 Em decorrência do trabalho de excelência realizado, a BNDigital foi 

requisitada para fazer parte da Biblioteca Digital Mundial como membro fundador e 

também fazendo parte do Conselho Executivo desse importante projeto de 

Biblioteca Digital. Nessa iniciativa existem outros importantes parceiros 

internacionais como é o caso da Gallica que consiste na Biblioteca Nacional Digital 

da França; a Biblioteca Nacional da Argentina e a Biblioteca Digital do Patrimônio 

Ibero-americano (BIBLIOTECA NACIONAL, [2016?]). 

 Com essas consideráveis iniciativas realizadas pela BN nota-se que Brasil, já 

ocupa uma posição de destaque a nível internacional no que tange a digitalização de 

coleções especiais.  

 De acordo com IFLA (2011, p.1, tradução nossa), “[...] o acesso igualitário ao 

patrimônio cultural e científico da humanidade é direito de todos e ajuda a promover 

a aprendizagem e a compreensão da riqueza e da diversidade do mundo, não só 

para a geração atual, mas também para as gerações futuras.”.30 

 O conceito de Biblioteca Digital pode ser caracterizado da seguinte forma: 

Uma biblioteca digital é uma coleção on-line de objetos digitais de qualidade 
garantida, que são criados ou recebidos e administrados conforme 
princípios internacionalmente aceitos para o desenvolvimento de coleções 
tornando-os acessíveis de uma forma coerente e sustentável, apoiado por 
serviços necessários a fim de permitir aos usuários obter, recuperar e 
explorar os recursos. (IFLA, 2011, p. 1). 
 

 Neste sentido, as bibliotecas e unidades de informação que atuam no 

ambiente digital e on-line promovem o acesso da informação, independente de 

culturas, fronteiras geográficas e sociais. Um objeto digitalizado no Brasil poderá ser 

                                            
30 Equal access   to the  cultural  and  scientific  heritage  of  mankind  is  every  person’s  right and  
helps  promote  learning  and  understanding  of  the  richness  and  diversity  of  the world, not only 
for the present generation, but also for the generations to come. (IFLA, 2011, p.1). 
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acessado por um usuário da China e isso faz com que essa biblioteca ou unidade de 

informação opere de forma global (IFLA, 2011).  

 De acordo com o Manifesto da IFLA/UNESCO, a missão da Biblioteca Digital 

consiste em promover “[...] acesso direto a recursos de informação, digital e não 

digital, de forma estruturada e autorizada e, assim, ser uma ligação de tecnologia da 

informação, educação e cultura no serviço de uma biblioteca contemporânea” (IFLA, 

2011, p.  2, tradução nossa).31 

 Cabe destacar que a biblioteca digital deverá operar em conjunto com o 

catálogo dos itens impressos, ou seja, se os itens digitais estiverem dispostos em 

um site diferente do catálogo on-line da referida biblioteca ou unidade de 

informação, é necessário a admissão de links que remetam o item digital ao objeto 

impresso. 

 Na subseção seguinte 4.3 aborda-se a temática do catálogo nas coleções 

especiais. 

 

4.3 Os catálogos em coleções especiais 

 

 No Brasil, inúmeras instituições históricas e cientificas possuem em suas 

bibliotecas coleções especiais. Entretanto, em alguns casos muito desses acervos 

não são conhecidos do público em geral. 

 Como iniciativa de disseminar, identificar, coletar e reunir informações acerca 

dos acervos raros existentes no Brasil foi criado em 1983 pela portaria nº19 da 

Secretaria da Cultura, do então Ministério da Educação e Cultura32 o Plano Nacional 

de Recuperação de Obras Raras (PLANOR) (PLANO..., c2006). 

 O PLANOR encontra-se inserido dentro da estrutura administrativa da BN no 

Rio de Janeiro. Um dos objetivos do PLANOR consiste em fornecer orientações 

sobre procedimentos técnicos na identificação, organização, tratamento técnico e 

gestão desse patrimônio, conforme normas adotadas pela Fundação Biblioteca 

Nacional e também prestar assessoria técnica a outras instituições, com a finalidade 

de orientar quanto à organização e preservação de acervos raros existentes no País, 

                                            
31  “[...] direct access to information resources, both digital and non-digital, in astructured and 
authoritative manner and thus to link information technology, education and culture in contemporary 
library service.”. (IFLA, 2011, p.  2). 
32 O Ministério da Cultura tornou-se independente do Ministério da Educação somente em 1985, 
por isso na data de criação do PLANOR o então ministério era denominado Ministério da Educação e 
Cultura.  
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além de desenvolver programas de formação e aperfeiçoamento de mão de obra 

especializada (PLANO..., c2006). 

 Neste sentido, são considera-se como finalidades do PLANOR:  

 Identificação, coleta, reunião, disseminação e cadastro em base de dados 

bibliográfica informações sobre os acervos raros pertencentes a bibliotecas 

do Brasil; 

 Fornecer orientações sobre os procedimentos técnicos a serem utilizados na 

organização e conservação desses acervos especiais, segundo as normas 

adotadas pela BN; 

 Manter intercâmbio com o catálogo de obras que foram editadas dentre os 

séculos XV ao XVIII da Internacional da Asociación de Bibliotecas Nacionales 

de Iberoamérica, ou seja, da Associação de Bibliotecas Nacionais da Ibero 

América (ABINIA);  

 Publicitar esses acervos por meio de catálogos on-line e impresso.  

 Oferecer assistência técnica no que consiste a organização e preservação de 

obras raras que existem no país e desenvolvimento de programas de 

formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra especializada;  

 Acumular na BN informações acerca de todo acervo raro existente no Brasil; 

(PLANO..., c2006; SILVA, 2011).  

 

Entretanto, na prática, o PLANOR padece de muitas dificuldades para realizar 

suas principais finalidades. Cabe destacar ainda que a identificação das obras e 

acervos de obras raras no Brasil ainda é deficitária, por falta de regulamentação que 

exija que as instituições realize o inventário de seus acervos especiais. Neste 

sentido, ressalta-se o fato de que também existem muitos acervos raros em todo o 

país que ainda não se encontram registrados no PLANOR. Em virtude da escassa 

falta de recursos, a publicação de catálogos impressos praticamente inexiste 

(PLANO..., c2006; SILVA, 2011). 

O PLANOR também promove eventos que reúnem profissionais da 

informação responsáveis pela guarda de acervos raros e especiais, no qual se 

destaca o Encontro Nacional do Livro Raro (ENAR) e dentre outros cursos dirigidos 

aos profissionais da área (PLANO..., c2006; SILVA, 2011). 

No site do PLANOR é possível acessar formulários para registro de 

instituições detentoras de acervos raros e consultar as instituições que já se 



112 
 
encontram cadastradas. Nesta mesma página, é possível acessar o catálogo 

coletivo on-line de obras raras da ABINIA. Catálogo esse que o PLANOR também é 

responsável pela inserção de registros.  A ABINIA é uma associação, fundada em 

1989 com sede no México e em 2006 já reunia 22 Bibliotecas Nacionais (PLANO..., 

c2006).   

Segundo Silva (2011), ao PLANOR falta a elaboração de um catálogo coletivo 

que abarque a pesquisa de obras raras em bibliotecas brasileiras, que facilitaria o 

inventário do patrimônio bibliográfico nacional e também beneficiaria o acesso por 

parte dos pesquisadores, por se tratar de uma fonte de pesquisa centralizada. Vale 

destacar que empreendimentos como esse atualmente são encontrados em várias 

partes do mundo. 

 A catalogação ou representação documentária de Coleções Especiais é de 

grande importância para que o usuário e pesquisadores possam obter informações a 

respeito dos itens a serem pesquisados ou consultados. Porém como já citado 

anteriormente em outras seções, esse tipo de catalogação deverá estar envolto a 

um processo descritivo mais detalhado do que uma obra do acervo corrente.  

 Em muitos catálogos de bibliotecas e unidades de informação, esses tipos de 

coleções especiais encontram-se catalogadas do mesmo modo que uma coleção 

corrente. Nas seções seguintes serão analisados registros catalográficos de 

bibliotecas e unidades de informação. 

 Isso ocorre porque em muitas instituições de Ensino Superior, o foco dado 

pelos bibliotecários é a catalogação do acervo corrente, a fim de que seja possível 

atender a demanda dos discentes. 

 De acordo com Pinheiro (2013, p. 35), “[...] a catalogação de um livro que 

comporá uma coleção especial não é uma atividade simples, definida 

exclusivamente pelas normas de catalogação difundidas no âmbito da 

Biblioteconomia.”. 

 A descrição de um item de coleções especiais é de suma importância, tanto 

que a Instrução Normativa nº 1/2007, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) “dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes de 

Antiguidades de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros 

Antigos ou Raros, e dá outras providências”. Haja vista que um livro antigo ou raro 

também pode também ser avaliado como obra de arte. 
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 No intuito de identificar as obras bibliográficas que poderão fazer parte do 

Cadastro Especial dos Negociantes de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer 

Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros o IPHAN mediante a Instrução 

Normativa nº 1/2007 delibera no Art. 5º, III as informações básicas que deverão 

obter de todos itens que poderão fazer parte do referido cadastro, a saber: 

Em caso de livros antigos ou raros:  autor, título, edição, imprensa (local, 
editora, data), extensão (total de volumes / tomos / partes / páginas / 
folhas), dimensão (altura, tomada pela lombada, em centímetros), 
informação adicional que personalize o exemplar; consignação ou 
propriedade. (IPHAN, 2007, p. 4).  

 

 Essa descrição proposta na Instrução Normativa do IPHAN é de suma 

importância para recuperação de obras furtadas que por ventura possam estar 

sendo negociadas no mercado negro. Para tal, Pinheiro (2012, p.3) infere que  

[...] a descrição minuciosa e exaustiva, formatada como inventário, é 
difundida nos manuais de segurança patrimonial e é o recurso de segurança 
recomendado e praticado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, o IPHAN, através do Inventário Nacional de Bens Culturais de 
Natureza Material 

 

 Entretanto, Pinheiro (2012, p. 2) salienta que “Catalogar um livro raro é um 

ato de preservação do bem possuído, porque concede ao ‘dono’ um instrumento de 

controle e identificação material e intelectual do livro, como continente e conteúdo”.  

O controle e a identificação constituem, atualmente, recursos estratégicos 
para o desenvolvimento e a salvaguarda de uma coleção de livros raros, 
porque comprovam a propriedade e corroboram a posse, mediante 
personalização daqueles itens, associando-os a seus lugares de guarda e 
de memória. (PINHEIRO, 2012, p. 2). 

 
 Neste sentido, Pinheiro (2012) também ressalta que a fim de executar seu 

papel, a catalogação consolidar-se-á em um catálogo facilmente compreendido, 

acerca dos exemplares aos quais se relaciona. Ademais, o catálogo também deve 

propiciar a permuta de registros bibliográficos. Os atributos funcionais e eficazes do 

catálogo, em que os exemplares representados possuem importância para a 

memória, são capazes de serem obtidos mediante o método integrado entre exame 

bibliológico e de análise bibliográfica, aprovada na fundamentação teórica voltada à 

catalogação.  

  Assim sendo, Pinheiro (2012, p. 2) afirma que:  

Se a indicação de pontos de acesso requer a adequação de nomes, 
expressões e terminologias à historicidade do livro raro, a descrição 
bibliográfica pressupõe a formatação cuidadosa e generosa de informações 
de modo a referenciar o item em mãos como um “exemplar perfeito” ou 
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“completo”, evidenciando acréscimos e subtrações resultantes da ação do 
homem, do tempo, do bicho [...].  

 

 O campo de notas na catalogação de itens especiais é muito eficaz para a 

recuperação da informação, desde que seja utilizado de forma correta, ou seja, 

pautado nas normativas internacionais de catalogação. Neste sentido, Pinheiro 

(2012, p. 2) recomenda que: 

O instrumento normativo eleito, ao disciplinar o registro, deve refletir a 
perspectiva de cooperação e a natureza da coleção que se pretende 
desenvolver, de antiguidades e/ou raridades, promovendo a racionalização 
de procedimentos, mediante uso de terminologia específica e de formato 
bibliográfico adequado. 

 

 Pinheiro (2012) também destaca que a caracterização do livro material como 

objeto de arte, e recomenda a completa transcrição de títulos, independentemente 

de seu idioma e expansão, a fim de distinguir títulos semelhantes. A fim de realizar a 

distinção dentre títulos parecidos, faz-se necessária a transcrição de todos os 

caracteres que de fato fazem parte do título da obra desde um acento, um desenho, 

um sinal gráfico, dentre inúmeras possibilidades de caracteres que possa permitir a 

distinção. Porém, não são todos os sistemas eletrônicos que beneficiam a 

recuperação dos títulos, onde alguns podem alcançar muitas linhas e com sinais e 

pontuação que hoje não dispõem do mesmo significado de outrora.  

 Os sistemas de organização e gerenciamento de acervos atuais geralmente 

oferecem recursos para a representação e descrição de itens correntes / 

contemporâneos. Como os itens retrospectivos de um modo geral possuem títulos 

extensos, essas observações acabam sendo inseridas no espaço disponível para as 

notas.  

Então, as notas passam a cumprir papel efetivamente complementar, como 
fortaleza da descrição, posto que através delas é possível esgotar o “tudo” e 
o “suficiente” que não couberam nas demais áreas da descrição 
bibliográfica e que são, em sua maioria, livres! A metodologia, assim 
contextualizada, deve ser estruturada em duas etapas – análise bibliológica 
e pesquisa bibliográfica. (PINHEIRO, 2012, p. 3-4). 

  

 Neste sentido, para realização de uma melhor representação de itens de 

coleções especiais faz-se necessária a inclusão de uma análise mais meticulosa de 

todos os aspectos da obra.  

 Segundo Pinheiro (2012, p. 4, grifo do autor), essa análise da obra é 

caracterizada como:   
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[...] análise bibliológica, ou colacionamento do livro raro, é o exame da 
organização material do item e o reconhecimento de seus elementos, para 
descrevê-lo como monumento, a partir de terminologia específica, 
amplamente dicionarizada e referenciada.   
 
 

 Cabe ainda destacar que, a análise bibliológica não é somente uma 

importante ferramenta de recuperação da informação e na pesquisa bibliográfica, 

mas também exerce um fator importantíssimo na questão de segurança de acervos, 

pois a falta de conhecimento das características particulares dos itens especiais e a 

não incorporação dessas particularidades no registro catalográfico da biblioteca 

poderá colaborar com a ação de criminosos e dificultar a recuperação do item em 

caso de roubo ou furto. Como forma de demonstrar a situação, Greenhalgh e Manini 

(2015, p. 18) discorre o seguinte: 

[...] o desconhecimento da existência de gravuras em um livro pode fazer 
com que as mesmas sejam subtraídas em uma consulta e que este ato não 
seja identificado pelo bibliotecário no momento da devolução. A retirada de 
cinco ou seis páginas de uma obra que contém trezentas a quatrocentas 
páginas, por exemplo, pode passar despercebida caso não se esteja focado 
em averiguar se as mesmas se encontram presentes no livro. 

  

  A análise bibliológica, por ser uma descrição meticulosa das particularidades 

de cada item, pode ser a instrumento que auxiliará no processo de identificação de 

cada item, de forma que possibilite reconhecer sem qualquer dúvidas a instituição 

que de fato é detentora do item que possa ter sido extraviado. Ressalta-se ainda que 

a análise bibliológica também funciona como meio de orientar o bibliotecário e 

pesquisadores quando o item em questão encontrar-se disponível para consulta. As 

informações obtidas com este tipo de análise deverão sempre figurar no registro 

catalográfico desse item a fim de que tanto o bibliotecário da instituição detentora da 

obra quanto o usuário ou pesquisador possam ter conhecimento de suas 

características fundamentais (GREENHALGH E MANINI, 2015, p. 18). 

Na análise bibliológica são levantados aspectos como a matéria-prima, as 
técnicas e o design usado na encadernação, o uso de ex-libris quando for o 
caso, erros tipográficos no texto e nas paginações, a disposição das 
gravuras, entre outros. A colação destas características pode indicar, 
portanto, a propriedade das obras, pois aos exemplares vão se agregando 
as marcas relacionadas à sua trajetória, desde a fabricação aos dias atuais 
(GREENHALGH E MANINI, 2015, p. 18). 
 

 Pinheiro (2012) ressalta alguns aspectos que deverão ser observados na 

representação desses itens, sintetizados no quadro a seguir: 
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Quadro 7 -  Aspectos bibliológicos do livro 

SUPORTE 

 natureza (papel, pergaminho, couros, tecidos) 
 linha e marca d’água 
 variantes morfológicos (lado da carne/lado do pelo, cicatrizes e defeitos do 
pergaminho; dimensões, textura, cor e espessura do papel) 

CAPA 

 cobertura (material, decoração) 
 encadernação original, de época, em estilo, especiais, exóticas, artesanais 
 lombada, cortes, seixas 
 guarda, contraguarda, guarda volante 
 complementos: garras, fechos, amarras, ornamentos 

TEXTO 
IMPRESSO 

 mancha (título corrente, reclamo, assinatura) 
 arranjo (em colunas, sobreposto, em corandel, em fundo de lâmpada, em 
copo de médicis, em triângulo espanhol) 
 caracteres góticos, romanos, aldinos 
 signos tipográfico-bibliológicos: parágrafos, posituras 
 títulos 
 disposição do texto nas páginas, folhas, colunas 

ORNAMENTAÇÃO 

 gravuras (água-forte, buril, xilogravura, litogravura) 
 aquarelas, iluminuras 
 assinaturas e marcas dos artistas gravadas ou impressas 
 elementos decorativos: vinhetas, cabeções, capitais 
 marcas tipográficas e heráldicas 

MARCAS 
INTRÍNSECAS E 
EXTRÍNSECAS 

 marcas de propriedade e posse (carimbo seco, carimbo molhado, ex libris, 
ex dono, super libris, marca de fogo, chancela) 
 defeitos, incompletudes (originais e posteriores) 
 anotações manuscritas (de época, atuais) 
 marcas de comércio e intervenções (selos de livreiros, etiquetas de 
encadernadores) e de preparo biblioteconômico 

APRESENTAÇÃO 
MATERIAL E 
ASPECTOS 

INTELECTUAIS 

 natureza da obra 
 documentos encartados (carcela), dobrados, desdobrados 
 volumes unitários e coletivos 
 marcas de interferências gráficas posteriores à edição 

Fonte: Pinheiro (2012, p. 6). 

 

 Na catalogação de coleções especiais deverão ser adotados todos os 

processos efetuados na catalogação de um item contemporâneo e a adoção desses 

detalhes mais criteriosos em relação ao objeto a ser representado. 

 A pesquisa bibliográfica acerca do item especial a ser representado é uma 

importante ferramenta para a catalogação desses itens. Segundo Pinheiro (2012), 

esse tipo de pesquisa consiste na procura pelo item em diversas fontes, sejam elas 

bibliográficas e documentais, físicas e digitais. Tendo em vista que a finalidade 

dessas buscas visa a recuperação de informações sobre a integridade da obra, 

aspectos históricos, raridade e importância, no ponto de vista do ambiente social que 

compuseram os panoramas de sua produção, movimentação e preservação.  

 A pesquisa bibliográfica reconhece a “[...] opinião e os critérios de 

catalogadores e bibliógrafos nacionais e estrangeiros, diante da ocorrência dos 
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títulos pesquisados em catálogos e bibliografias gerais, especiais e especializadas, 

através de transcrição e citação” (PINHEIRO, 2012, p. 6). 

 Os aspectos citados são apenas alguns dos muitos que deverão ser 

respeitados ao efetuar a catalogação de itens especiais. Em muitas bases de dados 

disponíveis on-line, essas obras encontram-se inseridas em um mesmo catálogo, 

porém sendo possível muitas vezes recuperar em separado a coleção especial.  

 Pinheiro (2012, p.16) também destaca que: “Ao bibliotecário de livros raros 

caberá escolher sobre a informação e o volume da informação que pretende 

oferecer ao usuário-leitor; além de decidir quais informações serão suficientes para 

subsidiar ações preventivas de segurança.”.  

 De modo geral, esses sistemas informáticos encontram-se formulados para 

atender as necessidades de representação de acervos contemporâneos. A literatura 

recomenda a utilização dos campos de notas para incorporação dos detalhes que 

deverão estar expressos na representação de um item especial. 

 A seção 5 abrange a análise dos dados utilizados para a realização desta 

pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

   

Conforme descrito na subseção 2.1, do universo de 28 Instituições Públicas 

de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro recuperadas no site do e-MEC, 

apenas 11 instituições serão utilizadas nessa pesquisa. Uma vez que as outras 17 

não possuem catálogos de bibliotecas on-line.  

Cada uma dessas 11 instituições foi analisada em uma subseção própria. 

Nessas subseções, foram ressaltados os seguintes aspectos: 1) São detentoras de 

coleções; 2) as coleções especiais encontram-se digitalizadas; 3) O modo como 

esse tipo de coleção foi representada; 4) As normativas de catalogação utilizadas; 5) 

Os sistemas de gerenciamento de informação utilizado; 6) Outras particularidades e 

observações.  

Na seção 5.1, foram abordadas as circunstâncias inerentes ao catálogo on-

line das bibliotecas do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca (CEFET/RJ), primeira instituição analisada. Depois serão apresentas as 

análises das demais instituições nas seguintes subseções: 5.2  Escola Nacional de 

Ciências Estatísticas (ENCE); 5.3 IF de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

(IFF); 5.4 Instituto Militar de Engenharia (IME); 5.5 Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES); 5.6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 5.7 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); 5.8 Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); 5.9 Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); 5.10 Universidade Federal Fluminense (UFF); e, 5.11 Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

 

5.1 Centro Federal de Educação Tecnológica 

  

 Em 1909 com a assinatura do decreto 7.566 pelo presidente Nilo Peçanha, 

foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, que tinham a finalidade de 

proporcionar o ensino profissional primário e gratuito para pessoas que o governo 

caracterizava como “desafortunadas”, ou seja, carentes na época. Essa medida foi 

considerada o marco inicial do ensino profissional, científico e tecnológico de 

abrangência federal no Brasil (PORTAL BRASIL, 2011).  

 Com a Constituição de 1937 promulgada por Getúlio Vargas alterou-se a 

nomenclatura da Escolas de Aprendizes Artífices para Liceus Industriais. Essa 
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medida foi estratégia para o desenvolvimento da economia na época. Em 1942 o 

ministro da educação e saúde da época, Gustavo Capanema, realizou uma reforma 

no sistema educacional brasileiro, equiparando o ensino profissional e técnico ao 

nível médio. Mediante a isso os Liceus Industriais passaram a ser denominados 

Escolas Industriais e Técnicas (EITs). No ano de 1959 as Escolas Industriais e 

Técnicas (EITs) foram transformadas em Escolas Técnicas Federais (ETFs) onde 

obtiveram também a autonomia administrativa e pedagógica. Logo depois em 1961 

com a fixação da lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional o ensino 

profissional passou a ser equiparado ao ensino acadêmico (PORTAL BRASIL, 

2011).   

 Na década de 1970 houve uma grande expansão da oferta de ensino técnico 

e profissional e no ano de 1978 surgiram os três primeiros Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETS) que tinham como finalidade a formação de 

engenheiros e tecnólogos. Dezesseis anos depois os CEFETS tornaram-se a 

unidade padrão da Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico. 

Os CEFETS absorveram as atividades das ETFs e das Escolas Agrotécnicas 

Federais. Em 2008, o sistema foi reorganizado com a criação dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, que absorveram os CEFETS e as Escolas 

Técnicas remanescentes. (PORTAL BRASIL, 2011).   

 Atualmente no domínio do sistema federal de ensino, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC) constitui-se nas instituições seguintes: Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

e Colégio Pedro II. (PORTAL DA REDE FEDERAL..., 2016).  

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ) tem natureza jurídica de Autarquia Federal, segundo o site do e-MEC 

(c2016). Em consulta ao sítio eletrônico institucional do (CEFET/RJ), no dia 05 de 

maio de 2016, observou-se que possui 08 campis (unidades) no Estado do Rio de 

Janeiro que são os seguintes: Maracanã, Angra dos Reis, Itaguaí, Maria da Graça, 

Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. Entretanto, esse tipo de centro 

educacional possui relação direta com a gênese da educação profissional brasileira.  

O ensino voltado à profissionalização no Brasil originou-se em 1909 por intermédio 

do surgimento de Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos estados 
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brasileiros. Vale destacar que, desde os primórdios desse tipo de escola, os cursos 

oferecidos por estas escolas eram de caráter básico e gratuito. (CEFET-RJ, 2015). 

Em 1917, a instituição que hoje é denominada Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, foi inaugurada sob administração da 

Prefeitura da Capital do Distrito Federal, na época sob o nome de Escola Normal de 

Artes e Ofícios Wenceslau Brás. Porém, em 1919, essa instituição passou para 

administração do governo federal e em 1937, com a reforma estrutural do Ministério 

da Educação, o caráter de ensino fornecido pela referida escola passa por reformas, 

tornando-se um liceu voltado ao ensino profissionalizante, em todos os níveis e 

graus de instrução. Essas transformações ocorreram também nas demais Escolas 

de Aprendizes Artífices, que eram mantidas pelo governo federal.  Hoje, ainda sob a 

administração da esfera pública federal, disponibiliza cursos profissionalizantes 

(técnico) interligados ao ensino médio, seguintes do (pós-médio), tecnológicos, de 

graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, nas modalidades de 

Ensino tradicional, ou seja, presencial e à distância. (CEFET-RJ, 2015). 

Essa pequena descrição histórica da instituição busca evidenciar que ela 

possui muitos anos de existência e que devido à sua característica histórica, 

provavelmente, possui diversos materiais antigos. Por esse motivo, todas as 

instituições aqui analisadas terão uma pequena contextualização histórica sobre sua 

origem.  

Como a proposta dessa pesquisa pressupõe a análise do catálogo on-line das 

instituições julgou-se importante descrever onde está o catálogo da biblioteca no site 

institucional. No canto esquerdo da página principal do CEFET/RJ, conforme a figura 

6, existe um link que remete ao catálogo on-line das bibliotecas da referida 

instituição.  
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Figura 6– Página principal do CEFET/RJ  

 

Fonte: CEFET-RJ, ([2016?a]). 

 

No decorrer dos quase cem anos de história, a instituição expandiu-se para 

outras localidades e municípios do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é 

detentora de um campus-sede (Maracanã) e sete outros campi descentralizados.  

No quadro 8, encontra-se exposta uma breve análise realizada no catálogo 

on-line acerca dos acervos das bibliotecas e que fazem parte do catálogo on-line do 

CEFET/RJ. 

 

Quadro 8 – Centro Federal de Educação Tecnológica 

Unidades 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo especial 
digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

Maracanã Sim / SophiA Não identificado MARC e DC Não foi possível 
recuperar objetos 

de coleções 
especiais 

digitalizados no 
catálogo coletivos 
das bibliotecas do 

CEFET-RJ. 

Angra dos Reis Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 
Itaguaí Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 

Maria da graça Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 
Nova Friburgo Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 
Nova Iguaçu Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 

Petrópolis Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 
Valença Sim / SophiA Não identificado MARC e DC 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O link biblioteca disponível na página principal do CEFET-RJ exerce a função 

apenas de remeter os usuários ao catálogo on-line das bibliotecas da referida 

instituição. Vale destacar que esse link biblioteca não remete a uma página 

específica da biblioteca ou sistema de bibliotecas do CEFET-RJ que pudesse 

esclarecer acerca das coleções pertencente às bibliotecas, além do sistema, do 

horário de funcionamento e dos serviços, atrelado ao regimento das bibliotecas do 

sistema de bibliotecas do CEFET-RJ. 

Na figura 7, apresenta-se o catálogo on-line com a possibilidade de 

especificar a biblioteca e até mesmo o acervo de qual campo deseja-se consultar. 

Nesta página referente ao catálogo, notam-se também diferentes formas de facilitar 

e beneficiar o resultado das buscas.  

 

Figura 7 – Catálogo do CEFET/RJ 

 

Fonte: CEFET-RJ. Catálogo online ([2016?b]). 

 

Ao acessar o catálogo on-line referente às bibliotecas do CEFET-RJ, foi 

possível identificar que eles utilizam o sistema SophiA.  

Como forma de tentar descobrir a existência de algum documento que possa 

pertencer a alguma coleção especial em formato digital, realizou-se uma busca livre, 
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estabelecendo três critérios: registros com conteúdo digital, qualquer biblioteca e o 

limitador de ano de “1400 a 1980”, conforme apontam as três setas na figura acima. 

O período foi estabelecido considerando que uma obra de 1980 geralmente não 

pode ser considerada rara. Entretanto, essa busca não recuperou nenhum registro 

dentro dessas condições em formato digital.  

Após essa tentativa de busca, optou-se por realizar outra. Porém nesta, só se 

selecionou o ícone “registros em formato digital” em qualquer das bibliotecas. Essa 

nova pesquisa recuperou um total 47 registros, sendo o mais antigo com data de 

publicação de 1992.  

O registro de 1992 é uma publicação periódica, não rara e nem especial, onde 

o item digital encontra-se hospedado em outra instituição. O sistema de bibliotecas 

do CEFET-RJ apenas colocou em seu catálogo o link da outra instituição, para que 

os usuários possam acessá-la em formato digital, já que o CEFET-RJ possui apenas 

exemplares em meio físico.  

Como o foco desse trabalho está relacionado às questões referentes à 

digitalização de coleções especiais, não entraremos nessas questões de autoridade 

e hospedagem de acervos correntes on-line em servidores externos aos da 

instituição que efetuou o cadastro, pois esses questionamentos seriam objetos de 

estudo para outra pesquisa.  

Foram realizados vários testes no referido catálogo e com a delimitação de 

ano de edição “1400 a 1899” recuperou-se apenas o registro de uma obra periódica 

que iniciou sua publicação em 1851. Porém os exemplares que as Bibliotecas do 

CEFET-RJ possuem são referentes à edição de 2014 e são exemplares físicos com 

consulta local. 

Foi possível constatar algumas dificuldades na busca e recuperação das 

informações na configuração do sistema SophiA para o CEFET/RJ, pois embora o 

SophiA seja um sistema muito utilizado em várias bibliotecas, inclusive na Biblioteca 

Nacional. No Catálogo do CEFET-RJ foi possível constatar algumas dificuldades que 

talvez possam ser caracterizadas por problemas de configuração, no momento em 

que foi comprado o sistema. Quando o bibliotecário ou pessoa da instituição, que 

ficou responsável pela implantação do programa, não expressou todas as 

necessidades e possibilidades de buscas que poderiam fazer parte do processo de 

recuperação da informação, dentro do referido catálogo. 
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Segue algumas considerações acerca das pesquisas no catálogo on-line da 

Biblioteca do CEFET-RJ. 

Não foi possível ordenar os registros recuperados por ordem de data de 

publicação, nem por ordem crescente e nem por ordem decrescente. Essa 

impossibilidade dificulta o conhecimento de que a biblioteca possa possuir itens 

antigos e especiais, já que também não é possível a realização de busca por tipo de 

coleção. No campo Busca combinada é possível realizar a ordenação apenas por 

Título crescente – decrescente; Autor crescente – decrescente; Assunto crescente – 

decrescente.  

No quesito material é possível pesquisar por: Analítica de obras; Analítica de 

periódicos; CD-ROM; Dissertação CEFET-RJ; Dissertação de outras instituições; 

DVD; Fascículos; Folheto; Lato Sensu; Livros; Monografia; Projeto Final; Tese; 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Acredita-se que deveria existir um campo referente a coleções, tendo em vista 

que esse campo facilitaria muito a pesquisa do usuário leigo dessa instituição. 

Infelizmente não foi possível localizar nenhuma obra com características 

especiais, ou seja, rara ou antiga digitalizada e disponibilizada na íntegra do 

Catálogo on-line do Sistema de Bibliotecas do CEFET-RJ e nem em algum outro site 

pertencente à referida instituição.  

 

5.2 Escola Nacional de Ciências Estatísticas 

 

 A Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) possui a natureza jurídica 

de Fundação Federal, porém o seu órgão mantenedor é o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Essa instituição também consiste em uma Instituição 

Federal de Ensino Superior, mas que faz parte do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. (E-MEC, c2016). 

 A referida instituição foi inaugurada no dia 6 de março de 1953. Essa escola 

atua na área de pesquisa e promove a habilitação de servidores do IBGE. Vale 

ressaltar que a mesma oferece os seguintes cursos e programas: 1) Curso de 

Bacharelado em Estatística (desde 1953); Curso de Especialização em Análise 

Ambiental e Gestão do Território (desde 1997); Programa de Mestrado em Estudos 

Populacionais e Pesquisas Sociais (desde 1998); Capacitação e treinamento de 

servidores do IBGE - Plano Anual de Treinamento (PAT) (ENCE, [2016?]). 
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 No site institucional da ENCE, conforme a figura 8, foi possível recuperar um 

link para acesso das Bibliotecas da ENCE e do IBGE.  

 

Figura 8 – Página Principal da ENCE  

 

Fonte: ENCE ([2016?a]). 

 

 No site da Biblioteca da ENCE é possível acessar os links que direcionam as 

bibliotecas da ENCE e a Biblioteca do IBGE, como destacado na figura 9. Cabe 

destacar que, embora a ENCE tenha como mantenedora o IBGE, ambas as 

instituições possuem bibliotecas e utilizam sistemas e catálogos distintos.  

 O acervo da Biblioteca da ENCE é composto por Obras de referência 

(dicionários, manuais, enciclopédias, Atlas etc.), livros; periódicos; mapas; 

instrumentos de coleta de algumas pesquisas do IBGE (questionários, manuais, 

etc.), CD-Rom, DVD, Trabalhos de Conclusão do Curso de Graduação em 

Estatística, Monografias de Curso de Especialização (ENCE), Dissertações de 

Mestrado, Teses de Doutorado. (BIBLIOTECA DA ENCE, [2016]). 

 Não foi possível localizar na página geral da instituição e nem no site desta 

biblioteca a informação de que a mesma possui coleções ou itens especiais. Desta 

forma, optou-se pela realização de busca no Catálogo da biblioteca da ENCE, a fim 

de confirmar tal informação.  
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 O sistema utilizado pela biblioteca da ENCE é o Pergamum. Ao acessar o 

catálogo on-line desse sistema, observou-se também que alguns serviços são 

restritos, com necessidade de login e senha.  

 

Figura 9 – Biblioteca da ENCE  

 

Fonte: ENCE ([2016?b]). 

 

 O quadro 9 apresenta, de forma simplificada, a situação acerca das coleções 

especiais pertencentes à biblioteca da ENCE. 

 

Quadro 9 – Biblioteca da Escola Nacional de Ciências Estatística 

Unidades 
Catálogo on-line 

/ sistema 
utilizado 

Acervo especial 
digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

ENCE Sim / Pergamum Não MARC Não identificado 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Infelizmente não é permitida a busca no Catálogo on-line da ENCE por tipo de 

coleção e nem por delimitação de períodos de datas. No entanto, é permitida a 

busca apenas por tipos de obras da seguinte forma: Livros, Folhetos, Artigos, 

Dissertações, TCC – Graduação, Manuais computacionais, Periódicos, DVD, 

Gravação de vídeo, Mapas, CD-ROM. 
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 Mesmo com todas essas dificuldades de realização da busca no catálogo on-

line da ENCE, optou-se pela realização de uma busca livre no ícone pesquisa geral 

com o descritor “Brasil”. Essa pesquisa não se delimitou a nenhum tipo de obra e o 

resultado foi a recuperação de 4707 resultados.  

 Após a visualização desses resultados, optou-se por tentar refinar a busca 

nos ícones dispostos no lado esquerdo da página pela data de publicação, onde se 

escolheu a data de publicação mais antiga que foi o ano de 1890, conforme figura 

11. 

 

Figura 10 – Obra mais antiga recuperada no catálogo da ENCE  

 

Fonte: ENCE (c2004-2014). 

 

 Na catalogação da obra mais antiga recuperada com o descritor “Brasil” no 

catálogo da Biblioteca do ENCE: “IBGE. Censo demográfico 1890: instruções para 

o segundo recenseamento da população da republica dos Estados Unidos do Brazil. 

[Rio de Janeiro]: IBGE, 1890. 13 p.” também foi possível acessar a descrição dos 

campos no formato internacionalmente conhecido MARC. Contudo, seu catálogo 

não dispõe da obra em formato digital, o que inviabilizou a análise proposta nesta 

pesquisa que é verificar a catalogação de obras raras digitalizadas. 

 Neste sentido, observa-se que a biblioteca da ENCE não possui coleções 

especiais com itens digitalizados disponíveis on-line para acesso ao público externo. 

No site principal da ENCE também não se localizou nenhum link que possa remeter 
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a alguma coleção especial digitalizada que se encontra hospedada de forma 

separada do catálogo on-line desta instituição. 

 Nota-se que não se realizou a pesquisa no catálogo da biblioteca do IBGE, 

por essa não possuir características de uma Instituição de Ensino Superior e por não 

ter sido recuperada nas buscas realizadas no site do Ministério da Educação, de 

acordo com os critérios estabelecidos para o universo da pesquisa, apresentados na 

seção 2.  

  

5.3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) deu 

início as suas atividades no início do século XX, sob o mandato do então Presidente 

da República da época Nilo Peçanha, que instituiu por meio do decreto nº 7566 de 

23 de setembro de 1909, as Escolas de Aprendizes e Artífices com a intenção de 

ensinar e promover vagas no mercado de trabalho para a juventude dos grupos mais 

carentes. (IFF, 2015). 

 O IFF possui atualmente 14 unidades no Estado do Rio de Janeiro e esses 

campos estão subdivido em: Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, 

Campus Centro, Campus Guarus, Centro de Referência, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, 

Maricá, Quissamã, Polo de inovação Campos dos Goytacazes, São João da Barra, 

Santo Antônio de Pádua (IFF, 2015). 

 Na figura 11 é possível observar a página principal do IFF onde é possível 

visualizar links de acesso às páginas dos demais campus da referida instituição e na 

aba “Ensino” que fica do lado esquerdo da página, conforme a figura 11. Nessa 

ilustração, mostra que existe o link “Biblioteca on-line” que direciona ao Catálogo on-

line das bibliotecas e unidades de informação do IFF. 

 Ao abrir a página do catálogo on-line das bibliotecas e unidades de 

informação do IFF, observou-se que o sistema de gerenciamento do referido 

catálogo on-line é o Informa. 

 Na figura 12, foi apresentada a página do Catálogo on-line do IFF, com 

destaque para a possibilidade de delimitação das unidades em que se deseja 

realizar a busca.  

 No Catálogo on-line do IFF é possível delimitar a busca pelos acervos das 

seguintes unidades: BC Arquivo temporário, Biblioteca Campus Quissamã, 
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Biblioteca Campus Bom Jesus, Biblioteca Campus Cabo Frio, Biblioteca Campus 

Campos-Guarus, Biblioteca Campus Itaperuna, Biblioteca Campus Macaé, 

Biblioteca Central, Biblioteca Volante, Pro Reitoria de Ensino, Reitoria. 

 

Figura 11 – Site principal do IFF 

 

Fonte: IFF ([2016?b]). 

  

 Infelizmente não foi possível acessar e até mesmo descobrir o site de cada 

uma das unidades disponíveis no campo de pesquisa. 

 

Figura 12 – Catálogo do IFF  

 

Fonte: IFF ([2016?a]). 
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 Cabe ressaltar que se realizaram buscas nos sites das unidades que fazem 

parte do IFF, com o intuito de localizar algum item de coleção especial em formato 

digital. Porém essa consulta não obteve nenhum êxito. 

 O quadro 10 apresenta, de forma simplificada, a situação acerca dos acervos 

e das coleções especiais que fazem parte das bibliotecas e unidades de informação 

que englobam o catálogo on-line do IFF.  

 

Quadro 10 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

Unidades 
Catálogo on-
line / sistema 

utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

Cabo Frio Sim / informa Não Não identificado 

Não foi possível 
obter a 

informação de 
existência de 

coleções 
especiais em 
nenhuma das 

unidades do IFF 
Fluminense. A 

representação é 
apresentada em 
formato de ficha 
no padrão 12,5 

x 7,5 cm 

Cambuci Não Não Não identificado 
Campus Centro Sim / Informa Não Não identificado 
Campus Guarus Sim / Informa Não Não identificado 
Centro de Referência Não identificado Não Não identificado 
Itaboraí Não identificado Não Não identificado 
Itaperuna Sim / Informa Não Não identificado 
Macaé Sim / Informa Não Não identificado 
Maricá Não identificado Não Não identificado 
Quissamã Sim / Informa Não Não identificado 
Polo de Inovação 
Campos dos 
Goytacazes 

Não identificado 
Não 

Não identificado 

São João da Barra Não identificado Não Não identificado 
Santo Antônio de 
Pádua 

Não identificado 
Não Não identificado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  Na página da Biblioteca do Campus Centro denominada “Biblioteca Professor 

Anton Dakitsch”, foi possível obter a informação de que, em 1999, a instituição 

passou a utilizar o sistema Informa e que hoje é detentora de um acervo com cerca 

de 21.500 títulos, além de outros tipos de materiais como: jornais, revistas, CD-

ROMs, mapas, normas técnicas, entre outros e após junho de 1997 foi implantada a 

Biblioteca Virtual. (CAMPUS CAMPOS CENTRO, 2016, p. [1]).  

 Em consulta a Biblioteca Digital do Campus Centro do IFF, observou-se que a 

mesma trata-se de um repositório digital de trabalhos acadêmicos e não foi possível 

localizar nenhum item que pudesse pertencer à coleção especial do mesmo.  

 Embora não tenha sido localizado nenhum item especial digitalizado em 

nenhuma das páginas referentes ao IFF, realizou-se uma busca no catálogo on-line 

das bibliotecas da referida instituição, a fim de tentar localizar algum item especial e, 

possivelmente, mostrar como o mesmo encontra-se representado neste catálogo. 
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 Após vários testes, em busca de uma obra especial, executou-se uma busca 

delimitando no campo data “190”. 

 Devido ao fato da apresentação da busca não ser muito amigável ao usuário 

comum, já que na configuração do Sistema Informa para o Catálogo do IFF, não é 

permitida a busca por tipo de coleções em que a única distinção que pode ser 

realizada é acerca do tipo de material em que se deseja consultar, delimitando 

apenas por Publicações que significa (Livros) e Periódicos (Revista).  

 Neste sentido, realizaram-se vários testes pesquisando em todas as unidades 

e buscando pelo ano de publicação, até que após a realização de busca no campo 

ano por “1800”, “180”, dentre outros, sem resultado positivo, realizou-se uma busca 

utilizando apenas a delimitação “190”, no campo data e a mesma proporcionou a 

recuperação de um total de 11 publicações, ou seja 11 resultados, segundo a figura 

13. 

Figura 13 – Resultado da busca no catálogo do IFF  

 

Fonte: IFF ([2016?a]). 

 

 A data de publicação mais antiga recuperada neste catálogo é: “POMBO, 

Rocha. História do Brazil: (illustrada). J. Fonseca Saraiva: Benjamim de Aguila, 

1905. 10 v.” que se trata de uma obra com vários volumes e no sistema informa, 

para cada volume, encontra-se inserido uma ficha no sistema, onde cada uma 

possui o seu código de sistema próprio. 
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 Após o resultado escolhido da pesquisa e ao clicar no campo detalhes, 

redireciona-se para a representação detalhada do item no sistema que se realiza no 

formato tradicional de ficha catalográfica, mas em nenhuma das etapas apareceu 

um anexo com o documento digitalizado. Portanto, nessa instituição, infelizmente, 

não foi localizado nenhum documento especial digitalizado e tão pouco referenciado.  

 

5.4 Instituto Militar de Engenharia 

  

 A origem do Instituto Militar de Engenharia (IME) remonta ao século XVII com 

a criação de um curso de formação de soldados técnicos no Brasil-Colônia. Neste 

sentido, em 15 de Janeiro de 1699, o Rei de Portugal sancionou uma Carta Régia, 

referente a criação do referido curso. A finalidade deste curso era a capacitação de 

homens para a construção de fortificações, no intuito de proporcionar a defesa da 

Colônia contra as invasões de outros povos (IME, 2016).  

 Antes de 1699 houve outros eventos que já sinalizava a necessidade de 

criação de uma escola nesses moldes. Dentre os anos de 1648 a 1650 o holandês 

Miguel Timermans, "engenheiro de fogo", permaneceu no Brasil estando 

"encarregado de formar discípulos aptos para os trabalhos de fortificações". Em 

1694 o Capitão Engenheiro Gregório Gomes Henriques foi enviado ao Brasil para 

dar aulas aos condestáveis (comandante de força ou chefe de artilheiros) e 

artilheiros do Rio de Janeiro (IME, 2016). 

 Nos anos de 1710 a 1829, o Forte de São Pedro, na cidade de Salvador, 

sediou a Aula de Fortificação e Artilharia, sendo o Sargento-Mor Engenheiro José 

Antonio Caldas um dos professores. No ano de 1718, existia, no Recife, uma Aula 

de Fortificação em que se lecionavam as partes fundamentais de um curso de 

matemática. Em 1795, foi criada no Recife uma Aula de Geometria, acrescentada, 

em 1809, da disciplina de Cálculo Integral, Mecânica e Hidrodinâmica, ensinados 

pelo Capitão Antonio Francisco Bastos. Essa aula durou até 1812 (IME, 2016). 

 Em 1738, foi criada, no Rio de Janeiro, a Aula de Artilharia, expansão da que 

foi criada em 1699. O Sargento-Mor José Fernandes Pinto Alpoim era o encarregado 

pela mesma e, sob o seu comando, foram edificados Palácios dos Governadores do 

Rio de Janeiro, na Praça XV, e de Minas Gerais, em Ouro Preto.  

  A aula de Artilharia foi adicionada da cadeira de Arquitetura Militar em 1774, 

sobrevindo à designação de Aula Militar do Regimento de Artilharia, avaliada por 
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Pirassununga (O Ensino Militar do Brasil, pg. 27) como o "marco inicial da formação 

de Engenheiros Militares no Brasil", com o dúplice escopo de "preparar artilheiros e 

de formar oficiais para o exercício de Engenharia" (IME, 2016). 

 A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho foi inaugurada, na 

cidade do Rio de Janeiro em 1792, por ordem de Dona Maria I, Rainha de Portugal, 

sendo acomodada na Casa do Trem de Artilharia, na Ponta do Calabouço, onde 

hoje em dia funciona o Museu Histórico Nacional. A Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho foi a primeira escola de engenharia das Américas e terceira 

do mundo. Essa academia tornou-se o pilar para a fundação da Academia Real 

Militar, fundada em 23 de abril de 1811, por ordenança de D. João VI (IME, 2016). 

O nome da Academia Real Militar (1811) foi alterado quatro vezes: Imperial 

Academia Militar, em 1822; Academia Militar da Corte, em 1832, Escola Militar, em 

1840 e Escola Central, a partir de 1858. Nesta academia se formavam não apenas 

Oficiais do Exército, mas, sobretudo engenheiros, militares ou civis, pois a Escola 

Central era até então a única escola de Engenharia existente no Brasil. No ano de 

1874, a Escola Central desprendeu-se dos intentos militares, partindo para a 

jurisdição da remota Secretaria do Império e calhando a desenvolver somente 

engenheiros civis. A constituição de engenheiros militares, como a de oficiais em 

geral, passou a ser efetivada na Escola Militar da Praia Vermelha (1874 a 1904). Em 

1904, a Escola mudou-se para o bairro de Realengo, onde eram formados os oficiais 

de Engenharia e de Artilharia. Os oficias de Infantaria e de Cavalaria eram 

preparados em Porto Alegre (IME, 2016). 

O Exército Brasileiro interrompeu a formação de engenheiros militares sob 

influência alemã, pois havia a intenção de que os cursos técnicos de Artilharia e de 

Engenharia fossem realizados no exterior. Em um segundo momento, haveria a 

inauguração de uma escola militar tendo por educadores os oficiais brasileiros com 

formação em outros países. A Missão Militar Francesa, que teve início na década de 

1920, influenciou a concepção da Escola de Engenharia Militar (IME, 2016). 

O Decreto nº 5632, de 31 de dezembro de 1928, instituiu o propósito de 

graduar engenheiros, artilheiros, eletrotécnicos, químicos e de fortificação e 

construção. A Escola de Engenharia Militar deu início em 1930, utilizando as 

instalações da Rua Barão de Mesquita, no quartel que em seguida foi ocupado pelo 

Batalhão de Polícia do Exército. No ano de 1933, essa escola alterou sua 

designação para Escola Técnica do Exército e em 1934 a referida escola instalou-se 
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na Rua Moncorvo Filho, no centro do Rio de Janeiro, e, em 1942, no atual prédio da 

Praia Vermelha. Novamente sob influência estrangeira, só que agora norte-

americana, foi estabelecido o Instituto Militar de Tecnologia (1949). Iniciavam-se, 

então, programas de estudo, pesquisa e controle de materiais para a indústria (IME, 

2016). 

Em 1958 a Escola Técnica do Exército iniciou, um Curso de Pós-Graduação 

em Engenharia Nuclear prevendo as futuras necessidades do Brasil no setor 

nuclear. Com a fusão da Escola Técnica do Exército com o Instituto Militar de 

Tecnologia, em 1959, nasceu o atual Instituto Militar de Engenharia (IME). Após 

1964 o IME passou a admitir civis que, ao final do curso, conquistavam a condição 

oficial da reserva, porém apenas em 1997 permitiu-se o ingresso de mulheres em 

condições de igualdade com os homens (IME, 2016). 

 Atualmente, o IME consiste em uma unidade de ensino do Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DCT), departamento este que é o responsável, na esfera do 

Exército Brasileiro, pelo ensino superior de Engenharia. A referida instituição 

ministra cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária para militares 

e civis (IME, 2016). 

 O IME possui a Natureza Jurídica de Órgão Público do Poder Executivo 

Federal, tendo como mantenedora o Comando do Exército (E-MEC, 2016). 

 O quadro 11 dispõe de algumas informações simplificadas sobre acervo e o 

sistema de gerenciamento da Biblioteca do IME.  

  

Quadro 11 – Instituto Militar de Engenharia 

Instituição 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

IME (biblioteca) 
Sim / 

Pergamum 
Não MARC 

Não localizou-se 
nenhuma coleção 
especial ou rara 

digitalizada, 
porém localizou-

se registro raro no 
formato impresso 

no catálogo 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Na página principal do IME, conforme a figura 15, há um link do lado 

esquerdo denominado “Pesquisa/Biblioteca”, onde ao clicar em biblioteca, direciona-
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se a página principal da biblioteca da instituição e na página da Biblioteca do IME é 

possível localizar algumas informações acerca do regulamento e funcionamento da 

biblioteca.  

 Nesta página também é possível acessar um link que direciona ao catálogo 

on-line da biblioteca da instituição. 

 

Figura 14 – Página principal do IME 

 

Fonte: IME (2016). 

  

 O catálogo da biblioteca do IME encontra-se disponível para acesso on-line e 

o sistema utilizado é o Pergamum.  Após a realização de várias pesquisas testes no 

catálogo on-line do IME, localizou-se uma obra considerada rara pela instituição: 

PITALUGA, Otavio. Apontamentos de balística: manuscrito. Para tal, realizou-se 

uma busca livre pelo termo “obra rara”. Essa informação pode ser visualizada na 

figura 17.  
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Figura 15 – Resultado da busca por obra rara ou especial do IME 

 

Fonte: IME (c2000-2014). 

A configuração do Sistema Pergamum na biblioteca do IME disponibiliza a 

representação da obras também no formato MARC, de acordo com a figura 18. 

Entretanto, esse catálogo on-line não disponibilizou a obra no formato digital, ou 

seja, a Biblioteca do IME somente dispõe da mesma no formato impresso.  

 

Figura 16 – Campos MARC da obra rara recuperada no catálogo do IME 

 

Fonte: IME (c2000-2014). 

 

Não foi localizado na página principal do IME, na página da biblioteca e nem 

no Catálogo on-line da Biblioteca nenhuma menção a alguma coleção especial física 

ou digital, pertencentes a essa instituição.  
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O catálogo on-line não dispõe de possibilidades que delimite a pesquisa a um 

tipo de coleção (rara, especial, antiga, dentre outras). As únicas delimitações 

possíveis são: Buscar por (Título, Assunto, Autor, Série, Editora, CDU, CDD, 

Número de Chamada, CCN, ISBN, ISSN, BIREME, CAPES, Código do Acervo, 

Código do Exemplar, Proc. Aquisição, N. Patrimônio, Num. patrimônio exata); 

Ordenação: Título, Ano de publicação, código de acervo, Tipo de obra, Idioma, 

Descrição física, Classificação, Referência; Tipos de obra: IP, Dissertações, 

PROFIC, Teses, Folheto,  Artigos, Livros, Referência, GREMIO – IME, Nota de Aula, 

Publicação Interna, Base de dados, Periódicos, Fita K7, DVD, Relatório Pesquisa. 

Entretanto, na página que dispõe do regulamento da biblioteca, informa que 

os seguintes materiais não poderão serem emprestados: “Obras de referência: 

dicionários, enciclopédias, guias, manuais, catálogos; Materiais especiais: CD-

ROMS (que não acompanhem a publicação); Obras Raras; Teses, Dissertações, 

Projetos de Fim de Curso e Trabalhos de Iniciação à pesquisa”. (BIBLIOTECA – 

REGULAMENTO, 2016). Cabe ressaltar que na lista de materiais que não saem 

para empréstimo da referida biblioteca constam as “obras raras”, ou seja, existem 

documentos raros ou especiais no acervo da biblioteca do IME, porém não se 

recuperou no catálogo on-line. 

O IME é uma instituição histórica no país, com início no século XVIII, por isso 

infere-se que ele possua em seus acervos obras especiais, mas isso não está 

explicito em seu catálogo.  

 

5.5 Instituto Nacional de Educação de Surdos 

 

 O início da história do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

remonta ao século XIX, pois em junho de 1855, E. Huet expôs ao Imperador D. 

Pedro II um relatório cujo teor apresentava o intuito de inaugurar uma escola para 

surdos no Brasil. Neste documento, E. Huet colocava em destaque a sua 

experiência como diretor do Instituto dos Surdos-Mudos de Bourges na França. O 

então imperador concordou com a iniciativa e incumbiu o Marquês de Abrantes para 

observar diretamente o processo de implantação da criação da primeira escola para 

surdos no Brasil. Esse novo estabelecimento de ensino que admitia alunos de 

ambos os sexos, iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1856 tendo como 
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primeira denominação Collégio Nacional para Surdos-Mudos, de ambos os sexos 

(INES, 2016?). 

 Em 1957 foi substituída a palavra “Mudo” pela palavra “Educação” para 

designar o Instituto. Tal modificação refletia os ideais de modernização da década 

de 1950, no Brasil, no qual o Instituto, e suas discussões sobre educação de surdos, 

também estava inserido. O INES já foi a única instituição neste formato no Brasil e, 

por isso recebeu por muito tempo alunos de vários estados e até mesmo de países 

vizinhos, tornando-se referencial no que tange aos temas de educação, 

profissionalização e socialização de surdos (INES, 2016?). 

 Após vários estudos na área de linguística, na década de 1960, foi aceito nos 

EUA, o status de língua à comunicação gestual entre surdos. No Brasil, do final dos 

anos 1980, os surdos comandaram o movimento de oficialização da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS. Porém somente em 1993, um projeto de Lei deu 

início a uma longa batalha de legalização e regulamentação em âmbito federal, 

culminando com a criação da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais, seguida pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que a regulamenta. O caminho a ser percorrido acerca da educação bilíngue 

ainda é longo e o INES por ser atualmente o único instituto em âmbito federal, ocupa 

considerável centralidade, proporcionando fóruns, publicações, seminários, 

pesquisas e assessorias em todo o território nacional. Possui uma vasta produção 

de material pedagógico, fonoaudiológico e de vídeos em língua de sinais, 

distribuídos para os sistemas de ensino. Atualmente o INES além de proporcionar, 

no seu Colégio de Aplicação, Educação Precoce e Ensinos Fundamental e Médio, o 

Instituto também forma profissionais surdos e ouvintes no Curso Bilíngue de 

Pedagogia, experimento pioneiro no Brasil e em toda América Latina (INES, 2016?). 

 Na página principal do INES, é possível acessar um link do lado direito que 

direciona para a página da biblioteca da referida instituição conforme a figura 19 

seguinte.  
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Figura 17 – Página principal do INES 

 

Fonte: INES ([2016?]). 

 

Atualmente, o INES oferece ensino voltado à educação básica, educação 

superior e libras. A instituição oferece graduação em Pedagogia e está em 

andamento uma especialização lato-sensu voltada à área de Ensino de surdos: uma 

perspectiva bilíngue. A natureza jurídica do instituto consiste em um Órgão Público 

do Poder Executivo Federal, tendo como mantenedor o Ministério da Educação. (E-

MEC, 2016).  

 O quadro 12 dispõe de algumas informações simplificadas acerca do acervo e 

do sistema de gerenciamento da Biblioteca do INES. 

 

Quadro 12 – Instituto Nacional de Educação de Surdos 

 
  

Instituição 

Catálogo on-line / 
sistema utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

INES 
(biblioteca) 

Sim / SophiA Não MARC / DC 

Não foi localizado 
nenhuma coleção ou 
item especial físico e 

nem digitalizado, porém 
a biblioteca possui itens 
digitalizados correntes 

no catálogo on-line. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 No catálogo on-line da biblioteca do INES é possível delimitar a busca por 

material da seguinte forma: 1) Analítica de Obras; 2) Analítica de Periódicos; 3) CD; 

4) Dissertação e Tese; 5) DVD; 6) Livro; 7) Monografia; 8) Periódico.   

 Neste catálogo não é permitido a busca por tipo de coleções, porém é 

possível demarcar um período de tempo, ou seja, delimitar o período em que a obra 

foi publicada, já que na maioria das vezes, entende-se por coleção especial ou obra 

rara e especial uma coleção antiga. O fato de não ser possível realizar a pesquisa 

delimitando o tipo de acervos e coleções, prejudica o resultado da mesma. 

Embora seja considerada uma instituição histórica, não se localizou em seu 

catálogo on-line nenhuma obra rara ou especial. Também não se observou 

nenhuma menção acerca desse tipo de coleções e itens na página principal da 

instituição e nem na página da biblioteca do INES.  

 Devido às dificuldades enfrentadas para localizar um item especial 

digitalizado no referido catálogo, realizou-se uma busca combinada selecionando 

apenas “Registros com conteúdo digital”. Essa busca resultou em 16 registros 

encontrados.  

 A configuração do sistema SophiA para esta instituição permite selecionar o 

ano de publicação da obra de interesse. Com o resultado dessa busca, foi 

recuperada obras dos seguintes anos de publicação: 1984, 1996, c2000, 2003, 

2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012. Ao selecionar “1984”, o sistema 

recuperou apenas 1(um) registro. No entanto, está obra não possui as 

características de uma obra rara, tão pouco especial, mas encontra-se em formato 

digital, cuja instituição que hospeda o arquivo digital é a UNICAMP. A biblioteca da 

INES só dispõe da mesma, em formato impresso. Como o registro não se adequa 

aos critérios para esta pesquisa ele não foi analisado. Entretanto, destaca-se que 

esse catálogo permite que o usuário obtenha o documento digital, mesmo que a 

biblioteca não seja a sua detentora, e isso é muito positivo. 

 O INES é uma instituição histórica no país criado em meados do século XIX, 

por isso infere-se que ele possua em seus acervos obras especiais, mas a consulta 

aos sites da instituição não permitiu a obtenção de nenhum resultado nas condições 

de coleção especial (ou raro, ou histórico), impresso ou digitalizado.  
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5.6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

  

 A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na configuração como 

se conhece hoje, deu-se início em 1950. Porém em 1935, houve a iniciativa de 

criação de uma universidade estadual nesse Estado, mas essa universidade foi 

extinta em 1939. (UERJ, c2015). 

 No site da UERJ foi possível localizar um link denominado “bibliotecas” que 

remete ao sítio da Rede Sirius que consiste no sistema de organização de 

bibliotecas da referida Universidade, segundo a figura 23. 

 

Figura 18 – Página principal da UERJ 

 

Fonte: UERJ (2016). 

 

 O quadro 13 dispõe de algumas informações simplificadas acerca do acervo e 

do sistema de gerenciamento da Biblioteca da UERJ e da Rede Sirius. 
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Quadro 13 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Bibliotecas e/ 
ou unidades de 

informação33 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo especial 
digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

Biomédica (CB/A, 
CB/B E CB/C) 

Sim / SophiA Não identificado MARC/DC 

Possui obras raras, 
mas nem todos os 
serviços e acessos 

aos documentos 
estão abertos ao 
público externo, 

sendo necessário a 
realização de login. 

Ciências Sociais 
(CCS/A, CCS/B, 
CCS/C, IESP) 

Sim / SophiA Não identificado 
MARC/DC 

Educação E 
Humanidades 

(CEH/A, CEH/B, 
CEH/C, CEH/D) 

Sim / SophiA Não identificado 

MARC/DC 

Tecnologia E 
Ciências (CTC/A, 
CTC/B, CTC/C, 
CTC/D, CTC/E, 
CTC/F, CTC/G, 
CTC/P, CTC/Q, 

CTC/T) 

Sim / SophiA Não identificado 

MARC/DC 

Escolares E 
Comunitárias 

(CAP/A, CAP/B, 
COM)  

Sim / SophiA Não identificado 

MARC/DC 

Memória, 
Informação E 

Documentação 
Sim / SophiA Sim 

MARC/DC Na página da 
seção memória 

localizou-se uma 
obra rara 

digitalizada 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após consulta aos sítios da UERJ e Rede Sirius foi possível observar a 

existência de aproximadamente 25 bibliotecas e/ ou unidades de informação, 

divididos em 12 campus nas cidades do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Ilha Grande, 

Duque de Caxias, Teresópolis, Nova Friburgo e Resende. 

 A Rede Sirius é o sistema das bibliotecas da UERJ.  Esse sistema é dividido 

em 4 núcleos: 1) Núcleo de Planejamento e Administração (PLANAD); 2) Núcleo de 

Informática (INFORMAT); 3) Núcleo de Processos Técnicos (NPROTEC); 4) Núcleo 

de Memória, Informação e Documentação (MID). (REDE SIRIUS, [2016?]).  

 O Núcleo de Planejamento e Administração (PLANAD) é responsável por 

coordenar o plano geral dos recursos materiais e humanos da Rede. O Núcleo de 

Informática (INFORMAT) possui a competência de assistir a Direção da Rede Sirius 

nas questões relativas à sua política de automação computacional. O Núcleo de 

Processos Técnicos (NPROTEC) constitui normas e padrões para o processamento 

                                            
33 Optou-se por dividir as bibliotecas e unidades de informação por áreas do conhecimento e/ou 
atuação, já que no site da Rede Sirius elas são apresentadas dessa maneira.  
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técnico e participa com o Núcleo Informat do gerenciamento do Sistema de 

Automação das Bibliotecas da Rede. O Núcleo de Memória, Informação e 

Documentação (MID) é o organismo que coordena as políticas direcionadas à 

promoção e divulgação da Rede Sirius e suas propostas direcionadas à preservação 

da memória institucional e disseminação de informações. (REDE SIRIUS, [2016?]).  

 A página principal da Rede Sirius disponibiliza uma forma de pesquisa 

integrada que permite a pesquisa simultânea no Catálogo On-line, na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações UERJ, no Portal CAPES, no Portal de Revistas 

Eletrônicas da UERJ, E-books e em Bases de Dados comerciais assinadas e de 

acesso aberto. Nesta página também é disponibilizado um link que remete ao 

catálogo on-line das bibliotecas da Rede Sirius. (REDE SIRIUS, [2016?]). 

 No site da Rede Sirius também é possível acessar um link que remete ao 

catálogo on-line de todas as bibliotecas e unidades de informação da UERJ. 

 O sistema que gerencia atualmente o catálogo on-line das bibliotecas da 

UERJ é o SophiA. A figura 24 apresenta a página principal do catálogo on-line das 

bibliotecas e unidades de informação que fazem parte da Rede Sirius. 

 

Figura 19 – Página do catálogo da Rede Sirius / UERJ 

 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. Catálogo... ([2016?]). 

  

 Na busca combinada do Catálogo on-line da Rede Sirius é possível delimitar 

a pesquisa em diversos campos. No campo “Qualquer Localização” pode-se 
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especificar das seguintes formas: A100, Acervo Amaury de Souza, Acervo CEBRI, 

Acervo FLACSO, Acervo Iconografia, Acervo Obras Raras, Acervo RJ, Acervo 

Wanderley G. Santos, Acervos Departamentais, B500, Biblioteca do IFCH, 

Biológicas, Núcleo NEPAD. (REDE SIRIUS. Catálogo..., [2016?]). 

 Também é possível definir o acervo de qual biblioteca ou unidade de 

informação deseja-se consultar no campo “Qualquer biblioteca”, com as seguintes 

alternativas: CAp/A, CAp/B, CB/A, CB/B E CB/C, CCS/A, CCS/B, CCS/C, CEADS, 

CEH/A, CEH/B, CEH/C, CEH/D, CEH/E, COM, CTC/A, CTC/B, CTC/C, CTC/D, 

CTC/E, CTC/F, CTC/G, CTC/P, CTC/Q, CTC/T, IESP, NDBLS, Núcleo MID, Núcleo 

NProtec, Rede Sirius.   

 No catálogo on-line da Rede Sirius também é possível definir o tipo de 

material ao qual se deseja consultar, com as seguintes opções: Analítica de obras, 

Analítica de Periódicos, CD-ROM/Disquetes, Dissertações/Teses/TCC, DVD/Fitas de 

vídeo, E-book, Folhetos, Fotografia, Mapas, Normas/Patentes, Objeto, Obra, Obras 

Raras, Periódico, Plantas/Esquemas, Publicações seriadas, Referência, Separatas. 

(REDE SIRIUS. Catálogo..., [2016?]). 

 Vale destacar que na página principal da Rede Sirius é citada a existência de 

um Núcleo de Memória, Informação e Documentação (MID) e no catálogo on-line 

existe a possibilidade de consulta de Obras Raras. Desta forma, subentende-se que 

a instituição abriga itens com características especiais. 

 Como o foco deste estudo está inserido nas coleções especiais digitalizadas, 

num primeiro momento realizou-se a busca acerca de itens nessas condições, ou 

seja, estabeleceu-se como critério no campo “material” a opção “obras raras” com 

“registros com conteúdo digital”, o qual não recuperou nenhum resultado 
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Figura 20 – Resultado da Busca por obra rara digitalizada 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. Catálogo... ([2016?]). 

   

 A busca por Obras Raras sem a delimitação de “Registros com conteúdo 

digital” recuperou um total de 12.892 registros. Como não foi possível recuperar a 

obra mais antiga, já que o sistema não faz a ordenação das mesmas em ordem 

crescente tão pouco decrescente por ano de publicação. Neste sentido, observa-se 

que a instituições possui obras raras em seu catálogo, mas que por não estarem 

digitalizadas não fazem parte do escopo dessa pesquisa. 

 Como tentativa de buscar a representação de um documento digital no 

catálogo da Rede Sirius, realizou-se outra busca conforme figuras seguintes. Na 

página principal da Rede Sirius há um ícone discriminado como “Acervo Eletrônico” 

> “Obras Digitalizadas”. Nesta página foi possível localizar uma única obra e essa é 

rara.  
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Figura 21 – Obra rara digitalizada da Rede Sirius 

  

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS, Acervo... ([2016?]). 

 

 A localização da obra destacada na Figura 21: Exercises pour la Sainte 

messe: pour la confession et la communion avec les prieres du matin et du soir: 

l’office de Sainte Vierge sans rennoy: les psaumes, vespres hymmes et proses de 

l’Eglise: tirées des heures de Paris / Cardinal de Noialles (org.). Paris: Chez François 

H. Muguet, premier imprimeur du roy, 1716. Avec privilegie du roy. 2.t. mostra que a 

mesma não possui correspondência com o Catálogo on-line da Rede Sirius, pois 

quando foi realizada a busca acerca das obras raras – registros com conteúdo 

digital, a mesma não foi recuperada. 

 Como forma de verificar se é possível localizar o registro da mesma no 

catálogo on-line da Rede Sirius pelo título, realizou-se uma nova busca no catálogo, 

porém pelo título “Exercices pour la sainte messe...”. 

 Essa busca possibilitou a localização da mesma no sistema, conforme a 

figura 31. Todavia não há nenhuma correspondência na catalogação da obra no 

sistema que a direcione ao item digital, que neste caso, foi on-line hospedado pelo 

Núcleo de Memória, Informação e Documentação da própria UERJ.  

 O catálogo on-line da Rede Sirius disponibiliza os campos no formato MARC 

da representação da obra, porém neste registro, que já se encontra em formato 

digital, não está disponibilizado os campos no formato DC.  Cabe destacar que, no 

dia 01/08/16, tentou-se acessar os dados DC da obra rara que foi digitalizada, mas 

não foi possível. 

 Na figura 22 encontra-se disponibilizado os detalhes e exemplares físicos no 

catálogo on-line da obra rara digitalizada intitulada “Exercices pour la sainte 
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messe...” que está disponível na seção referente a Obras Digitalizadas na Página da 

Rede Sirius (UERJ).  

 

Figura 22 – Obra rara do acervo da UERJ 

 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. Catálogo... ([2016?]). 

 

 Na figura 23 encontram-se representados os campos MARC da obra 

representada na figura 22.  
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Figura 23 – Registro bibliográfico de obra rara do acervo da UERJ  

 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. Catálogo... ([2016?]). 

 

 A análise dos dados on-line permitiu a constatação de que a UERJ possui 

acervos de obras raras e que a sua busca é possível pelo catálogo on-line.  

 Embora os campos descritivos da obra intitulada “Exercices pour la Sainte 

Messe’ não apresente toda a descrição recomendada nos DCRM, ISBD, Biblioteca 

Nacional, Normativa do IPHAN, dentre outros, nota-se que a mesma possui maiores 

detalhes descritivos do que um item corrente, sendo possível assim a sua 

recuperação e distinção em todo o catálogo. 

 O campo 590 com a nota local: “Assinado: "F. Arrundel" na página de rosto do 

v.1 e na p.107, do v.2; "Irnham Vale (?)", nas guardas das encadernações.” destaca 

as particularidades do item pertencente ao Núcleo MID UERJ.  

 Cabe ainda ressaltar que na página do MID – Acervo Raro referente à figura 

24 - existe um link que remete a ferramenta “Descubra”, onde também pode ser 

pesquisados os itens que fazem parte desse acervo especial.  

 Na página do MID também existe um link “Clique aqui para acessar o hotsite 

Rio450.” no qual se encontram disponíveis várias obras digitalizadas e algumas 

consideradas raras pela própria UERJ. Porém ao acessar a catalogação do mesmo 

na Rede Sirius, não se encontra disponível o link para acesso da mesma. Essa 

página encontra-se representada na figura 26. Desta forma, nota-se que não há uma 

comunicação entre o catálogo on-line e as obras especiais que encontram-se 

digitalizadas.  
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Figura 24 – Seção referente ao acervo raro da Rede Sirius da UERJ  

 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. MID, Acervo... ([2016?]). 

 

 No entanto, ao tentar realizar a pesquisa na referida página, o sistema 

remeteu-se para o site representado na figura 25 abaixo, onde se exigiu Login e 

Senha. Desta forma, não há como saber se a UERJ possui um sistema à parte que 

dispõe de coleções especiais digitalizada. 
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Figura 25 – Busca na ferramenta Descubra 

 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. Acervo... (c2016). 

 

 Na Página Memória do Rio, que também faz parte da Rede Sirius / UERJ, 

encontram-se disponíveis, em meio digital, várias obras sobre a História da cidade 

do Rio de Janeiro.  
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Figura 26 – Memória do Rio  

 

Fonte: UERJ. REDE SIRIUS. Memória...(2015). 

  

 Observa-se que as obras que fazem parte do acervo “Memória do Rio” são da 

UERJ. Porém, no catálogo on-line, em 13 de agosto de 2016, não há disponível um 

link para acesso direto à íntegra das mesmas. Isso é uma fator importante porque a 

instituição possui catálogo on-line, possui o documento digitalizado, mas o catálogo 

em nenhum momento fornece a informação de que o item encontra-se disponível em 

formato digital em outra página da mesma instituição. 
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5.7 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

  

 A história da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) começou em 1989, porém o processo de efetivação de implantação dessa 

universidade iniciou-se de fato apenas em 1991. Atualmente a mesma possui vários 

cursos de graduação presencial e à distância e também vários programas de Pós-

Graduação. (UENF, [2016?]). 

 Na página principal da UENF existe um link denominado “Bibliotecas” > 

“Consultas e empréstimos”, onde é possível ser direcionado ao catálogo on-line das 

bibliotecas e unidades de informação da instituição, conforme a figura 27. 

 O catálogo das bibliotecas e/ou unidades de informação da UENF está 

disponível on-line e o sistema utilizado para gerenciamento do referido catálogo é o 

Informa.  

 

Figura 27 – Página principal da UENF 

  

Fonte: UENF ([2016?]). 

 

 O quadro 14 dispõe de algumas informações simplificadas sobre o acervo e o 

sistema de gerenciamento das Bibliotecas da UENF. 
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Quadro 14 – Bibliotecas da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 
informação 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

Centro De 
Biociências E 
Biotecnologia / 

Biblioteca - CBB 

Sim / Informa Não identificado Não 

A instituição 
dispõe de itens 
raros em seus 
acervos, porém 

não foi 
identificado 

nenhum item que 
fora digitalizado 
nem no catálogo 

on-line e nem nos 
sites da UENF 

Centro De 
Ciência E 

Tecnologia / 
Biblioteca Do 

CCT 

Sim / Informa Não identificado Não 

Centro De 
Ciências Do 

Homem / 
Biblioteca Do 

CCH 

Sim / Informa Não identificado Não 

Centro De 
Ciências E 
Tecnologia 

Agropecuárias / 
Biblioteca CCTA 

Sim / Informa Não identificado Não 

Laboratório De 
Engenharia E 
Exploração De 

Petróleo / 
Biblioteca 

Campus De 
Macaé 

Sim / Informa Não identificado Não 

Laboratório De 
Meteorologia 

Sim / Informa Não identificado Não 

Casa De Cultura 
Villa Maria 

Não 
identificado 

Não identificado Não identificado 

Dispõe de 
coleções sonoras 

especiais, mas 
não identificou-se 
catálogo on-line 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A figura 28 apresenta o modo de busca do catálogo on-line das bibliotecas e 

unidades de informação da UENF. 
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Figura 28 - Catálogo das bibliotecas e unidades de informação da UENF 

 

  Fonte: UENF. Consulta... ([2016?]). 

 

 Neste catálogo é possível delimitar e / ou pesquisar ao mesmo tempo nas 

seguintes unidades de informação: Centro de Biociências e Biotecnologia, Centro de 

Ciência e Tecnologia, Centro de Ciências do Homem, Centro de Ciências e 

Tecnologias Agropecuárias, Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo e 

Laboratório de Meteorologia (UENF, [2016?]). 

 A configuração do sistema Informa, para o Catálogo das bibliotecas e 

unidades de informação da UENF, permite delimitar o tipo de publicação da seguinte 

forma: Anais de Congresso, Anuários, Apostilas, Artigo de Periódico, Atlas, 

Bibliografias, Calculadora Gráfica, Capítulo de Livro, Catálogos, CD-DVD, CDR, 

Dicionários, Discos Magnéticos, Discos Ópticos, Enciclopédias, Fascículo de 

periódico, Filmes e vídeos, Fitas Cassetes, Fitas de vídeo, Folhetos, Gravação de 

som, Livros, Mapas, Netbook, Normas, Normas técnicas, Obras de Referência, 

Obras Raras, Periódicos, Publicações UENF, Seminários, Slides, Teses e 

Dissertações, Teses/Dissert LENEP, Trab Conclusão LENEP, Trab. de Conclusão 

(UENF, [2016?]). 

 Vale destacar que o catálogo da UENF permite a busca pelo tipo de 

publicação por Obras Raras, diferentemente do IFF, que também utiliza o informa. 

Todavia não existe a probabilidade de busca de documentos no formato digital. Para 

confirmar essa possibilidade, executou-se a seguinte pesquisa.  

 A pesquisa por Obras Raras, sem delimitar a biblioteca ou unidade de 

informação, recuperou um total de 205 publicações, de acordo com a figura 29.  
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Figura 29 – Resultado da pesquisa por obras raras da UENF 

 

Fonte: UENF. Consulta... ([2016?]). 

 

 Vale destacar que o Catálogo on-line da UENF, que utiliza o sistema de 

gerenciamento Informa, não disponibiliza as descrições nos formatos MARC e nem 

DC.  A representação da obra rara “Os sonetos de Antero de Quental, publicada em 

1890”, foi realizada de forma bem simples. A figura 30 destaca, sem identificação 

das particularidades do item no campo notas, já que o catálogo dispõe apenas dos 

seguintes campos configurados: Tipo da publicação, Data, Unidade, Tipo de 

Documento, Autor, Título, Assunto, Editor, Série. O campo nota inexiste no catálogo 

OPAC. 

 

Figura 30 – Detalhes da obra de 1890 recuperada no catálogo da UENF 

 

Fonte: UENF. Consulta... ([2016?]). 
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  Não foi possível localizar nesta instituição nenhum documento com 

características de itens de coleções especiais que se encontram em formato digital e 

disponível para acesso de todos na internet. Porém, com o resultado das pesquisas 

nas figuras 29 e 30, é possível certificar a existência de itens raros e especiais na 

referida instituição. 

 Cabe também destacar que a UENF gerencia e administra a Casa de Cultura 

Villa Maria que consiste em um órgão cultural ligado diretamente à reitoria desta 

universidade. Essa casa de cultura possui um acervo expressivo com mais de 

14.000 itens 14.000 em diferentes estilos e gêneros musicais. (UENF. Casa de 

cultura..., [2016?]). Porém, no site da Casa de Cultura Villa Maria também não foi 

identificada nenhuma obra com caráter especial em formato digital disponível para 

acesso on-line.  

 

5.8 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 

 A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) originou-se da 

Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), criada pelo 

Decreto-Lei nº 773 de 20 de agosto de 1969, que agrupou estabelecimentos 

isolados de Ensino Superior, que antes eram anteriormente ligados aos Ministérios 

do Trabalho, do Comércio e da Indústria; da Saúde; e da Educação e Cultura. A 

UNIRIO é uma fundação de direito público (UNIRIO, 2013).   

 Na página principal da UNIRIO tem um link do lado esquerdo que direciona 

aos sites das Unidades Acadêmicas, que estão divididas em Biológicas e Saúde, 

Exatas e Tecnologia, Humanas e Sociais, Jurídicas e Políticas, Letras e Artes.  

 Nesta página também há um ícone do lado direito denominado “Biblioteca 

central” que remete a página do Sistema de Bibliotecas da UNIRIO, onde é possível 

acessar as informações relativas às Bibliotecas e/ ou Unidades de Informação da 

instituição que fazem parte desse sistema. 
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Figura 31 – Página principal da UNIRIO 

 

Fonte: UNIRIO (2016).  

   

 O quadro 15 dispõe de algumas informações simplificadas acerca do acervo e 

do sistema de Bibliotecas da UNIRIO. 

 

Quadro 15 – Bibliotecas da UNIRIO 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 
informação 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo digitalizado 
(MARC, DC, outros) 

Observações 

Biológicas E Da Saúde 
(Bib Enfermagem E 

Nutrição, Bib Instituto 
Biomédico, Bib 

Medicina) 

Sim / 
SophiA 

Algumas obras 
especiais 

possuem links 
para acesso do 

documento 
digital, porém 
em domínio 
diferente da 

UNIRIO 

MARC / DC 
O catálogo do 

sistema de 
bibliotecas da 

UNIRIO dispõe de 
itens raros e 

especiais. Em 
algumas das suas 
bibliotecas esses 
itens no formato 
físico ficam até 

mesmo 
acondicionados 

em salas 
separadas do 

acervo corrente 

Exatas E Tecnologia 
(Bib Exatas E 
Tecnologia) 

Sim / 
SophiA 

MARC / DC 

Humanas E Sociais 
(Bib Humanas E 

Sociais) 

Sim / 
SophiA 

MARC / DC 

Jurídicas E Políticas 
(Bib Jurídicas E 

Políticas) 

Sim / 
SophiA 

MARC / DC 

Letras E Artes (Bib 
Letras E Artes) 

Sim / 
SophiA 

MARC / DC 

Biblioteca Central  
Sim / 

SophiA 
MARC / DC 

Bib Infanto -Juvenil 
Sim / 

SophiA 
Não identificado MARC / DC 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Na página inicial do Sistema de bibliotecas da UNIRIO existe um link “Acervos 

especiais” que remete a informações sobre acervos especiais e especializados 

existentes na instituição. Entretanto, nesse texto sobre os acervos especiais, não é 

mencionado o fato de esses documentos estarem digitalizados. (UNIRIO, 2000-

2011).  

 Na página inicial do Sistema de Bibliotecas da UNIRIO existe um link que 

direciona ao catálogo on-line da referida instituição 

 

Figura 32 – Catálogo do Sistema de Bibliotecas da UNIRIO  

 

Fonte: UNIRIO. CATÁLOGO... ([2016]). 

  

 O catálogo on-line do Sistema de Bibliotecas da UNIRIO é gerenciado pelo 

sistema SophiA.  O catálogo on-line na aba “Busca combinada” permite pesquisar e, 

caso seja de interesse do usuário, delimitar a busca nos acervos das seguintes 

bibliotecas: Bib Central, Bib Enfermagem e Nutrição, Bib Exatas e Tecnologia, Bib 

Humanas e Sociais, Bib Infantojuvenil, Bib Instituto Biomédico, Bib Jurídicas e 

Políticas, Bib Letras e Artes, Bib Medicina. 

 Neste catálogo também é possível pesquisar delimitando o tipo de material: 

Acervo Infanto-Juvenil, Artigos, Atlas, CDs e DVDs, Dissertação, Fascículo, Folhetos 

(CCBS), Folhetos (CCHS), Livros, Máscaras, Partituras/Disco, Peças, Periódicos, 
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Programas de teatro, Resumo, Tablets, TCC, Teses, Vídeos. É possível a realização 

da delimitação por “Ano edição” e por “Registros com conteúdo digital”. Porém não é 

possível delimitar pelo tipo de obra rara ou especial.  

 No intuito de confirmar a existência de itens especiais no acervo digitalizado, 

realizou-se a seguinte busca: Busca combinada > Ano edição: 1400 a 2016 e 

selecionou Registros com conteúdo digital.  

 Essa busca recuperou 1356 registros, porém o mais antigo que dispõe de 

conteúdo digital no sistema data de 1876 conforme a figura 33 seguinte.  

 

Figura 33 – Periódico antigo digitalizado 

 

Fonte: UNIRIO. CATÁLOGO... ([2016]). 

 

 Embora seja um periódico antigo, a catalogação não fez uma representação 

mais extensiva do mesmo. No campo título existe o destaque de que a coleção que 

a biblioteca possui está no formato papel. Mas ao clicar no campo “Detalhes”, é 

possível observar maiores informações acerca da obra.  

 Na figura 34, onde é possível observar mais detalhes da obra intitulada 

“Archivos do Museu Nacional”, nota-se que há um link que direciona ao site em que 

se encontra disposta a obra em formato digital. Contudo cabe ressaltar que a obra 

no formato virtual encontra-se hospedada em site de outra instituição, pois a UNIRIO 
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não detêm o documento digital, ou seja, não foi a responsável pela digitalização do 

mesmo, já que a obra digitalizada encontra-se hospedada no site do Museu 

Nacional / UFRJ. A UNIRIO possui apenas os volumes impressos dessa coleção, 

mas como forma de facilitar o acesso da informação ao usuário disponibilizou o link 

do mesmo título digitalizado por outra instituição. Vale também destacar que quando 

selecionamos “conteúdo digital” na busca no catálogo on-line da UNIRIO que é 

gerenciado pelo software SophiA o mesmo recuperou a informação da figura 33 

mesmo este conteúdo digital não estar hospedado em qualquer site do domínio da 

UNIRIO.  

Figura 34 – Detalhes do periódico antigo digitalizado 

 

Fonte: UNIRIO. CATÁLOGO... ([2016]). 

  

 No catálogo on-line do Sistema de Bibliotecas da UNIRIO encontram-se 

disponíveis para acesso os formatos MARC e DC das catalogações. 

 Na figura 35 encontra-se a representação da obra “Archivos do Museu 

Nacional” no formato MARC.  
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Figura 35 – Registro bibliográfico do periódico: formato MARC 

 

Fonte: UNIRIO. CATÁLOGO... ([2016]). 

  

 Na figura 36 encontra-se a representação da obra “Archivos do Museu 

Nacional” no formato DC.  

 

Figura 36 – Registro bibliográfico do periódico: formato DC 

 

Fonte: UNIRIO. CATÁLOGO... ([2016]). 

 

 Na figura 37 encontra-se destacado o exemplar físico que a Biblioteca 

Humanas e Sociais da UNIRIO possui do periódico “Archivos do Museu Nacional” 

referente ao ano de 1876.  

 

Figura 37 – Fascículos impressos do periódico antigo: 1876 

 

Fonte: UNIRIO. CATÁLOGO... ([2016]). 
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 Vale destacar que, embora a UNIRIO possua a coleção impressa desse 

periódico, ela não foi a responsável pela digitalização e disponibilização on-line do 

mesmo. A Biblioteca do Museu Nacional, que pertence a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), realizou a digitalização e a hospedagem do mesmo no site 

da Biblioteca Digital do Museu Nacional. O interessante é que a UNIRIO catalogou a 

sua coleção em papel, mas disponibilizou o link de onde pode ser encontrado o 

documento no formato digital, mesmo sendo em outra instituição.  

 Há muitos questionamentos acerca desse processo de compartilhamento de 

uma informação digital que se encontra no domínio de outra instituição, pois alguns 

autores não veem com bons olhos essa possibilidade, tendo em vista que se o site 

externo for desativado, não será mais possível acessar aquele documento digital.  

 Entretanto, na questão de poupar custos, não haveria mais a necessidade de 

digitalizar um item já digitalizado por outra instituição. Seguindo o mesmo princípio 

da catalogação cooperativa, poder-se-ia estender aos documentos digitalizados, 

cujo processo é oneroso e poderia ser compartilhado. Cabendo às instituições um 

acompanhamento sobre a disponibilização do documento digitalizado nos endereços 

de acesso. 

 Um modo seguro para compartilhar e disponibilizar objetos digitais oriundos 

de outras instituições seria interligando os dados abertos. Para isso, seria 

interessante os estabelecimento de uma política de compartilhamento de acervos 

digitalizados tal como já ocorre na catalogação compartilhada.  

 A BNDigital segue alguns critérios para a realização da digitalização e esses 

critérios são semelhantes ao que foi proposto nas Diretrizes para planejamento de 

digitalização de livros raros e coleções especiais da IFLA que foram abordados na 

seção 4.2 deste estudo. Um dos critérios para a formulação da política de 

digitalização da BNDigital são: 

 Estar em domínio público (ou ter autorização do titular); 

 Seleção pelas áreas de guarda; 

 Raridade e ineditismo; 

 Demandas dos usuários; 

 Seleções temáticas; 

 Estar ou não catalogado/identificado; 

 Potencial colaborativo; 

 Estado de conservação (BIBLIOTECA NACIONAL, [2016?]).   
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A BNDigital adota o Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 

Harvesting (OAI-PMH) que é caracterizado como um protocolo que permite aos 

participadores da iniciativa Open Archives Initiative disponibilizar seus metadados 

para usos externos, ou seja, a quem pretende coletá-los e aproveitá-los em sua 

instituição ou ambiente de trabalho. Este protocolo vem se solidificando como uma 

prática eficiente para a realização da interoperabilidade entre bibliotecas e 

repositórios digitais (OLIVEIRA; CARVALHO, 2009).  

 Essas iniciativas são de grande valia para a disponibilização e acesso a itens 

especiais no Brasil. Além do PLANOR, citado na seção 4.3 existem outras iniciativas 

no país que visam o inventário e a disseminação de acervos especiais existentes no 

país uma dessas outras iniciativas que pode ser destacada é a Rede da Memória 

Virtual Brasileira vinculada ao Ministério da Cultura e também ligada a BN, mas que 

caracteriza-se por ser um projeto desenvolvido em parceria com a (FINEP-MCT), ou 

seja, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) que atualmente é denomina-se Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação (MCTI). Tal empreendimento almeja apoiar a disponibilização em meio 

eletrônico, dos acervos de bibliotecas participantes, inventariando e disseminando a 

memória brasileira contida nas inúmeras coleções espalhadas no território nacional 

(REDE MEMÓRIA, [2016?]). 

Outras iniciativas e parceiros do Brasil que favorecem o inventário, a 

disseminação, a disponibilização e a digitalização de acervos especiais a nível 

internacional são: Biblioteca Digital Mundial; a Gallica - Biblioteca Nacional Digital da 

França – vinculada a Bibliothèque nationale de France (BNF); a Biblioteca Nacional 

da Argentina e a Biblioteca Digital do Patrimônio Iberoamericano (BIBLIOTECA 

NACIONAL, [2016?]).   

 Como não foi permitido o uso do questionário e essa pesquisa tem sido 

baseada somente nas informações que se encontram disponíveis on-line, não há 

como ter conhecimento de que a UNIRIO possa ter firmado um acordo oficial com a 

UFRJ para dispor em seu catálogo o link para conteúdo digital de outra. Tampouco, 

não tem como saber se a UNIRIO possui esses arquivos digitais em seus domínios, 

mesmo que não seja para acesso público. Observações que poderão compor o 

cenário de pesquisas futuras.  

 A biblioteca da UNIRIO possui acervos raros e especiais e muitas obras com 

características especiais e ficam acondicionadas em sala separada do acervo 
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corrente na Biblioteca Central, sendo que a maioria encontram-se na Sala Guilherme 

Figueiredo. Acredita-se que a digitalização e disponibilização desses itens em 

formato digital seria uma preciosa ferramenta para dinamização do acesso a essas 

coleções e acervos raros que habitam as bibliotecas e unidades de informação da 

UNIRIO. 

 

5.9 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 A universidade pública mais antiga do Estado do Rio de Janeiro é a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), criada no dia sete de setembro de 

1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, [2015?]). 

 Na página principal da UFRJ, figura 38, é possível localizar um link no lado 

esquerdo denominado “Bibliotecas”. A figura 38 também dispõe de um outro link que 

pode remeter ao Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ – SiBI, ao Panorama 

do SiBI de 2015, a Base Minerva – Catálogo, ao Pantheon Repositório Institucional 

da UFRJ e ao link Periódicos Científicos que direciona ao Portal de Periódicos da 

UFRJ.  

 

Figura 38 – Site principal da UFRJ  

 
 

Fonte: UFRJ ([2016]).  
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  No site do SiBI realizou-se a busca acerca do quantitativo de bibliotecas e 

unidades de informação pertencentes a UFRJ. Após a consulta ao SiBI foi possível a 

confirmação da existência de 45 bibliotecas e unidades de informação na referida 

instituição.  

 A figura 39 consiste é um panorama datado de 2015 sobre as bibliotecas e 

unidades de informação que fazem parte do SiBI. 

 

Figura 39 – Bibliotecas e unidades de informação integrantes do SiBI 

 

 

Fonte: UFRJ, SiBI, Panorama... (2015).  

 

 Em virtude do fato da UFRJ possuir um grande número de bibliotecas e 

unidades de informação, optou-se pela confecção de 4 quadros com o intuito de 

melhor exemplificar as particularidades das bibliotecas e unidades de informação 

que fazem parte do SiBI/UFRJ.  
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 Neste sentido, nos quadros 16, 17, 18 e 19 a seguir encontram-se algumas 

informações de forma simplificadas acerca das bibliotecas e unidades de informação 

que fazem parte do SiBI/UFRJ. Para tal, realizou-se a divisão das unidades por 

Campus e por dispersas que consiste nas bibliotecas e unidades de informação que 

fazem parte de unidades isoladas, onde pode-se utilizar como exemplo o caso da 

Faculdade Nacional de Direito e de sua biblioteca denominada como Carvalho de 

Mendonça.   

 Assim sendo, para melhor exemplificação acerca das particularidades das 

bibliotecas e unidades de informação da UFRJ optou-se pela elaboração de um 

quadro para cada um dos três Campus mais um outro para as denominadas 

unidades dispersas também conhecidas como isoladas. 

 O quadro 16, a seguir, dispõe de algumas informações simplificadas acerca 

do acervo das bibliotecas e unidades de informação inerentes de unidades dispersas 

que fazem parte do SiBI/UFRJ. 

 

Quadro 16 – SiBI / UFRJ: unidades dispersas 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 

informação de 
unidades 
dispersas 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 
 

Formato de 
representação 

do acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Biblioteca Carvalho 
de Mendonça da 
Faculdade Nacional 
de Direito 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

Algumas 
obras 

especiais 
possuem 
links para 
acesso do 
documento 
digital, em 
domínio 

externo a 
UFRJ e em 

alguns casos 
na Biblioteca 

Digital do 
Museu 

Nacional 
 

MARC 

 

A biblioteca da Escola de 

Música e a Biblioteca do 
Museu Nacional possui 
itens raros e especiais 

digitalizados porém em 
sistemas diferentes da 

Base Minerva. Ambas 
bibliotecas possuem 
bibliotecas digitais. A 

Biblioteca Digital do 
Museu Nacional também 

dispõe da representação 
no formato DC adaptado. 
Algumas outras 

bibliotecas e unidades de 
informação da UFRJ 

também possuem itens 
especiais, porém não 

dispõem do mesmo em 
formato digital. 

 

Biblioteca Marina 
São Paulo de 
Vasconcellos - 
Instituto de 
Filosofia e Ciências 
Sociais - IFCS 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca 
Francisca Keller do 
Programa de Pós-
Graduação em 
Antropologia Social 
- PPGAS 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca Prof. 
Sílio Vaz do 
Observatório do 
Valongo 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

 
Biblioteca Jorge 
Rezende da 
Maternidade Escola 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 

informação de 
unidades 
dispersas 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 
 

Formato de 
representação 

do acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Biblioteca da 
Escola de 
Enfermagem Anna 
Nery 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

Algumas 
obras 

especiais 
possuem 
links para 
acesso do 
documento 
digital, em 
domínio 

externo a 
UFRJ e em 

alguns casos 
na Biblioteca 

Digital do 
Museu 

Nacional 
 

MARC 

 

A biblioteca da Escola de 

Música e a Biblioteca do 
Museu Nacional possui 
itens raros e especiais 

digitalizados porém em 
sistemas diferentes da 

Base Minerva. Ambas 
bibliotecas possuem 
bibliotecas digitais. A 

Biblioteca Digital do 
Museu Nacional também 

dispõe da representação 
no formato DC adaptado. 

Algumas outras 

bibliotecas e unidades de 
informação da UFRJ 

também possuem itens 
especiais, porém não 

dispõem do mesmo em 
formato digital. 

 

Biblioteca do 
Instituto De 
Ginecologia 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca Alberto 
Nepomuceno da 
Escola de Música 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca do 
Museu Nacional 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca do Polo 
de Xerém 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca do 
Colégio de 
Aplicação da UFRJ 
- CAP 

Sim / Aleph 
– base 
minerva 

MARC 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O quadro 17, a seguir, dispõe de algumas informações simplificadas acerca 

do acervo das bibliotecas e unidades de informação inerentes de unidades dispersas 

que fazem parte do SiBI/UFRJ. 
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Quadro 17 – SiBI / UFRJ: Ilha do Fundão 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 

informação na Ilha 
do Fundão 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 
 

Formato de 
representação 

do acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Biblioteca Central do 
Centro de Ciências da 

Saúde - CCS 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 

Algumas 

obras 
especiais 
possuem 
links para 

acesso do 

documento 
digital, em 
domínio 

externo a 
UFRJ e em 

alguns casos 
na biblioteca 

digital do 

museu 
nacional 

 

MARC 

A biblioteca da Escola 
de Música e a 

Biblioteca do Museu 
Nacional possui itens 

raros e especiais 
digitalizados porém 

em sistemas 
diferentes da Base 
Minerva. Ambas 

bibliotecas possuem 
bibliotecas digitais. A 
Biblioteca Digital do 

Museu Nacional 
também dispõe da 
representação no 

formato DC adaptado. 
Algumas outras 

bibliotecas e 
unidades de 

informação da UFRJ 
também possuem 

itens especiais, 
porém não dispõem 

do mesmo em 
formato digital 

 

Biblioteca Asdrúbal 
Costa do Instituto de 

Puericultura e 
Pediatria Martagão 
Gesteira - IPPMG 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca do Instituto 
de Microbiologia 
Paulo de Góes - 

IMPPG 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca de 
Recursos 

Instrucionais do Nutes 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca do Hospital 
Universitário 

Clementino Fraga 
Filho - HU 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca da 
Faculdade de 
Farmácia - FF 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca do Instituto 
de Estudos em Saúde 

Coletiva - IESC 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Central do 
Centro de Ciências 
Matemáticas e da 
Natureza - CCMN 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca do Núcleo 
de Computação 
Eletrônica - NCE 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Plínio 
Sussekind Rocha do 
Instituto de Física - IF 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Prof. Jorge 
de Abreu Coutinho do 
instituto de química - 

IQ 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Prof. 
Maurício de Almeida 
Abreu do Programa 
de Pós-Graduação 

em Geografia - PGG 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Prof. 
Leopoldo Nachbin do 

Instituto de 
Matemática - IM 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

(continua) 
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(continuação) 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 

informação na Ilha 
do Fundão 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 
 

Formato de 
representação 

do acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Posto de Serviço de 
Informação do Polo 

de Xistoquímica 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 

Algumas 
obras 

especiais 

possuem 
links para 

acesso do 
documento 
digital, em 

domínio 
externo a 

UFRJ e em 
alguns casos 
na biblioteca 

digital do 
museu 

nacional 

 

MARC 

A biblioteca da Escola 
de Música e a 

Biblioteca do Museu 
Nacional possui itens 

raros e especiais 
digitalizados porém 

em sistemas 
diferentes da Base 
Minerva. Ambas 

bibliotecas possuem 
bibliotecas digitais. A 
Biblioteca Digital do 

Museu Nacional 
também dispõe da 
representação no 

formato DC adaptado. 
Algumas outras 

bibliotecas e 
unidades de 

informação da UFRJ 
também possuem 

itens especiais, 
porém não dispõem 

do mesmo em 
formato digital 

 

Biblioteca Prof. 
Emérito Agrícola 

Bethlem do Instituto 
COPPEAD de 
Administração 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca do Instituto 
de Pesquisa e 

Planejamento Urbano 
e Regional - IPPUR 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca José de 
Alencar da Faculdade 

de Letras 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Prof. 
Alfredo Galvão da 

Escola de Belas Artes 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca de Obras 
Raras da Escola de 

Belas Artes 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Lúcio costa 
-  Faculdade de 

Arquitetura 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca do Centro 
de Tecnologia - CT 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca de Obras 
Raras ou Antigas do 
Centro de Tecnologia 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Paulo 
Geyer da Escola de 

Química - EQ 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Prof. Carlos 
Alberto Hemais do 

Instituto de 
Macromoléculas 

Prof.ª Eloísa Mano - 
IMA / Central 

Bibliográfica de 
Polímeros - CBP 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Biblioteca Professor 
Dirceu de Alencar 

Velloso CT/BPDAV 
2014 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Central de Memória 
Acadêmica - CMA 

Sim / Aleph – 
Base 

Minerva 
MARC 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 O quadro 18, a seguir, dispõe de algumas informações simplificadas acerca 

do acervo das bibliotecas e unidades de informação que localizam-se no Campus 

Praia Vermelha e que fazem parte do SiBI /UFRJ. 

  

Quadro 18 – SiBI / UFRJ: Praia Vermelha 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de informação 

na Praia Vermelha 

Catálogo 
on-line / 
Sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação do 

acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Biblioteca Eugenio Gudin 
do Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas - 
CCJE 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

Algumas obras 
especiais 

possuem links 
para acesso do 

documento 
digital, em 

domínio externo 
a UFRJ e em 

alguns casos na 
Biblioteca Digital 

do Museu 
Nacional 

MARC 

A biblioteca 
da Escola de 
Música e a 

Biblioteca do 
Museu 

Nacional 
possui itens 

raros e 
especiais 

digitalizados 
porém em 
sistemas 

diferentes da 
Base Minerva. 

Ambas 
bibliotecas 
possuem 

bibliotecas 
digitais. A 
Biblioteca 
Digital do 

Museu 
Nacional 
também 

dispõe da 
representação 
no formato DC 

adaptado. 
Algumas 

outras 
bibliotecas e 
unidades de 

informação da 
UFRJ também 
possuem itens 

especiais, 
porém não 
dispõem do 
mesmo em 

formato digital 

Biblioteca do Centro de 
Filosofia e Ciências 
Humanas - CFCH 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca do Instituto de 
Neurologia Deolindo Couto 

- INDC 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca João Ferreira da 
S. Filho do Instituto de 

Psiquiatria 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Biblioteca Pedro Calmon 
do Fórum de Ciência e 

Cultura - FCC 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 O quadro 19, a seguir, dispõe de algumas informações simplificadas acerca 

do acervo das bibliotecas e unidades de informação que localizam-se no Campus 

Aloísio Teixeira e que fazem parte do SiBI/UFRJ. 

 

Quadro 19 – SiBI / UFRJ: Aloísio Teixeira, Macaé 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 
informação 

campus Aloísio 
Teixeira (Macaé) 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo especial 
digitalizado 

Formato de 
representação 

do acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Biblioteca Professor 
Aloisio Teixeira do 

Campus UFRJ 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

Algumas obras 
especiais possuem 
links para acesso 

do documento 
digital, em domínio 
externo a UFRJ e 
em alguns casos 

na biblioteca digital 
do museu nacional 

MARC 
A biblioteca da 

Escola de Música 
e a Biblioteca do 
Museu Nacional 

possui itens raros 
e especiais 
digitalizados 
porém em 
sistemas 

diferentes da 
Base Minerva. 

Ambas bibliotecas 
possuem 

bibliotecas 
digitais. A 

Biblioteca Digital 
do Museu 

Nacional também 
dispõe da 

representação no 
formato DC 
adaptado. 

Algumas outras 
bibliotecas e 
unidades de 

informação da 
UFRJ também 
possuem itens 

especiais, porém 
não dispõem do 

mesmo em 
formato digital 

Posto de Serviço de 
Informação do 

Núcleo de 
Pesquisas 

Ecológicas de 
Macaé - NUPEM 

Sim / Aleph 
– Base 
Minerva 

MARC 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 Após o conhecimento das bibliotecas e unidades de informação que fazem 

parte do SiBI realizou-se a consulta no catálogo on-line das bibliotecas e unidades 

de informação do SiBI que é a Base Minerva.  

 A figura 40 apresenta a página principal da Base Minerva e em destaque 

encontram-se os tipos de busca permitidos pelo sistema.  
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Figura 40 – Página principal da Base Minerva 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

 O sistema que gerencia o catálogo on-line do SiBI/UFRJ é o Aleph. Na 

Minerva é possível a realização dos seguintes tipos de busca: Rápida, Simples, 

Multi-Campo, Multi-base, Busca Avançada e Busca CCL.  

 Na Busca Simples é possível realizar a busca por: Todos os campos, Autor, 

Título, Assunto, Série, Ano, Coleção, Editora, ISSN, ISBN, Lugar de Publicação, 

Assunto CNPQ, Departamento, Programa de Pós, Resumo, Notas, Número de 

Chamada, Código de barras e Número de Sistema. Também e possível delimitar o 

acervo de qual biblioteca deseja-se realizar a busca. Se optar por Acervo Geral a 

busca realiza-se em todas as bibliotecas e unidades de informação do sistema.  

 Neste sentido, é possível realizar a busca ao mesmo tempo nas seguintes 

unidades de informação e bibliotecas do SiBI/UFRJ:  

 UNIDADES AVANÇADAS: Campus Macaé – FUNEMAC; Centro de 

Educação Integrada em Saúde – HPM-CEIS; Núcleo de Pesquisas Ecológicas de 

Macaé – NUPEM. Polo Xerém – XEREM.   

 POR CENTRO: - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE: 

Biblioteca do CCJE; Fac Nacional de Direito – FDIR; Inst de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional – IPPUR; Inst de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração – COPPEAD. - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – 

CCMN: Biblioteca do CCMN; Inst de Física – IF; Inst de Matemática – IM; Inst de 

Química – IQ; Núcleo de Computação Eletrônica – NCE; Observatório do Valongo – 

OV; Polo de Xistoquímica – XISTO; Pós-Graduação em Geografia – PGG. - Centro 

de Letras e Artes – CLA; Centro de Estudos de Ciência da Literatura – CECL: Esc 

de Belas Artes – EBA; Esc de Música – EM; Fac de Arquitetura e Urbanismo – FAU; 
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Fac de Letras – FL; Núcleo de Pesquisa e Documentação – FAUNPD; Museu 

Instrumental Delgado de Carvalho – MIDC; Obras raras da EBA-EBA-OR. - Centro 

de Filosofia e Ciências Humanas- CFCH: Biblioteca do CFCH; Centro de Informação 

Europeia – CIE; Colégio de Aplicação – CAP; Inst de Filosofia e Ciências Sociais – 

IFCS. - Centro de Ciências da Saúde – CCS: Biblioteca do CCS; Escola de 

Enfermagem Ana Nery – EEAN; Fac de Farmácia – FF; Inst de Estudos em Saúde 

Coletiva – ESC; Inst de Ginecologia – IG; Inst de Microbiologia – IMIC; Inst de 

Neurologia Deolindo Couto – INDC; Inst de Psiquiatria – IPUB; Inst de Puericultura e 

Pediatria Martagão Gesteira – IPPMG; Maternidade Escola – ME; Núcleo de 

Tecnologia Educacional para Saúde – NUTES; Hospital Universitário – HU. - Centro 

de Tecnologia – CT: Biblioteca do CT; Esc de Química – EQ; Inst de 

Macromoléculas – IMA; Laboratório de Geotecnia – BPDAV; Obras Raras do CT – 

CT-OR.  

 Fórum de Ciência e Cultura – FCC: Biblioteca do Fórum; Central da Memória 

Acadêmica – CMA; Centro de Documentação de Línguas Indígenas – CELIN; Museu 

Nacional – MN; Pós-Graduação em Antropologia Social – PPGAS; Seção de 

Memória e Arquivo do MN – SEMEAR. 

  POR COLEÇÃO: Livros eletrônicos – E-BOOKS, Teses e Dissertações – 

TDUFRJ; Periódicos – PERIOD; Partituras – MUSIC; MAPAS – MAPS; Memória 

UFRJ – MUFRJ. 

 Na Busca rápida é possível pesquisar por uma palavra ou frase qualquer, 

delimitar os seguintes campo para busca: - Busca por Palavras – Todos os Campos: 

Palavras do Título, Palavras do Autor, Palavras de Assunto, ISSN, ISBN, Número de 

Sistema, Código de Barras, Texto Completo – Busca por Listas: Percorrer Autores, 

Percorrer Títulos, Percorrer Assuntos, Percorrer Número de Chamada, Percorrer 

Número de Sistema, Percorrer Lugar de Publicação, Percorrer Editoras, Percorrer 

Títulos de Série, Percorrer ISSN, Percorrer ISBN. Também é possível pesquisar em 

todas as bibliotecas e unidades de informação do SiBI/UFRJ que nesta base está no 

campo denominado “Base para busca”.   

 A figura 41 apresenta a modo Busca rápida da Base Minerva 

 

 

 

 



174 
 

Figura 41 – Busca rápida na Base Minerva 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

  Nesse tipo de busca também é permitido a utilização dos seguintes filtros de 

busca: Tipo de material - Anais de evento, Arquivo de Dados, Artefatos, Áudio 

Livro, Cartazes, Cartões, Cassetes, CD-ROM, Desenho Técnico, Documentos, DVD-

ROM, Fóssil, Folheto, Fotografias, Gravuras, In-Fólio, Instrumento Musical, Livro, 

Mapas, Microficha, Modelo, Música Impressa, Música Manuscrita, Norma Técnica, 

Obra de Arte, Periódico, Programa de Concerto, Projeto Arquitetônico, Planta, 

Postais, Projeto, Recortes de Jornal, Relatório de Pesquisa, Reprodução de Arte, 

Separata, Seriado, Tablet,  Tese, Tese Antiga UFRJ, Tese Doutorado UFRJ, Tese 

Livre Docência UFRJ, Tese Mestrado UFRJ, Tese Professor Titular UFRJ, Trab. 

Conclusão de Curso, Vídeo e Working Papers. Idioma: Português, Inglês, Espanhol, 

Francês, Italiano, Alemão. Intervalo de Ano.  

 A Busca Multi-Campo permite a busca de um título x, mas que tenha sido 

publicado somente na editora y e do autor z.  Neste sentido, a busca Multi-Campo 

permite uma maior especificação dos resultados, pois é permitido a delimitação por 

Assunto, Autor, Título, Ano, Editora, Expressão exata sim ou não e a opção de 

escolher a Base para Busca, ou seja, o acervo de qual biblioteca e unidade de 

informação que deseja-se consultar.   

 Na Busca Multi-Base é possível escolher o Tipo de material, o Idioma, o 

Intervalo de ano da data de publicação e selecionar as bibliotecas, unidades de 

informação e o tipo de coleções dentre os expostos na figura 42 que deseja-se 

consultar. 
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Figura 42 – Busca multi-base na Base Minerva 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

   

 Na Busca Avançada é possível realizar todos os tipos de busca já 

apresentados anteriormente, porém com uma maior especificação dentre as 

expressões exatas ou não a serem utilizadas nos campos de busca.  

 Na figura 43 apresenta-se a modo Busca Avançada da Base Minerva. 
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Figura 43 – Busca avançada na Base Minerva 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

 A Busca na Linguagem Comum de Comandos – CCL e utilizada para buscar 

palavras ou cabeçalhos em diferentes índices de forma simultânea em que é 

necessário indicar o código da lista de palavras e/ou cabeçalhos que deseja buscar.  

 As abreviaturas utilizadas na expressão CCL podem ser consultadas no item 

superior direito denominado ajuda na seção Busca CCL.  

 Como o foco dessa pesquisa são as coleções especiais em formato digital 

optou-se pela busca desse tipo de coleção na Base Minerva. Para tal, escolheu-se o 

modo de Busca Avançada.  

 A Busca por Coleção Especial em todas as bibliotecas e unidades de 

informação incorporadas a Base Minerva recuperou um total de 2301 registros. 

Entretanto, nessa pesquisa não foi possível a delimitar os itens que também 

encontram-se dispostos no formato digital. 

 Na figura 44 a seguir, apresenta-se o resultado da busca por coleção 

especial. 

 

Figura 44 – Resultado da busca por Coleção Especial 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 
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 Ao analisar o resultado dos itens de Coleção Especial recuperados que foi um 

universo de 2301 registros conforme a figura 44, notou-se que em ordem 

decrescente de ano de publicação existem exemplares com data de publicação em 

2015 e uma obra com data de publicação recente e que não dispõe de conteúdo 

digital não fora considerada como objeto de estudo desta pesquisa e mediante a 

isso, optou-se pela realização de uma nova busca. 

 Assim sendo, na figura 45 encontra-se disponibilizado o resultado da busca 

por Coleção Especial em ordem decrescente de ano de publicação, porém sem a 

delimitação pelo tipo de material livro. 

 

Figura 45 – Resultado da busca por Coleção Especial: ordem decrescente 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

 Nessa nova busca optou-se pesquisar por Coleção Especial, porém com o 

tipo de material Livro. Essa nova busca resultou em um total de 525 resultados e o 

item mais antigo localizado data de 1890 não está disponível no formato digital.  

 Na figura 46 encontra-se disponibilizado o resultado da busca por Coleção 

Especial com a delimitação do tipo de material “livro”.  
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Figura 46 – Resultado da busca por Coleção Especial: livro 

 

Fonte: UFRJ. MINERVA (c2014). 

  

 Como não foi possível visualizar nenhum item digitalizado pertencente à 

Coleção Especial, optou-se pela realização de outra busca. Porém delimitando por 

Coleção Obras Raras na Busca Avançada. 

 Na figura 47 encontra-se disponibilizado o resultado do quantitativo de itens 

da busca por Coleção Obra Rara.  

  

Figura 47 – Resultado da busca por Coleção Obra Rara 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

  

 A busca por Coleção Obra Rara possibilitou a recuperação de um total de 

17017 registros. Logo na primeira tela, que dispõe os resultados, foi possível a 

localização de um item com data de publicação de 1885 que mostra uma localização 

eletrônica que pertence à Biblioteca do Museu Nacional. 
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 Na figura 48 encontra-se destacada a localização de documento pertencente 

à coleção Obra Rara. Porém também com localização eletrônica do mesmo 

documento em formato digital. 

 

Figura 48 – Resultado da busca por Coleção Obra Rara: formato digital 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

  

 Ao clicar na coluna Loc. Eletrônica no link Texto, a Base Minerva apresenta a 

seguinte tela referente a informações acerca de Direitos Autorais. Ao clicar no ícone 

para acesso do documento na tela relativa à figura 48, a Base Minerva direciona 

para o site onde se encontra disponível a referida obra em formato digital.  

 Na figura 49 é possível visualizar informações acerca da Legislação de 

Direitos Autorais referente à obra digitalizada que se encontra disponibilizada no 

servidor de outra instituição.  
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Figura 49 – Informações de direitos autorais 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

 Na figura 50 é possível visualizar a página referente ao link da localização 

eletrônica da obra rara que pertence à UFRJ e que está referenciada em seu 

catálogo on-line, ou seja, na Base Minerva. Cabe destacar que a UFRJ possui 

somente os exemplares físicos da obra. Mesmo assim, disponibiliza o link de outra 

instituição, onde é possível acessar o conteúdo on-line dessas obras.  

 A instituição referente ao link disposto na Base Minerva que direciona ao 

documento digital da obra “Manual of conchology: structural and systematic” 

disposto em outro domínio é uma instituição estrangeira a Biodiversity Heritage 

Library, entretanto ao realizar uma busca no Portal de Busca Integrada do Sistema 
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de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP) foi possível recuperar o referido 

título, porém ao analisar brevemente os registros juntamente com os links para 

acesso do documento digital disponibilizados neste Portal de Busca Integrada notou-

se que são de instituições distintas da direcionada pelo registro bibliográfico da Base 

Minerva.  

 Com isso, observou-se que além da UFRJ a USP também dispõe desse 

mesmo título impresso e outras instituições no mundo além da Biodiversity Heritage 

Library, são detentoras do documento digital desse título. A USP direciona o acesso 

digital da obra em questão para a HathiTrust Digital Library. Neste sentido, cabe 

ainda destacar que em ambos casos a digitalização fora realizada por instituições 

estrangeiras e não pelas instituições nacionais detentoras do título impresso no 

Brasil. (USP. PORTAL DE BUSCA INTEGRADA, [2016?]).  

 

Figura 50 – Obra Rara recuperada na Base Minerva 

  
Fonte: BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY (c2016). 

 Esse site disponibiliza a descrição da referida obra em Details, MODS, 

BibTex34 e Endnote. 

 Cabe ressaltar que em algum momento o setor de catalogação da Biblioteca 

do Museu Nacional buscou na internet se existe alguma outra instituição já havia 

realizado a digitalização da referida obra. Desta forma, a referida biblioteca dispôs 

                                            
34  “[...] representa uma ferramenta e um formato de arquivo que são usados para descrever e 
processo de listas de referências, principalmente em conjunto com os documentos de látex.”. 
(BIBTEX, 2006, p. [1]). 
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da informação a um maior número de pessoas, pois não precisam se dirigir à 

Biblioteca do Museu para consultar a informação desejada e tão pouco à Biblioteca 

do Museu não precisou efetuar a digitalização. Com isso não se realizou um 

retrabalho e ouve um compartilhamento de informações entre as duas instituições.  

 A Base Minerva não disponibiliza os metadados das obras no formato 

internacional DC. Somente é disponibilizado no formato MARC.  

 Segue abaixo nas figuras 51, 52 e 53 a descrição detalhada do item na 

biblioteca do MN/UFRJ, descrição no formato MARC e os volumes que a Biblioteca 

do MN disponibiliza no formato impresso da obra intitulada “Manual of conchology: 

structural and systematic.”. Pertencente à Coleção de Obras Raras do Museu 

Nacional.  

Na figura 51 a seguir encontra-se representada a obra intitulada “Manual of 

conchology: structural and systematic”. 

 

Figura 51 – Registro bibliográfico da obra rara na Base Minerva 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 
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 Na página do catálogo on-line das Bibliotecas do SiBI/UFRJ, ou seja, na Base 

Minerva, existe um link onde é discriminado alguns serviços fornecidos pelas 

Bibliotecas que fazem parte do SiBI. Como o foco da pesquisa são as coleções 

especiais digitalizadas, analisaremos os seguintes serviços disponibilizados pelo 

SiBI: Bibliotecas Digitais – Brasiliana, Museu Nacional e Música. 

 Na figura 52 encontra-se a descrição dos serviços e produtos oferecidos e 

disponibilizados pelo SiBI/UFRJ e os que se encontram destacados, consistem nos 

que possuem ligação com essa pesquisa. 

 

Figura 52 – Produtos e Serviços do SiBI/UFRJ  

 

 Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

 Ao clicar no link referente a Brasiliana não foi possível acesso devido a algum 

erro na página. Neste sentido acredita-se que o endereço do referido site pode estar 

desatualizado na página da Base Minerva. Entretanto ao realizar a busca, no 

mecanismo de busca Google, o endereço da Biblioteca Brasiliana Digital na Internet, 

localizou-se o site da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin que, em 08 agosto 

de 2016, encontra-se hospedada nos domínios da Universidade de São Paulo – 

USP. Devido a isso, não se realizou a análise do referido site, já que a USP está fora 

da abrangência geográfica dessa pesquisa.  

 A Biblioteca Digital do Museu Nacional é o resultado do projeto de 

Implantação do laboratório de digitalização, edição e disponibilização em meio 

eletrônico de In-Fólios e Obras Raras do Museu Nacional/UFRJ, cujo a finalidade é a 
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digitalização e disponibilização on-line do acervo de obras raras da Biblioteca do 

Museu Nacional, UFRJ. Esse projeto foi financiado pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP). (UFRJ.BIBLIOTECA DIGITAL, 2016). 

 No site da Biblioteca Digital do Museu Nacional é possível efetuar a busca 

por: Autor, Título e Assuntos dentro das seguintes opções: Antropologia, 

Arqueologia, Botânica, Geologia, História Natural, Mineralogia, Paleontologia, 

Zoologia. Também há a opção de buscar por Documentos. Ao clicar em periódicos é 

possível verificar quais os periódicos encontram-se digitalizados e disponíveis para 

acesso na Biblioteca Digital do Museu Nacional. 

 

Figura 53 – Biblioteca Digital do Museu Nacional da UFRJ 

 

Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL (2016). 

 

 Para saber quais são os documentos que se encontram disponíveis para 

acesso na Biblioteca Digital do Museu Nacional, realizou-se uma busca na Base 
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Minerva sobre a coleção de Obras Raras na Biblioteca do Museu Nacional, 

conforme a figura 54. 

 

Figura 54 – Obra Rara na Biblioteca do Museu Nacional da UFRJ 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

 

 A busca por Obra Rara na biblioteca do Museu Nacional recuperou um total 

de 1696 resultados. Ao analisar os resultados, notou-se quem nem todos os itens 

possui link que direciona à Biblioteca Digital do Museu Nacional ou para outras 

instituições que detenham o objeto em formato digital.  

 Ao realizar a busca na Base Minerva pelas obras raras da biblioteca do 

Museu Nacional verificou-se que em muitos casos quando havia a existência do 

documento digital em outra instituição o link acerca da disponibilização do mesmo 

estava presente no registro catalográfico permitindo assim o acesso ao conteúdo 

digital.  

 Entretanto, em relação as obras que já encontram-se disponíveis na 

Biblioteca Digital do Museu Nacional não foi possível o acesso embora na Base 

Minerva já existia a disponibilização de link para acesso aos conteúdos, mas esses 

links direcionava a um site que possivelmente encontra-se desatualizado não 

permitindo o acesso direto ao conteúdo digital. Para acessar o conteúdo digital da 

obra desejada faz-se necessária a realização de nova busca no site da Biblioteca 

Digital do Museu Nacional.   

 Cabe ainda destacar, que a URL que figura no registro catalográfico da Base 

Minerva referente a obras raras do Museu Nacional que também fazem parte da 

biblioteca digital deste Museu Nacional é diferente da URL real da referida biblioteca 

digital. Ex.: 1) http://www.obrasraras.museunacional.ufrj.br/ (URL referente a 
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Biblioteca Digital do Museu Nacional que não é possível acesso); 2) 

http://www.museunacional.ufrj.br/obrasraras/ (URL que de fato pertence a Biblioteca 

Digital do Museu Nacional).  Com isso, infere-se que os links nos registros 

catalográficos da Base Minerva que deveriam remeter a Biblioteca Digital do Museu 

Nacional para acesso do conteúdo digital na íntegra encontram-se desatualizados. 

 Ressalta-se também que ao analisar os registros e descrições existentes nas 

obras que estão disponíveis na Biblioteca Digital do Museu Nacional não fazem 

referência a Base Minerva que é o principal catálogo on-line das Bibliotecas da 

UFRJ.   

 No intuito de comparar a representação realizada pela Biblioteca Digital do 

Museu Nacional e pela Base Minerva, optou-se em um primeiro momento pesquisar 

pelo assunto “Mineralogia” no site da Biblioteca Digital do Museu Nacional. Essa 

busca recuperou quatro resultados de três autores diferentes. Após essa busca, 

selecionou-se o título “Trabalhos da Sociedade Vellosiana” para fazer parte desse 

estudo.  A seguir serão apresentados os modos de representação da referida obra 

na Biblioteca Digital do Museu Nacional e na Base Minerva.  

 Na figura 55 encontra-se dispostos o resultado da busca pelo termo 

mineralogia na página da Biblioteca Digital do Museu Nacional.  

  

Figura 55 – Resultado de busca por Mineralogia 

 

 Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL (2016). 
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 Na figura 56 está disponível os arquivos no formato digital da obra cujo título é 

“Trabalhos da Sociedade Vellosiana”. 

 

Figura 56 -  Trabalhos da Sociedade Vellosiana 

 

Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL (2016). 

 

 Cabe ainda destacar que a Biblioteca Digital do Museu Nacional oferece as 

informações sobre as obras que fazem parte de seu acervo na forma de Metadados 

e com o emprego do padrão Dublin Core, porém com mínimas alterações (UFRJ, 

2016). 

 Na página da Biblioteca Digital do Museu Nacional onde está disposta a obra 

desejada, existe um link que permite a impressão dos metadados referente a tal 

obra. 

 Nas figuras 57, 58 e 59 encontram-se os metadados no formato DC adaptado 

referente à obra Trabalhos da Sociedade Vellosiana. 
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 Na figura 57 encontra-se disponível a primeira parte dos metadados 

referentes à representação da obra “Trabalhos da Sociedade Vellosiana” em formato 

digital.  

 

Figura 57 – Trabalhos da Sociedade Vellosiana (parte 1): metadados 

 

Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL (2016). 
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 Na figura 58 encontra-se disponível a segunda parte dos metadados 

referentes à representação da obra “Trabalhos da Sociedade Vellosiana” em formato 

digital.  

 

Figura 58 – Trabalhos da Sociedade Vellosiana (parte 2): metadados 

 
 
 Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL (2016). 
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 Na figura 59 encontra-se disponível a terceira e última parte dos metadados 

referentes à representação da obra “Trabalhos da Sociedade Vellosiana” em formato 

digital. 

 

Figura 59 – Trabalhos da Sociedade Vellosiana (parte 3): metadados 

 

Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL (2016). 

  

 Após a observação dos metadados da obra “Trabalhos da Sociedade 

Vellosiana”, optou-se pela verificação da forma em que a referida obra encontra-se 

representada/catalogada na Base Minerva conforme a figura 60. 

 

Figura 60 - Trabalhos da Sociedade Vellosiana: formato OPAC 

 

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 
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 Ao tentar acessar a íntegra do objeto digital da referida obra pelo link que se 

encontra disponível no registro da obra Trabalhos da Sociedade Vellosiana, 

localizado na Base Minerva, ocorreu um erro. Pois o endereço da Biblioteca Digital 

do Museu Nacional possivelmente encontra-se desatualizado na Base Minerva.   

 Na figura 61 encontra-se disponível o representação da obra “Trabalhos da 

Sociedade Vellosiana” no formato MARC.  

 

Figura 61 - Trabalhos da Sociedade Vellosiana: formato MARC 

 

  

Fonte: UFRJ. BASE MINERVA (c2014). 

  

 Ao analisar os registros catalográficos da obra “Trabalhos da Sociedade 

Vellosiana” notou-se que a descrição realizada pela Biblioteca Digital do Museu 

Nacional no padrão Dublin Core próprio para itens em formato digital é mais 

completa do que a disponibilizada para o mesmo título que figura na Base Minerva.  

Com isso, observou-se que a representação documentária para a referida obra 

disponibilizada no site da Biblioteca Digital do Museu Nacional está mais próxima 

dos critérios estabelecidos pela IFLA e pela literatura para a descrição desse tipo de 

material, pois observou-se um detalhamento melhor e mais abrangente para a obra. 

Contudo o registro catalográfico da Base Minerva referente a obra em destaque 
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encontra-se mais detalhado do que a representação comumente realizada para itens 

correntes, porém a representação para esse título disponível no site biblioteca digital 

do Museu Nacional está mais próxima do ideal, pois nela alguns aspectos 

bibliológicos e bibliográficos foram ressaltados.   

 O sistema Aleph é um dos mais completos que foram analisados nesse 

momento. Porém para que o sistema funcione melhor é necessário estar atento a 

essas mudanças de endereço que hospeda o item digitalizado da mesma instituição.  

Vale ressaltar a necessidade de estar periodicamente testando esses links, a fim de 

que ocorra uma melhor funcionalidade do sistema. 

 O site da biblioteca digital do Museu Nacional da UFRJ também disponibiliza 

links de várias outras instituições que possuem projetos semelhantes.  

 No site da Biblioteca Digital da Escola de Música da UFRJ é possível acessar 

obras raras dos séculos XVI ao XVIII, manuscritos autógrafos de alguns dos 

principais compositores brasileiros, documentos históricos, periódicos e iconografia 

(UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DA ESCOLA..., [2016?]).  

 No intuito de conhecer as obras raras da Escola de Música, realizou-se uma 

busca a fim de descobrir o quantitativo dessas obras na Base Minerva. Essa busca 

recuperou 146 registros. Alguns desses registros possuem link para acesso ao 

documento eletrônico. Todavia nenhum desses links direciona à Biblioteca Digital da 

Escola de Música da UFRJ. Acredita-se que no momento não há uma comunicação, 

ou seja, falta interoperabilidade entre os dois sistemas (Aleph –Base Minerva x 

docpro – Biblioteca Digital da Escola de Música).   

 Observa-se na figura 62 a página principal da Biblioteca Digital da Escola de 

Música. 
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Figura 62 – Biblioteca Digital da Escola de Música da UFRJ 

 

Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DA ESCOLA...([2016]). 

 Na intenção de visualizar os resultados oferecidos pela Biblioteca Digital da 

Escola de Música realizou uma busca livre pelo descritor “choro”. Essa busca 

recuperou 15 ocorrências, sendo a primeira representada na figura 84 a seguir.  
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Figura 63 – Resultado de busca na Biblioteca Digital da Escola de Música 

 

Fonte: UFRJ. BIBLIOTECA DIGITAL DA ESCOLA...([2016?]). 

  

 A obra recuperada é intitulada como: “O Veterano: para canto e piano/ poesia 

de Ildefonso Lopes da Cunha - (1)”. Entretanto, ao realizar a busca por esse título na 

Base Minerva não foi localizado nenhum item. Deste modo nota-se uma 

incompatibilidade ou até mesmo uma inconsistência no processo de representação 

descritiva. 

 Cabe ressaltar que embora esses dois sistemas ainda não estejam 

trabalhando concomitantemente, ambos são de grande importância para 

recuperação da informação e acesso aos usuários dessa biblioteca. Infelizmente não 

há como obter o conhecimento sobre o porquê da Biblioteca da Escola de Música ter 

no sistema docpro obras que não são localizadas na Base Minerva, pois o estudo 

realizou-se apenas na observação dos documentos e materiais disponíveis para 

acesso público.  

 O importante é que ambos os sistemas beneficiam os usuários no processo 

de recuperação e acesso a informação.  

 O sistema docpro “Biblioteca Digital da Escola de Música” tem um mecanismo 

de busca diferente do realizado pela Base Minerva, pois neste sistema é possível 

realizar a busca por qualquer palavra existentes nos documentos em formato digital.  

 Nota-se que a palavra choro encontra-se destacada na figura 63. 

 Com a pesquisa realizada nos sites da UFRJ foi possível descobrir que 

algumas bibliotecas como CT Obra Rara possui especificamente acervos raros e 
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que outras bibliotecas como a do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Faculdade de 

Direito, Faculdade de Letras, dentre outras possuem acervos correntes, mas dentro 

de suas coleções também abrigam coleções raras e especiais.  

 A UFRJ é uma instituição muito grande e de considerável importância 

histórica a ponto de que somente ela daria um grande objeto de pesquisa, porém 

como a ideia original desse trabalho era conhecer as coleções especiais digitais 

nessa seção se abordou apenas as principais coleções, pois essas duas bibliotecas 

são as únicas da UFRJ que no momento detém de biblioteca digital formalizada.  

Nota-se que ainda há muito a ser feito, pois a própria Biblioteca do Museu Nacional 

ainda não realizou a digitalização por completo do seu acervo raro bem como a 

Biblioteca da Faculdade de Música realizou todo esse procedimento por completo.  

  O SiBI/UFRJ ainda dispõe do Pantheon Repositório Institucional da UFRJ 

que coleta, preserva e divulga a produção acadêmica digital em todas as áreas do 

conhecimento apresentados em eventos por docentes, pesquisadores, funcionários 

administrativos e discentes de mestrado e doutorado. (UFRJ, c2002-2010).  

 A UFRJ também disponibiliza um site sobre a Divisão de Memória 

Institucional – SiBI/UFRJ onde a busca acerca dessa coleção é realizada na Base 

Minerva que é o catálogo on-line do acervo das bibliotecas da UFRJ. (UFRJ. SiBI, 

MEMÓRIA..., c2008). 

 

5.10 Universidade Federal Fluminense 

 

 A Universidade Federal Fluminense (UFF) foi criada em 1960. Sua origem 

deve-se ao agrupamento das Escolas Federais de Farmácia, Odontologia e Direito 

(1912), Medicina (1926) e Medicina Veterinária (1936) e da agregação de mais 

outras cinco, das quais três eram estaduais, a saber: Enfermagem (1944), Serviço 

Social (1945), Engenharia (1952), e outras duas, particulares, Ciências Econômicas 

(1942) e Filosofia (1947) (UFF, 2016). 

 Em consulta ao site da UFF observou-se que a mesma se encontra nas 

seguintes localidades: Angra do Reis – RJ, Campos dos Goytacazes – RJ, Macaé – 

RJ, Niterói – RJ, Nova Friburgo – RJ, Oriximiná – PA, Petrópolis – RJ, Rio das 

Ostras – RJ, Santo Antônio de Pádua – RJ, Volta Redonda – RJ. (UFF. HOME, 

[2016?]). 
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 Na página principal do site da UFF existe um link referente aos sites da UFF. 

Nessa aba localizou-se um link que direciona a página referente ao Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos UFF. Nessa página existe um link referente ao Menu do 

Sistema de Bibliotecas e Arquivos e esse link direciona para: Arquivos UFF, 

Bibliotecas UFF, Catálogo online do Sistema de Bibliotecas da UFF, Laboratórios 

Técnicos de Documentação, Repositório institucional.  

 Em 1969 foi criado o Núcleo de Documentação (NDC), como Órgão 

Suplementar da Universidade Federal Fluminense (UFF) sendo responsável pela 

coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF. 

Após algumas mudanças no decorrer dos anos este órgão passou a ser subordinado 

à Reitoria UFF tornando-se Superintendência, ou seja Superintendência de 

Documentação (SDC).  

 Atualmente a SDC é composta por vinte e sete Bibliotecas, Coordenação de 

Bibliotecas (CBI), Coordenação de Arquivos (CAR), Centro de Memória Fluminense 

(CMF) e por dois Laboratórios: Laboratório de Conservação e Restauração de 

Documentos (LACORD) e o Laboratório de Reprografia (LARE). Integram também 

sua estrutura administrativa o Conselho Deliberativo (CDL), Grupos Assessores 

Técnicos (GAT’s), Secretaria Administrativa (SA) e Gerência Operacional de 

Tecnologia (GOT). (UFF. SDC, ([2016]).   

 A CBI está subdividida nas seguintes seções está estruturada em três seções: 

Seção de Processamento Técnico (SPTE); Seção de Planejamento e 

Desenvolvimento de Coleções (SPDC); Seção de Informação Referencial 

(SIRE) (UFF. SDC. COORDENAÇÃO..., ([2016]).  

 Observa-se na figura 64 a página principal do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da UFF. Ressalta-se que esse sistema sob a sob responsabilidade da 

Superintendência de Documentação engloba as 29 bibliotecas da UFF, o Centro de 

Memória Fluminense e a Coordenação de Arquivos (UFF. SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS UFF, 2016). 
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Figura 64 – Página do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF 

 

Fonte: UFF. SISTEMA DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS UFF (2016). 

 

 Na página do Sistemas de Bibliotecas e Arquivos da UFF foi possível 

recuperar a existência de 29 bibliotecas que possuem um catálogo eletrônico onde é 

possível a realização de buscas de forma integrada. (UFF. SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS UFF, 2016). 

 Como o foco dessa pesquisa são os catálogos on-line dessa instituição, não 

se abordou os arquivos. Optou-se por trabalhar somente com as unidades e setores 

que se encontram inseridos no catálogo on-line e de acesso público via internet.  

 O quadro 20 dispõe de algumas informações simplificadas acerca do Sistema 

de Bibliotecas da UFF. As observações gerais acerca desse catálogo on-line 

encontram-se na última linha do quadro 20. 
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Quadro 20 – Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Fluminense 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 
informação 

Catálogo on-
line / sistema 

utilizado 

Acervo especial 
digitalizado 

 

Formato de representação do 
acervo digitalizado (MARC, 

DC, outros) Formato de 
representação do acervo 
digitalizado (MARC, DC, 

outros) 
 

Biblioteca Central do 
Gragoatá (BCG) 

Sim / 
Pergamum 

Algumas bibliotecas 
possuem itens de 

cunho raro e 
especial 

digitalizados, porém 
encontram-se 
dispostos no 

repertório 
institucional da UFF, 

ou seja, em um 
sistema diferente do 

catálogo das 
bibliotecas e 
unidades de 

informação do 
sistema UFF 

 

No pergamum-UFF não está 
disponível a representação dos 
itens no formato MARC e nem 

DC, porém as obras do 
Repertório estão dispostas no 

formato DC 
 

Biblioteca Central do 
Valonguinho (BCV) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da Escola 
de Arquitetura e 

Urbanismo (BAU) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da Escola 
de Enfermagem 

(BENF) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da Escola 
de Engenharia e do 
Inst. de Computação 

(BEE) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da Escola 
de Engenharia 

Industrial e 
Metalúrgica de Volta 

Redonda (BEM) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da 
Faculdade de Direito 

(BFD) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da 
Faculdade de 

Economia (BEC) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da 
Faculdade de 

Farmácia (BFF) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da 
Faculdade de 

Medicina (BFM) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca da 
Faculdade de 

Veterinária (BFV) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca das 
Faculdades de 

Nutrição e Odontologia 
(BNO) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca de 
Administração e 

Ciências Contábeis 
(BAC) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca de Macaé 
(BMAC) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca de Nova 
Friburgo (BNF) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca de Pós-
Graduação em 

Geoquímica (BGQ) 

Sim / 
Pergamum 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 
informação 

Catálogo on-
line / sistema 

utilizado 

Acervo especial 
digitalizado 

 

Formato de representação do 
acervo digitalizado (MARC, 

DC, outros) Formato de 
representação do acervo 
digitalizado (MARC, DC, 

outros) 
 

Biblioteca de Pós-
Graduação em 

Matemática (BPM) 

Sim / 
Pergamum 

Algumas bibliotecas 
possuem itens de 

cunho raro e 
especial 

digitalizados, porém 
encontram-se 
dispostos no 

repertório 
institucional da UFF, 

ou seja, em um 
sistema diferente do 

catálogo das 
bibliotecas e 
unidades de 

informação do 
sistema UFF 

 

No pergamum-UFF não está 
disponível a representação dos 
itens no formato MARC e nem 

DC, porém as obras do 
Repertório estão dispostas no 

formato DC 
 

Biblioteca de Rio das 
Ostras (BRO) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Aterrado 
Volta Redonda 

(BAVR) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Campus 
de Petrópolis (BCPE) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Instituto 
de Educação de Angra 

dos Reis (BIAR) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Instituto 
Biomédico (BIB) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Instituto 
de Física (BIF) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Instituto 
de Geociências (BIG) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca do Instituto 
do Noroeste 

Fluminense de 
Educação Superior 

(BINF) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca Flor de 
Papel (BFP) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca Monteiro 
Lobato (BML) 

Sim / 
Pergamum 

Biblioteca Universitária 
de Campos dos 

Goytacazes (BUCG) 

Sim / 
Pergamum 

Centro de Memória 
Fluminense (CEMEF) 

Sim / 
Pergamum 

OBSERVAÇÕES 

Várias bibliotecas e unidades de informação do sistema da UFF possui 
itens especiais e raros que não estão digitalizados, mas alguns desses 
itens em formato digital encontram-se disponíveis para acesso na íntegra 
no site do Repertório. 

 
Fonte:  Elaborado pela autora. 

 

 O sistema que gerencia o catálogo on-line das bibliotecas e unidades de 

informação que fazem parte do Sistema de Bibliotecas da UFF é o sistema 

Pergamum. Essa base denomina-se pergamum UFF.  

 No catálogo on-line pergamum-uff é possível realizar: 1) Busca por: Livre, 

Título, Assunto e Autor; 2) Ordenação: Título, Ano de Publicação, Código de acervo, 

Tipo de obra, Idioma, Descrição física, Referência; 3) Unidade de Informação: Todas 
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ou delimitar por Gragoatá: Todas, Central do Gragoatá – BCG, Centro de Memória 

Fluminense – CMF, Flor de Papel – BFP, Laboratório de Conservação e 

Restauração de Documentos – LACORD, Seção de Processamento Técnico – 

SPTE. Praia Vermelha: Todas, Arquitetura e Urbanismo – BAU, Engenharia – BEE, 

Física – BIF, Geociências – BIG. Unidades em Niterói: Todas, Monteiro Lobato – 

BML, Direito – BFD, Economia – BEC, Enfermagem – BENF, Farmácia – BFF, 

Instituto Biomédico – BIB, Medicina – BFM, Veterinária – BFV. Unidades no Interior 

do Estado: Todas, Universitária de Campos dos Goytacazes – BUCG, Instituto de 

Educação de Angra dos Reis – BIAR, Instituto do Noroeste Fluminense – BINF, 

Nova Friburgo – BNF, Rio das Ostras – BRO, Volta Redonda - Aterrado – BAVR, 

Volta Redonda - Escola de Engenharia – BEM, Macaé – BMAC, Campus de 

Petrópolis – BCPE. Valonguinho: Todas, Administração e Contábeis – BAC, Central 

do Valonguinho – BCV, Geoquímica – BGQ, Nutrição e Odontologia – BNO, Pós-

Graduação em Matemática – BPM; 4) Tipo de obra: Todos, Anais de evento, 

Apostila, Artigo de Periódico, Capítulo de Livro, Cartazes, Catálogo, CD-ROM, CD-

ROM (Audio), Disquete, Dissertações, Dissertações da UFF, DVD, E-book, Filme, 

Fita Cassete, Fita de vídeo Folheto, Fotografia, Gravura, In-folio, Jogo educativo, 

Legislação, Livro, Manual, Mapas, Mon. pós graduação, Monografia, Norma técnica, 

Obra de referência, Partitura Patente, Periódicos, Projeto final, Publicação avulsa, 

Publicação e aluno UFF, Publicação seriada, Recorde de jornal (UFF), Relatórios em 

geral, Resenha, Resumo de evento, Separata, Slide, Software, Teses, Teses da 

UFF, Teste psicológico, Texto em braile, Trabalho de conclusão de curso, Trabalhos 

de congresso, Em branco e Sem tipo definido no sistema anterior; 5) Coleção: 

Todas, Coleção Estudos Americanos, Coleção Bárbara Levy, Pós Graduação em 

Economia, Coleção Sales Cunha, Coleção Obras Raras, Coleção Ismael Coutinho, 

Coleção Estudos Galegos, Coleção Carlos Nelson, Acervo PROGER, Produção 

Científica da Geoquímica, Coleção Hugo Tavares, Coleção Alair Gomes, Coleção 

Maria Elisa Meira, Projeto Edital Universal CNPQ, Clipping UFF, Pós-Graduação em 

Química Orgânica, Coleção Bourbaki, Curso de Serviço Social, Coleção Nóbrega de 

Siqueira, TCC BEC 2005, Ciências Econômicas (Niterói), TCC BEC 2006, CD-ROM 

Bec, TCC BFD 2004, TCC BFD 2005, TCC BFD 2006, TCC BFD 2003, Coleção 

Ciências Criminais, Coleção Michel Herman, Coleção Maria Jacintha, Enfermagem 

(Niterói), Geografia, Geofísica Biblioteca Depositária IBGE, Ciência da Computação, 

TCC BEC 2007, Engenharia de Petróleo, Engenharia Química, Engenharia de 
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Produção (Niterói), Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 

Prof. Ney dos Santos Oliveira, Veterinária Farmácia, Engenharia de 

Telecomunicações, Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Engenharia 

de Agronegócios (Volta Redonda), Engenharia Agrícola Odontologia, Direito, 

Estatística, Química, Matemática, Ciências Biológicas, Engenharia Metalúrgica 

(Volta Redonda), Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda), Engenharia 

Mecânica (Volta Redonda), Administração (Volta Redonda), Esc. Ciências Humanas 

- Volta Redonda, Engenharia de Produção (Volta Redonda) Coleção Paulo de 

Almeida Campos, Coleção Lydia Podorolski, Matemática (Pós-Graduação), TCC 

BCG 2007, Mest. Multidisciplinar - VCE - Volta Redonda, Acervo Não Circulante, 

Coleção Infanto Juvenil, TCC BEC 2008, Periódico nacional corrente Periódico 

nacional não corrente, Periódico estrangeiro corrente, Periódico estrangeiro não 

corrente, Periódico de referência, TCC BCG 2008, Coleção Emílio Eigenheer, TCC 

BEC 2009, TCC BCG 1998, TCC BCG 1999, TCC BCG 2000, TCC BCG 2001, TCC 

BCG 2002, TCC BCG 2003, TCC BCG 2004, TCC BCG 2005, TCC BCG 2006, 

Coleção LABHOI, Justiça Administrativa (Mestrado), TCC BCG 2009, TCC BEC 

2010 Coleção Gilberto E. Chaudon, TCC BEC 2011, Coleção Tecnologia de 

Alimentos, TCC BCG 2010, M. ESP BCG 2000, M. ESP BCG 2001, M. ESP BCG 

2002, M. ESP BCG 2003, M. ESP BCG 2004, M. ESP BCG 2005, M. ESP BCG 

2006, M. ESP BCG 2007, M. ESP BCG 2008, M. ESP BCG 2009, M. ESP BCG 

2010, Edital FAPERJ 2010: Biblioteca Central do Gragoatá, TCC BCG 2011, Pós 

Graduação em História e Ciência Política, Coleção João F. Brandão Jr., Direito 

Constitucional (Mestrado), Coleção Prof. Armando Martins de Barros, TCC BEC 

2012, Ciência Ambiental, Coleção Cesar de Araujo, Edital FAPERJ 2012: Biblioteca 

de Farmácia, Edital FAPERJ 2012: Biblioteca do Aterrado, Edital FAPERJ 2012: 

Biblioteca de Rio das Ostras, FINEP-PROINFRA 2007:Biblioteca Central do 

Gragoatá, Emenda Parlamentar: Biblioteca do Aterrado Coleção Profa Maria Teresa 

Scotton José, TCC BCG 2012, Edital FAPERJ 2012: Biblioteca de Economia, TCC 

BEC 2013, TCC BCG 2013, Edital FAPERJ 2013: Biblioteca de Rio das Ostras, 

Cartazes Cinematográficos, Edital FAPERJ 2013: Biblioteca da Escola de 

Engenharia, Edital FAPERJ 2012: Biblioteca Central do Gragoatá, Edital FAPERJ 

2013: Biblioteca Central do Gragoatá, Coleção Marco Lucchesi, Mestrado em 

Administração (Niterói), Edital FAPERJ 2014: Biblioteca do Aterrado, Edital FAPERJ 

2014: Biblioteca de Engenharia de Volta Redonda, TCC BEC 2014, Ciências 
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Atuariais (Niterói), Edital FAPERJ 2014: Biblioteca Central do Gragoatá, Acervo 

Funemac, Edital Faperj 2014: Biblioteca do Instituto do Noroeste Fluminense, Edital 

FAPERJ 2013: Biblioteca de Engenharia de Volta Redonda. 

 Ao olhar a página do catálogo on-line da UFF é possível observar as várias 

possibilidades de busca. Porém não se observou a delimitação de coleções 

especiais ou raras no formato digital, ou seja, é possível realizar a busca delimitando 

por coleção obras raras e não pela soma das expressões “coleção obras raras + 

documentos no formato digital” pelo binômio “coleção obras raras + documentos no 

formato digital”. 

 Em um primeiro momento, optou-se pela busca de itens raros no acervo. Para 

tal, realizou-se uma busca apenas selecionando a alternativa coleção Obras Raras. 

No entanto, não foi possível obter esse quantitativo sem a inclusão de algum termo 

de busca. Assim sendo, realizou-se outra busca onde o termo pesquisado foi Obra 

rara e foi selecionado o tipo de coleção “Coleção Obras Raras”. Essa nova busca 

recuperou 03(três) resultados.   

 Na figura 65, observa-se o resultado da busca por Obra Rara no catálogo on-

line da UFF.  

 

Figura 65 – Busca por obra rara no catálogo da UFF 

 

Fonte: PERGAMUM-UFF (c2000-2014). 
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 Dos três resultados fornecidos pelo sistema pergamum-uff, optou-se pela 

escolha do que possui a data de publicação mais antiga. Entretanto a obra 

recuperada cujo título é: “SERRAINE, Florival. Cultura brasileira [ensaios]: 

Fortaleza: Edésio, 1938” também não se encontra disponível em formato digital. Por 

isso não foi aqui analisada por não se adequar aos critérios dessa pesquisa. 

 Entretanto, vale ressaltar que o sistema pergamum-uff não dispõe da 

representação nos formatos MARC e nem no DC. Cabe também destacar que o 

sistema pergamum-uff não disponibiliza alternativas de buscas em prol da 

recuperação de registros de documentos especiais e raros que também se 

encontrem no formato digital. 

 Assim sendo, nota-se que a UFF possui em seus acervos bibliográficos 

coleções que podem ser caracterizadas como especiais e raras. Porém o modo de 

busca no sistema não facilita a recuperação dessas coleções, como acontece com o 

Aleph da UFRJ em que é possível a busca por data de publicação e Coleção de 

Obras Raras, mesmo sem inserir qualquer termo que confere qualidade a obra que 

está sendo requisitada.  

 Como tentativa de recuperar algum documento especial que se encontre 

digitalizado e representado na instituição, optou-se por consultar o Repositório 

Institucional da UFF que está subordinado a SDC. Neste repositório é possível 

acessar documentos pertencentes a várias comunidades conforme a seguir: 

Ciências Agrárias [0]; Ciências Biológicas [0]; Ciências da Saúde [269]; Ciências 

Exatas e da Terra [160]; Ciências Humanas, Linguísticas, Letras e Artes [282]; 

Ciências Sociais Aplicadas [688]; Engenharias [290]; ESR - Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional [0]; Gestão UFF [0]; INFES - Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior [0]; Multidisplinar [5]; SDC - 

Superintendência de Documentação [72] . (REPOSITÓRIO UFF INSTITUCIONAL, 

c2002-2010). 

 O software que gerencia o Repositório da UFF é o DSpace. 

 Na figura 66 encontra-se representada a página principal do Repositório UFF. 
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Figura 66 – Repositório institucional da UFF 

  

Fonte: REPOSITÓRIO UFF INSTITUCIONAL (c2002-2010). 

 

 Na tentativa de localizar algum objeto especial digitalizado, resolveu-se ir ao 

link Navegar (localizado no lado esquerdo da página principal do Repositório) e 

depois clicar em comunidades e coleções. Para busca no referido repositório, abriu-

se o campo de busca em todas as comunidades, sob comunidades e coleções 

presentes no repositório.  

 O Repositório UFF Institucional, disponibiliza uma série de documentos de 

vários setores e Grupo de Pesquisa. O item escolhido para ser demonstrado nesse 

estudo faz parte do acervo do Grupo de Pesquisa História e Educação em 

Matemática (HEDUMAT). 

 A base das pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa HEDUMAT está no 

desenvolvimento de estudos de caráter histórico que averiguam a atividade 

matemática, suas manifestações em práticas pedagógicas e os modos de circulação 

e assimilação do conhecimento matemático com a finalidade de ensino. O grupo tem 

interesse por conteúdos e práticas relacionadas a Matemática; a circulação, 

avaliação e adoção de obras didáticas nos séculos XIX e XX; os professores e 

autores de textos e manuais didáticos; as discussões sobre o ensino de Matemática 

por meio da imprensa pedagógica; os programas de ensino, reformas e legislação 

educacional; as instituições de ensino que abarcaram na promoção e divulgação de 

conhecimento matemático em diferentes níveis; entre outros (UFF. GRUPO... 

([2016]). 
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 A seguir é apresentou-se o caminho percorrido para recuperação de registro 

de especial com conteúdo digital que analisou-se no trabalho. Na página principal do 

Repertório destaque da Figura 66 é possível definir em quais das comunidades que 

fazem parte do Repertório deseja-se efetuar a busca. 

 Nesta página optou-se por seguir o seguinte caminho conforme a figura 67. 

 

Figura 67 – Busca por obra rara ou especial no repositório 

 

Fonte: REPOSITÓRIO UFF INSTITUCIONAL (c2002-2010). 

 

 Neste sentido, nota-se que a área Ciências Humanas, Linguísticas, Letras e 

Artes do repositório detêm 260 itens.   Desta forma, optou-se por escolher os 

materiais do Grupo de Pesquisa História e Educação em Matemática (HEDUMAT) 

vinculado a Faculdade de Educação (FEUFF). Ao clicar em HEDUMAT - Obras raras 

[13] e posteriormente em data por documento recuperou-se um total de 13(treze) 

documentos conforme apresentado na Figura 67.  

 Desses resultados escolheu-se o que possui a data de publicação mais antiga 

dentre as recuperadas, cujo título é: CONDORCET, NICOLAS. Methodo para 

aprender a contar com segurança e facilidade. Livraria Nicolau Alves - 

Successores Alves & C. 1883. Conforme representado na figura 68. 
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Figura 68 – Methodo para aprender a contar: registro bibliográfico 

 

Fonte: REPOSITÓRIO UFF INSTITUCIONAL (c2002-2010). 

 

 Após a recuperação do registro referenciado na Figura 68, optou-se por tentar 

localizar o seu documento físico no catálogo pergamum-uff. Porém este item raro 

não foi localizado na base. Isso mostra que não há uma ligação compartilhada com 

os dois sistemas.  

 Com a consulta aos sites, Repertórios e catálogos institucionais, não é 

possível inferir sobre o porquê de não haver essa comunicação entre sistemas 

Repertório Institucional X Catálogos, pois no caso de obras de Grupo de Pesquisa 

existem várias formas de aquisição de acervos e trâmites burocráticos a serem 

seguidos. Não há como afirmar que a obra destacada nas Figuras 68 e 69 fazem 

parte do patrimônio das Bibliotecas da UFF. O que se percebeu foi que o conteúdo 

digital da obra referente à Figura 69 traz o ex-libris do Grupo de Pesquisa 

HEDUMAT e não uma marca de propriedade referente às Bibliotecas da UFF. Neste 

sentido, não há como definir se a falta de comunicação entre os sistemas são 

referentes a alguma falha no momento de aquisição, implantação e manutenção dos 

sistemas gerenciadores ou se somente se refere a seguimento de trâmites 

burocráticos quanto a patrimonialização de bens institucionais. 

 Na figura 69 é possível verificar a página de rosto no meio digital da obra 

referenciada na figura 68. 
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Figura 69 – Methodo para aprender a contar: página de rosto 

 

Fonte: REPOSITÓRIO UFF INSTITUCIONAL (c2002-2010). 

 

 Na figura 70 encontra-se a representação da obra intitulada como “Methodo 

para aprender a contar com segurança e facilidade” no formato DC. 
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Figura 70 - Methodo para aprender a contar: formato DC  

 

Fonte: REPOSITÓRIO UFF INSTITUCIONAL (c2002-2010). 

  

 O observado na UFF lembra a constatação do caso da Biblioteca Digital da 

Escola de Música da UFRJ com a Base Minerva da UFRJ, onde o que há em um 

sistema não é referenciado no outro. Acredita-se que essa falta de compartilhamento 

de informações entre sistemas dificulta na recuperação de documentos. O ideal é 

que esses sistemas e base de dados trabalhem em concomitância, principalmente 

dentro de uma mesma instituição. Porém como a pesquisa realizou-se somente por 

análise de catálogos on-line não é possível afirmar o porquê dos catálogos e 

repertórios institucionais de uma mesma instituição não estabelecerem uma 

comunicação entre si, ou seja, não dá para afirmar que isso acontece por alguma 

forma de imprudência no planejamento, organização e manutenção dos catálogos. 
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5.11 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

 A primeira iniciativa de criação da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ) deu-se em 1910, com o Decreto 8.319. Sua sede da época foi 

instalada em 1911 e em 1913 foi inaugurada oficialmente. Essa escola criada na 

época denominava-se Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.  

 Após habitar diferentes endereços: Maracanã, Deodoro e Praia Vermelha no 

município do Rio de Janeiro, Alameda São Boaventura em Niterói, apenas em 1948 

houve a iniciativa de transferir seu campus para a localidade de sua sede atual, as 

margens da Antiga Rodovia Rio-São Paulo, atual BR-465.  

 Atualmente a UFRRJ além de Seropédica-RJ também possui mais dois 

campus sendo um em Nova Iguaçu –RJ e outro em Três Rios-RJ. (UFRRJ. 

INSTITUCIONAL..., c0-2016).  

 Na página principal da Biblioteca Central da UFRRJ, como mostrado na figura 

71, é possível acessar um link que se direciona ao catálogo on-line das bibliotecas e 

unidades de informação que fazem parte da UFRRJ.  

 

Figura 71 – Página da Biblioteca Central da UFRRJ  

 

Fonte: UFRRJ. BIBLIOTECA CENTRAL (c2015-2016). 

 

 O quadro 21 dispõe de algumas informações simplificadas acerca do acervo 

das bibliotecas e unidades de informação que fazem parte da UFRRJ. 
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Quadro 21 -  Bibliotecas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Bibliotecas e/ ou 
unidades de 
informação 

Catálogo 
on-line / 
sistema 
utilizado 

Acervo 
especial 

digitalizado 

Formato de 
representação 

do acervo 
digitalizado 
(MARC, DC, 

outros) 

Observações 

Biblioteca Central 
/ Centro de 

Documentação 
Ivan Ribeiro 

Sim / 
Pergamum Não 

identificado 
MARC 

No catálogo on-line 
localizou-se item do final do 

século XIX e com isso 
infere que a instituição 
possa obter em seus 

acervos obras com cunho 
especiais. Não foi 

localizada em nenhuma 
das páginas relacionadas 

as unidades de informação 
da UFRRJ nenhuma obra 

com características 
especiais digitalizadas. 

Campus Nova 
Iguaçu / 

biblioteca IMNI 

Sim / 
Pergamum 

Não 
identificado 

MARC 

Campus Campos 
dos Goytacazes / 

biblioteca Dr. 
Leonel Miranda 

Sim / 
Pergamum Não 

identificado 
MARC 

Instituto de 
Ciências 

Humanas e 
Sociais – ICHS / 

biblioteca do 
CPDA (Núcleo de 

Movimentos 
Sociais; Sala 

Professora Maria 
Yedda Leite 

Linhares) 

Sim / 
Pergamum 

Não 
identificado 

MARC 

Colégio Técnico 
da UFRRJ / 
Biblioteca do 

CTUR 

Sim / 
Pergamum Não 

identificado 
MARC 

Instituto Três 
Rios / Biblioteca 

Três Rios 

Sim / 
Pergamum 

Não 
identificado 

MARC 

Instituto de 
Ciências 
Humanas 

Biblioteca Central 
do ICHS 

Sim / 
Pergamum 

Não 
identificado 

MARC 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na página da Biblioteca Central da UFRRJ existe um link “Acesso Rápido ao 

Acervo Local” que direciona ao catálogo on-line da instituição. Esse catálogo on-line 

é gerenciado pelo sistema Pergamum. Na figura 72 é possível verificar a página 

principal do catálogo on-line das bibliotecas e unidades de informação da UFRRJ. 
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Figura 72 – Catálogo das bibliotecas e unidades de informação da UFRRJ  

 

Fonte: UFRRJ. PESQUISA GERAL (c2000-2014). 

  

 No catálogo on-line das bibliotecas da UFRRJ é possível realizar a busca nas 

seguintes unidades de informação: Biblioteca Central, Biblioteca IMNI, Biblioteca Dr. 

Leonel Miranda, Biblioteca ICHS/CPDA, Biblioteca CTUR, Biblioteca Três Rios, 

Biblioteca do ICHS, Centro de Documentação Ivan O. Ribeiro, Núcleo de 

Movimentos Sociais, Sala Professora Maria Yedda Leite Linhares.  

 Cabe ressaltar que nesse catálogo, também é possível delimitar a busca por 

tipo de obra da seguinte forma: Artigos, DVD, APO, BOL, CDS, FVD, MAN, PCD, 

PLV, REG, RTC, SEP, Livro Técnico, CD-ROMs, Livros, Folhetos, Catálogos, 

Recortes, Dissertações, TCC, Normas, Teses, TCC – P, Música, Transparências, 

Cartazes, Base de Dados, Periódicos, Jogos, Relatórios, Capítulo de Livros, Jornais, 

ANL, Gravação de Vídeo, Mapas, Slides, Gravação de Som, Disquetes, Legislação, 

Processos. Alguns desses tipos de obras estão apresentados em siglas e isso 

dificulta a compreensão do tipo de material na hora da realização das buscas. 

 Na página principal da Biblioteca Central existe um link denominado Acervos 

Virtuais, porém ao ser direcionado a referida página é possível acessar o seguinte 

conteúdo: Ebooks, PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES – Portal Capes, BASES 

DE DADOS: A Biblioteca disponibiliza algumas bases de acesso permanente e 

outras por um período de avaliação. Porém nesse link não é possível acessar 

nenhuma obra relacionada a itens de coleções especiais digitalizados. 
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 Na tentativa de recuperar algum item que possa ser alocado em coleção 

especial realizou-se a seguinte busca no catálogo on-line: Buscou-se por Rio de 

Janeiro / Buscar por: livre selecionando o campo “Palavra” e delimitando pelo ano de 

publicação 1890. Com isso, recuperou-se apenas o seguinte registro: Sampaio, F. L. 

Bittencourt [Org.]. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro :   Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1890.   A busca foi em todas as unidades de 

informação. Essa busca gerou um resultado conforme a figura 73: 

 

Figura 73 – Resultado de busca por item especial no catálogo da UFRRJ 

 

Fonte: UFRRJ. PESQUISA GERAL (c2000-2014).  

 

 Buscou-se também a quantidade de exemplares da referida obra da figura 73 

e o sistema recuperou apenas um exemplar com tipo de empréstimo normal. Só o 

fato de essa obra possuir tipo de empréstimo mostra que mesmo ela tendo sido 

publica em 1890 não é considerada especial pela instituição, já que de acordo com o 

sistema é permitido a efetuação de empréstimo da mesma. Ou, o catálogo não foi 

preenchido de modo adequado, informando que o item está disponível para 

empréstimo, quando não deveria estar. 

 Na figura 74 encontra-se representados os exemplares físicos da obra 

referenciada na figura 73. 
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Figura 74 – Resultado de busca por item especial: exemplares disponíveis 

 

Fonte: UFRRJ. PESQUISA GERAL (c2000-2014).  

  

 Como não foi possível a recuperação desse item em formato digital, que é o 

foco dessa pesquisa, esse registro não será analisado. 

 A única menção acerca de obras raras e especiais que se localizou nesse 

instituição encontra-se no regimento da biblioteca que define que não poderão sair 

para empréstimo domiciliar as obras de referência e nem as obras especiais. A 

instituição entende por obras especiais as publicações raras e esgotadas. (UFRJ. 

BIBLIOTECA CENTRAL. Regimento..., 1989). 

 Como a pesquisa foi realizada somente dentro das informações disponíveis 

on-line não foi possível descobrir se a referida instituição possui coleções especiais 

digitalizadas, porém em virtude dos fatos já arrolados e descobertos por intermédio 

de pesquisa no catálogo on-line das instituições nota-se que a instituição possui 

documentos do século XIX e com isso subentende-se que a mesma possua em seus 

acervos documentos especiais, mas que ainda não são disponíveis para acesso ao 

público à distância.  

 Na seção seguinte será apresentado o produto dessa pesquisa que é o 

panorama da representação em coleções especiais das instituições que fizeram 

parte do estudo. 
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6 PANORAMA DA REPRESENTAÇÃO EM COLEÇÕES ESPECIAIS 

  

 Com base na análise dos dados obtidos ao longo das buscas realizadas nos 

catálogos on-line e sites das 11(onze) instituições de ensino superior, que fizeram 

parte dessa pesquisa, possibilitou a configuração de um panorama geral acerca dos 

acervos e representação dos itens de coleções especiais digitalizados. As 

informações extraídas nos processos de consultas aos sítios eletrônicos 

institucionais, que abarcaram essa pesquisa, configuram-se no quadro 22, que 

retratam brevemente o panorama geral da representação de coleções especiais das 

instituições inerentes ao referido estudo e em relação as demais ponderações 

expostas. 

 O quadro a seguir apresenta na primeira coluna a instituição estudada. A 

segunda coluna mostra se a instituição possui ou não documentos especiais em 

seus acervos, não importando se estão digitalizados ou não. A terceira coluna 

refere-se ao fato de ter sido feita a identificação de itens especiais referenciados nos 

catálogos on-line da instituição. Cabe ainda destacar que abaixo das linhas 

referentes à coluna de cada instituição, localizam-se particularidades sobre cada 

uma na linha de observações. As instituições possuem cores intercaladas entre si, a 

fim de que seus dados fiquem efetivamente delimitados dentro do quadro.  

 
Quadro 22 – Panorama geral da representação de coleções especiais 

INSTITUIÇÃO 
COLEÇÕES OU 

DOCUMENTOS ESPECIAIS 
EM SEUS ACERVOS 

COLEÇÕES OU DOCUMENTOS 
ESPECIAIS DIGITALIZADOS 

1. CEFET/RJ 
Não identificado no catálogo on-
line 

Não identificado no catálogo on-line 
nem nos demais sites da instituição 

OBSERVAÇÕES: 

-Utiliza o sistema SophiA que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line nos formatos MARC e DC. 

2. ENCE 
Não identificado no catálogo on-
line 

Não identificado no catálogo on-line tão 
quanto nos demais sites da ENCE 

OBSERVAÇÕES: 

-Utiliza o sistema Pergamum que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line no formato MARC. 

3. IFF 
Não identificado no catálogo on-
line 

Não identificado no catálogo on-line 
nem nos demais sites da instituição 

OBSERVAÇÕES: 

-Utiliza o sistema Informa que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line no formato de uma Ficha Catalográfica tradicional (12,5 x 7,5). 

 
 

(Continua) 
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  (Continuação) 

INSTITUIÇÃO 
COLEÇÕES OU 

DOCUMENTOS ESPECIAIS 
EM SEUS ACERVOS 

COLEÇÕES OU DOCUMENTOS 
ESPECIAIS DIGITALIZADOS 

4.  IME Identificado 
Não identificado no catálogo on-line 
nem nos demais sites da instituição 

OBSERVAÇÕES: 

-No catálogo on-line localizou-se item raro, porém impresso. 
-Utiliza o sistema Pergamum que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line no formato MARC. 

5. INES 
Não identificado no catálogo on-
line 

Não identificado no catálogo on-line 
nem nos demais sites da instituição. 

OBSERVAÇÕES: 

-No catálogo on-line localizou-se itens correntes no formato digital. 
- Utiliza o sistema SophiA que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line nos formatos MARC e DC. 

6. UERJ  Identificado Identificado 

OBSERVAÇÕES: 

-Localizou-se obras raras impressas no catálogo e um item da seção de 
memória digitalizado. 
- Utiliza o sistema SophiA que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line nos formatos MARC e DC. 35 

7. UENF Identificado 
Não identificado no catálogo on-line 
nem nos demais sites da instituição 

OBSERVAÇÕES: 

-A instituição dispõe de itens raros em seus acervos, porém não foi 
identificado nenhum item que fora digitalizado nem no catálogo on-line e 
nem nos sites da UENF. 
-Utiliza o sistema Informa que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line no formato de uma Ficha Catalográfica tradicional (12,5 x 7,5). 
-A configuração do Informa na UENF dispõe de maiores possibilidades de 
busca do que a configuração do mesmo sistema no IFF inclusive nesta 
instituição é possível realizar a busca por tipo de publicações Obras Raras. 

8. UNIRIO  Identificado Identificado 

OBSERVAÇÕES:  

-Localizou-se item raro em formato digital, mas o arquivo digital foi 
hospedado em domínio de outra instituição. 
- Utiliza o sistema SophiA que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line nos formatos MARC e DC. 
 

 

 
 
 
 
 
 

(Continua) 
 

                                            
35 Porém no registro de uma das obras utilizadas como exemplo no decorrer deste trabalho não foi 
possível abrir a mesma no formato DC. 
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(Conclusão) 

INSTITUIÇÃO 
COLEÇÕES OU 

DOCUMENTOS ESPECIAIS 
EM SEUS ACERVOS 

COLEÇÕES OU DOCUMENTOS 
ESPECIAIS DIGITALIZADOS 

9. UFRJ Identificado Identificado 

OBSERVAÇÕES: 

-Dentro da própria instituição existem duas bibliotecas digitais e alguns 
itens raros na representação no catalogo on-line estão inclusos link de 
instituições externas que dispõe do item em formato digital. 
-Utiliza o sistema Aleph com a interface de usuário Base Minerva que além 
de expor os dados básicos da obra (Autor, Título, Edição, Assunto, 
Localização física, dentre outros) dispõe também da representação de 
todos os itens que fazem parte do catálogo on-line nos formatos MARC. 

10. UFF Identificado Identificado 

OBSERVAÇÕES:  

-A instituição dispõe de um repertório institucional que disponibiliza itens 
dos seus acervos raros digitalizados. 
-Utiliza o sistema Pergamum que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros), porém 
até o momento em que realizou-se as buscas neste catálogo on-line 
diferente das demais instituições elencadas no estudo que também utilizam 
o Pergamum está não dispusera a representação no formato MARC.   

11. UFRRJ 
Não identificado como raro ou 
especial, mas localizou-se item 
do final do século XIX 

Não identificado no catálogo on-line 
nem nos demais sites da instituição 

OBSERVAÇÕES:  

-No catálogo on-line localizou-se item impresso do final do século XIX e 
com isso infere que a instituição possa obter em seus acervos obras com 
cunho especiais.  
- Utiliza o sistema Pergamum que além de expor os dados básicos da obra 
(Autor, Título, Edição, Assunto, Localização física, dentre outros) dispõe 
também da representação de todos os itens que fazem parte do catálogo 
on-line no formato MARC. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

   

 Embora muitas das instituições que fizeram parte desse estudo possuam 

mais de um século de existência, não se localizou muitos itens de coleções 

especiais dessas instituições tradicionais já digitalizados. Ao consultar os registros 

bibliográficos dos itens especiais existentes na maioria dessas instituições não era 

possível a visualização de links que pudessem direcionar a outras instituições que 

pudessem disponibilizar o acesso ao item digitalizado. Porém visualizou-se no 

decorrer do estudo alguns casos em que essa prática já é realizada. 

 Algumas instituições possuem em seus acervos artefatos raros e especiais. 

Porém não dispõem dos referidos itens em formato digital e em suas catalogações 

não se encontra link para acesso em outras instituições. Em relação aos sistemas 

utilizados pelas bibliotecas e unidades de informação das instituições, localizaram-se 

os seguintes: Aleph, Informa, Pergamum e SophiA. Contudo, cada instituição optou 

por diferentes formas de configuração da interface dos seus sistemas. Tendo em 
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vista que um mesmo sistema dispõe de diferentes formas e campos de pesquisa e 

consequentemente de resultados. 

 Uma dessas diferenças de configuração é o fato do sistema Pergamum 

utilizado pela ENCE, IME, UFF e UFFRJ na configuração realizada para a UFF, ou 

seja, no catálogo da UFF não dispor da representação dos seus itens no formato 

MARC. Desta forma, notou-se que a configuração ou versão do Pergamum utilizada 

pela UFF ainda é deficitária frente as demais instituições participantes do estudo. Já 

nas configurações utilizadas pelas demais instituições é possível obter essa 

informação. Isso mostra que cada instituição pode formatar o software de 

gerenciamento de bibliotecas e unidades de informação, de acordo com as suas 

necessidades. 

 As possibilidades de métodos e tipos de busca que um sistema oferece 

podem revelar que não dependem somente do software, mas também provêm da 

atuação do bibliotecário responsável pela implantação do sistema, ao estabelecer os 

campos de busca para melhor utilização da ferramenta. Vale destacar que o fator 

financeiro (ou recursos financeiros, corte de verbas) também interfere diretamente 

na aquisição de um software que possibilite maiores recursos para busca e 

recuperação da informação. Em muitos casos o bibliotecário ou responsável pela 

biblioteca pode até ter verificado dificuldades e um número limitado de recursos em 

um determinado software, porém não foi possível a contratação de um sistema que 

dispusesse maior número de recursos. 

 Todavia cada versão de um determinado sistema dispõe de mais ou de 

menos recursos e esse fator influencia no modo de obtenção e recuperação dos 

resultados das buscas. Uma vez que, quanto maior o número de recursos, mais 

bem-sucedida será a busca. Infelizmente somente com a busca nos catálogos on-

line e nos sites institucionais não foi possível identificar a versão dos sistemas 

utilizados por cada uma das instituições. Essa identificação seria importante para 

constatar se as deficiências na configuração dos filtros de busca de um mesmo 

software são maiores ou menores. Porém em instituições distintas estariam 

atreladas a versão do software que cada uma das instituições dispõe. 

 No quadro 23, demonstrou-se o percentual de uso de cada instituição em 

relação aos 04 (quatro) softwares de gerenciamento de catálogos de bibliotecas e 

unidades de informação. 
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Quadro 23 – Instituições x Sistemas 

SISTEMA INSTITUIÇAO 

PERCENTUAL DE 
INSTITUIÇÕES QUE 

UTILIZAM O 
SISTEMA 

Aleph UFRJ ≅ 9,09 % 

Informa IFF e UENF ≅ 18,18 % 

Pergamum ENCE, IME, UFF e UFRRJ ≅ 36,36 % 

Sophia CEFET/RJ, INES, UERJ e UNIRIO ≅ 36,36 % 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No entanto, o quadro 23 demonstra apenas o grau de utilização acerca do 

número de instituições que o adotaram. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o 

Aleph software utilizado pela UFRJ atende mais bibliotecas e unidades de 

informação do que o Informa, que atualmente é utilizado por duas instituições que 

fazem parte desta pesquisa, ou seja, uma instituição a mais que o Aleph. 

 A Base Minerva é a interface do Aleph acessível ao usuário, sendo que 

somando as duas instituições (UENF e IFF) que utilizam o Informa, esse software 

atende atualmente apenas 17 unidades. Já o Aleph, que engloba apenas uma 

instituição, atende 3 vezes mais bibliotecas e unidades de informação do que o 

Informa. 

 Assim sendo, o quadro 23 expõe apenas o percentual de instituições 

atendidas e não a porcentagem de bibliotecas e unidades de informação versus 

software 

 Quando o sistema possibilita a busca por tipo de coleções, logo beneficia a 

recuperação da informação e consequentemente a eficiência e eficácia dos 

resultados. Pois dessa forma, o usuário não precisará criar por conta própria novas 

possibilidades, estratégias de busca e muitas das vezes não perderá seu tempo indo 

fisicamente a uma instituição buscar determinada informação que talvez a instituição 

possa não possuir de fato. Contudo, quando a instituição disponibiliza em seu 

catálogo o link para acesso digital da obra, o usuário tem a real certeza de que o 

objeto procurado de fato existe. Ressalta-se ainda o fato de que quando o filtro não 

é apropriado, a recuperação também poderá ocorrer de forma inadequada.  

 A digitalização de coleções especiais, como foi possível verificar nas seções 

anteriores, permite uma melhor forma de acessar a informação, o conteúdo e os 
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acervos de bibliotecas e unidades de informação. Mesmo quando a biblioteca ou 

unidade de informação ainda não realiza a digitalização, mas disponibiliza em seu 

catálogo o link da obra digitalizada por outro órgão, promoverá maior difusão e 

recuperação da informação, além de diminuir custos possíveis ao implantar um 

processo de digitalização de suas obras. Deste modo, deve-se priorizar a 

digitalização de itens que ainda não se encontram dispostos on-line. 

 Observou-se também, nos catálogos on-line aos quais se realizou essa 

pesquisa, que muitas catalogações de obras raras e especiais não foram envoltas as 

medidas de análise bibliológica. Ademais não foram adotados os critérios 

estabelecidos nas normativas relacionadas a este tipo de acervo, tais como as ISBD, 

DCRM, dentre outras. Em muitos casos, a descrição desses itens foi realizada do 

mesmo modo em que se procede a representação de um item corrente. Destaca-se 

ainda que em muitos casos onde foi possível localizar o documento especial em 

formato digital não se observou a descrição dentro dos parâmetros adequados 

estabelecidos pela IFLA, demais literatura da área e também os utilizados pela 

BNDigital.  

 Infelizmente, na maioria dos catálogos que fizeram parte desse estudo, não 

havia o filtro para coleção especial tão pouco para coleção de obras raras. Em 

alguns poucos catálogos, havia a possibilidade de escolher o tipo de material como 

obras raras. Nos catálogos gerenciados pelo sistema SophiA, sempre havia a 

possibilidade de realizar a busca por “Registros com conteúdo digital”. O catálogo 

gerenciado pelo Aleph, ou seja, a Base Minerva / UFRJ foi o único dentre os que 

fizeram parte desta pesquisa que dispunha da possibilidade de pesquisar 

delimitando por coleção especial e/ou também por coleção de obra rara. No Aleph é 

feita a distinção entre coleção especial e coleção de obra rara. Por isso, ao buscar 

por um item especial observou-se que vale a pena efetuar a busca pelos dois tipos 

de coleções.  Entretanto percebemos que nenhum dos catálogos analisados nessa 

pesquisa atendia todas as necessidades para a busca de Coleções Especiais no 

formato digital. Além do mais, algumas configurações estavam mais completas e 

favoreciam melhores resultados do que outras. No entanto, dentre todos os 

sistemas, o SophiA foi o que disponibilizou a interface mais amigável para 

recuperação e representação de itens no formato digital. Pois esse sistema além do 

formato MARC dispõe também o formato DC que é própria para representação de 

objetos digitais.  



220 
 
 Algumas instituições, como é o caso da UERJ, UFRJ e UFF, possuíam obras 

digitalizadas em programas ou sites diferentes dos catálogos on-line de suas 

instituições. Em alguns casos, havia a tentativa de comunicação entre esses 

catálogos, mas na grande maioria não. 

 A UERJ possui o site “MEMÓRIA DO RIO - Acervo da Rede Sirius sobre a 

cidade do Rio de Janeiro”. Neste site estão digitalizadas inclusive algumas obras 

consideradas raras que pertencem ao acervo das bibliotecas que fazem parte da 

Rede Sirius UERJ. Entretanto ao buscar por essas obras consideradas raras no 

catálogo on-line da Rede Sirius, não se localiza na representação o link para 

acessar a mesma em formato digital e nem se observou o software utilizado para 

disponibilização desses itens em formato digital. Percebeu-se também que as obras 

dispostas no site “MEMÓRIA DO RIO” são obras que fazem parte do patrimônio da 

UERJ, porém a comunicação entre o site e o catálogo on-line não foi estabelecida 

no decorrer dessa pesquisa.   

 Na UFRJ, as bibliotecas do Museu Nacional e da Escola de Música dispõem 

de bibliotecas digitais. Todavia essas bibliotecas digitais são independentes, ou seja, 

em sua maioria não fazem parte do catálogo on-line das Bibliotecas da UFRJ, pois 

se encontram hospedadas em outros sites ou sistema. Haja vista que a Biblioteca 

Digital do Museu Nacional é abrigada em um site dentro do domínio da UFRJ. Já a 

Biblioteca Digital da Escola de Música da UFRJ encontra-se hospedada em um 

outro domínio e em um sistema chamado docpro. 

 No registro bibliográfico das obras raras e especiais do Museu Nacional que 

se encontram na Base Minerva e que já possuem documento digital na Biblioteca 

Digital do Museu Nacional também estão incluídos o link para acesso ao conteúdo 

digitalizado, ou seja, liga-se um catálogo on-line à Biblioteca Digital. Entretanto se 

observou que não foi possível essa comunicação entre sistemas tendo em vista que 

o link exposto no registro está desatualizado.  

 Ao tentar o acesso da Base Minerva para o link onde deveria estar disposto o 

documento digital, o sistema acusa erro e esse direcionamento não se torna 

possível. Os itens que se encontram dispostos na Biblioteca Digital do Museu 

Nacional também se utilizam do formato de descrição DC, porém com algumas 

adaptações. 

 No caso da Escola de Música da UFRJ, as obras que se encontram dispostas 

na Biblioteca Digital ainda não estão localizadas na Base Minerva. Contudo é 
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possível acessar obras raras ao delimitar Escola de Música na Base Minerva, mas 

não é possível localizar os itens que estão na Biblioteca Digital da Escola de Música 

na base minerva. 

 O sistema utilizado pela Biblioteca Digital da Escola de Música é o docpro. 

Cabe ressaltar que essa Biblioteca Digital não está hospedada em URL da UFRJ e 

sim na URL da empresa docpro. Com isso se acredita que este serviço de 

disponibilização é uma assinatura. 

 O Repertório UFF Institucional disponibiliza várias obras em formato digital, 

inclusive rara. Porém ao pesquisar no catálogo on-line pergamum-uff, estas obras 

não se encontram lá referenciadas, não sendo possível uma comunicação entre os 

sistemas pergamum-uff e o Dspace Software que gerencia o Repertório Institucional 

da UFF. Neste caso, utilizou-se como exemplo na subseção 5.10 referente a UFF 

uma obra pertencente a um grupo de pesquisa e como essa pesquisa realizou-se 

por meio da análise de sites e catálogos on-line. Acredita-se que uma das 

possibilidades dessas obras não terem sido incorporadas ao catálogo principal da 

UFF é o fato de não estarem patrimonializadas, inclusive por questões burocráticas. 

Nem sempre essa incomunicabilidade entre sistemas são caracterizadas como 

imprudência, mas ocorrem devido à burocracia institucional.  

 Essa não comunicação entre os sistemas é um problema no processo de 

agilidade da informação. Desta forma, não é possível poupar o tempo do leitor, 

contrariando assim os princípios de Ranganathan e da eficiência e eficácia nos 

processos de busca e recuperação da informação. 

 Também será de grande importância no processo de dinamização da busca e 

recuperação da informação o fato de um catálogo, que mesmo não possuindo o item 

em formato digital, disponibilizar o link para acesso deste catálogo na íntegra em 

outra instituição. Acredita-se, que pelo acúmulo de espaço no servidor, não seria 

viável a instituição disponibilizar em seu servidor o item já digitalizado por outra. 

Contudo essa disponibilização de links nos registros bibliográficos será de grande 

valia. 

 Há algumas controvérsias quanto a essa disponibilização de links, 

principalmente quando essa é feita pelas instituições privadas. Já que tais 

instituições, em algum momento, poderão deixar de disponibilizar aquele documento 

em meio digital. Por isso é de grande importância a comunicação entre instituições 
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ou ao menos estar sempre verificando a funcionalidade desses links que direcionam 

a outros sites e até mesmo a outras instituições. 

 Observaram-se nestes catálogos alguns casos de disponibilização do link 

onde ao clicar, abriu-se diretamente a íntegra da obra e em alguns outros casos em 

que foi necessário realizar uma busca no site em que esta obra se encontrava 

hospedada no formato digital. 

 Das 11(onze) instituições de ensino superior públicas que fizeram parte deste 

estudo, 07 (sete) possuem documentos raros ou especiais representados em seus 

catálogos e dessas sete, apenas 04 (quatro) disponibilizam de alguma forma alguns 

materiais dessa categoria em formato digital. A UFRRJ, embora não especifique os 

itens como raro ou especiais, dispõe em seus acervos itens com data de publicação 

do século XIX e, por isso também se optou pela inclusão destas nas sete instituições 

que possuem documentos especiais ou raros. 

 Assim sendo, as instituições que fizeram parte deste estudo e que possuem 

itens especiais em suas bibliotecas e unidades de informação são: IME, UERJ, 

UENF, UNIRIO, UFRJ, UFF e UFRRJ. 

  Contudo, com base nesse estudo, as instituições que de alguma forma 

disponibilizam em seus catálogos on-line ou até mesmo em seus sites institucionais 

documentos de cunho raro ou especial no formato digital, seja por link ou na íntegra 

são as seguintes: UERJ, UNIRIO, UFRJ e UFF. 

 A literatura citada no referencial teórico desse estudo pode ser considerada 

uma grande fonte de referência para o estabelecimento e incorporação de medidas 

de catalogação, digitalização e representação de itens especiais a serem 

transformados em formato digital. 

 Atualmente com as iniciativas da IFLA para a digitalização de acervos, 

normativas de catalogação, regras de catalogação, estabelecimento do RDA, 

PLANOR, BN, BNDigital, dentre outras alternativas, fazem fomentar ainda mais a 

possibilidade de informatização, catalogação e digitalização de acervos, 

principalmente aqueles considerados especiais e raros.  No Brasil a principal 

instituição a promover a digitalização de acervos é a BN, onde vinculada a ela 

encontra-se o site da BNDigital.  

 Neste sentido, notou-se que antes da realização de um projeto de 

digitalização de coleções especiais e até mesmo da digitalização de uma única obra, 

vale a consulta aos materiais e catálogos on-line da BN, do PLANOR, da BNDigital e 
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aos catálogos das demais instituições que já executam esse tipo de serviço a fim de 

obter maiores conhecimentos acerca de tal prática e também de buscar se o 

material a ser digitalizado encontra-se disponível para acesso on-line por outra 

instituição.  

 Todavia aqueles que ao longo da história possam ser deixados de lado, frente 

a disponibilização e acesso de item corrente, a literatura da área sinaliza que esses 

itens de cunho especial devem estar disponíveis a todos e acessíveis também as 

gerações vindouras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao analisar os catálogos on-line das bibliotecas das IES Públicas do Estado 

do Rio de Janeiro, notou-se que a digitalização de acervos especiais ainda está 

sendo iniciada. Provavelmente, as instituições de ensino superior encontram-se com 

foco em outras ações, e não têm sido realizados muitos esforços no que tange à 

digitalização e à disponibilização on-line dos itens pertencentes as coleções 

especiais, seja por falta de mão-de-obra ou de financiamento. 

 Muitas das instituições que fizeram parte deste estudo são históricas e de 

grande importância para o desenvolvimento e dinamização da ciência no país. Esse 

estudo possibilitou a certeza de que ao menos 07 (sete) das 11(onze) instituições, 

que fizeram parte do referido estudo, já disponibilizam em seus catálogos on-line a 

representação de itens que fazem ou podem fazer parte do que se entende como 

coleções especiais, conforme conceitos e critérios apresentados no referencial 

teórico. 

 Esta realidade possibilita a dedução de que os catálogos on-line das IES 

Públicas são grande fonte de referência para a área de estudos voltados à 

catalogação e à digitalização de itens especiais. Pesquisas acerca da operabilidade 

desses catálogos poderão originar inúmeros estudos que certamente fomentarão o 

desenvolvimento da área da Biblioteconomia destinada à representação e 

digitalização de coleções especiais oriundas de IES. 

 Este estudo enfatizou que não basta um software de excelência envolto a 

altas tecnologias. Pois se este mecanismo não possuir os filtros de busca 

formatados adequadamente e direcionados às necessidades dos usuários, sua 

eficácia será mínima e não atenderão aos critérios de eficácia e eficiência. 

 Ao longo de nossa pesquisa, foi possível observar que incomunicabilidade 

entre os sistemas softwares e, principalmente, a falta de interoperabilidade não 

comunicabilidade dos softwares gerenciadores de acervos de bibliotecas, unidades 

de informação e bibliotecas de uma mesma instituição pouco favorece a 

recuperação da informação. 

 Observa-se que a questão da catalogação cooperativa e compartilhada é de 

suma importância para o processo de dinamização da representação, digitalização e 

disponibilização on-line de documentos especiais no formato digital. Com as 

consultas a esses catálogos on-line e também com a verificação da literatura na 
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área de Biblioteconomia no que tange à digitalização, coleções especiais, 

representação documentária, catalogação de obras raras e especiais, recuperação 

da informação e sistemas de gerenciamento de catálogos, considera-se importante a 

interoperabilidade entre sistemas gerenciadores de catálogos de bibliotecas.  

 Em alguns dos registros consultados, a representação de itens especiais 

nestes catálogos se encontrava fora dos padrões, normativas e recomendações 

estabelecidas nacionalmente e internacionalmente para a catalogação de itens 

especiais. De um modo geral a representação desses itens se realizou de forma 

básica como se fosse um item do acervo corrente onde somente são atribuídos os 

campos básicos para a localização do título, autor e descritores. Observa-se que nos 

itens especiais recuperados raramente realizou-se uma descrição mais criteriosa da 

obra como a inserção de detalhes físicos como marcas de propriedades, tipo de 

encadernação, papel, dentre outros.   

 Nota-se ainda que a digitalização de acervos especiais tornou-se uma tarefa 

difícil, devido principalmente aos altos custos financeiros e humanos. Sendo assim, 

esse tipo de tarefa acaba não sendo prioritário para as IES Públicas de Ensino 

Superior, pois estas instituições possuem outras demandas mais urgentes. O foco 

dessas bibliotecas de IES encontra-se pautado no atendimento às demandas dos 

usuários matriculados em seus cursos e dessa maneira, o processo de digitalização 

de itens especiais acaba ficando para outro momento. 

 A fim de que as bibliotecas continuem atendendo normalmente aos usuários 

matriculados em suas instituições e que busque de modo geral apenas o acervo 

corrente, sem abrir mão da digitalização e representação de itens especiais 

retrospectivos, compete aos bibliotecários e demais profissionais das instituições 

que possuem esses tipos de acervos tentarem obter recursos por meio de projetos 

para agências financiadoras.  

 Uma dessas alternativas é submeter propostas aos editais da Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dentre outras possibilidades e 

parcerias. 

 Um desses auxílios disponíveis pela FAPERJ é o Auxílio à Conservação e 

Infraestrutura de Acervo (APQ 4). Essa instituição disponibiliza também outros tipos 
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de auxílios que visam o atendimento das necessidades de acervos e instituições. 

(FAPERJ, 2016). 

 Cabe ao responsável pela biblioteca estar atento aos prazos de submissão de 

projetos para esses tipos de editais. 

 É notório que esses editais, na maioria das vezes, não atenderiam por 

completo as demandas de digitalização. Todavia é importante que se inicie este 

processo de digitalização, mesmo que seja aos poucos. Pode se optar pela escolha 

de uma coleção especial ou até mesmo uma coleção de periódicos editada pela 

própria instituição. 

 Um exemplo disso foi o realizado pela Biblioteca Digital do Museu Nacional 

que digitalizou e disponibilizou on-line uma publicação periódica editada pelo próprio 

Museu Nacional / UFRJ intitulada “Arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro” 

que teve seu primeiro fascículo publicado em 1876. 

 Cabe destacar que antes de iniciar o processo de digitalização é necessário 

averiguar, dentre os documentos que se encontram separados para serem 

convertidos em digital, quais os títulos que ainda não tenham sido digitalizados por 

outras instituições, e principalmente aquelas consideradas como públicas. Deste 

modo, diminuirá custos orçamentários e promoverá uma maior quantidade de títulos 

a serem digitalizados. Ao invés de transformar em digital algum título que já está 

nesse formato, porém hospedado em outra instituição, apenas realizaria a 

digitalização do que ainda não foi efetuado por nenhuma outra instituição e 

compartilharia o link do objeto digitalizado pela outra instituição no registro 

bibliográfico do item especial que a instituição possui no formato impresso. 

 Fica evidente que há muito a ser feito no que se refere à digitalização e à 

representação de coleções especiais. Não obstante vimos que não é impossível 

propiciar a sua promoção e quão imprescindível é sua realização. 

 Como ocorre nas pesquisas exploratórias, este estudo possibilitou o 

conhecimento da temática aqui trabalhada, assim como abre mais espaços para 

pesquisas futuras. Constatou-se na prática que os procedimentos realizados a 

respeito da digitalização de coleções especiais, em muitos casos, não seguem as 

regras, princípios, padrões e normativas preestabelecidas na área de 

Biblioteconomia, mas que em algumas situações os fundamentos teóricos da área 

vêm sendo aplicados. O exemplo mais palpável é a disponibilização de um link 

externo à biblioteca com o documento digital. Neste sentido o catálogo utiliza todos 
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os recursos disponíveis para que o usuário obtenha a informação necessária, 

mesmo que a biblioteca não detenha este documento em formato digital. Além da 

catalogação compartilhada, as bibliotecas também podem compartilhar os links dos 

arquivos relativos aos títulos especiais que já se encontram em formato digital. 

 Essa comunicabilidade entre os catálogos é ressaltada desde o século XIX 

conforme se descreveu no referencial teórico deste trabalho. Naquela época, o 

processo de dinamização da informação não era como nos dias atuais e por isso, é 

necessária a incorporação e o emprego das normativas de catalogação e 

representação documentária para promoção dos processos de representação e 

digitalização de coleções especiais.  

 Buscou-se neste trabalho conhecer quais das IES Públicas do Estado do Rio 

de Janeiro possuem em seus acervos coleções especiais e quais os procedimentos 

que essas instituições adotam para a organização e representação documentária; 

com o intuito de descobrir quais procedimentos são comuns a todas essas 

bibliotecas detentoras de coleções especiais e esses resultados foram brevemente 

relatados nas subseções referentes a cada instituição e no quadro 22 deste 

documento, no qual se estabeleceu o “Panorama geral da representação de 

coleções especiais”.  

 Nesta vertente, este estudo abre campos para estudos mais profundos e com 

outros enfoques. 

 A busca e o levantamento dos dados dispostos nos websites das IES 

Públicas do Estado do Rio de Janeiro e no referencial teórico desse estudo 

demonstram a necessidade de desenvolvimento de mais análises nesta área, tendo 

em vista a comprovação real da existência de coleções e materiais especiais nas 

bibliotecas e unidades de informação das IES Públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

Os dados levantados nas consultas aos sites e catálogos on-line nos levaram a 

possibilidade da concretização de uma infinidade de estudos e pesquisas mais 

extensas e diretas na área de catalogação e digitalização de documentos oriundos 

de coleções especiais. Visto que ainda muito pouco tem sido pesquisado e realizado 

nesse aspecto tão importante para a disseminação da informação e até mesmo para 

a preservação de conteúdos a serem desfrutados pelas gerações vindouras. 

 Procurou-se expor a importância da incorporação de medidas de digitalização 

e disponibilização do conteúdo digital de objetos oriundos das coleções especiais 

nos catálogos on-line das IES Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Salientou-se 
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que as representações desses itens devem estar envoltas aos padrões, formatos, 

princípios e normativas nacionais e internacionais de representação, a fim de que 

ocorra a interoperabilidade entre os sistemas e assim beneficie o processo de 

recuperação e acesso à informação. 

  Ademais, demonstrou-se a relevância do bibliotecário na participação da 

aquisição e implantação de sistemas de gerenciamento de catálogos, bem como o 

prévio conhecimento desses profissionais a respeito das necessidades de seu 

público alvo, sobretudo em relação ao estabelecimento de filtros de busca 

adequados e que priorizem uma melhor recuperação dos itens expostos no catálogo 

virtual. 

Por fim, esperamos que todo este trabalho e panorama exposto no quadro 22 

possam contribuir como uma referência teórica e exploratória, abrindo novas 

possibilidades de discussão na área de Biblioteconomia sobre elementos primordiais 

aos processos de catalogação, descrição, digitalização, preservação e acesso a 

esses itens localizados em bibliotecas de IES.  

Atualmente o Brasil já é detentor de iniciativas de organização, mapeamento 

de instituições detentoras de acervos especiais e digitalização de acervos raros e 

especiais significativas como os casos da: Biblioteca Nacional, da BNDigital, do:  

PLANOR, da Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP, da Fundação 

Casa de Rui Barbosa, dentre outras. Entretanto, no caso das IES, esse tipo de 

trabalho ainda é uma minoria frente ao atendimento das necessidades dos públicos 

dessas instituições. Porém com esse estudo, notou-se que ainda há muito a ser feito 

e descoberto no interior dos acervos das bibliotecas de IES.  

Assim, como sugestão de trabalho futuro, seria interessante compreender na 

visão e perspectivas dos profissionais que atuam nesse tipo de bibliotecas, quais as 

dificuldades inerentes aos processos de digitalização, representação e disseminação 

de coleções especiais, assim como a  representação desse tipo de artefato frente ao 

item contemporâneo, a  preservação do item impresso e digital, a formatação dos 

filtros de busca nos sistemas de gerenciamento do catálogo, dentre outras 

problemáticas acerca das coleções especiais digitalizadas e catálogos on-line.   
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