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1.0 Apresentação da unidade 
 
 
Entende-se, por recursos documentais, o conjunto de materiais disponíveis 
numa biblioteca, tenham eles a forma de livro ou de revista, estejam em registo 
áudio ou vídeo, se apresentem como um simples papel ou se constituam 
mesmo como textos em suporte informático.  
 
Perante a profusão de elementos e de suportes, por um lado, e, por outro, 
perante a diversidade de características dos muitos recursos, todas elas 
passíveis de se constituírem como motivos distintivos, apercebemo-nos 
facilmente dos múltiplos materiais que podemos identificar como documentos e 
da necessidade de elencar todos esses recursos, segundo determinada 
tipologia.  
 
Acresce a tudo isto o facto de nos encontrarmos num novo paradigma, que nos 
obriga a rever conceitos e a repensar definições para que possamos 
compreender e explicar novas realidades. 
 
 
Assim, são objectivos desta lição:  
 

• explicitar o conceito de “colecção”; 
 

• caracterizar os recursos documentais propondo determinada tipologia;  
 

• caracterizar individualmente diferentes documentos, dando primazia aos 
que constituem normalmente o acervo de uma biblioteca escolar;  
 

• descrever um livro, referindo os vários elementos constituintes; 
 

• listar os materiais que pertencem ao conjunto “obras de referência” e 
explicitar a sua utilização. 

 



1.1    A colecção 

 
 
Podemos considerar consensual chamar “colecção” ao conjunto de 
documentos e recursos, de vários tipos e apresentados em diversos suportes, 
disponíveis numa biblioteca/centro de documentação ou através dela/dele, e 
que se destinam a informar, educar e recrear, em sentido amplo, os seus 
utilizadores. 
 
Como sabemos, este conceito tem evoluído, pois hoje, para além dos recursos 
tangíveis que se encontram à nossa disposição no espaço da biblioteca, a 
colecção integra também o que chamamos de recursos intangíveis, ou seja, 
aqueles a que acedemos por meios informáticos e que, normalmente, estão 
alojados em servidores externos. 
 
 
Que tipo de materiais pode uma colecção tangível contemplar? 
 
 
Material impresso: 

• Obras de referência - dicionários, enciclopédias, gramáticas, atlas, etc.; 
• Publicações periódicas; 
• Banda desenhada, álbuns e outros livros que se prestem a uma leitura rápida e 

informal; 
• Obras de ficção: títulos individuais e colecções; 
• Obras de não-ficção, tendo em atenção a diversidade das várias áreas do 

conhecimento: ciências exactas, tecnologias, história, geografia, arte, desporto, 
não esquecendo títulos relacionados com a cidadania, sexualidade, ambiente, 
etc..  

• Materiais manipuláveis: jogos didácticos, puzzles, etc.. 

Material não impresso: 

• Cassete Audio: canções tradicionais infantis; algumas histórias infantis; 
fonogramas funcionais; obras representativas de vários géneros musicais: 
música clássica, étnica, pop-rock, jazz, e outros. 

• Cassete Vídeo e DVD: recursos educativos; documentários adequados a cada 
faixa etária, tendo em atenção a temática e a duração; vídeos de música e 
dança; desenhos animados; cinema português e estrangeiro de qualidade e 
representativo. 

• CD-Rom com software educativo, lúdico e didáctico. 

 
Sobre a “colecção digital”, composta por recursos intangíveis, a que alguns 
chamam de “biblioteca digital”, trataremos no 3.º tema desta Unidade 
Curricular. 
  

 



1.2 Caracterização dos diferentes recursos documentais 
 

 

A palavra “documento” vem do termo latino “docere”, que significa “ensinar”, 
pelo que o termo se aplica a tudo aquilo que, devido às informações que 
contém, serve para instruir ou para elucidar. 
   
Neste sentido e seguindo a definição proposta pela União Francesa dos 
Organismos de Documentação (UFOD), chama-se  
  

documento 
  

“a qualquer objecto susceptível de ser utilizado para consulta, estudo ou 
prova”. 

 
   
A forma material que os documentos apresentam reveste aspectos variados -- 
impressos, livros, brochuras, revistas, fotografias, mapas -- , tal como os 
conteúdos e a forma como são apresentados, que podem ser de diversa ordem 
-- estatísticas, quadros, gráficos, relatórios, monografias -- , o suporte em que 
se inscrevem – papel, fita magnética, digital – , o grupo a que se destinam – 
crianças, jovens, adultos, determinado grupo profissional ou social – , etc.  
 
Assim, rapidamente nos apercebemos que existem variadíssimas maneiras de 
olhar para os documentos, consoante o objectivo pretendido ou o elemento a 
que se quer dar atenção. Para simplificarmos a questão, delinearemos três 
vectores que nos servirão para organizar esta nossa abordagem.  

  

Teremos em linha de conta:   

1.      a forma 
2.      o conteúdo  
3.      o suporte  

 
dos materiais normalmente existentes numa biblioteca ou num centro de 
documentação.  

  

  

 



1.2.1  A Forma 
 
 
Se tomarmos em consideração a forma como os documentos impressos se nos 
apresentam, chegaremos a dois grandes grupos:  

• os livros  
• e 
• os periódicos.  

 
Para além destes dois tipos de recursos, deveremos também ter em 
consideração o “material gráfico” que, quando não encadernado, constitui um 
terceiro grupo.  
Incluem-se neste último: 
 
-         os mapas 

-         as fotografias 
-         os desenhos 
 
enfim, “documentos soltos” que podem também existir numa biblioteca e que 
se não inserem, em termos formais, nos dois grandes grupos acima referidos 
 
 
 
 
O Livro  
 
Nesta profusão de elementos de classificação, insistimos no facto de ser 
necessário e proveitoso simplificar a abordagem, restringindo-nos ao universo 
das bibliotecas. Nesses espaços, o livro é certamente o formato por excelência, 
tanto mais que um dos objectivos principais da criação das bibliotecas residiu 
na necessidade, por todos reconhecida, de se familiarizar o cidadão comum 
com o livro e a sua leitura. 
 
 
O livro impresso tem uma história de mais de 500 anos e, antes da invenção 
da imprensa, por volta de 1450, o livro viveu um período de desenvolvimento, 
apesar de ser copiado à mão por monges que dedicavam toda a sua vida a 
esta arte. Tratava-se, de facto, de uma arte, uma vez que os copistas faziam 
autênticos trabalhos decorativos, não só no desenho das imagens, como no 
tipo de caligrafia utilizada na transcrição do conteúdo dos livros antigos.  
 
 
 



 

Felizmente não viveram o tempo suficiente 
para assistir ao trabalho saído de uma 
máquina fotocopiadora a cores!!!! 

 
 
Apesar da evolução a que temos assistido, nomeadamente nas últimas 
décadas, no que diz respeito às formas de transmissão da informação e do 
saber, o livro continua, indubitavelmente, a ser o elemento-chave da biblioteca 
e assim permanecerá, cremos que por muitos e bons anos. 
 
Tem agora à sua disposição um excerto da obra Introdução à Biblioteconomia, 
de Edson Nery da Fonseca. Trata-se de uma parte do capítulo 1., dedicado ao 
Livro. Consulte o “Texto de apoio” que se encontra imediatamente a seguir a 
este subtópico. Após a sua leitura, volte a este texto para o ler até final. 
 
 
 
Mas, afinal, em termos de biblioteconomia, como é definido um livro? 
  
 

   
        

   
          

Livro – documento impresso, não periódico, com  
mais de 48 páginas, que constitui uma unidade 
bibliográfica 

  
  
Esta publicação impressa e encadernada, na qual deverão estar referidos o 
editor, o local e a data da edição, poderá, regra geral, ser adquirida através do 
circuito comercial.  
 
 



Debrucemo-nos agora sobre os diversos COMPONENTES e sobre a 
ORGANIZAÇÃO INTERNA DO LIVRO. Para tal consulte o  “Recurso”, que se 
encontra imediatamente depois deste subtópico.  
 
Após a sua leitura, volte a este texto para o ler até final. 
 

 
 
 
 
Outros tipos de documentos, apresentados sob a forma física de livro, 
mas com características específicas: 

• Actas – publicação que reúne documentos, que relatam as 
intervenções, discussões e resoluções de uma assembleia. 

• Atlas – publicação que inclui mapas geográficos. 
• Antologia – colecção de excertos escolhidos dos escritos de um autor 

ou vários autores, que tem como característica comum um mesmo 
assunto ou forma literária. 

• Dicionário – recolha de palavras de uma língua, ordenadas 
alfabeticamente, explicadas ou traduzidas noutras línguas. 

• Glossário – lista de termos de uso pouco comum, palavras de outros 
idiomas, modismos, regionalismos, etc., e respectiva explicação. 

• Monografia – estudo aprofundado, dedicado a um único assunto. 

 
 
Existem ainda dois tipos de materiais que, pela sua extensão e à luz da 
definição acima enunciada, não podem ser considerados livros.  
 
São as: 
 
-          Brochuras – publicações impressas, não periódicas, com mais de 5 e 

menos de 48 páginas; 
 
e os 
 
-          Opúsculos – pequenas obras sobre determinado assunto, arte, literatura, 

história, etc., que se apresentam em geral sob a forma de folheto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++ 

 
 



As Publicações Periódicas 
 
São todas as publicações que surgem no mercado com um carácter regular, 
seja ele diário, semanal, mensal ou anual, sem que se estabeleça, à partida, 
um número definido. Sucedem-se por ordem numérica ou cronológica, 
obedecendo geralmente a um título comum. Vão desde o que chamamos 
simplesmente de jornais, às revistas, ou aos próprios “boletins”, sempre que 
estes têm determinada periodicidade. 
 
-          Anuários – publicação em série, editada anualmente, respeitante a 

informações ordenadas cronologicamente e com índices alfabéticos 
auxiliares.  

 
-          Anais – documento que relata uma sequência de factos por ordem 

cronológica. 
 
-          Boletins – publicação periódica que fornece informações de natureza geral 

ou particular de determinada instituição ou colectividade. 
 
-          Jornais – publicação em série, editada com intervalos muito curtos, que 

fornece as informações mais recentes sobre a actualidade. 
 
-          Revistas – publicação em série que trata geralmente de um ou vários 

domínios especializados, destinada a fornecer informação geral ou 
informação científica e técnica. 

 
 
Estas publicações caracterizam-se por: 
 

• serem publicações em curso, não unitárias, de carácter acumulativo e 
duração indefinida; 

• oferecerem informação actualizada; 

• incluírem os mais diversos conteúdos: informativos, de actualidade, 
recreativos ou de carácter lúdico; 

• estruturarem os conteúdos em secções distintas e habituais; 

• serem obras colectivas, com autores e colaboradores vários; 

• muitos terem uma ampla e rápida difusão bem como grande facilidade de 
acesso; 

• permitirem uma certa interacção com o leitor, já que é possível surgir o texto 
de um leitor no número seguinte, por exemplo, na secção “cartas ao director”. 

 (Adaptado do Curso de Bibliotecas Escolares do MEC de Espanha) 



  

  

Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre. 
Stephane Mallarme. Lê livre, instrument spirituel. Revue Blanche, 1895. (Repro-
duzido em suas Oeuvres complètes. Paris, Gallimard, 1945, p. 378.) 

1.1 A palavra livro 

1.1.1 Tanto em línguas neolatinas como nas anglo-saxônicas a 
etimologia da palavra livro indica o material com que se fabricava 
o papel na Antiguidade, isto é, a entrecasca de certos vegetais que, 
transformada em pasta, adquire a forma laminada. Livro em 
português, libro em espanhol e italiano, livre em francês têm a raiz 
latina líber, libri; book em inglês e Buch em alemão têm a raiz grega 
biblos e biblíon. Ensinam os lexicógrafos que a palavra livro data, 
em nossa língua, do século XIII. 

1.1.2 Em consequência dessa etimologia, a palavra livro é de-
finida pêlos dicionários como reunião de cadernos de papel con-
tendo um texto manuscrito ou impresso. Prefiro a boutade de 
Fernando Pessoa: no poema Liberdade ele disse que "livros são 
papéis pintados com tinta". A definição está de acordo com o 
vitalismo antiintelectualista e whitmaniano do poeta. 

1.1.3 A palavra livro também é definida — definição mais 
apropriada — como obra científica, literária ou artística; e ainda 
como parte desta obra (por exemplo, 'segundo livro da Eneida'). 

Os dicionários consignam também palavras derivadas de livro, 
como, por exemplo, os depreciativos livreco, livrete, livraria, livro-
xada, bem como palavras compostas pela adjetivação de livro, 
como, por exemplo, livro falado ou falante (do inglês talking book), 
sendo como tal conhecidos, entre bibliotecários, os textos grava-
dos em discos fonográficos e em fitas magnetofônicas, para uso de 
deficientes visuais, pessoas hospitalizadas etc., tanto quanto por 
qualquer apreciador da voz dos poetas e dos grandes intérpretes. 

1.1.4  Recorde-se ainda que a palavra livro é usada às vezes em 
sentido figurado, podendo ser citada, como exemplo, a expressão 
livro da vida: "suposto livro em que está escrita a duração da vida 
de cada um", como a define Antenor Nascentes, em seu Tesouro 

da fraseologia brasileira. É neste sentido que a expressão aparece 
tanto no Velho como no Novo Testamento. Alguns exemplos: "Vi 
então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e 
abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida" 
(Apocalipse 20:12); "O vencedor se trajará com vestes brancas e 
eu jamais apagarei seu nome do livro da vida" (Apocalipse 3: 5); 
"Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida do 
Cordeiro" (Apocalipse 21: 27); também São Paulo se refere aos 
que o ajudaram "na luta pelo evangelho, em companhia de 

l 

O livro 



Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no 
livro da vida" (Filipenses 4: 3). Ainda a propósito da expressão do 
livro da vida, vale a pena citar o comentário dos editores de A 

Bíblia de Jerusalém: "Os primeiros livros abertos contêm as ações 
boas ou más dos homens; o livro da vida contém os nomes dos 
predestinados". 

1.1.5 Também registra Nascentes a expressão livro do destino: 

"suposto livro em que se imaginam escritos todos os 
acontecimentos que estão por vir". E acrescenta frases pitorescas, 
como abrir o livro sobre alguém — o mesmo que "soltar-lhe uma 
descompostura" — falar como um livro — que é "usar de palavras 
esmeradas e escolhidas — e isso é dos livros, significando "é 
regular, não oferece dúvidas". 

1.1.6 Para uma relação exaustiva de epítetos ou adjuntos ter-
minativos de que se faz acompanhar a palavra livro, consulte-se a 
obra de António Houaiss Elementos de bibliologia: título modesto 
demais para um trabalho que só tem um símile em qualquer 
língua: o Traité de documentation, do belga Paul Otlet. 

 
 

1.2 O livro como "forma de vida humana" 
 

1.2.1 O livro que nos interessa estudar nesta obra não é o ar-
tefato de papel impresso das definições que acabamos de expor. 
Por isso, não apreciamos a história desse artefato — como surgiu 
e evoluiu até seu aspecto atual — mesmo porque essa história é 
objeto de outra disciplina do currículo de biblioteconomia. Inte-
ressa-nos, isto sim, o livro como "forma de vida humana", se-
gundo Ortega y Gasset: "tremenda realidade humana", como es-
creveu ainda o grande ensaísta espanhol. 

1.2.2 Recordo ter encontrado na Casa do Livro de Brasília — 
simpática livraria do casal Noemi (infelizmente já falecida) e Wil-
son Hargreaves, onde tive tantas alegrias bibliográficas — um 
volume bem-encadernado, em cuja sobrecapa está impresso este 
título enigmático: The nothing book. Comprei-o justamente para 
entreter-me com meus alunos sobre a "realidade humana" de que 
fala Ortega. Porque apenas a sobrecapa está impressa: na sólida 
encadernação, com guardas cor-de-rosa e no miolo ima-
culadamente branco, nada foi escrito; e só quando o abrimos se 
desvenda o enigma do título: é um livro de mentira, o livro de 
nada, como se diz na gíria de pessoas inócuas: "fulano não é de 
nada". 

1.2.3 A rigor, The nothing book não é um livro, ou melhor, ain-
da não é um livro. Poderá sê-lo, se alguém escrever em suas pá-
ginas uma obra científica, literária ou artística. Só então ele estará 
de acordo com a sabedoria socrática: livros são "dizeres escritos". 
A definição está no Fedro, um dos mais interessantes diálogos de 
Platão, considerado como legítima continuação do Banquete? E 

Ortega a enriqueceu de comentários em Misión del bibliotecário. 

1.2.4 Definidos os livros como "dizeres escritos", Sócrates 
ensina Fedro a distinguir o verdadeiro do falso livro. O verdadeiro 
é aquele cujo autor tem algo de novo a revelar. O discurso de 
Lísias, que tanto empolgara o jovem Fedro, devia ser desprezado 
por sua esterilidade: por não conter em si aquelas "sementes que 
produzem novas sementes em outras almas". 



1.2.5 Enunciada há vinte e três séculos, esta definição de livro 
aponta para uma relação que parece nova: a do autor com o 
leitor. Para que exista livro, é indispensável que haja "dizeres 
escritos", que esses dizeres sejam epifânicos (como queria 
Joyce, que redescobriu esta palavra teológica) e enriqueçam os 
leitores. O livro é um dos veículos de comunicação e, como é 
sabido, no processo comunicativo o receptor da mensagem é 
tão importante quanto seu emissor. Como observa Gaëtan 
Picon, se não é para outrem que a obra é escrita, ela é 
"inseparável desse outro e a ele se entrega". Por isso existe hoje 
toda uma corrente de teoria literária em torno da estética da 
recepção. 

 
 

1.3 O livro como conflito 
 

1.3.1 Mais de uma vez recorro a Ortega y Gasset, agora inti-
tulando esta parte do primeiro capítulo com um dos subtítulos 
de seu ensaio-conferência Misión del bibliotecario. Se os 
livros, como os definia Platão, são dizeres escritos que, uma 
vez lidos se transformam em novos livros ad infinitum, 

podemos falar, sem hipérbole, em explosão bibliográfica, tão 
assustadora quanto a explosão demográfica, da qual é, ao 
mesmo tempo, origem e conseqüência. Já tratamos do assunto 
em posfácio da coletânea Bibliometria: teoria e prática, do 
qual reproduzimos os seguintes parágrafos. 

1.3.2 Sabe-se que a primeira explosão demográfica — 
ocorrida no período paleolítico, quando a população mundial 
era de 5 milhões — foi provocada pela generalizada utilização 
de instrumentos. Com um desses instrumentos o homem 
primitivo gravou em pedra seus primeiros dizeres escritos: 
antecedentes remotíssimos do livro. 

1.3.3 Devo esclarecer que, ao apontar os pictogramas com 
antecedentes do livro, estou falando em sentido amplo, porque 
a escrita — representação da linguagem verbal articulada — 
somente surgiria muito depois: por volta de 3 100 a.C. E o 
alfabeto apareceria mais de mil anos depois, isto é, por volta de 
1700 e 1500 a.C. Mas em sentido amplo — repita-se — 
podemos considerar como escrita "qualquer sistema semiótico 
de caráter visual e espacial", como ensina António Houaiss. 

1.3.4 A segunda explosão demográfica — ocorrida quando, em 
oito mil anos, a população mundial multiplicou-se por cem — foi 
provocada pela revolução agrícola, denominação proposta por 
Vere Gordon Childe para substituir o termo neolítico. O aper-
feiçoamento da cerâmica é uma das peculiaridades tecnológicas 
desse período. E ninguém ignora a importância das placas de 
barro cozido como antecedentes do pergaminho, do papiro e do 
papel. 

1.3.5 Finalmente, o desenvolvimento da ciência e da tecnolo-
gia, principalmente na área biomédica, aumentando a média de 
vida, fez a população mundial crescer assustadoramente, pre-
vendo-se que, no ano 2013, poderá atingir sete bilhões. E o de-
senvolvimento científico e tecnológico é, ao mesmo tempo, causa 
e efeito da explosão bibliográfica, agora caracterizada menos em 
termos de livros do que de outros veículos textuais: artigos de 



periódicos, comunicações a congressos, relatórios de pesquisas 
etc. 

1.3.6 Em seu monumental Traité de documentation, de 1934, 
Paul Otlet estimou em 12 milhões o número de livros publicados 
no mundo após a invenção da imprensa de caracteres móveis 
(meados do século XV). A estimativa atual é de 50 milhões, por-
que houve outras revoluções além da que Gutenberg desencadeou. 
Um ano após a publicação do Traité de documentation, isto é, em 
1935, iniciava o editor inglês Allen Lane a série dos Penguin 
Books que, associando qualidade de conteúdo, qualidade de pro-
jeto gráfico, altas tiragens e baixo preço, deflagrava a chamada 
revolução da brochura (paperback revolution), cuja culminância 
foi o livro de bolso (pocket book). 

1.3.7 O conflito a que se refere Ortega decorre tanto da ex-
plosão bibliográfica quanto da constatação de que grande número 
de livros que se produzem no mundo "são inúteis ou estúpidos". 
No capítulo desta obra dedicado ao bibliotecário, veremos a 
solução que Ortega sugere para este conflito. Mas aqui pedimos 
licença para acrescentar que, além de inúteis ou estúpidos, alguns 
livros podem ser perniciosos. […] 

1.3.8 E necessário, portanto, evitar o endeusamento ou a mi-
tificação do livro, que se exprime em frases mais ou menos 
bovaristas como "o livro é um amigo silencioso que não falha". 
Quando mal-escrito, ele é um inimigo silencioso que aborrece; e 
pode, mesmo quando bem-escrito, desencadear tragédias, como os 
suicídios dos que leram, em 1774, Die Leiden des jungen Werther, 
um romance de Goethe. Est modus in rebus, sunt certi denique fi-
nes, como escreveu Horácio em conhecido verso de suas Sátiras: 
"Há uma medida em [todas] as coisas, existem afinal certos limi-
tes." 

 
 

1.4 A base física do livro 

 
1.4.1 A base física do espírito é o título de uma das últimas 

obras do pensador brasileiro Farias Brito. E o insigne neotomista 
francês Jacques Maritain deu a uma de suas obras este lindo 
bibliônimo: Quatre essais sur 1'esprit dans sa condition 

charnelle. Como esclareceu Maritain, a união do espírito com o 
corpo "afeta de modo intrínseco sua maneira de ser e de agir". O 
mesmo ocorre com o livro. 

1.4.2 Embora considerando insuficiente a definição que o res-
tringe a um "conjunto de cadernos impressos", temos de analisá-lo 
em sua condição material e não apenas como "instrumento 
espiritual", como o chamou o grande poeta francês Stéphane 
Mallarmé. O próprio Mallarmé preocupava-se com a base física 
do livro. Tanto que ao planejar o livro supremo — o "livro abso-
luto" que não chegou a escrever — fez anotações e cálculos neu-
roticamente minuciosos sobre o papel e suas dobras, a diagra-
mação do texto e os espaços em branco etc. E ao imprimir seu 
célebre poema Un coup de dês jamais n'abolira le hasard, na 
revista Cosmopolis de maio de 1897, exigiu grandes espaços 
brancos, diferentes caracteres gráficos e uma disposição 
caprichosa dos versos em páginas duplas. Recorde-se que, 28 anos 
depois, nosso também grande poeta Manuel Bandeira escreveu o 



poema Evocação do Recife com a mesma exigência de espaços 
brancos e versos não alinhados pela margem esquerda: exigência 
respeitada por Gilberto Freyre ao publicar o poema no Livro do 

Nordeste. 
1.4.3 Após este intróito mais ou menos literário, consideremos a 

base física do livro, principalmente em seus aspectos normativo e 
terminológico. Quando produzido artesanalmente, o livro podia e 
pode ainda obedecer a caprichos artísticos de seus autores e 
impressores. Ao tornar-se um produto industrial, ele tem de se 
submeter a normas técnicas. 

1.4.4 O papel empregado na produção de livros deve ser al-
calino com vistas à sua permanente durabilidade. A acidez cau-
sada pelas fibras vegetais atrai os insetos bibliófagos. Por isso os 
livros antigos, impressos em papel fabricado com trapos, chega-
ram incólumes até nós, enquanto os modernos já estão amarelados 
e somente sobrevivem quando desacidificados por meio do 
hidróxido e do bicarbonato de cálcio. 

1.4.5 O formato do livro decorre do número de vezes em que a 
folha de papel é dobrada ao meio. Primitivamente, a folha sem 
dobra que saía da forma — chamada in plano — era dobrada uma 
vez, produzindo o formato in-fólio (2 folhas); este ao ser dobrado 
suscitava o formato in-quarto (4 folhas), que, dobrado mais uma 
vez, dava lugar ao formato in-oitavo (8 folhas) e assim por diante, 
até o formato menor, o in-sessenta e quatro, com menos de 7,5 cm 
de altura. 

1.4.6 A fabricação de papel contínuo, enrolado em bobinas e 
depois cortado em folhas, tanto quanto a modernização das má-
quinas de impressão tornaram obsoleta a nomenclatura tradicional 
do papel artesanal. A produção em massa exige a uniformização 
dos formatos, tal como proposta pela normalização industrial 
alemã e aceita hoje em todo o mundo. Trata-se de séries 
metódicas de formatos conhecidas como formato internacional ou 
formato DIN (Deutsche Industrie-Normen). A mais conhecida e 
aplicada em documentos é a série A. A partir do formato AO (A 
zero), de superfície igual ao metro quadrado (841 x l 189 cm) 
obtêm-se os demais formatos pela divisão ao meio de cada um dos 
formatos anteriores, evitando-se o desperdício das aparas. 
[…] 
 
FONSECA, Edson Nery da. Introdução à Biblioteconomia. 2.ª ed. 
Brasília: Briquet de Lemos, 2007, pp. 21-27. 
 

 

 



 
 

COMPONENTES E ORGANIZAÇÃO INTERNA DO 
 

LIVRO 
 

 
 
Sobrecapa – invólucro de papel que protege a encadernação e que, para 
além de proteger o livro, é também utilizado para publicitar os seus méritos, 
dar qualquer informação sobre o autor e sublinhar aspectos da obra que 
favoreçam a sua venda. 

 
 
Encadernação – capas de tela ou de qualquer outro material, cuja função é 
a de manter o texto como um todo. Como se trata de algo dispendioso, 
cada vez mais se baixa a sua qualidade, o que prejudica a durabilidade das 
obras. 
 
 
Dorso ou lombada – parte lateral da encadernação, onde são cosidos os 
cadernos. Na parte exterior constam, normalmente, o nome do autor e o 
título da obra. 
 
 
Badanas – parte da capa que se dobra para dentro e que se pode utilizar 
para inscrever uma pequena biografia do autor, um resumo da obra e/ou 
críticas sobre a mesma. 
 

 
Capa – folha de papel, cartolina ou outro 
material com que se cobre a lombada e os dois 
lados do livro. Pode levar impresso, entre outros 
elementos, o título e o nome do autor. 

 

 

 

 
Folha de guarda – folhas, geralmente em branco, que o encadernador 
coloca entre o livro e cada um dos cartões da capa. 

 
 
Anteportada ou anterrosto - primeira página de uma publicação que 
apresenta apenas o título desta e que precede o rosto. 
 

 



 
Folha de rosto ou portada – é o rosto da 
publicação, pois nela constam os elementos 
identificadores da obra – título, autor, local de 
publicação e editora. O ano da publicação, a 
edição, os direitos de autor (copyright), bem 
como o ISBN constam geralmente da página de 
créditos, ou seja, a que fica no verso da folha de 
rosto. O primeiro contacto com uma publicação 
começa normalmente pela observação da 
portada e respectivo verso. 
 

 

 
Frontispício – ilustração que se pode colocar na folha de rosto. Nas 
biografias, destina-se este espaço, por exemplo, à reprodução de uma 
fotografia do biografado. Noutro tipo de publicações, o frontispício leva 
uma ilustração normalmente relacionada com o tema do livro. 

 
 

Índice – listagem organizada dos 
conteúdos da obra, propiciando uma 
visão panorâmica da mesma. Vem, 
por vezes, logo no início e, outras 
vezes, só no fim. De qualquer forma, 
é um elemento importante, uma vez 
que proporciona, ao leitor, um 
conhecimento esquemático da 
matéria tratada bem como a página 
precisa onde se inicia ou termina 
determinado capítulo.  
Existem outros tipos de índices, como 
o índice analítico (dispondo 
alfabeticamente os assuntos) ou o 
índice onomástico (indicando 
alfabeticamente os nomes referidos 
ao longo da obra), mas que surgem 
apenas e sempre no fim da obra. 
 

 
 

 

 
Dedicatória – em muitas obras, aparece imediatamente na folha a seguir à 
folha de rosto. Trata-se geralmente de uma frase indicativa da pessoa ou 
pessoas a quem se dedica a obra. 

 
 
Prefácio – conhecido também como “prólogo”, é constituído por palavras 
de apresentação e antecedem o corpo do texto. Pode ser da autoria do 
próprio, chamando-se “autógrafo”, ou da autoria de terceiros, a quem se 
pediu que escrevessem umas palavras, normalmente elogiosas, ao livro. 
Trata-se, neste caso, de um prefácio “alógrafo”. 
 



 
 
Introdução – tal como o termo indica, 
proporciona a informação que o autor 
considera essencial para uma melhor 
compreensão da obra. 

 

 

 
 

 
Corpo textual – trata-se da parte central do livro, composta por um ou mais 
capítulos, consoante a extensão e organização interna da obra. 
Teoricamente, um livro pode ter um qualquer número de capítulos; 
normalmente a dimensão de cada um dos capítulos é semelhante por 
forma a proporcionar um certo equilíbrio ao livro, na sua totalidade. Em 
obras de índole mais académica, surgem, não raro, notas, normalmente 
inseridas em rodapé, e que, normalmente, contêm informações muito úteis 
e interessantes para os estudiosos daquela matéria. 

 
 
Nota de rodapé – pequenos apontamentos que se colocam no fundo da 
página e que normalmente complementam o texto ou referem a sua fonte. 

 
 
Bibliografia – indicação dos livros utilizados ou intimamente relacionados 
com o assunto daquele livro; autores há que optam por substituir estas 
listagens pelas “referências bibliográficas”, ou seja, indicações apenas dos 
livros citados no corpo do texto. A indicação bibliográfica obedece a 
normas determinadas. 
 

 
 

 
Há obras que são compostas em vários volumes, sendo cada um uma unidade 
física, resultante da divisão do livro, devido a razões materiais. 
 
Outras há que pertencem a colecções, como é o caso de “Uma Aventura”, que 
tanto êxito tem tido junto da população juvenil. 
 
Há também obras, por vezes de índole académica, que vêm acompanhadas de 
anexos e apêndices, sendo os primeiros constituídos por documentos que não 
foram elaborados pelo autor e os segundos, constituídos por documentos que o 
autor elaborou e que não faz sentido inserir no corpo do texto, embora ajude a 
sua compreensão. 
 



1.2.2. O Conteúdo 
 
 
Atendendo ao seu conteúdo, os documentos podem inscrever-se em dois 
grandes grupos:  

• obras de informação 
• obras de ficção 

Atentemos no seguinte quadro, adaptado de um documento editado pelo 
Ministério da Educação Espanhol: 
 
  

CCCOOONNNTTTEEEÚÚÚDDDOOO   DDDOOOSSS   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  FFIICCÇÇÃÃOO    
OBRAS DE 

REFERÊNCIA 
OBRAS 

DOCUMENTAIS 
 

O
B
J
E
C
T
I
V
O
/ 

C
O
N
C
E
I
T
O
 

 
 
- Satisfazer as 
necessidades 
pontuais de 
informação 
 

 
 
- Estimular uma 
aprendizagem mais 
aprofundada 

 
 
- Reflectir um universo 
imaginário, estimulando 
a imaginação 
- Uso cuidado da língua 

E
X
E
M
P
L
O
S

 

 
- Dicionários 
- Enciclopédias 
- Atlas 
- Mapas 
- Guias 
- Catálogos 
 

 
- Manuais 
- Monografias de 
carácter histórico, 
científico, técnico… 

 
- Obras literárias no 
âmbito do romance, 
teatro, poesia, etc. 

 
Fonte: http://gti l.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/pautaorg/intro/tipolog.htm 

 
 
Os utilizadores de uma biblioteca, muitos deles alunos das escolas que ficam 
relativamente perto, recorrem aos seus serviços normalmente na busca de 
informação específica e que pretendem utilizar na elaboração deste ou daquele 
trabalho, para determinada disciplina ou no âmbito de um dado projecto.   
 
No actual sistema de educação, colocamos grande ênfase no processo que 
denominamos como de investigação, querendo muitas vezes essa expressão 
apenas significar a procura do conhecimento que outros já registaram.  
 
Seja como for, assume-se como da maior importância, para o desenvolvimento 
global do aluno e para o seu processo de crescimento em termos intelectuais e 
até afectivos, a busca e construção individual do conhecimento, recorrendo e 



utilizando, com alguma autonomia, as fontes de saber. O mesmo é válido para 
os adultos, utilizadores comuns das bibliotecas públicas. 
 
Numa biblioteca, essas fontes são constituídas justamente pelas obras de 
informação, sejam elas obras de referência, de que falaremos mais adiante, ou 
obras documentais.  
 
É precisamente com o manuseamento e com a consulta de dicionários, 
enciclopédias, mapas, registos cartográficos, monografias, etc., que o utilizador 
vai construindo, de acordo com os seus interesses, o seu próprio 
conhecimento. 
 
 
 



1.2.3 O Suporte 
  

 

Para introduzirmos este subtópico, que implica tomarmos 
consciência de todo um conjunto de modificações que se 
operaram a nível dos elementos constituintes de uma 
biblioteca bem como do papel do bibliotecário, sugere-se 
a leitura de um breve excerto da obra de Edson Nery da 
Fonseca, Introdução à Biblioteconomia, 2.ª ed., Brasília: 
Briquet de Lemos, 2007, pp. 48-50.  
 

 

 

A biblioteca 

Yo, que me figuraba el Paraíso 

Bajo la especie de una biblioteca. 

(Jorge Luís Borges. Poema de los dones. El hacedor, 1960.) 

2.1 A palavra biblioteca 

2.1.1 A palavra biblioteca vem do grego bibliothéke, através do 
latim bibliotheca, tendo como raiz βιβλíov (biblíon) e ϴήκή (théke). A 
primeira, como já vimos em 1.1, significa livro, apontando, 
como a raiz latina líber, para a entrecasca de certos vegetais com a 
qual se fabricava o papel na Antiguidade. Théke, por sua vez, é 
qualquer estrutura que forma um invólucro protetor. cofre, es-
tojo, caixa, estante, edifício. 

 
2.1.2 Mestre Aurélio consigna as seguintes definições: 1. Co-

leção pública ou privada de livros e documentos congêneres, or-
ganizados para estudo, leitura e consulta; 2. Edifício ou recinto 
onde se instala essa coleção; 3. Estante ou outro móvel onde se 
guardam e/ou ordenam livros; 4. Processamento de Dados. Coleção 
ordenada de modelos ou de rotinas ou sub-rotinas por meio da 
qual se podem resolver os problemas e suas partes. 

 
2.1.3 A palavra — acrescente-se ao Novo dicionário da língua 

portuguesa — também é usada em sentido institucional, desig-

nando órgãos da administração pública (a Biblioteca Nacional, a 

Biblioteca Pública Estadual, a Biblioteca Mário de Andrade etc.) 

ou privada (a biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura do 

Rio de Janeiro, a Newberry Library, de Chicago etc.) e como título 

de coleções bibliográficas (Biblioteca Pedagógica Brasileira, da 

Companhia Editora Nacional, Biblioteca Histórica Paulista, da 

editora Martins etc.), e mesmo de obras individuais (La 

bibliothèque idéale, de Charles Lannoye, Pour une bibliothèque 

idéale, de Raymond Queneau etc.) e coletivas (Bibliotheca 

Internacional de Obras Celebres). 



 

2.2 Novo conceito de biblioteca 

 

2.2.1 Assim como se diz, em medicina, que não há doença e 

sim doentes, podemos dizer que não há, concretamente, biblioteca 

no singular e sim bibliotecas, na pluralidade que se impõe em 

nossos dias. A biblioteca pública é tão diferente da biblioteca 

nacional quanto a biblioteca escolar da biblioteca especializada. 

Essas diferentes categorias não existiam na Antiguidade, sendo 

uma exigência da nossa época: uma época em que o planejamento 

se impôs como condição sine qua non do desenvolvimento. 

Devemos isso a alguns economistas de génio como o austro-

americano Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) e o inglês John 

Maynard Keynes (1883-1946). O primeiro com sua Theorie der 

wirtschaftlichen Entwicklung (1912) e o segundo com The end of 

laissez-faire (1924) e, sobretudo, com a General theory of 

employment, interest and money (1936). 

 
2.2.2 Também na história das bibliotecas — neste livro evitada 

por ser objeto de outra disciplina do currículo de biblioteconomia 
— houve o fim do laissez-faire: o fim da formação de bibliotecas 
ao sabor de circunstâncias, como doações, heranças etc. 
Inicialmente considerada no planejamento educacional, a 
biblioteca é hoje encarada pelos planejadores "como parte 
integrante dos meios de comunicação de massa", como ficou 
estabelecido pelos participantes de reuniões promovidas pela 
Unesco em Lima (1973) e Turrialba, na Costa Rica (1974). E o 
planejamento inclui, necessariamente, a formação de coleções 
segundo rigoroso critério seletivo, direcionado para os usuários de 
cada categoria de biblioteca. Por isso Ortega y Gasset imaginava 
"o futuro bibliotecário como um filtro que se interpõe entre a 
torrente de livros e o homem". E Jorge Luis Borges disse num 
poema: "Ordenar bibliotecas é exercer, de modo silencioso e 
modesto, a arte da crítica". 

 
2.2.3 Estudando as diferentes categorias de bibliotecas menos 

de acordo com a cronologia de seu aparecimento — as reais na 

Antiguidade, as monásticas e universitárias na Idade Média, as 

nacionais no século XIX, as públicas e especializadas no século 

XX — do que segundo a faixa etária dos respectivos usuários, 

partimos de um novo conceito de biblioteca, análogo ao conceito 

de Igreja estabelecido pelo Concílio Vaticano II: conceito que, 

aliás, não é novo, na medida em que retoma a ideia veterotesta-

mentária de Povo de Deus. De qualquer modo, foi bom que o 

Vaticano II nos lembrasse que a Igreja é menos uma instituição 

hieraticamente sediada em Roma e autocraticamente governada 

pelo Romano Pontífice do que simplesmente isto: Povo de Deus. 

 
2.2.4 O conceito que venho propondo é o de biblioteca menos 

como "coleção de livros e outros documentos, devidamente clas-

sificados e catalogados" do que como assembleia de usuários da 

informação. Conseqüentemente, ao bibliotecário compete não 

mais classificar e catalogar livros — operações realizadas por um 

serviço central e cooperativo devidamente computadorizado — e 

sim orientar usuários, fornecendo-lhes a informação que seja do 



interesse de cada um. Note-se que já não me refiro mais à 

informação simplesmente solicitada e sim àquela que o perfil do 

usuário — perfil elaborado por serviços de disseminação seletiva 

— indique ser de seu interesse, mesmo que ele eventualmente a 

desconheça. 

 
2.2.5 Assim, a missão do bibliotecário, que era quase exclu-

sivamente bibliocêntrica, passa a ser também antropocêntrica; ou 

antes antropobibliocêntrica: designação que evidencia ser o 

elemento humano ainda mais importante que o documento. 

Transferindo o objeto da biblioteconomia da informação para o 

usuário, acompanhamos a evolução da teoria literária, que se 

iniciou com ênfase no autor, passando ao texto e chegando re-

centemente ao leitor, com a estética da recepção de que falam 

Hans Robert Jauss e outros modernos exegetas do fenómeno 

artístico. […] 
Se, do ponto de vista cronológico, é importante saber como e 

quando surgiram as diferentes categorias de bibliotecas, mais 
importante ainda é verificar quais os diferentes tipos de usuários 
para os quais as bibliotecas foram se diferenciando. 

 



 
Como se sabe, a existência de bibliotecas data da Antiguidade, se bem que em 
moldes completamente diferentes.  
 

Mas foi no início dos anos 80 do século XX que começámos a ouvir a 
expressão “mediateca”, pretendendo-se então que substituísse o vocábulo 
“biblioteca”, uma vez que se considerava que, com a integração e a utilização 
de meios audiovisuais, era necessário renovar um espaço onde 
tradicionalmente apenas havia livros. 
 
Hoje, e como sabemos da nossa prática quotidiana, a biblioteca ou o “centro de 
recursos”, como lhe queiramos chamar, tem à sua guarda documentos cuja 
existência se não restringe ao material impresso em papel, mas que possui 
outros meios, como o áudio, o vídeo ou o digital, este último de uma geração 
mais recente. 
 
 
Façamos então o ponto da situação no que diz respeito aos diferentes tipos de 
suporte em que podemos encontrar os vários documentos.  
 
Comecemos pelos documentos impressos, cuja listagem contempla os 
recursos com suporte em papel: 

 
  

 

 

Para além destes diferentes tipos de material impresso, existem documentos 
que utilizam outras linguagens que não a linguagem verbal escrita ou a 
pictórica impressas, como sejam o vídeo e o áudio.  

 

Desde já há alguns anos que, para além dos livros que tradicionalmente 
compunham o acervo documental das bibliotecas, estas começaram a adquirir 
ou a receber cassetes áudio e vídeo. As primeiras registavam sobretudo 
música, servindo também como auxiliares de alguns cursos de línguas 



estrangeiras, e as segundas continham essencialmente filmes de documentário 
ou outros.  

Trata-se essencialmente de documentos, cuja leitura requer a ajuda de 
equipamento, que não o computador: 

 

  
  

O progresso tecnológico a que se vai assistindo não podia deixar de se reflectir 
nas bibliotecas. A palavra impressa como único suporte da informação é uma 
realidade já ultrapassada com o aparecimento dos meios áudio-visuais, mas 
que agora se evidencia devido ao novo meio que faz parte das nossas vidas: 
os sistemas electrónicos e a informática, esta última materializada no 
computador.  

Esta recente tecnologia permite a apresentação de um documento 
multimédia, i.e., uma aplicação que integra textos, gráficos, animação, vídeo 
ou a combinação de alguns destes elementos num único suporte de 
informação.  

  

 

 
  

 
 
Cientes de que se não conseguem inscrever todos os recursos de uma 
biblioteca nos 3 itens acima mencionados, teremos que criar um quarto grupo 
onde incluiremos todos os recursos não classificáveis nos outros suportes e 
que vão dos globos terrestres aos trabalhos produzidos pelos alunos e que, 



porque não se trata de uma publicação formal, designados por “literatura 
cinzenta”. 
  

  

 

  

 



1.3 UTILIDADE E UTILIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA 

Tal como em qualquer outra organização, o utilizador da biblioteca é o elemento central, que 

deverá determinar não só o seu funcionamento como as aquisições a efectuar. É importante que 

se conheçam os seus hábitos, gostos, necessidades e preferências para que o serviço seja feito da 

forma mais eficaz. 

De nada serve ter uma biblioteca com livros que nunca são consultados, pois pouco ou nada 

interessam aos utilizadores. Neste sentido e cientes de que o leitor é a razão de ser da biblioteca, 

dever-se-á ter o maior cuidado na escolha das obras de referência que se colocam à disposição 

dos utilizadores.  

Devido à dinâmica que se deseja criar na relação utilizador/conhecimento, a qual assenta 

sobretudo no desenvolvimento da curiosidade pelo saber, num processo que, de futuro, se deseja 

que seja de auto-aprendizagem, as solicitações dos utilizadores giram em torno de uma consulta 

que se expressa: 

 na necessidade de informação,  

 no desejo de verificar um dado,  

 na intenção de complementar uma notícia,  

 na ânsia de confirmar um detalhe,  

 na curiosidade de examinar um documento,  

 etc.  

É normalmente na consulta às obras de referência que obtemos a resposta a estas solicitações 

mais imediatas.  

No entanto, é necessário que o técnico de biblioteca tenha um particular conhecimento deste tipo 

de referência para poder mobilizar esses recursos bibliográficos mais imediatos, da forma mais 

eficaz.  

Dar uma informação que não responde ao pedido do utilizador ou desconhecer existências 

bibliográficas que poderiam satisfazer determinada solicitação prejudicariam certamente a 

imagem que se quer construir de uma biblioteca.  

Por outro lado, convém não esquecer que, se os utilizadores não conhecerem determinadas obras 

de referência, acabarão por nunca as consultar. É, assim, papel do auxiliar de biblioteca divulgar, 

junto dos utilizadores, a existência de determinadas obras de referência, que poderão ser da 

maior utilidade, nomeadamente num tipo de consulta mais imediato.  

┘┘┘┘┘┘┘┘  

Tal como estabelecemos quando classificámos os documentos tendo em consideração o 

conteúdo, existe um grupo que genericamente apelidámos de “informativo” por oposição ao 

“ficcional”.  



Dentro desse grupo informativo, estabelecemos dois subgrupos:  

 Obras de referência  

 Obras de informação 

englobando este último livros de divulgação cultural e científica, cujo objectivo é sobretudo 

transmitir informação.  

Já referimos também que a temática eleita por este tipo de produção se prende com aspectos 

ligados à natureza, à astronomia, ao universo, a animais pré-históricos, a seres extraterrestres, 

etc., consoante as tendências e os interesses do público utilizador. 

Quem não reconhece, nem que seja por ver expostos na secção infantil das livrarias, uma 

panóplia de edições dedicadas aos dinossauros, algumas das quais até acompanhadas por um 

filme de animação? 

Se bem que muitos destes livros tenham uma organização interna inspirada na organização do 

que chamamos “livros de referência”, até com índices e sumários muitíssimo claros e 

esclarecedores, eles não fazem parte do conjunto de obras tradicionalmente tido como “obras de 

referência”.  

┘┘┘┘┘┘┘┘  

Convém então esclarecer qual o significado da palavra “referência”, uma vez que as obras assim 

classificadas têm, regra geral, um tratamento diferente dos outros recursos.  

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, da Porto Editora, no campo da linguística, 

“referência” significa a “relação existente entre um signo e um objecto, real ou imaginário, que 

ele representa”. 

Desta definição se depreende que estamos perante uma relação directa e imediata, no caso da 

linguística, entre a palavra e a realidade que representa, e, no caso da obra, entre o que se procura 

e a informação disponível da forma mais imediata.  

Assim, e porque se trata de uma consulta pontual, o manuseamento destas obras obedece, 

normalmente, a regras diferentes. 

Por exemplo: 

1. não são emprestadas para consulta fora do espaço da biblioteca;  

2. são geralmente identificadas com um distintivo;  

3. destinam-se apenas a consultas eventuais e não a leitura continuada;  

4. deverão ser devolvidas (colocadas nos seus lugares ou num local específico) assim que 

consultadas.  

Naturalmente que os dicionários e as enciclopédias são obras que constituem o "núcleo duro" 

da zona de referência de uma biblioteca escolar.  



1.3.1 Dicionários e enciclopédias 

 
 
 

        DICIONÁRIOS                                         
ENCICLOPÉDIAS 

 
 
 
Como já se referiu, os dicionários constituem uma das categorias de obras de 
referência mais consultadas numa biblioteca, devido à ênfase que é dada ao 
estudo dos idiomas. 
 
É da maior importância a motivação para a consulta de dicionários, mesmo e 
sobretudo monoglóticos, dado o indiscutível benefício que os utlizadores têm 
em possuir vocabulário extenso, rico e variado. A consulta do dicionário pode 
mesmo revestir um carácter lúdico. 
 

 
Dicionário 

 
Dictionarium (lat.) = conjunto de palavras 

 
 
 
Um dicionário foi definido como: 
 
um livro que contém a colecção de palavras de um idioma, ordenadas 
alfabeticamente, com explicações sobre o seu significado e, frequentemente, 
com informação adicional sobre elas no mesmo idioma. 
 
 

Dicionário de língua                                               



 
 
 
Existe em versões apropriadas para todas as idades, tendo como função definir 
palavras do idioma, explicar as dificuldades encontradas no uso de algumas 
delas e empregá-las correctamente. 
 
Começa-se a explicação sobre dicionários nos primeiros anos do Ensino 
Básico, utilizando uma versão abreviada e simplificada, passando-se depois a 
dicionários mais complexos e completos. Ao adquirir perícia no uso do seu 
idioma, o aluno deverá ser treinado para utilizar dicionários cada vez mais 
completos, que lhes forneçam indicações como a formação dos próprios 
vocábulos. 
 
Os dicionários de sinónimos e de antónimos são dois auxiliares, cuja utilização 
deve ser recorrente e constante. 
 
 
Para aprofundar esta temática, sugiro-lhe a leitura de um excerto de uma obra 
organizada por Bernadete Campello e Paulo da Terra Caldeira, intitulada 
Introdução às Fontes de Informação, 2.ª ed. Encontrará esse excerto em “Texto 
de apoio 1” imediatamente a seguir a este subtópico.  
 
 
Regresse depois a este documento para completar a sua leitura. 
 
 
 
 
 
 
 

╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Enciclopédia 

 
En +  kiklos + padeia (grego) = em + círculo + instrução 

 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 

Literalmente a palavra enciclopédia define-se como 
 

o círculo completo do saber humano 
 

ou seja, o que se considera essencial para a cultura do homem. 
 
 
 
Pelo seu carácter universal, uma enciclopédia tem poucas limitações quanto às 
matérias que abrange e bem merece que seja considerada como uma fonte de 
informação por excelência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Em que circunstâncias poderá uma enciclopédia ser útil 
 ao utilizador? 

 
 
 

 
Diferentes ocasiões em que a consulta de uma enciclopédia é apropriada:  
 
a) quando há necessidade de identificação de uma pessoa, de uma obra, de 
um lugar, de um acontecimento importante;  
  
b) quando o professor sugere a leitura de um artigo de fundo sobre 
determinado assunto;  
  
c) quando se inicia uma investigação, porque é preciso que se adquira uma 
ideia geral dos diferentes aspectos ou características de um tema;  
  
d) quando se deseja identificar várias personagens relacionadas com 
determinado tema; 
  
 e) quando se considera interessante a obtenção de uma visão panorâmica 
de determinado assunto;  
  
f) quando se quer compilar uma lista seleccionada de obras sobre certo 
assunto; 
  
g) quando se deseja aumentar a cultura pessoal, mediante leituras 
sistemáticas. 
 
 

Litton, Gaston. Como Orientar o Leitor na Escola. 
São Paulo: Ed. McGraw-Hill do Brasil, 1975, pp. 123-4. 

  
  

Na consulta de uma enciclopédia, é frequente o leitor encontrar, no interior do 
texto de cada uma das entradas, referências remissivas, ou seja, palavras 
assinaladas que remetem para uma outra entrada existente na obra e que pode 
complementar o conhecimento sobre o assunto em estudo.  
 
É também usual, no fim de cada uma das entradas, incluir-se um conjunto de 
referências bibliográficas que constituem o reportório básico sobre aquele 
tema. 
 
Uma vez mais sugiro-lhe o aprofundamento deste tema através da leitura de 
um excerto da obra organizada por Bernadete Campello e Paulo da Terra 
Caldeira, Introdução às Fontes de Informação. Encontrará o excerto no “Texto 
de apoio 2”, imediatamente a seguir a este subtópico. 
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Dicionários 

Vera Amália Amarante Macedo 

Legere et non intelligere, neglegere est 
(ROBERT  CAWDREY, 1604)' 

A comunicação ocupa papel fundamental nas relações sociais, pois é por 
meio dela que as pessoas se relacionam, trocando e divulgando informações, 
ideias, opiniões, noções e conceitos. A multiplicidade dos grupos sociais que 
compõem as sociedades modernas faz com que as mensagens trocadas entre eles 
possam encontrar obstáculos que impeçam a sua livre circulação. Isso é mais 
evidente quando se trata de duas línguas naturais diferentes; quando, então, a 
barreira linguística intercepta a transferência de informações. 

O processo de comunicação, no seu modelo clássico, é constituído de três 
elementos básicos: um emissor, que extrai signos de um repertório e compõe uma 
mensagem; uma mensagem (conjunto de signos), que é enviada através de canais 
(som, imagem); um receptor, que recebe a mensagem e a descodifica. O repertório de 
signos tem, nesse modelo, um duplo papel: ele é usado pelo emissor para compor a 
mensagem e pelo receptor, para descodificá-la. 

A transmissão das ideias é feita por rneio de palavras, isto é, de um sistema de 
signos linguísticos que evoca (faz referência), no receptor, imagens conceituais do 
mundo real (objetos, acontecimentos, qualidades, atributos). Por sua vez, o signo 
linguístico (a palavra) é uma associação de duas imagens: uma forma acústica 
(som) ou nominal (palavra), o significante, e uma imagem mental (conceito) ou 
significado. 

O dicionário, como depositário do repertório de signos linguísticos, reúne 
esses dois elementos: o significante, ou as entradas ou verbetes, e o significado, 
isto é, as informações contidas no verbete. Ele ajuda a diminuir a distância entre 
grupos socioculturais, que são cada vez mais diferenciados, numa sociedade 
na qual a diversificação das tecnologias e a especialização das ciências criam 
línguas funcionais e nomenclaturas particularizadas. 
 Num mundo em que a necessidade de informação é sentida 
continuadamente, o dicionário estabelece um modelo particular de 
transmissão da informação, fundamentalmente para a compreensão dos 
símbolos que usamos na comunicação. O seu caráter social e pedagógico é 
reconhecido, apresentando respostas didáticas às consultas e ajudando a 
eliminar o ruído provocado na comunicação por termos desconhecidos. 
Compreender como os dicionários são feitos, que recursos propiciam, é 
essencial para que sejam usados em todo o seu potencial. 
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Alguns dados históricos 

 
 A origem do dicionário remonta aos tempos em que se escrevia, nas 
margens dos textos dos manuscritos, ou entre suas linhas, explicações para as 
palavras de difícil compreensão ou sua tradução, quando o texto era escrito 
em latim. O termo clássico grego glossa (língua) passou para o latim, 
significando a explicação para um termo difícil. Mais tarde, no início da 
Idade Média, estes termos foram coletados com a respectiva tradução ou 
explicação, e listados independentemente, compondo os glossae collectae, 

que deram origem aos dicionários bilingues. Nascia, assim, o ancestral do 
dicionário (McARTHUR, 1986). O primeiro glossário impresso, um 
vocabulário francês-inglês destinado a viajantes, surgiu em 1480, na 
Inglaterra (READ, 1977). 
 O termo dicionário aparece pela primeira vez como dictionarius, em 
1225, título da obra do inglês John Garland. Nomeava uma coleção de 
palavras latinas arranjadas por assunto para uso de alunos (McARTHUR, 
1986). 
 O primeiro dicionário português impresso foi editado em 1570, e é 
de autoria de Jerônimo Cardoso, seguindo-se os de Agostinho Barbosa, em 
1611, e de Bento Pereira, em 1647. Esses dicionários se limitavam a listar 
palavras portuguesas, estabelecendo sua equivalência com o latim. 

 Durante o período que vai de 1500 a 1700, o latim influenciou a 
língua de diversos países, gerando a necessidade de dicionários bilingues. 
Com a formação política de Estados independentes, os países passaram a ter 
uma relativa autonomia. As artes e as ciências foram incentivadas, e iniciou-
se a criação das primeiras academias dedicadas ao estudo das línguas que 
começavam a se definir neste período. A primeira destas grandes academias 
foi a Accademia delia Crusca, fundada em Florença, em 1582, que lançou em 
1612 o Vocabulario degli Accademici della Crusca. Em 1634, foi fundada 
em Paris a Académie Française, que, no ano seguinte, lançou o projeto de seu 
Dictionnaire de la Langue Française, que demorou 59 anos para ficar pronto. 
As academias representavam a língua nacional e conferiam prestígio aos 
dicionários. Outros países como Espanha e Rússia seguiram o exemplo da 
Itália e da França (McARTHUR, 1986). 
 Na França, Pierre Richelet publicou clandestinamente, em 1680, seu 
Dictionnaire François, que expressava ideias e gostos pessoais e cujas 
definições são satíricas e escabrosas (STUBBS, 1968). Em 1690, Antoine de 
Furetière editou o Dictionnaire Universel des Arts et Sciences, plagiado 
durante muitas décadas, devido a sua alta qualidade (STUBBS, 1968). 
 A Inglaterra não contava com uma academia de letras, mas, em 
1707, o antiquário Humphrey Wanley apresentou à Society of Antiquaries 
uma lista de livros que deveriam ser por ela patrocinados. Entre as sugestões 
estava a de um dicionário que fixasse a língua inglesa, nos moldes do francês 
e do italiano. Coube ao poeta e crítico Samuel Johnson assumir um contrato 
para a organização do Dictionary of English Language. Em 1747, Johnson 
elaborou um plano no qual discutia problemas de linguística e declarava seu 
objetivo de fixar definitivamente a língua inglesa. O resultado de seu trabalho 
foi um dicionário contendo 43.500 palavras e 118 mil citações, cuja 1a edição 
é de 1755. 
 A importância dada ao dicionário nos Estados Unidos pode ser 
constatada pela declaração de Benjamin Franklin, feita em 1751, no panfleto 
Idea of the English School: "Cada criança deve ter um dicionário de inglês 
para ajudá-la nas dificuldades." (READ, 1977). Noah Webster, o principal 
inovador dos dicionários americanos, publicou sua primeira obra em 1806, 
com o título de A Dictionary of the American Language, mas foi o American 

Dictionary of English Language, de 1828, que o tornou famoso. A mudança 
do título reflete o seu reconhecimento de que a língua inglesa é, na verdade, 
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una. A seleção das palavras e as definições bem redigidas, embora sem 
citações, tornam o seu trabalho superior aos outros já publicados. O valor 
deste dicionário é reconhecido, apesar das muitas controvérsias por ele 
suscitadas (McARTHUR, 1986). 
 Em 1842, foi fundada em Londres a Philological Society, com o 
objetivo de estudar a estrutura, as características, as afinidades e a história da 
língua inglesa, e levantar as palavras que ainda não haviam sido incluídas nos 
dicionários. Para um dos membros dessa sociedade, R. Trench, um dicionário 
é "um inventário de uma língua, não um instrumento para selecionar só as 
boas palavras da língua: o lexicógrafo é um historiador e não um moralista e 
um crítico." (McARTHUR, 1986). A sociedade decidiu então elaborar um 
dicionário que deveria incluir todas as palavras inglesas a partir do ano 1000, 
apresentando sua história, variações, ortografias, os sentidos e usos passados 
e presentes, documentados por abonações. O trabalho denominado Oxford 

English Dictionary é considerado o maior empreendimento cultural de todos 
os tempos, na área de obras de referência. Foram necessários 70 anos para ser 
completado e só foi lançado em 1928, em dez volumes. Arrola 414.825 
palavras, tendo contado com a colaboração de 2.000 leitores que enviaram 5 
milhões de citações. 
 Nos mesmos moldes do Oxford English Dictionary, Émile Littré 
publicou, em 1877, na França, o Dictionnaire de La Langue Française, 

apresentando a evolução histórica da língua francesa, e Pierre Larousse 
editou de 1866 a 1890, em 15 volumes, o Grand Dictionnaire Universel du 

XIX Siécle (STUBBS, 1968). 
 Em Portugal, de 1712 a 1728, foi elaborado, em 10 volumes, tendo 
como autor o padre Rafael Bluteau, o Vocabulário Português e Latino, 

 
[...] autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses e 
latinos, e que é considerado 'um monumento' e tesouro da língua 
portuguesa. Aí se recolhem inúmeras palavras consignando-se-lhes as 
significações, as expressões com elas formadas e de tudo se dá o 
correspondente latino, com abonações copiosas. É um prodígio de 
erudição (MELLO, 1947). 

 
 Baseado no Bluteau, o brasileiro António de Morais Silva lançou, 
em 1789, o Dicionário da Língua Portuguesa, em dois volumes. A segunda 
edição, de 1813, exclui o nome de Bluteau. Foi um dicionário de muito valor, 
fartamente documentado, tendo sido considerado, com ou sem razão, o mais 
perfeito da língua portuguesa. Continuou a ser alterado e acrescido nas 
edições seguintes, após a morte de Morais. Os estudiosos, contudo, só 
admitem a de 1813, da qual foi feita uma edição fac-similar, em 1922. Esta, 
pela distância de um século da original, não interessou ao público (MELLO, 
1947). 
 Também Portugal teve sua Academia Real de Ciências, que tentou 
organizar, em 1793, o Dicionário da Língua Portuguesa. O projeto ficou 
apenas na letra A. Entretanto, o sonho de publicar o dicionário não foi 
abandonado e, a partir de 1988, um grupo de filólogos e linguistas trabalhou 
durante 12 anos e, finalmente, em 2001, o Dicionário da Língua Portuguesa 

da Academia de Ciências de Lisboa foi lançado pela editora Verbo, reunindo 
em 4.000 páginas (2 v.) cerca de 270 mil verbetes que incluem 33 mil 
citações de autores consagrados (BRUM, 2001). 
 O primeiro dicionário da língua portuguesa, escrito e publicado no 
Brasil, foi de autoria de um goiano, Luiz Maria da Silva Pinto que, em 1832, 
em Ouro Preto, MG, escreveu e imprimiu em sua tipografia o Dicionário da 

Língua Brasileira (Elis, 1974). 
Em 1881, foi editado em Lisboa, em dois volumes, o Dicionário 

Contemporâneo da Língua Portuguesa, elaborado a partir de um plano 
inteiramente novo, de autoria de F. J. Caldas Aulete. Apesar do falecimento 
do autor logo no início dos trabalhos (deixou redigida apenas parte da letra 
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A), o plano da obra é de sua autoria. Sua preocupação maior foi a de elaborar 
um dicionário contemporâneo, levantando diretamente o vocabulário 
especializado junto à população. O seu ponto fraco concentra-se nas 
abonações, pois nelas só estão indicados seus autores, omitindo-se as obras em 
que foram encontradas. A 2a edição, de 1925, teve colaboração de vários 
brasileiros. Segundo Melo (1947), "o grande valor do Aulete reside nas 
definições magistrais, exatas, concisas, suficientes e esplendidamente redigidas." 
 O Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Cândido de Figueiredo, 
editado em 1899, é 
 

[...] pouco mais que mero vocabulário de definições breves e muitas ve-
zes deficiente, pobre em acepções, quase nulo em fraseologia. Mas o le-
vantamento que fez de regionalismos lusitanos e brasileiros, dialetos das 
ilhas e colónias, gírias e palavras chulas, conseguiu um dicionário mais 
completo que os outros. (MELO, 1947). 

 
 Em 1932, Antenor Nascentes, lançou o Dicionário Etimológico da 

Língua Portuguesa, em dois volumes. Diz dele Melo (1947) 
 

[...] é o trabalho de Nascentes obra de valor [...] porém deve ser manuse-
ada com bastante cautela porque arrola hipóteses sobre hipóteses etimo-
lógicas sem indicar quais as imprestáveis, quais as prováveis, quais as 
inteiramente aceitáveis. 

 
 O Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, organizado 
por um grupo de filólogos e redigido nas ortografias simplificada e etimológica, 
teve publicada, em 1938, sua 1a edição. Essa obra teve uma trajetória, que até a 
10a edição, em 1967, conseguiu ampliar o espaço antes ocupado por seus 
congéneres, mantendo-se constantemente atualizado, por meio de revisões e 
acréscimos a cada novo lançamento. Na 2a edição, os organizadores foram 
Hildebrando de Lima e Gustavo Barroso e, na 3a edição, de 1947, Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira iniciou sua colaboração que foi até a 11a edição. O 
corpo de colaboradores era formado por especialistas de várias áreas do 
conhecimento, e o dicionário incluía muitos brasileirismos. 
 De 1939 a 1944, foi publicado o Grande e Novíssimo Dicionário da 

Língua Portuguesa, organizado por Laudelino Freire, em cinco volumes. Seu 
valor reside na riqueza do vocabulário tendo sido o primeiro grande dicionário 
elaborado no Brasil (MELO, 1947). 
 O nome de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira começou a ser 
conhecido graças à colaboração que prestou ao Pequeno Dicionário da Língua 

Portuguesa, notadamente no que diz respeito a brasileirismos. Em Março de 
1975, acompanhado de um grupo de assistentes e colaboradores, figurou como 
autor do Novo Dicionário da Língua Portuguesa. No prefácio da obra estão 
declarados os seus propósitos: 
 

[...] pretendeu-se fazer um dicionário médio ou infra-médio, etimológico, 
com razoável contingente vocabular (bem mais de cem mil verbetes e sub-
verbetes) atualizado (dentro dos seus limites) atento não só à língua dos 
escritores (muito especialmente os modernos, mas sem desprezo, que seria 
pueril, dos clássicos) senão também à língua dos jornais e revistas, do 
teatro, do rádio e televisão, ao falar do povo, dos linguajares diversos - 
regionais, jocosos, depreciativos, profissionais, giriescos [...] (FERREIRA, 
1986). 

 
 O caráter inovador do Novo Dicionário foi reconhecido, apesar das 
críticas. 
 

Para muitos o Novo Dicionário é atualmente o melhor dicionário: para 
outros é uma obra execrada, que aceita tudo e por isso em vez de orientar, 
desorienta os consulentes. Muitas das críticas que fazem ao Aurélio são 
injustas na medida em que ignoram o sentido inovador do dicionário, sem 
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o qual seria difícil para os brasileiros acompanhar a linguagem dos livros e 
dos jornais, que por sua vez não podem fugir à necessidade do uso de um 
vocabulário cada vez mais especializado, para cumprir seu papel de 
informar com precisão (SCALZO, 1989). 

 
 A 2a edição dessa obra revista e aumentada é de 1986 e, em 1993, foi 
lançada a versão eletrônica, em CD-ROM. A 3a edição apareceu em 1999, 
com o título Novo Aurélio Século XXI: Dicionário da Língua Portuguesa, 

contando com 28 mil novas palavras, 170 mil verbetes e 300 páginas a mais. 
Aumentou-se a equipe de consultores e colaboradores que pesquisaram e 
fixaram novos conceitos (LÍNGUA, 2002). Foram incluídas novas gírias, 
termos de informática e economia e acrescentados mais termos usados em 
outros países de língua portuguesa como Angola, Moçambique e Portugal. 
 Em 1998, a Companhia Melhoramentos lançou, após dez anos de 
elaboração, o Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. 

Participaram do projeto 84 pessoas, entre lexicógrafos, gramáticos, revisores, 
especialistas em etimologia e colaboradores. As entradas dos verbetes 
apresentam a divisão silábica. 
 

Especial ênfase foi dada ao registro de novas palavras que surgiram com o 
desenvolvimento das ciências e da tecnologia, além da inclusão dos 
neologismos da linguagem padrão, dos regionalismos, da gíria e do baixo 
calão, e os mais novos termos técnicos de áreas como informática, econo-
mia, marketing, artes e comunicação. (MICHAELIS, 1998). 

 
 Em 2001, foi publicado, pela editora Objetiva, o Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa, fruto do trabalho conjunto de 140 especialistas 
brasileiros, portugueses, angolanos e timorenses, que durante 10 anos 
participaram da elaboração do dicionário. Seu idealizador, o filólogo António 
Houais, falecido em 1999, não chegou a ver seu projeto realizado, que era o 
de organizar o mais completo dicionário da língua portuguesa. Mauro S. 
Villar, um dos diretores do projeto, expõe, na apresentação do dicionário, os 
fundamentos que orientaram sua elaboração. São eles: a) levantamento 
etimológico abrangente, mostrando a origem e a evolução das palavras; b) 
levantamento dos elementos mórficos, rigor na decomposição das palavras, 
apresentando seus elementos formadores; c) a datação das palavras, isto é, o 
ano ou o século de seu primeiro registro no português. Foram feitas pesquisas 
em milhares de obras literárias, técnicas e didáticas, periódicos de informação 
geral e de entretenimento. Do trabalho geral resultou uma obra de cerca de 
228.500 entradas. 
 O Dicionário de Usos do Português do Brasil, organizado pelo 
lexicógrafo Francisco da Silva Borba, é o primeiro dicionário brasileiro 
organizado segundo o conceito de ocorrências. É uma obra rica em exemplos 
que são a base para a explicação das diversas acepções de um termo. O que 
diferencia este dicionário de tantos outros é que ele baseou-se num 
levantamento feito em livros, revistas e jornais do país, a partir dos anos 
1950. Segundo o autor "é inédito no português um dicionário feito a partir do 
uso direto do idioma." Traz cerca de 62 mil verbetes e levou uma década para 
ser organizado, tendo sido publicado em 2002. Segundo Pasquale Cipro Neto 
(Língua, 2002), "o dicionário funcionaria como uma espécie de peneira, um 
facilitador no bom sentido do uso da língua, uma vez que eliminaria as 
definições pouco usuais presentes em léxicos mais enciclopédicos". 
 Em 2003, mais dois dicionários Houaiss foram lançados pela editora 
Objetiva: o Dicionário Houaiss de Verbos da Língua Portuguesa, de autoria 
de Vera Cristina Rodrigues, que aborda duas dificuldades da língua - a 
conjugação de verbos e a regência verbal - apresentando mais de 14 mil 
verbos conjugados; e o Dicionário Houaiss de Sinónimos e Antónimos da 

Língua Portuguesa, com um total de 187 mil sinónimos e 86 mil antónimos.  
 
 



 

MACEDO, Vera Amália Amarante. “Dicionários”. In CAMPELLO, Bernadete; CALDEIRA, 
Paulo da Terra (org.). Introdução às Fontes de Informação. 2.ª ed. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2008, pp. 23-37. 

Função do dicionário 
 
 A comunicação escrita é beneficiada pelo dicionário mediante o 
registro das formas faladas da língua. Ele expressa a cultura de uma 
comunidade e atesta a existência de uma língua nacional. Estreitamente 
ligado ao ensino, o dicionário torna possível a extensão, a toda a comunidade, 
do acesso à língua e à cultura. 
 A função primeira do dicionário é estabelecer definições. Ele deve 
ser usado não só para esclarecer significados como também para confirmá-
los. As necessidades das pessoas em relação à comunicação linguística 
podem ser atendidas pelo dicionário, sejam elas: 

- a de conhecer os recursos de informação divulgados em línguas 
estrangeiras (dicionários bilingues);  
- a de estabelecer uma norma comum para linguagens particulares (técnicas, 
de grupos regionais) de modo que o leitor e o autor do texto tenham acesso a 
uma competência linguística comum (dicionários técnicos, de gíria etc.); 
- a de dominar os meios de expressão pelas análises semântica (significa-
ção), sintática (gramatical), morfológica (formas), ou fonética (sons) -
(dicionários de língua); 
- a de aumentar os conhecimentos pela informação sobre palavras e coisas 
(dicionários enciclopédicos). (Dusois e DUBOIS, 1971). 
 

 Modernamente, os dicionários gerais de língua têm sido compilados 
por equipes de lexicógrafos ou sociedades culturais, com, pelo menos, duas 
atribuições básicas: estabelecer padrões normativos para a grafia, sentido e 
uso e registrar as palavras de uma língua com todos os seus usos e sentidos. 
Na primeira atribuição o dicionário é preventivo, e, na segunda, descritivo. 

(CHENEY, 1971). 
 
 

Compilação 
 
 Em 1830, foi publicado em Lisboa, tendo como autor José da 
Fonseca, o Dicionário da Língua Portuguesa Recompilado de Todos os Que 

Até o Presente se Têm Dado à Luz. Essa declaração, no título, bastante 
comum à época, reflete o procedimento habitualmente adotado para se fazer 
um dicionário. 
 O projeto de compilação de um dicionário se inicia com a 
determinação do nível cultural do público a que se destina, o que influi, não 
só no vocabulário, ou seja, no conjunto de palavras a serem incluídas, mas 
em todas as informações sobre cada palavra. Os grandes dicionários têm 
como objetivo constituírem-se em inventários completos da língua, o que 
implica num trabalho imenso, exigindo numeroso corpo de colaboradores, 
grande período de tempo para ser elaborado e custo muito alto. A inclusão de 
biografias, nomes geográficos e termos técnicos define o caráter do 
dicionário, enciclopédico ou apenas um dicionário de língua. 
 O dicionário de língua inclui as palavras usadas na língua escrita e 
oral. Alguns dicionários puristas descartam a inclusão de termos populares, 
gíria, regionalismos e estrangeirismos. O dicionário poderá ter um enfoque 
histórico (diacrónico), apresentando as modificações que os termos sofreram 
no decorrer dos tempos, ou um caráter contemporâneo (sincrónico) 
apresentando somente o uso recente, isto é, o estado atual da língua (REY, 
1977). 
 No prefácio do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

estão registradas as fontes usadas por ele para encontrar as palavras: 
 

[...] pretendeu-se fazer um dicionário [...] atento não só à língua dos escritores 
(muito especialmente os modernos, mas sem desprezo, que seria pueril, dos 
clássicos), senão também à língua dos jornais e revistas, do teatro, do rádio e 
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televisão, ao falar do povo, aos linguajares diversos - regionais, jocosos, 

depreciativos, profissionais, giriescos [...]. Entre os autores figuram [...] os 
cronistas [..] bons espelhos da língua viva [...] vários deles, mestres da prosa 
dos nossos dias. Nem foi esquecida outra classe de autores: a dos letristas de 
sambas, marchas, canções. Eles [...] como [...] também os cronistas -, além de 
captarem a criação linguística popular, são [...]. criadores, inventores de 
palavras. (FERREIRA, 1986). 

 
 Paulo César Farah (Uma Viagem, 1989), colaborador do Aurélio, em 
declarações ao Jornal do Brasil, descreve como se desenvolvia o trabalho na 
equipe: 
 

O trabalho foi dividido em três etapas. A primeira era a pesquisa nas mãos da 
equipe, que se dividia em duplas e distribuía entre si categorias de verbetes: 
uma dupla pegava verbos, outra  substantivos, outra adjetivos e assim por 
diante. Lançavam mão de obras clássicas de referência, como Caldas Aulete, 
Laudelino Freire, Francisco Fernandes, mas sempre com o Pequeno Dicionário 
diante de si, que era bastante atualizado com regionalismos. Cada verbete era 
classificado gramaticalmente e decomposto em significados semânticos cuja 
soma pudesse esgotar as definições... E também usavam muitos dicionários de 
assuntos específicos. Além da equipe fixa, havia os diversos colaboradores com 
que Aurélio tinha contato, para localizar e definir termos técnicos ou de uso 
restrito. Depois da pesquisa o material era passado para ele. Começava o 
trabalho intelectual. Aurélio era minucioso e imprimia o seu ritmo particular ao 
trabalho. Como também era de responsabilidade sua a etapa seguinte, as 
abonações: referências dos autores são incluídas para justificar a definição. 
Aurélio tinha uma capacidade de leitura espantosa e vivia buscando novas 
definições em todos os autores que lhe caíam às mãos. 

 
 O resultado de todas as pesquisas é armazenado em arquivos que, 
com o auxílio do computador, tornam o trabalho muito mais eficiente e 
seguro, favorecendo atualização constante, além de poupar tempo gasto em 
ordenamento e infindáveis revisões. Esses arquivos, em que são armazenadas 
as palavras e citações, constantemente atualizados, serão usados para 
selecionar os termos que irão compor o dicionário, observando-se o plano 
previamente definido. 
 O uso mais frequente do dicionário liga-se à obtenção de definições. 
Assim, a forma de descrever o sentido da palavra deve ser decidida com 
muito critério e seu emprego deve ser ilustrado com exemplos. No dicionário, 
a palavra não tem existência real senão quando inserida numa frase do 
discurso (DUBOIS e DUBOIS, 1971). Segundo Borba (2003) "um dicionário 
nunca deverá ser tomado apenas como um simples repositório ou acervo de 
palavras, ao contrário deve ser um guia de uso e, como tal tornar-se um 
instrumento pedagógico de primeira linha." 
 
 
 

Tipologia 
 

A enorme variedade de dicionários dificulta o estabelecimento de uma 
tipologia consistente. Qualquer critério a ser adotado deve levar em conta a 
heterogeneidade, isto é, a existência de formas intermediárias que impedem a 
exatidão de uma classificação. É necessário distinguir, em todo conjunto que 
se quer descrever, tipos, isto é, grupos de elementos estruturados, 
individualizadores, que permitam identificar categorias. Diante de um 
conjunto complexo, as definições oferecem elementos importantes na 
construção de categorias, nas quais o conjunto pode ser dividido (REY, 1977). 
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 A MICROSOFT Encarta Encyclopedia (Dictionary, 1993-1996) 
define dicionário como a: 
 

Relação alfabética de palavras de uma língua, dando seu significado, or-
tografia, etimologia, pronúncia e divisão silábica. Num sentido mais geral, o 
termo dicionário é também usado para qualquer texto em ordem alfabética, 
que trate de aspectos especiais de uma língua, como abreviaturas, gíria ou 
etimologia, ou onde termos especializados de um assunto são definidos. 

 
 O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1986) 
define dicionário como: "O conjunto de vocábulos duma língua ou de termos 
próprios duma ciência ou arte, dispostos em geral, alfabeticamente e com os 
respectivos significados, ou a sua versão em outra língua." 
 Nas duas definições pode-se perceber uma distinção entre dicionário 
de língua (conjunto de vocábulos de uma língua / relação alfabética de 
palavras de uma língua) e dicionário de assunto (definições dos termos 
próprios de uma ciência ou arte). Assim, agrupando-se os dicionários em 
torno dessas duas características básicas, como no esquema abaixo, pode-se 
compreendê-los melhor. 
 
 Dicionários de língua dividem-se em: 
 a) unilingues: 
  • gerais; 
  • enciclopédicos; 
  • especiais (morfológicos, etimológicos, sinónimos e  
  antónimos, gíria, regionalismos, pronúncia, grafia e  
  terminológico); 
 b) especializados: 
  • analógicos ou tesauros; 
  • rimas e locuções; 
  • citações; 
  • glossários; 
 c) multilingues: 
  • bilingues; 

  • poliglotas. 

 
 Dicionários de assunto dividem-se em: 
 a) monotemáticos; 
 b) enciclopédicos. 
 
 Desta forma, dentre os dicionários de língua destacam-se: 
 
 Dicionários unilingues 
 
 Na categoria de dicionário de língua estão aqueles que contêm 
informações fonéticas, gramaticais, etimológicas e semânticas, acerca das 
unidades lexicais de uma língua. Essas informações permitem ao consulente 
uma melhor compreensão de termos desconhecidos, com o objetivo de 
dominar os meios de expressão e aumentar o vocabulário pessoal. 
 O dicionário geral normalmente fornece para cada verbete as 
seguintes informações: etimologia, área a que o termo está ligado, indicação 
de uso, categoria gramatical, género, sinónimos, antónimos, abonações com 
as fontes, remissivas, termos equivalentes, datação etc. Exemplos: 
 

FERREIRA, A. B. H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
 
HOUAISS, A; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 
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 O dicionário enciclopédico amplia as informações do dicionário 

geral, incluindo biografias, história, geografia, termos técnicos e científicos, 
locuções latinas e estrangeiras, símbolos matemáticos etc. Exemplo: 
 

PEQUENO dicionário enciclopédico Koogan Larousse. Direção de António 
Houaiss. Rio de Janeiro: Larousse do Brasil, 1981. 

 
 Exemplos de verbetes: 
 

ABAETÉ, cid. (12.861 hab.) e mun. (17.853 hab.) Micror. de Três Manas.  
 
ABAETÉ, rio do Est. de Minas Gerais, afl. do São Francisco; 253 km. 

 
ABAETÉ (António Paulino LIMPO de ABREU, visconde de), estadista, 
magistrado e diplomata brasileiro (Lisboa 1789 - Rio de Janeiro, 1883). Foi 
presidente do Senado, do Conselho e várias vezes ministro. Dirigiu missões na 
Confederação Argentina e em Montevidéu. 

 
ABAETÉ (do), lagoa situada em Itapoã, mun. de Salvador (BA), famosa pelo 
contraste entre suas águas escuras e a areia clara que a circunda. Importância 
turística e folclórica.  

 
 
 O dicionário especial aprofunda as informações sobre a língua, 
enfocando aspectos especiais sobre origem e formação das palavras. São eles: 
 
 O dicionário etimológico indica detalhadamente a origem das 
palavras, quando e como se formaram. Exemplo: 
 

NASCENTES, A. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: F. Alves, 1955. 

 
 Exemplo de verbete: 
 

ARRIBAR - do lat.* arripare, chegar à margem; esp. arribar, fr. arriver 
(chegar), o it. é de origem francesa. 

 
 O dicionário morfológico trata das regras de formação de palavras, 
arrolando as unidades mínimas (raízes e afixos) existentes na língua, 
mostrando as sucessivas fases evolutivas, partindo de sons, fonemas, sílabas, 
morfemas até chegar a palavra de uso comum. Exemplo: 

HECKER, E. et al. Dicionário morfológico da língua portuguesa. São 
Leopoldo: UNISINOS, 1984. 5 v. 

 
 Exemplo de verbete: 
 
 BRIO  
     sentimento de dignidade; garbo ; coragem. 
 bri-o    S 
 bri-os-a   S  antiga guarda nacional 
 bri-os-o    A 
 des-bri-ad-o  A 
 des-bri-a-men-to  S 
 des-bri-a-r   V 
 des-bri-o  S 
 des-bri-os-o   A 
 
 Origem: do esp. brio, e este do prov. briu que vem do celta brigos, 

força. 
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 Os dicionários de gíria e de regionalismos registram os termos 
usados na linguagem coloquial ou popular por certos grupos sociais 
(policiais, estudantes etc.) ou por habitantes de uma determinada região. 
Quando usados por profissionais ou classes mais cultas, certos termos 
incorporam-se ao vocabulário técnico da área. Exemplo: 
 
 JACOB, Paulo. Dicionário da língua popular da Amazónia. Rio de Ja- 
 neiro: Cátedra, 1985. 
 
 O dicionário de terminologia tem papel importante na padronização da 
linguagem especializada, eliminando ambiguidades na comunicação entre espe-
cialistas. Exemplo: 
 
 TERMINOLOGY of documentation. Paris, Unesco, 1976. 
 
 
 Dicionários especializados 
 
 Os dicionários especializados abandonam a descrição lexicográfica e 
apresentam um arranjo diferente na ordenação das palavras. São eles: 
 
 O dicionário analógico ou tesauro não usa a ordem alfabética como a 
maioria dos dicionários, mas um arranjo particular, cuja estrutura obedece ao 
sistema idealizado por Peter Mark Roget para seu Thesaurus of English Words 

and Phrases, publicado em 1852, no qual as palavras são agrupadas pelas ideias 
que representam. Partindo-se de uma ideia, chega-se às palavras que possam 
expressá-la. Neste tipo de obra, que pode ser considerado um dicionário de 
sinónimos e antónimos, as palavras são agrupadas, pela significação, em seis 
grandes classes: relações abstratas, espaço, matéria, intelecto, vontade e afeições, 
que, por sua vez, subdividem-se em várias categorias. Um índice em ordem 
alfabética remete, através de um número, ao corpo da obra. Exemplo: 
 
 SPITZER, C. Dicionário analógico da língua portuguesa. 6. ed. Rio de 
 Janeiro: Globo, 1957. 

 

Uma busca no dicionário acima citado, para identificar palavras que deno-
tem a ideia de elegância, começa, a partir da consulta à palavra elegância, no 
índice que remeterá ao n° 591, no corpo da obra. Ao lado encontram-se os antó-
nimos, n° 592. 

 
 
 
591. Beleza- S.,beleza, formosura 
(ideal, angélica, fascinadora), graça, 
encanto, atrativo, amabilidade, 
lindeza, boniteza, elegância, 
delicadeza, boa impressão, aparência, 
parecença, bela figura, brilho, 
perfeição, majestade, grandeza da 
aparência, estética, idealização, ideal 
do belo, Adónis, Narciso, narcisismo, 
narcisamento, Vénus Morfo, Afrodite, 
etc. 

592. Fealdade (v. 598) - S., fealdade, 
monstruosidade, deformidade, assime-
tria, desproporção, má aparência, 
(feia) catadura. Deslocação, sujidão, 
imundície, falta de ornato, monstro, 
gebo, Polifemo, cíclope, Vulcano, 
Tersites, Faunom Sátiro, Sileno, 
Megera, Górgona, Medusa, Harpia, 
Moreno, espectro, avejão, diabo, 
demo, bruxa, satã, Sibila, caricatura, 
espantalho, coruja, etc. 
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 Dicionário de rimas. Apresenta em ordem alfabética os fonemas 
(vogais e consoantes) que identificam os sons terminais das palavras. 
Exemplo: 
 
 LIMA, C. Dicionário de rimas. Porto: Lello, [s.d.].  
 
 Exemplo de verbete: 
 
 AGMA - diafragma, magma, malagma, profagma, sintagma, treslagma, 
 agno - agno, magno, verbo-estagno. 
 

 

 Dicionário de locuções. Relaciona palavras ou expressões que têm 
um sentido especial. Exemplo: 
 
 SILVA, E. C. Dicionário de locuções da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
 Bloch, 1975. 

 
 Exemplo de verbete:  
.. 
 DE BARBA A BARBA: frente a frente. "E eu frequentemente endireitei 
 com Zé Bebelo, com ele de barba a barba" (João Guimarães Rosa, Grande 
 Sertão: Veredas, p. 330). 
 
 
 Dicionário de citações. Relaciona frases, sentenças latinas, ditos 
históricos ou espirituosos etc. que são usados para enriquecer um texto ou 
para usar palavras de quem tem alguma autoridade ou expõem melhor uma 
ideia. Exemplo: 
 
 RONAI, P. Dicionário universal Nova Fronteira de citações. 4. ed. Rio de 
 Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 
 
 Exemplo de verbete: 
 
 DICIONÁRIO "O dicionário é o pai dos inteligentes: os burros dispensam-
 no." Mário da Silva Brito (1910), O Fantasma sem Castelo. 
 

 

 Glossário. O glossário, no seu sentido clássico, define termos 
presentes em determinado texto, esclarecendo sobre o significado do termo 
naquele contexto. Neste caso, é uma lista, com definições, das palavras 
difíceis ou obscuras, usadas num sentido especial, naquele texto. Exemplo:  
 
 OLIVEIRA, D. P. R. Glossário de termos técnicos. In: __. Planejamento 

 estratégico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1993.  
 
 Atualmente, o termo glossário tem sido usado como sinónimo de 
dicionário de assunto. Exemplo: 
 
 ÁVILA, A. Barroco mineiro: glossário de arquitetura. Rio de Janeiro: 
 Bloch, 1979.  

 
 Dicionários multilingues 
 

 Dicionários multilingues (bilingues e poliglotas) baseiam-se no 
princípio da correspondência termo a termo entre duas ou mais línguas. 
Incluem a transcrição fonética, usando o International Phonetic Alphabet. 

Exemplos de dicionário bilingue: 
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 NOVO Michaelis. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1960. v. 1. Inglês-
 português. 
 AZEVEDO, Domingos. Grande dicionário português-francês. Lisboa: 
 Bertrand, 1975. 
 
 Exemplo de dicionário poliglota: 
 
 BUECKEN, F. J. Vocabulário técnico. 4. ed. São Paulo: Melhoramentos, 
 1961. 
 
 Exemplo de verbete: 
 
 CRINA f. de cavalo / horsehair / crin m. de cheval / Pferdhaar n., Rosshaar 
 n. 
 

 

 Dicionários de assunto 
 

 O desenvolvimento da ciência e da tecnologia favoreceu a 
publicação de dicionários de assunto dirigidos a uma área específica do 
conhecimento. Geralmente, são escritos por especialistas, trazendo verbetes 
bastante completos. São considerados enciclopédicos quando fornecem 
informações biográficas e históricas. Exemplo: 

  

 DICIONÁRIO de economia. Consultoria de Paulo Sandroni. São Paulo: 
 Abril Cultural, 1985. 

 

 



  

  

A palavra enciclopédia (do grego enkyklopaideia, formada por enkyklos = 

circular e paideia = educação, cultura), significava, na sua origem, um sistema ou 

círculo completo de educação, isto é, uma formação abrangente que incluía todos os 

ramos do saber. Posteriormente, o termo foi usado para designar as obras que 

reuniam as informações necessárias a esse tipo de instrução e que apresentavam, de 

forma sistemática, o conteúdo das várias artes e ciências: as enciclopédias. 

Trabalhos que abarcavam a totalidade do conhecimento apareceram já na 

Antiguidade. Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) foi chamado de pai da enciclopédia, 

pois o conjunto de sua obra -- que abarcou uma extensa gama de assuntos -- é 

considerado um trabalho enciclopédico, apesar de não ter sido escrito com essa 

intenção. Nessa época, as obras com características enciclopédicas eram chamadas 

de dicionários. O termo enciclopédia apareceu no séc. XVI, com a publicação, em 

1559, da obra denominada Encyclopedia: Seu, Orbis Disciplinarum,Tam Sacratum 

Quam Prophanum Epistemon (Enciclopédia ou conhecimento do mundo das 

disciplinas tanto sagradas quanto profanas), do escritor alemão Paul Scalich 

(1534-1573). 

A concepção de enciclopédia modificou-se bastante ao longo do tempo e 

essa evolução acompanhou as necessidades culturais e educacionais da sociedade. 

No início, as enciclopédias eram antologias que reuniam um número variado de temas, 

organizados de maneira sistemática (em grandes assuntos). Essa organização 

sempre variava de obra para obra, pois não havia concordância quanto à 

melhor forma de ordenar logicamente o conhecimento. 

A concepção estético-formal da enciclopédia foi se consolidando ao longo do 

tempo e, atualmente, a maioria das pessoas a visualiza como uma obra em vários 

volumes, abrangendo todos os assuntos, organizados em verbetes por ordem alfa-

bética, escritos por especialistas de renome, incluindo ilustrações, mapas, gráficos e 

outros recursos visuais, e publicada por instituições de reconhecida competência. 

Entretanto, esses elementos nem sempre estiveram presentes nas enciclopédias: foram 

sendo incorporados à medida que essas evoluíam. A ordem alfabética, por 

exemplo, que é uma característica comum das atuais enciclopédias, não era 

usada no início e, mesmo depois que começou a ser empregada, foi 

fortemente combatida por autores e editores que preferiam a ordem 

sistemática. A existência de um corpo qualificado de editores e colaboradores 

também é uma prática relativamente recente na história das enciclopédias, 

datando seu início de cerca de 200 anos atrás. 

 

 
Evolução 

 
 

As primeiras enciclopédias destinavam-se a um público erudito, 

característica que pode ser observada principalmente nos trabalhos de autores 

gregos na Antiguidade. Enciclopédias voltadas para o público leigo surgiram 

com os escritores romanos e continuaram durante a Idade Média. Atualmente, 
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as enciclopédias gerais são escritas por grupos de especialistas porém em 

linguagem adequada ao público leigo. A existência de enciclopédias, 

especializadas por áreas de conhecimento, por faixa etária ou nível de 

formação do leitor, garante sua maior adequação às necessidades dos 

usuários. 
 Na sua origem, as enciclopédias eram consideradas  - juntamente 

com a língua e a gramática - instrumentos para a busca da verdade e do 

conhecimento. O título de uma das mais importantes enciclopédias francesas, 

datada de 1244, - Speculum Major ou Grande Espelho - mostra a intenção do 

autor, o escritor Vincent de Beauvais (1190-1264), de que suas ideias fossem 

não apenas conhecidas, mas imitadas; a palavra espelho no título da obra dá a 

entender que a mesma apresentava o mundo como deveria ser. Essa 

concepção da enciclopédia, como instrumento para o aperfeiçoamento da 

humanidade, persistiu durante vários séculos. Data de pouco mais de dois 

séculos o atual conceito de enciclopédia como recurso educativo que tem a 

função de servir de ponto de partida para a aprendizagem de um assunto, 

encaminhando o leitor para novas descobertas, ou como obra de referência, 

utilizada para se obter informações básicas e pontuais sobre determinado 

tópico. 

Geralmente, pressupõe-se a imparcialidade na apresentação dos assuntos 

nas enciclopédias, mas um certo grau de tendenciosidade sempre ocorreu e, 

mesmo hoje, é inevitável. Muitas delas refletem tendências políticas e 

ideológicas de seus autores e editores e, por esse motivo, a censura a 

enciclopédias já ocorreu em diversas ocasiões e países. Exemplo disso é a 

famosa Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonée des Sciences, des Arts e des 

Métiers, conhecida simplesmente como Encyclopédie, que surgiu ligada ao 

Iluminismo, movimento que preconizava a divulgação ampla do saber. O 

trabalho que deu origem a Encyclopédie foi a obra do enciclopedista inglês 

Ephraim Chambers (1680-1740), denominada Cyclopedia ou Universal 

Dictionary ofArts and Sciences, publicada na Inglaterra em 1729, em dois 

volumes. A coordenação da tarefa de revisão da tradução francesa foi 

confiada ao filósofo Denis Diderot (1713-1784) que trabalhou com um grupo 

de cerca de 160 colaboradores. Dentre eles, destacaram-se o filósofo e mate-

mático Jean d'Alembert (1717-1783), responsável pelo prefácio e pelos 

verbetes sobre matemática, além dos filósofos Jean Jacques Rousseau (1712-

1778), Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780) e Charles Montesquieu 

(1689-1755). A finalidade da Encyclopédie, conforme descrita no seu 

prefácio, era apresentar, da maneira o mais completa possível, a ordem e o 

sistema do conhecimento humano e, como uma obra descritiva (raisonée) das 

ciências, artes e comércio, incluía os princípios fundamentais e os aspectos 

considerados essenciais de cada ciência e arte. A ligação da Encyclopédie 

com a Revolução Francesa é reconhecida por vários autores, pois seu 

conteúdo sistematizava os fundamentos ideológicos que serviram de base 

para o movimento. Na verdade, a obra continha pontos de vista filosóficos 

considerados radicais e materialistas, que foram condenados por pensadores 

ortodoxos da época, tendo sido muitos dos volumes publicados secretamente. 

Seus colaboradores, bem como outros intelectuais que abraçavam as mesmas 

ideias, ficaram conhecidos como enciclopedistas. O grupo se caracterizava 

pelo seu otimismo quanto ao futuro da humanidade, a crença no progresso, a 

confiança no poder da razão livre, a oposição à excessiva autoridade da 

Igreja, o interesse pelos problemas sociais, a importância atribuída às 

técnicas, as tendências naturalistas e o entusiasmo pelo poder do 

conhecimento. Essas ideias tiveram profundas repercussões não apenas nos 

campos científico, filosófico e religioso, mas, principalmente, social e 

político. Por essa razão, a Encyclopédie é reconhecida mais como um símbolo 

do Iluminismo do que como uma enciclopédia. 



 Devido às suas características técnicas e inovadoras, a Encyclopédie 

exerceu grande influência nas enciclopédias europeias que surgiram 

posteriormente, tendo ultrapassado em todos os aspectos a obra que lhe deu 

origem. 
 Existem outros exemplos da influência de interesses políticos no 

trabalho de produção de enciclopédias: a conhecida enciclopédia alemã 

Brockhaus, cujo conteúdo sofreu grandes distorções, em consequência das 

pressões feitas pelos nazistas, e a Enciclopédia Italiana di Scienze, Lettere ed 

Arti, que teve seu editor substituído pelo fascista Giovanni Gentili (1875-

1944), durante o governo de Benito Mussolini. 
 
 

Características 
 

Arranjo 

A maioria das enciclopédias produzidas antes da invenção da imprensa 

(1442) tinha arranjo metódico ou sistemático, por grandes assuntos. Esse 

arranjo diferia de obra para obra, a critério do autor, cada um escolhendo a 

ordem que lhe parecia mais lógica. Essa diversidade no arranjo das 

enciclopédias continuou até 1620, quando o filósofo inglês Francis Bacon 

(1561-1626) definiu o plano de sua obra  Instauratio Magna, que colocou fim 

às controvérsias a respeito da classificação do conhecimento e forneceu as 

bases para a organização de muitas das enciclopédias publicadas 

posteriormente. Bacon dividiu o conhecimento em três grandes classes: 

natureza externa (astronomia, meteorologia, geografia, minerais, vegetais e 

animais); homem (anatomia e fisiologia) e ação do homem na natureza 

(medicina, química, artes visuais, sentidos, emoções, intelecto, arquitetura, 

transporte, aritmética e outros assuntos). Mais do que delinear um plano para 

o arranjo de sua obra, Bacon conseguiu produzir um esquema da totalidade 

do conhecimento humano disponível na época, que funcionava como um 

checklist, evitando que se omitisse qualquer assunto na elaboração de 

trabalhos enciclopédicos. Esse sistema de classificação do conhecimento teve 

grande influência na qualidade da organização e do conteúdo das 

enciclopédias produzidas posteriormente. 
 Aos poucos, o arranjo sistemático foi cedendo lugar ao alfabético e 

uma das consequências dessa prática foi o surgimento dos dicionários 

enciclopédicos, caracterizados por verbetes curtos, ordenados 

alfabeticamente. Em 1674, com a publicação de Le Grand Dictionnaire 

Historique, pelo religioso francês Louis Moréri (l 643-1680), ficou 

estabelecida a preferência pela ordem alfabética que, facilitava a consulta e 

reforçava a função da enciclopédia como obra de referência. Essa tendência 

coincidiu com a prática de utilização do vernáculo, que substituiu o latim, 

língua que, até aquela época, era utilizada pelos autores das enciclopédias. 
 Ocasionalmente, foram feitas tentativas para restabelecer a ideia de 

superioridade do arranjo sistemático, com o argumento de que a enciclopédia 

era o veículo que permitia ao homem pensar metodicamente. E a ordem 

sistemática facilitava o processo, ao apresentar o círculo do saber em sua 

síntese, proporcionando a percepção da unidade do conhecimento, ou seja, 

evitando sua fragmentação. Embora o arranjo alfabético estivesse 

estabelecido desde o séc. XVII, surgiram, posteriormente, grandes 

enciclopédias que utilizaram o arranjo sistemático, como por exemplo, a 

Encyclopédie Française, iniciada em 1935, por Anatole Monzie. 

Alguns editores procuraram levar em conta as duas funções e 

introduziram inovações que garantiram a eficiência informativa de suas 

enciclopédias como obra de referência e, ao mesmo tempo, preocuparam-se 

com a integridade do conhecimento. Exemplo dessas inovações pode ser 

observado na famosa Encyclopedia Britannica. Preocupados com a 



fragmentação do conhecimento, resultante da utilização da ordem alfabética, 

os primeiros editores da Britannica desenvolveram um plano da obra que 

incluía 45 assuntos principais (ressaltados por títulos impressos em cada 

página), mais 30 verbetes longos. Esses 75 verbetes eram intercalados com 

verbetes curtos que continham referências aos assuntos principais, sendo 

todos eles arranjados numa única ordem alfabética. Os editores conseguiram 

com esse recurso manter a integridade dos assuntos que consideravam os 

mais importantes e, ao mesmo tempo, garantir a facilidade de uso 

proporcionada pelas entradas curtas, típicas dos dicionários enciclopédicos. 

Confirmando sua tradição inovadora, a Britannica introduziu outra 

modificação no seu plano editorial a partir da 15
a
 edição, em 1974. Neste 

novo formato, com o título The New Encyclopedia Brítannica, a obra apre-

sentou-se em três partes distintas: um volume denominado Propaedia, 

apresentando um panorama sintético do conhecimento, mais doze volumes 

com o título de Micropaedia, consistindo de verbetes curtos para referência 

rápida e, finalmente, dezessete volumes da chamada Macropaedia que, 

seguindo a tradição da Brítannica, continha artigos longos e detalhados. Um 

índice de assuntos permitia a localização de tópicos específicos e integrava os 

assuntos dispersos pela ordem alfabética. 

 

 
Recursos 

 
 As enciclopédias evoluíram não apenas no que diz respeito à sua 

função e ao seu arranjo; a preocupação dos editores em facilitar sua utilização 

pelos usuários e em aperfeiçoar as formas de acesso à informação nelas 

contidas levou-os a introduzir inúmeros recursos que aumentaram o potencial 

informativo das edições modernas, tornando-as bastante diferentes das 

anteriores. Dentre os recursos comummente encontrados nas enciclopédias 

hoje destacam-se: 

 
Referências 
 As referências, ou seja, as sugestões para que o leitor consulte 

verbetes relacionados ao que está pesquisando, são características das 

modernas enciclopédias e constituem um recurso que procura integrar o 

conhecimento disperso pela ordenação alfabética e aumentar o escopo da 

busca realizada pelo leitor. As referências são indicadas pela expressão ver 

também ou por recursos gráficos, tais como impressão em cores diferentes do 

termo sugerido para consulta. Nas enciclopédias que usam hipertexto, esse 

recurso, chamado de link (elo), é a principal característica da obra, facilitando 

a navegação pelo documento, sem a inconveniência do manuseio de vários 

volumes, geralmente grossos e pesados, típicos da enciclopédia impressa. 

 
Índices 
 Os índices começaram a ser incluídos nas enciclopédias no séc. 

XVII, mas foi somente no final do séc. XVIII que surgiram aqueles com a 

sofisticação técnica que os caracteriza atualmente. Em algumas enciclopédias, 

o índice substitui as referências, funcionando como recurso para agrupar 

verbetes separados pela ordem alfabética. Outras vezes funcionam de forma 

complementar e têm a função de permitir a localização de assuntos que não 

aparecem como verbetes independentes. A concepção de índice nas 

enciclopédias que usam hipertexto modifica-se e nelas a localização de 

assuntos é facilitada por inúmeros recursos que a mídia eletrônica 

proporciona, como, por exemplo, a lógica booleana. 

 

 

 



Material ilustrativo 

Embora algumas das primeiras enciclopédias já apresentassem 

ilustrações, estas tinham finalidade apenas decorativa. Foi somente no final 

do séc. XVII que começaram a aparecer enciclopédias, cujas ilustrações eram 

de ótima qualidade, com a função de complementar, esclarecer e enriquecer o 

conteúdo textual. A Encyclopédie é particularmente reconhecida por suas 

ilustrações, não só em quantidade como também em qualidade. 
 A sofisticação do material ilustrativo das enciclopédias aumentou 

durante o séc. XX e, atualmente, as versões eletrônicas o utilizam ao máximo, 

enriquecido pelos recursos multimídia de som e animação. 

 

 
Atualização 

 
 A atualização de uma enciclopédia constitui um dos maiores desafios 

enfrentados pelos editores. Além do enorme volume de informações sobre 

fatos políticos e de outras esferas, que caracteriza a sociedade contemporânea, 

devem ser mencionados especificamente as descobertas científicas que 

podem modificar inteiramente o panorama de uma área, exigindo que alguns 

verbetes sejam inteiramente reescritos e que outros sejam incluídos. 

Conseqüentemente, o sistema de atualização hoje, utilizado pelas grandes 

editoras de enciclopédias, é o de revisão contínua. Isso significa que essas 

editoras mantêm um corpo fixo de colaboradores que atualiza o conteúdo à 

medida que as mudanças vão ocorrendo. 
 A publicação de anuários ou suplementos para atualização de 

enciclopédias data do séc. XVIII, quando George Lewis Scott compilou, em 

1753, um suplemento em dois volumes para a 7
a
 edição da Cyclopedia de 

Ephraim Chambers. Ao longo dos anos, essa prática se consolidou entre as 

editoras de enciclopédias, com variações na periodicidade e no tamanho dos 

suplementos. Atualmente, eles são mais utilizados para registrar novos 

eventos e descobertas do que para manter os verbetes atualizados. São os 

chamados livros do ano e funcionam, portanto, como uma consolidação e 

síntese do que foi publicado na imprensa diária no período coberto, 

apresentando os fatos numa perspectiva mais analítica. 
 A forma de atualização modifica-se radicalmente nas enciclopédias 

eletrônicas, cujas editoras funcionam como portais de informação. A 

diversidade de serviços oferecidos, os links para sites da Internet e de outros 

produtos da empresa funcionam como forma de atualização e, provavelmente, 

tornarão obsoletos os volumes impressos, como os livros do ano. 

 

 
Corpo editorial 

 

As primeiras enciclopédias constituíam trabalhos individuais e, 

portanto, por mais erudito que fosse seu autor, o trabalho refletia apenas seu 

próprio conhecimento. O crescimento e a especialização da ciência levou à 

prática da constituição de comissões editoriais, transformando-se as 

enciclopédias em obras de autoria coletiva. Essa tendência começou no séc. 

XVIII com a Encyclopédie, que reuniu um corpo expressivo de colaboradores 

e estabeleceu o padrão editorial para as futuras enciclopédias. A partir de 

então, elas têm sido escritas por especialistas que redigem os verbetes, num 

trabalho coordenado por editores responsáveis pela supervisão da cobertura e 

do conteúdo de cada área de assunto. O prestígio e a autoridade de uma 

enciclopédia devem-se em grande parte, portanto, ao seu corpo de 

colaboradores e muitas delas têm procurado reunir os mais conhecidos 

especialistas para redigir os textos, garantindo, não só a qualidade do 

conteúdo, mas um tratamento especial do verbete que refuta a visão pessoal 



do autor. 
 A identificação dos autores dos verbetes, embora seja um aspecto 

importante para garantir a qualidade da obra, não era prática comum. 

Atualmente isso ocorre com mais frequência, embora muitas editoras incluam 

apenas as iniciais dos autores no final do verbete, sendo o nome completo 

apresentado numa lista no início da obra. 

 

[…] 

 

CAMPELLO, Bernadete e CALDEIRA, Paulo da Terra (org.). 

Introdução às Fontes de Informação. 2.ª ed. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2008, pp. 9-15. 



1.3.2 Outras obras de referência 

  

                                                                                   

 

                                         

 

- Almanaques – podem ser livros muito populares, pois são sobretudo 
publicações que resumem informações de interesse sobre o mundo. 

 
-         Anais – documento que relata uma sequência de factos por ordem 

cronológica. 
 
-       Anuários – publicação em série, editada anualmente, que diz respeito a 

informações ordenadas cronologicamente e com índices alfabéticos 
auxiliares.  

 
-          Atlas – publicação que inclui mapas geográficos.  
 
-  Dicionários enciclopédicos - esta categoria de obra de referência faz a 

fusão de dois termos, podendo até levar a uma certa confusão. Na verdade, 
não se trata, neste caso, de um dicionário que “define palavras”; é mais 
uma enciclopédia que explica determinado assunto restrito.  
Podemos dar, como exemplo, o Dicionário da História de Portugal, da 
responsabilidade do Professor Joel Serrão. Aí vamos encontrar artigos do 
tipo enciclopédico, mas sobre um só assunto – Portugal e a sua História. 

 
-          Guias – preparados principalmente para os turistas, são valiosas fontes de 

informação relativas aos países que tratam. 
 



-          Indicadores – Listas alfabéticas de pessoas ou instituições, quer sejam de 
carácter geral ou especializado. (e.g Quem é quem na…) 

 
-          Glossário – esta palavra vem do latim “glossarium” e exprime uma 

colectânea de palavras ou expressões pouco conhecidas, de uma língua, 
com os respectivos significados. 

 
-          Vocabulário – é, de certo modo, sinónimo de dicionário, mas contendo um 

número mais restrito de palavras. 
 
-          Prontuário – livro que regista a grafia correcta dos vocábulos de uma 

língua, com explicações adicionais sobre o seu uso. 
 
 

                                                                  
 
 
Estas são as principais categorias de obras de referência.  
 
No entanto, é comum ver-se hoje incluída nesta secção outras publicações de 
carácter geral, mas que fogem a qualquer ordem alfabética.  
 
Estão neste caso as Histórias de Portugal, ou as Histórias de Arte, ou mesmo 
do Teatro, ou obras sobre determinadas correntes estéticas (e g. Cubismo, 
Surrealismo, etc.) que contêm um saber tipo enciclopédico. 
 

                                                         

  



NOTA FINAL: 

Uma vez que as obras de referência se revestem sobretudo de um carácter 
informativo, há um número crescente deste tipo de recurso em suporte digital 
(sobretudo DVDs). 

Assim, não devemos subestimar estes recursos, embora seja muito importante, 
tal como acontece com o material livro, saber extrair a informação de que 
necessitamos para a podermos trabalhar e utilizar da forma mais correcta. 

Evidentemente que, através dos terminais dos computadores, os utilizadores 
da Biblioteca podem chegar a uma panóplia de “recursos de informação”.  

 

Mas deste “mundo virtual” trataremos noutro momento. 

 


