
A CATALOGAÇÃO : uma nova abordagem 

 

A catalogação é uma operação técnica através da qual se descreve um documento, 

recurso ou objecto e se estabelece um número variado de pontos de acesso à 

informação, a fim de que o utilizador encontre, identifique, seleccione e obtenha 

a informação que necessita. Esta informação pode ser obtida numa unidade 

documental, num catálogo ou numa base de dados. 

 

A catalogação está relacionada com a organização, com o acesso e com a 

recuperação da informação. Estes três conceitos – organização, acesso e 

recuperação são fundamentais na gestão da informação nas bibliotecas. 

 

Passados quarenta anos da Conferência Internacional sobre Princípios de 

Catalogação realizada em 1961 que consagrou os célebres “Princípios de Paris” que 

serviram de base para a normalização internacional da catalogação e para a 

construção de códigos nacionais de catalogação, a IFLA tem continuado a 

desenvolver esforços para adaptar os princípios da catalogação às novas realidades 

da informação do século XXI. 

 

A nova Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação (pode aceder aqui 

ao texto) consagra e reafirma como objectivo principal da catalogação servir a 

conveniência dos utilizadores. 

 

Ao problematizar o conceito de catalogação é correcto afirmar que esta operação 

permite organizar a informação em termos de descrição, pontos de acesso e 



localização, facilitando as tarefas que devem ser realizadas pelo utilizador: 

buscar, identificar, seleccionar e obter os recursos de informação.                                                 

 

O produto final desta organização e descrição da informação é o catálogo que 

constitui uma representação dos fundos que existem na biblioteca, integrando 

também actualmente informação a que a biblioteca pode dar acesso ainda que 

fisicamente não a possua. 

São os documentos electrónicos de acesso remoto: páginas Web, directórios, 

repositórios, serviços em linha, revistas e livros em suporte electrónico, bases de 

dados de todo o tipo, bibliográficas, numéricas, de imagens etc.,  

 

Durante os últimos quarenta anos, desenvolveram-se a nível internacional e 

nacional um conjunto de normas e regras que permitiram a normalização dos 

registos e o intercâmbio da informação. 

 

As distintas ISBDs, as Regras de Catalogação Anglo-Americanas (AACR), o 

aparecimento de regras nacionais em quase todos os países, os números 

normalizados para livros (ISBN) e publicações periódicas (ISSN), o formato MARC 

(em todas as suas versões), os Requisitos Funcionais dos Registos Bibliográficos 

(FRBR) e também os Requisitos Funcionais para os Registos de Autoridade (FRAD), 

representam o grande esforço realizado pelos profissionais desta área para 

globalizar e normalizar o controlo bibliográfico. 

 

Em termos de normalização da descrição temos as ISBDs e a AACR que juntamente 

com os códigos normalizadores de cada país têm garantido a uniformidade dos 

registos e a consequente possibilidade de intercâmbio da informação. 

 

International Standard Bibliographic Description - ISBD  

 

O Programa ISBD da IFLA (que foi criado para promover o controlo Bibliográfico 

Universal), é sujeito há mais de três décadas a revisões e estudos constantes, com 

o intuito de acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade da informação. Uma 

das mais significativas mudanças foi o aparecimento de documentos em diversos 

suportes, nomeadamente os recursos electrónicos e os recursos contínuos.  

 



A primeira ISBD a ser publicada foi a ISBD (M) em 1974 com a sua primeira edição 

normalizada. 

 

Neste ano mesmo foi publicada a ISBD (S) para a descrição das publicações em 

série. 

 

Em 1977 apareceram a ISBD (CM) (para material cartográfico) e a ISBD (NMB) para 

material não livro. 

 

A primeira versão da ISBD(G) (geral) também foi publicada neste ano e o seu  

principal objectivo foi assegurar a harmonia entre as outras ISBDs.  

 

Em 1980 é publicada a ISBD (A) para tratamento do livro antigo e a ISBD (PM) para 

a descrição da música impressa. 

 

Para a descrição das partes componentes (analíticos de publicações) foram 

publicadas em 1988 directivas para a aplicação de regras a este tipo de descrição. 

Estas regras intitularam-se a ISBD (CP). 

 

Em 1990 aparece a ISBD (CF) para a descrição de ficheiros de computador, mas 

dada a rápida desactualização deste tipo de suporte, em 1997 foi substituída pela 

ISBD (ER) para a descrição dos recursos electrónicos.  

 

Em 2002 surge a última das ISBDs específicas: a ISBD (CR) para a descrição dos 

recursos contínuos. 

Esta ISBD que prevê a interacção entre as várias ISBDs, (nomeadamente a ISBD (ER) 

para a descrição dos recursos electrónicos), é aplicada a descrição das publicações 

em série tanto impressas como electrónicas, e é também aplicada à descrição de 

recursos integrados (folhas actualizáveis, sites da Web actualizáveis, etc.). 

A ISBD (CR) veio substituir a ISBD (S). 

 

Na INFLANET podem encontrar-se estas diversas ISBDs em formato HTML ou PDF. 

 

Para aceder, clique aqui: http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm . 

 



Em 2003 o Grupo de Revisão ISBD decidiu criar um Grupo de Estudos sobre a 

Direcção Futura das ISBDs, com intuito de estudar e tentar resolver todos os 

problemas com que se deparam hoje dia os catalogadores. 

Para satisfazer as necessidades dos catalogadores e outros utilizadores da 

informação bibliográfica, este Grupo de Estudo, decidiu que a consolidação de 

todas as ISBDs era viável e que era possível preparar uma ISBD consolidada a partir 

das diversas ISBDs especializadas.  

 

A publicação da versão consolidada da ISBD ocorreu em 2006. 

 

A ISBD Consolidada é um documento que junta num só texto todas as ISBD actuais, 

actualiza as indicações de acordo com a FRBR (Functional Requirements for 

Bibliographic Records) e procura proporcionar regras coerentes para a descrição de 

todos os tipos de recursos, uniformizando procedimentos na medida do possível e 

apresentando especificações concretas para determinados tipos de recursos. 

 

Esta norma de descrição dos documentos aplica-se: 

 

o Texto impresso 

o Recursos cartográficos 

o Recursos electrónicos  

o Imagens em movimento 

o Recursos multimédia 

o Recursos de música impressa 

o Imagens fixas 

o Recursos contínuos (publicações em série e recursos integrantes). 

 

 

Existe a versão em inglês http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm   

 

Existe uma tradução em castelhano :  

 

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007_es.pdf  

 

 



 

Anglo-American Cataloguing Rule - AACR 

 

Paralelamente a todos estes documentos emanados pela IFLA, a American Library 

Association, juntamente com a Canadian Library Association e o Chartered 

Institute of Library and Information Professionals (do Reino Unido) publicaram 1967 

um documento muito importante denominado Anglo-American Cataloguing Rule. 

 

Em 1978 foi publicada uma nova versão deste Código de Catalogação Anglo-

Américano (AACR) denominada o AACR2. 

 

Este código, dado contemplar não só os aspectos da descrição bibliográfica (zonas 

ISBD) mas também a determinação dos pontos de acesso, foi largamente adoptado 

como código de catalogação em muitos países do mundo.  

 

Actualmente o AACR2 encontra-se numa fase de revisão diante das novas 

exigências conceptuais e formais da descrição bibliográfica pois o acesso à 

informação via internet provocou uma mudança de paradigma na maneira de 

registar, comunicar e difundir a informação bibliográfica.  

 

Actualmente é inquestionável o facto dos conteúdos informacionais se deslocarem 

cada vez mais dos suportes físicos e analógicos, expandindo-se para um ambiente 

cada vez mais digital. A documentação impressa progressivamente vai deixando de 

ser dominante. Os formatos são cada vez menos estáveis e tornam-se mais difíceis 

de categorizar. Por exemplo, os registos audio e vídeo que anteriormente eram 

armazenados em suportes físicos concretos e fáceis de catalogar (por exemplo o 

vídeo em cassete VHS ou Beta e o audio em cassetes audio) tornam-se agora, 

dependendo da relação conteúdo / suporte, mais difíceis de representar. Por 

exemplo um DVD, dependendo da natureza do seu conteúdo, pode ser um recurso 

electrónico ou um registo vídeo, alterando por isso a forma de representar os 

dados em algumas zonas e elementos ISBD. 

 

Por outro lado, os utilizadores estão cada vez mais exigentes nas suas necessidades 

de informação. Esta procura, ultrapassa a mera descrição bibliográfica e centra-se 

cada vez mais no acesso aos textos e imagens integrais. 



 

Todas estas mudanças, levaram o Joint Steering Committee (que é actualmente o 

responsável pelo AACR) a desenvolver um novo código para substituir o AACR2. 

 

Inicialmente pensou denominar-se AACR3 mas este comité (JSC) decidiu remover o 

termo “Anglo-Americano” com a intenção de tornar o novo código um padrão de 

aceitação internacional. 

O termo “catalogação” foi substituído pelo termo “Descrição de recurso” e 

incluíram também o termo “acesso”, com o objectivo de criar um esquema flexível 

para descrever os recursos tanto analógicos como digitais. 

 

A RDA que é a sigla para Resource Description and Access (Descrição e Acesso a 

Recursos), pretende ser o novo código internacional, que subsidia também o 

modelo descritivo Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) e que 

pretende fornecer directrizes de ampla aplicação no universo biblioteconómico, 

tendo sempre o foco centrado no utilizador e nas suas necessidades de informação.  

 

Com a aplicação do modelo entidade/relação definido no modelo conceptual 

FRBR, é possível estabelecer relações e associações entre os distintos registos de 

uma mesma obra de modo a facilitar a tarefa dos utilizadores. O objectivo é que o 

utilizador num único registo tenha acesso a todos os elementos necessários para 

seleccionar e identificar o documento que necessita. 

A publicação deste novo código Resource Description and Access (RDA) abre o 

caminho para uma nova geração de catálogos.  

 

Functional Requirements for Bibliographic Records – FRBR 

 

Os Requisitos funcionais dos registos bibliográficos (FRBR) foram publicados pela 

IFLA em 1998 (a última revisão é de 2007) e o seu contributo tem sido fundamental 

para operar uma mudança profunda na concepção de novos princípios e códigos de 

catalogação tanto nacionais como internacionais. É uma mudança de paradigma, 

assente em novos modelos conceptuais que não pretende ficar apenas pela teoria. 

Este modelo conceptual define as entidades de interesse para os utilizadores de 

registos bibliográficos, os atributos de cada uma das entidades e os tipos de 

relações que existem entre as entidades. 



As FRBR dividem as entidades em três grupos e definem as entidades como sendo 

objectos de interesse para os utilizadores. 

O primeiro grupo inclui as entidades que representam os produtos do esforço 

intelectual ou artístico: obra (criação intelectual ou artística distinta), expressão 

(realização de uma obra intelectual ou artística), manifestação (materialização 

física de uma expressão de uma obra) e item ( uma unidade individual de uma 

manifestação). As entidades definidas como obra e expressão reflectem o 

conteúdo intelectual ou artístico e as entidades manifestação e item definem a 

forma física.  

 

ENTIDADES DO PRIMEIRO GRUPO 

 

Obra 

     

Realiza-se através de     

    

   

   Está materializada em        

                 

 

      É exemplificada por  

 

 

 

O segundo grupo inclui as entidades que são os responsáveis pelo conteúdo 

intelectual e artístico (pessoa, ou colectividade) e as entidades do terceiro grupo 

representam o conteúdo da obra (entidade do primeiro grupo). 

 As entidades deste terceiro grupo cobrem os aspectos temáticos da obra 

(conceito, objecto, evento e lugar). 

 

ENTIDADES DO SEGUNDO GRUP0  

 

 

 Esta entidade diz respeito aos indivíduos vivos e falecidos. 

Pessoa 

 

Expressão 

 

Manifestação 

 

Item 



 

 

 

 

Colectividade  Esta entidade abarca organizações, grupos eventuais e 

organizações que actuam como entidades territoriais e 

governamentais. 

 

 

ENTIDADES DO TERCEIRO GRUP0  

 

 

Conceito 

 

Objecto 

 

Evento 

 

Lugar 

    

 

Cada uma das entidades dos três grupos definidas no modelo, tem associado um 

conjunto de atributos (características) que permitem aos utilizadores formularem 

as suas pesquisas e interpretarem os resultados. 

Exemplos de atributos são o título e a data de uma obra e expressão, o editor e a 

data de publicação de uma manifestação e a proveniência e o estado do item. 

No contexto deste modelo, as relações reflectidas no registo bibliográfico ajudam 

o utilizador a estabelecer conexões entre a entidade encontrada e outras 

entidades relacionadas. Estas relações ajudam o utilizador a “navegar” pelo 

catálogo e a seleccionar a informação desejada. Para ajudar a explicitar este 

conceito, tomemos como exemplo a obra Dom Quixote de Miguel Cervantes que se 

relaciona com todas as suas edições, revisões e traduções (expressão). A obra e a 

expressão materializa-se na entidade manifestação (pode ser um e-book, um livro 

impresso, um CD-audio, etc. ) e o item (quarta entidade do primeiro grupo), é um 

exemplar de uma determinada manifestação, neste caso um exemplar de D. 

Quixote.  

Um catálogo que aplique este modelo conceptual permite que os utilizadores 

vejam num único registo as distintas expressões, manifestações e itens de uma 

mesma obra.  

 



 

Este é um exemplo de um catálogo que aplica o modelo conceptual FRBR.  Um 

utilizador numa única pesquisa tem acesso a todas as expressões, manifestações e 

itens de uma mesma obra. 

O objectivo final das FRBR é satisfazer as necessidades de informação dos 

utilizadores, facilitando a execução de um conjunto de operações que são por eles 

efectuadas quando pesquisam os catálogos das bibliotecas. 

Estas tarefas são: encontrar os materiais, identificar a entidade desejada, 

seleccionar a entidade apropriada às suas necessidades e finalmente obter acesso 

à entidade descrita. 

 

 



Formato MARC 

 

O desenvolvimento do formato MARC pela Biblioteca do Congresso nos anos 

sessenta foi um marco fundamental na informatização das bibliotecas porque 

sendo um formato com uma estrutura normalizada, tornou possível a troca 

internacional dos registos bibliográficos num formato legível por computador. 

 

Este formato é composto por um sistema de códigos internacionais que permitem a 

legibilidade de dados bibliográficos registados em suporte magnético e está 

conforme a norma ISO 2709. 

 

O formato MARC que conheceu ao longo dos anos uma variedade de formatos 

(MARC 21, USMARC, UKMARC, INERMARC, etc.), foi fundamental para o 

desenvolvimento da catalogação em todo o mundo.  

 

O UNIMARC foi criado em 1977 pela IFLA com o objectivo de criar uma linguagem 

comum que permitisse a troca internacional dos registos bibliográficos, resolvendo 

as incompatibilidades existentes entre os vários formatos MARC. 

O UNIMARC é hoje um formato imprescindível na produção e gestão dos registos de 

informação (bibliográficos e de autoridade) e que está implementado na maior 

parte das bibliotecas portuguesas. 

 

 

É num processo em profunda e constante renovação informacional, 

tecnológica, terminológica e conceptual que se pode falar hoje de 

catalogação . 

 

Novos suportes, novas tipologias, novos modelos conceptuais e novas 

tecnologias, são hoje alguns dos aspectos que se têm que ter em conta no 

universo catalográfico. 

 

 

 

 

 



Analise e Linguagens Documentais II é a continuidade de ALDI. 

 

No semestre anterior foi abordada a catalogação de monografias, consideradas 

como recursos impressos numa única unidade.  

 

Nas normas de descrição dos recursos impressos, existem também os recursos 

impressos em volumes, também denominados recursos monográficos multipartes, 

que são documentos compostos por um número finito de partes, fisicamente 

separadas umas das outras mas com uma identidade comum. Para este tipo de 

documentos há um conjunto de regras para a descrição. 

 

A descrição de partes componentes de publicações monográficas é também 

abrangida por um conjunto de regras específicas. Estes princípios referidos na ISBD 

(CP), aplicam-se apenas à descrição das partes componentes que são editadas 

com, em, ou como parte de um item hospedeiro e que dele dependem quanto ao 

acesso ou identificação bibliográficas. 

 

Esta unidade curricular tem como documento de trabalho a ISBD Consolidada para 

a descrição bibliográfica das seguintes tipologias documentais: 

 

o Filmes e registos vídeo 

o Registos sonoros 

o Documentos electrónicos 

o Recursos contínuos 
 
 

Utilizar-se-á também como apoio à descrição destes documentos, a ISBD (NBM) 

para a catalogação dos registos vídeo e áudio, a ISBD (ER) para a descrição dos 

recursos electrónicos, a ISBD (CR) para os recursos contínuos. 

 


