
DESCRIÇÃO DE MONOGRAFIAS 
 

Obras num só volume 
 
Catalogar não é uma tarefa fácil e nem sempre é consensual pois ocorrem com 
muita frequência no momento de catalogar situações que provocam dúvidas e 
por isso é necessário que as bibliotecas definam procedimentos a seguir no 
que diz respeito à catalogação de documentos.  
É necessário que as bibliotecas elaborem também manuais de procedimento 
para uma eficaz política de descrição documental. A existência de uma política 
de catalogação pressupõe a elaboração de um conjunto de 
regras/procedimentos que definem o nível de descrição bibliográfica a ser 
seguido, constituindo por isso um instrumento essencial de normalização. 
 
Como já foi referido a catalogação compreende essencialmente três partes: 
 

1. A descrição bibliográfica. É fundamental que as bibliotecas definam o 
nível de descrição e os procedimentos a seguir de forma a garantir a 
uniformidade no catálogo. 

2. Os pontos de acesso. Embora existam as regras portuguesas de 
catalogação e as directivas da Biblioteca Nacional que definem a forma 
de elaborar os cabeçalhos, é necessário que as bibliotecas definam 
algumas regras particulares que garantam o bom funcionamento do 
serviço. 

3. Os dados de localização - a cota. A definição dos elementos da cota é 
da inteira responsabilidade de cada instituição. 

 
  
Qualquer ISBD e neste caso concreto a ISBD(M) prevê para cada zona a 
descrição de uma série de elementos e é necessário que cada biblioteca em 
função do fundo documental que possui e dos utilizadores que a frequentam 
determine o nível de profundidade da catalogação dos documentos.  
 
A nível da descrição bibliográfica, tomaremos nesta unidade curricular como 
norma a utilização de um nível que permita a apreensão por parte do aluno dos 
conhecimentos básicos de catalogação, o que significa em termos de ISBD o 
seguinte:  
 
 
1ª Zona – Zona do título e da menção de responsabilidade 
 

• Título próprio 
• Menção geral do tipo de documento. É um elemento facultativo. Cada 

biblioteca deve determinar se é um elemento que deve figurar no registo. 
Para as monografias existem as designações: Texto impresso, Texto em 
Braille e Texto policopiado. É colocado entre parênteses rectos [  ].  

• Títulos paralelos 
• Informação de outro título 
• Menções de responsabilidade (podem existir várias menções de 

responsabilidade) 



 
 
 
Título próprio 
 
É o primeiro elemento da descrição bibliográfica. 
 
Regras de transcrição:  
 

• É transcrito tal como se apresenta ortograficamente na página de rosto, 
mas não é necessário respeitar as maiúsculas ou a pontuação (ver 
ISBD(M) p. 29). 

 
• Um título próprio muito extenso pode ser abreviado no meio ou no fim 

tendo o cuidado para não alterar informações importantes. As omissões 
são assinaladas com o uso de reticências. 

 
 
Podem apresentar-se de diversas formas: 
 

• O título próprio pode ser uma frase. 
Exemplo: História da arte moderna 

 
• O título próprio pode ser uma palavra. 

Exemplo: Plays 
 

• O título próprio pode ser constituído pelo nome de um autor pessoa 
física ou colectividade. 
Exemplo: Sophocles 
      The Open University 

 
• O título próprio pode ser constituído por uma sigla ou um acrónimo. 

Exemplo: Unesco 
 

• O título próprio pode ser constituído por duas partes ligadas pela palavra 
“ou” (ou sua equivalente noutra língua). 
Exemplo: Fedón ou Acerca da alma / Platão 

 
• O título próprio pode incluir uma menção de responsabilidade, o nome 

do editor ou elementos relativos a outras zonas como a menção de 
edição da 2ª zona. 
Exemplo: Poemas de Bocage 
     The compact edition of the Oxford english dictionary 
 

• O título próprio pode incluir um título colectivo e títulos de obras 
individuais que estão contidas na obra. Neste caso é escolhido como 
título próprio o título colectivo e os títulos das obras individuais são 
colocados em zona de notas (zona 7) precedidos pela palavra contém. 
Exemplos: Three plays / Nissin Ezekiel 



Contém: Nalini : a comedy in three act ; marriage poem a one 
tragy-comedy ; the sleep walkers  

 
 

 
• O título próprio pode consistir num título comum e num título dependente 

quando se trata de uma secção ou parte e esta tem uma designação 
insuficiente para o identificar sem a inclusão do título da publicação 
principal. 
Exemplo: Mathematic. Student handbook 
       Biology. Part one 

 
• Quando uma publicação é constituída por duas ou mais obras 

individuais mas não apresenta um título colectivo a regra é apresentar 
os títulos das obras individuais pela ordem de apresentação na página 
de rosto ou pelo relevo topográfico. 
Aqui podem ocorrer três situações: 

 
1ª: Os títulos das obras individuais são do mesmo autor e por isso são 
separadas por ; 
Exemplo: Anátema ; Amor de perdição / Camilo Castelo Branco 
 
2ª: Os títulos das obras individuais pertencem a autores diferentes e 
nesse caso são separadas por .  
Exemplo: Os maias / Eça de Queirós. Amor de perdição / Camilo Castelo 
Branco 
 
3ª: Alguns títulos individuais têm a mesma menção de responsabilidade 
e outros não. Nesta situação cada menção de responsabilidade é dada a 
seguir ao(s) título(s) a que diz respeito. 

o Exemplo: Coração do dia ; Mar de Setembro  / Eugénio de 
Andrade. Sonetos / Florbela Espanca 

 
Títulos paralelos 
 

• São títulos que figuram na folha de rosto em outras línguas. 
Exemplo: A Administração Pública da Finlândia = The Public 
Administration of Finland 

 
• São incluídos quando necessários para identificação e a sua inclusão 

podem ser considerada (ou não) importante na política de catalogação 
da instituição. Cada instituição deve definir se deve referenciar todos os 
que aparecem na folha de rosto ou definir um limite.  

 
• O sinal gráfico a usar é o sinal de = 

 
• Se na publicação existir informação de outro título a regra é a seguinte: 

Título próprio : informação de outro título = Título paralelo : informação 
de outro título paralelo. 

 



• Recomenda-se a leitura da ISBD(M) no ponto 1.3 (p.30-31) e 1.5.4.11 
(p.38-39). 

 
 
Informação de outro título 
 

• São considerados os complementos de títulos e podem aparecer 
associados ao título próprio, aos título(s) paralelo(s) ou as obras 
individuais contidas na publicação. (ver ISBD(M) p. 31-34). 

 
• O sinal gráfico a usar é o sinal de : 

 
Exemplo: Título próprio : informação de outro título : informação de outro 
título 
Melhoria dos serviços telefónicos e de dados com redução de custos no 
sector público : caso de estudo 

 
 
 
Menções de responsabilidade 
 

• É o elemento colocado imediatamente a seguir ao título e é separado 
por /.  

 
• Podem num mesmo documento existir várias menções de 

responsabilidade sendo necessário atribuir uma menção principal (que 
podem ser mais do que um autor desde que desempenhem a mesma 
função). Os restantes (tradutores, prefaciadores, etc.) enquadram-se na 
menções de responsabilidade secundárias. 

 
• Uma menção de responsabilidade é transcrita nos termos em que está 

expressa na publicação, mas cada instituição pode definir nos 
procedimentos a seguir regras uniformes. Por exemplo, pode definir que 
quando os nomes de várias pessoas ou colectividades aparecerem 
numa única menção o sinal gráfico a usar é a vírgula ou então pode ligá-
los por palavras adequadas ou ainda pelas que aparecerem 
mencionadas na publicação. 

 
Exemplos: 
Graça Silva, Ana Vaz, Manuel Pereira 
Graça Silva e Ana Vaz e Manuel Pereira. 
John Tulloch and Deborah Lupton 
 
Pode ainda uniformizar a terminologia relativa às funções, usando as 
abreviaturas correspondentes. Por exemplo: ed. lit , coord. , compil. , 
introd. , pref. , trad. , etc. 

 
 



• As menções de responsabilidade com funções diferentes são separadas 
por ; 

 
Exemplo: Donald Elliiot ; trad.  Maria José Antunes, Conceição Pereira ; 
rev. Marília Correia de Barros 

 
• Dada a importância deste elemento na 1ª zona recomenda-se a leitura 

da ISDB(M) p. 34-40. 
 
 
2ª Zona - Zona da edição 
 

• Esta zona é composta pelos seguintes elementos:  
 
1. Menção de edição 
2. Menção paralela de edição (facultativo) 
3. Menções de responsabilidade relativas à edição. 
4. Menção adicional de edição 
5. Menções de responsabilidade a seguir a uma menção adicional de 

edição 
 

• Consideramos importante referenciar apenas a menção de edição e 
quando existir indicar a menção adicional de edição. 
Exemplos:  
Menção de edição: 4ª ed. ; Nova ed. revista; 6th ed. 
Menção de edição e menção adicional de edição: 
2nd ed., reprint ; 3e éd., 2e tirage 

 
• Recomenda-se a leitura da ISBD(M) no ponto 2 e 2.1 (p.40-42) 

 
 
3ª Zona 
 

• Não é usada na catalogação de monografias. 
 
 
 
4ª Zona -– Zona da publicação, distribuição, etc. 
 

• Consideramos importante referenciar apenas os elementos obrigatórios: 
o lugar de publicação, o nome do editor e a data da publicação. 

 
• Estes elementos se aparecerem repetidos na publicação por existirem 

mais do que um local para o mesmo editor, ou por existirem dois 
editores com dois locais ou então mais do que um editor com o mesmo 
local, podem ser referenciados se tal estiver estipulado na politica de 
catalogação da instituição. 
 
 
 



Exemplos: 
 
. – Lugar de publicação : nome do editor, data 

 
. – Lugar de publicação : nome do editor ; Lugar de publicação : nome do 
editor, data 

 
. – Lugar de publicação ; Lugar de publicação : nome do editor, data 

 
. – Lugar de publicação : nome do editor : nome do editor, data 
 

• A data é um elemento muito importante na descrição bibliográfica e deve 
colocar-se sempre que possível nem que seja uma data aproximada. 
Quando não existir a data da publicação deve optar-se pela data da 
copyright (cop.), depósito-legal (D.L.) ou impressão (imp.). Quando não 
figurar nenhuma destas datas, deve procurar-se uma data aproximada e 
colocá-la dentro de parênteses rectos ( ver RPC, D.M. 4.4.5). 

 
• Existem para esta zona elementos facultativos sendo os mais 

referenciados o lugar de impressão, o nome do impressor e a data. 
Estas indicações são colocadas após a indicação dos elementos 
obrigatórios entre parênteses curvos e com os mesmos sinais de 
pontuação. 

 
Exemplo: Lisboa: [s.n.], 1984 (Lisboa: Tip. Gráfica, 1984)  

 
• Recomenda-se a leitura da ISBD(M) no ponto 4, 4.1, 4.2, 4.4  (p. 47-53) 

 
 
5ª Zona – Zona da descrição física 
 

• Consideramos importante referenciar todos os elementos desta zona: 
 

1. Menção específica do tipo de documento e extensão 
2. Menção de ilustração 
3. Dimensões 
4. Menção do material acompanhante 
 
Exemplo: . - XV, 300 p. : il. ; 30 cm + 1 cassete vídeo 
 

• Na menção específica do tipo do documento e extensão, a publicação 
pode corresponder a uma só unidade física, (e aí temos de especificar 
ao nível da página, folha ou coluna) ou então tratar-se de uma 
publicação em mais do que uma unidade física (volumes, pastas, 
separatas) (ver RPC, D.M. 5.1) 

 
• No que diz respeito às dimensões da publicação é dada sempre por 

excesso: se uma publicação tiver de altura 19,6 cm e outra 19,1 cm 
ambas são referenciadas com 20 cm.  

 



• Recomenda-se a leitura da ISBD(M) no ponto 5 (p. 55-60) 
 
 
6ª Zona – Zona da colecção  
 
Consideramos importante referenciar apenas: 
 

• Título próprio da colecção 
• A designação de uma secção ou subcolecção 
• Numeração dentro da colecção ou subcolecção 
 

Exemplo: (Textos de base. Cursos formais ; 45) 
 
 
7ª Zona - Zona das notas 
 

• Embora seja facultativa, consideramos esta zona importante porque 
fornecendo informações adicionais, ampliam e qualificam a descrição 
formal dos documentos.  

 
• Cada biblioteca deve definir na sua politica de descrição documental as 

notas obrigatórias (as que considera fundamentais) e as de carácter 
mais facultativo. Deve procurar também normalizar a forma de as 
referenciar para dar homogeneidade ao catálogo bibliográfico. 

 
• No que diz respeito às monografias as mais usuais dizem respeito às 

notas sobre o título próprio sobretudo quando se trata de traduções. 
Podem também indicar-se notas sobre as menções de responsabilidade, 
sobre a zona da edição, sobre a bibliografia indicada, sobre a existência 
de índices e notas sobre o conteúdo dos documentos. 

 
Exemplos:  
 
Tit. orig.: Espace Urban 
Ed. facsimilada 
Contem bibliografia (indica que a bibliografia se encontra dispersa na 
publicação). 
Bibliografia, p. 30-35 (indica as páginas onde se encontram as 
referências bibliográficas) 
Contém : comunicações várias 

 
 
8ª Zona – Zona do número normalizado e das modalida des de aquisição 
 

• É uma zona importante sobretudo no que diz respeito ao número 
normalizado. 

 
• Esta zona pode ser repetida quando a publicação tem mais do que um 

número normalizado. Pode tratar-se de uma obra em volumes (com um 
número para o conjunto e/ou números para cada volume) ou então 



porque a obra é publicada em mais do que um formato ou por mais do 
que um editor.  

 
• Os dados referentes à modalidade de aquisição são facultativos e são 

transcritos se a biblioteca os considerar importantes. A ordem de 
colocação é a seguinte: ISBN (qualificação) : preço 

 
Exemplo: ISBN 0-330-23591-5 (brochado) : 50,00 euros 
 

 
Recomenda-se a leitura da ISBD(M) no ponto 8 (p. 70-72) 
 
 


