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Ao longo do texto, às margens ou no meio, você encontrará diferentes ícones,
com o objetivo de tornar sua leitura mais clara e agradável, tendo os seguintes
sentidos:
Atividade de aprendizagem – atividades a serem realizadas por
você, como autoavaliação, para que possa perceber se compreendeu ou não o assunto.

Consulte – textos (livros, artigos, filmes, enciclopédias) que você
deverá consultar para poder realizar a atividade proposta.

Curiosidade – amenidades, informações periféricas do tipo “Você
sabia que?”

Glossário – explicação de termos técnicos, palavras novas ou não
usuais.

Memorial registro, em seu caderno, do percurso de estudo e de
aprendizagem, ao longo do módulo e do curso.

Objetivos – indicação do que esperamos que você alcance ao final
da leitura do tema em estudo.

Problematizando – questionamentos e/ou reflexões sobre o tema
que será ou está sendo tratado.

Saiba mais – textos complementares, que você poderá ler caso
tenha interesse em ampliar seus conhecimentos sobre o tema em
estudo.

Sustentabilidade – pistas ou sugestões sobre o uso do papel para que
não venha a poluir o meio ambiente.

Tome nota – anotações sobre o que consideramos importante a ser
registrado por você, no próprio texto ou em seu caderno de estudo.

Visão global – resumo das ideias mais importantes tratadas na unidade temática, uma espécie de síntese, de fechamento de tudo o que
você estudou na unidade.

Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, saudamos você que
atua nas escolas públicas, em diferentes atividades. E agora, estudante do curso
Técnico em Biblioteconomia.
Este curso é resultado dos esforços daqueles que acreditam na formação de
profissionais preparados e competentes, para responder aos desafios do cotidiano escolar, tendo em vista o Profuncionário, programa de formação a distância para trabalhadores da educação básica.
Esta formação foi pensada com o objetivo de suprir a carência de profissionais
que atuam nas bibliotecas escolares, das escolas públicas, com o propósito de
formar indivíduos que respondam às necessidades dessa demanda.
Neste curso, será apresentado um conjunto de informações que contribuirá
para capacitar o Técnico em Biblioteconomia, com propósito de formar profissionais para suprir as demandas das bibliotecas, em escolas públicas.
Compartilharemos os nossos conhecimentos e experiências de vida, para que
sejam elementos enriquecedores na transformação de uma sociedade mais
justa e igualitária. Este material deve ser fonte de conhecimento na formação
dos Técnicos em Biblioteconomia.
Neste trabalho, oportunizaremos aos profissionais da educação uma formação
técnica, fundamentada em aspectos teóricos e práticos, a partir de uma qualificação comprometida em responder às necessidades do desenvolvimento de
nossa nação.
Comemoramos com você esta conquista e esperamos que os resultados desta
formação sejam produtivos para todos!

É com grande satisfação que compartilho com você os conhecimentos elaborados, no decorrer de minha história profissional, sobre as práticas associadas à
biblioteca.
Espero, juntamente com a criação de situações de aprendizagem, compartilhar a crença que tenho na força da Educação e na importância das bibliotecas, como estruturas que contribuem para um mundo melhor, mediante enriquecimento e transformação da humanidade.
Nasci no Estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Quando tinha dois anos
de idade, mudei com meus pais, para São Paulo.
Tenho formação em Biblioteconomia e Letras; sou especialista na área de Mediação da Informação. Atualmente, faço pós-graduação em Gestão Pública.
Minha atuação profissional é direcionada à área de bibliotecas e ambiente
educacional.
Resido em uma cidade grande, onde há muitos lugares bonitos e interessantes a
serem visitados. Aqui, o tempo parece voar. Sou casada, tenho dois filhos maravilhosos e minha família é meu porto seguro.
Acredito nos desafios e na busca pela justiça. Estou certa que sempre aprendemos a cada novo amanhecer e creio, cada vez mais, que compartilhar é a palavra de ordem para os nossos dias!

Apresentação do módulo

1

Unidade
Noções básicas de catalogação
Unidade

15

2

Noções básicas dos diversos sistemas de classificação
Unidade

13

37

3

Alimentação das bases impressas ou eletrônicas
para recuperação de informações

51

Finalizando nossa conversa

56

Ampliando o horizonte

57

Caro leitor:
Acreditamos que este curso Técnico em Biblioteconomia oferecido a funcionários públicos é, sem dúvida, importante passo para o reconhecimento e para a
valorização dos profissionais que atuam na organização da escola. Tem como
objetivo contribuir na construção de um ensino de qualidade.
As escolas são fundamentais no processo de construção dos saberes de forma
significativa, crítica e consciente e as bibliotecas escolares constituem-se em
aliadas encantadoras e indispensáveis neste processo. Por isso você, como Técnico em Biblioteconomia, necessita buscar constante aprimoramento em sua
formação educacional e qualificação profissional. É a chave mestra para imprimir qualidade ao seu ato de educar.
Neste sentido, este módulo foi pensado para conduzi-lo ao conhecimento
sobre:
• Noções básicas de catalogação;
• Noções básicas dos diversos sistemas de classificação;
• Alimentação das bases impressas ou eletrônicas para permitir a recuperação de informações.
Além do embasamento teórico propomos atividades de aprendizagem, indicações de sites para pesquisas, sugestões de leituras, questões para reflexão e
orientação para estudo.
Nos módulos anteriores, tratamos de assuntos relevantes sobre: breve histórico
da escrita, da leitura e do livro. Com a multiplicação dos livros, as bibliotecas
tiveram que se evoluir e nos espaços informacionais foram surgindo, tendo a
informação como importante ferramenta para conscientização dos direitos e
deveres de cada cidadão, como membro da sociedade.
Estudamos que para uma boa organização do acervo da biblioteca, é preciso
seguir um conjunto de técnicas desenvolvidas especificamente para esse fim e
a importância das atribuições do Técnico em Biblioteconomia, nos aspectos
dessa organização.
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Abordamos textos percorrendo as etapas de manutenção e conservação preventiva do acervo da biblioteca, a fim de facilitar o trabalho do Técnico em
Biblioteconomia, na preservação de livros e documentos.
E, por fim, o estabelecimento de critérios para aquisição, registro e inventário
bibliográfico, tarefa que deve levar e consideração aspectos relativos a cada
biblioteca e comunidade escolar.
Esperamos assim, por meio das três unidades deste módulo, criar condições
teórico-práticas que possibilitem a você:
• Apropriar-se do processo técnico de catalogação e de classificação
do acervo de uma biblioteca escolar;
• Conhecer as técnicas referentes à elaboração de fichas catalográficas;
• Elaborar fichas catalográficas;
• Realizar a alimentação das bases de dados impressas e eletrônicas.
Para facilitar a leitura e a compreensão dos temas propostos, organizamos o
módulo em três unidades temáticas:
Unidade 1 Noções básicas de catalogação;
Unidade 2 Noções básicas dos diversos sistemas de classificação;
Unidade 3 Alimentação das bases impressas ou eletrônicas para
permitir a recuperação de informações.
Acreditamos que o percurso será recompensador para todos!
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Nesta unidade, você irá estudar assuntos referentes ao processo técnico de
catalogação do acervo em uma biblioteca escolar.
Você já reparou que nas lombadas dos livros há barras com código, como nas
mercadorias que você compra em lojas ou em supermercados?
Por que será? O que significam aqueles códigos, aquelas
barras? Imagine uma biblioteca com milhares de livros, como
é possível identificá-los? A partir de que critérios, de que elementos? Como é feita esta identificação e catalogação?
Para responder a estas questões e para que você compreenda o processo técnico de catalogação, iniciaremos explorando assuntos relevantes sobre:
• Estudo das partes que compõem um livro;
• Noções básicas de catalogação;
• Fichas catalográficas;
• Catálogos;
• Procedimentos para montar um catálogo.
Após o estudo destes temas, esperamos que você seja capaz de:
• Descrever o processo técnico de catalogação em uma biblioteca
escolar;
• Fazer a descrição única de cada livro, tanto do ponto de vista físico
(autor, título, edição, páginas, etc.), quanto do ponto de vista de seu
conteúdo;
• Identificar os principais tipos de catálogos de acordo com a função
de cada um (catálogo de autor, de título, de assunto e catálogo
dicionário);
• Conhecer a importância da catalogação como um canal de comunicação entre a biblioteca e os usuários.
Em nossa experiência, trabalhando em biblioteca, temos observado que as pessoas têm curiosidade em saber como se faz o processamento técnico em uma
biblioteca. De maneira geral, as pessoas que frequentam a biblioteca não fazem
ideia de como é trabalhoso o processamento técnico e como é fundamental
para a correta organização do acervo.
Se alguém, na sua escola, lhe perguntasse como se organiza o acervo, o
que você responderia? Como explicaria?
Pois bem, o processamento técnico do acervo é realizado pelos serviços de catalogação e de classificação. A finalidade é descrever, classificar e localizar na
biblioteca o acervo existente.
Mas, como dar conta de tudo isto?
Você precisa usar códigos e tabelas pré-estabelecidos internacionalmente.
A legislação vigente em nosso país determina que o processamento técnico é
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prerrogativa dos bibliotecários. Porém, cabe também ao Técnico em Biblioteconomia ter noções sobre esta atividade, contribuindo, assim, no processo de
catalogação do acervo para que uma obra fique o mais rápido disponível aos
usuários da biblioteca.

Atualmente, a catalogação é conhecida como representação descritiva
e a classificação como representação descritiva que baseia-se no estudo
do livro, na preparação e organização das representações de mensagens,
em que descreve o tema, o assunto, ou seja, aquilo de que trata a obra.

Qual a razão do processamento técnico envolver um conjunto de trabalho voltado para análise dos livros que compõem o acervo da biblioteca.
Esses trabalhos vão permitir que se faça a descrição de cada livro, tanto
do ponto de vista físico, quanto de seu conteúdo. Tais descrições geram
condições para que as informações sejam recuperadas.

Seção 1 – Elementos constitutivos do livro
O processamento técnico compreende um conjunto de atividades voltadas
para análise dos livros que compõem o acervo. Essas atividades permitem a
descrição dos livros do ponto de vista físico - autor, título, edição, páginas, etc.-,
como do seu conteúdo. Essa descrição cria condições para que as informações
sejam recuperadas.
Constituem esse conjunto: seleção, registro, classificação, catalogação, alfabetação, ordenação dos livros nas estantes e preparo técnico do livro.
Mas, para que fazer tudo isto se a maioria dos usuários não se atenta para estas
informações?
O processamento técnico, fundamental na organização da biblioteca escolar,
revela-se importante no momento da procura, da localização de uma obra.
Quanta economia de tempo para o usuário!
Por onde começar, então, o processamento técnico?
O ponto de partida para o processamento técnico é fazer a leitura técnica. Ler
um livro tecnicamente significa examinar todas as informações que podem
auxiliar na compreensão do texto que o mesmo abrange.
Porém, antes de descrevermos as etapas do processamento técnico, é importante que você conheça as partes que compõem um livro.
Sabe qual é a diferença entre um livro e um folheto? De acordo com a
Unesco;
• o livro sempre tem um número de páginas superior a 50, sem considerar a capa;
• o folheto tem de quatro até 49 páginas, também sem considerar a
capa.
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1.1 – As partes que compõem um livro
Para facilitar a leitura técnica, o livro é separado em partes externas e partes
internas.
textual

Pré-textual

Partes externas

Pós-textual

Suplemento

Colofão

Índice

Glossário

Anexo

Apêndice

Posfácio

Textual ou miolo do livro

Copyright

Prefácio

Lista de abreviaturas

Sumário

Epígrafe

Agradecimentos

Dedicatória

Verso da folha de rosto

Folha de rosto

Falsa folha de rosto

Folhas de guarda

Capa

lombada

Sobrecapa

Orelha

Partes externas
Externamente, são as partes referentes à sua condição física:
1. Sobrecapa – é uma proteção para a capa e não para o livro. É acessório que encarece a edição, por isso, nem todos os livros vêm com a
sobrecapa. Contém as mesmas informações apresentadas na capa.
2. Capa – é a proteção externa da obra e pode ser encadernada ou em
brochura. Esta pode ser de cobertura de papel ou outro material rígido
ou flexível, sobre a qual se imprimem o nome do autor, o título da obra
e, às vezes, o nome da editora. Serve para atrair a atenção do leitor e
sugerir, de imediato, o assunto do livro.
3. Orelha – prolongamento da capa ou sobrecapa. Contém dados biográficos ou comentários da obra. O texto da orelha do livro pode orientar na seleção de uma obra.
4. Lombada ou dorso – parte do livro onde se faz a costura ou a colagem.
É o lado oposto ao corte de página.

Você sabia que, quando obra é publicada com erros, em uma segunda
edição é feita uma lista apresentando a correção da obra, com indicação de páginas, parágrafos e linhas. Isso é chamado de “errata” (do latim,
significa “erros”), que é inserida como encarte, antes da folha de rosto.
Exemplo:
ERRATA
Página
13
32

Linha
10
21

Onde se lê
em meado de
1899

Leia-se
em meados de
1999

Partes internas
A parte interna, ou o miolo, é o total de folhas que formam o livro, onde se encontra o conteúdo. Constitui-se de elementos pré-textual, textual e pós-textual.

Módulo 14

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

19

Pré-textual
Conjunto de folhas colocadas antes das folhas em que se discute o conteúdo
da obra. Composto por:
1. Folhas de guarda – páginas em branco, encontradas no início e no
final da obra. Por motivo de economia, algumas editoras suprem
essas páginas.
2. Falsa folha de rosto - página que precede a folha de rosto. É opcional
e, geralmente, contém apenas o título da obra.
3. Folha de rosto – página que contém os dados essenciais na identificação da obra: autor, título, edição, tradução, adaptação ou coordenação, notas tipográficas, ou seja, local (cidade da publicação do
livro, editora e data de publicação). Há alguns livros que não apresentam todos esses itens.
4. Verso da folha de rosto – parte de trás da folha de rosto. Contém dados
importantes de uma obra, tais como data de copyright, ISBN (Intenational Standard Book Number), título original (quando há tradução),
tiragem, ficha catalográfica, endereço da editora, etc.
5. Dedicatória – folha opcional em que o autor presta homenagem ou
dedica o livro a alguém.
6. Agradecimentos - folha opcional em que o autor indica o eventual
apoio recebido na elaboração do livro.
7. Epígrafe – folha opcional em que o autor apresenta uma citação,
seguida de indicação da autoria, relacionada com a matéria abordada no corpo textual do livro.
8. Sumário – parte da obra onde é feita a indicação dos assuntos abordados no livro e a forma como estes aparecem na publicação. Está localizado no início do livro, após a folha de rosto. Nos livros antigos encontra-se no final da obra.
9. Lista de abreviaturas – relação em orem alfabética das abreviaturas,
siglas e símbolos utilizados no texto. Deve ser escrita por extenso.
10. Prefácio – comentário ou apresentação da obra. É escrito pelo autor ou
outra pessoa. Descreve o tema da obra e escritos anteriores do autor.
11. Copyright – registro dos direitos autorais ou editoriais.
Textual ou miolo do livro
Conjunto de folhas reunidas em caderno. Formam o corpo do livro em que é
exposto o conteúdo.
Pós-textual
Os elementos que compõem a parte pós-textual são os que o autor acrescenta
à obra, ou seja, algum detalhe, complementares, ao trabalho que devem estar,
como o próprio nome diz, após o texto. São elementos pós-textuais:
1. Posfácio - apresenta a matéria informativa ou explicativa posterior à
elaboração do texto.
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2. Apêndice – uma extensão da obra feita pelo próprio autor, apresentado, geralmente, no final do livro.
3. Anexo – acréscimo de um ou vários elementos que servem de complemento, comprovação, ilustração e fundamento do assunto tratado.
4. Glossário – lista de termos em ordem alfabética, ou expressões técnicas de uso específico, seguido de suas definições.
5. Índice – aparece no final da obra, ordenado alfabeticamente, remete
para o número da página em que o termo é encontrado. Pode ser de
nomes próprios, cronológico ou de assuntos.
6. Colofão – conjunto de informações, referentes ao título, autor, editor,
impressor, local de impressão, data de impressão, além de outras
características tipográficas. Encontra-se no final ou no início dos livros.
7. Suplemento – capítulo ou volume que é acrescentado a uma obra,
com o objetivo de atualizá-la ou esclarecê-la.

1. Selecione duas obras e descreva as partes que as compõem.
2. Localize na biblioteca onde você trabalha dois livros, um que tenha sido
editado recentemente e outro que tenha edição mais antiga. Compare as diferenças e semelhanças existentes entre as duas obras, em seus
componentes.

Seção 2 – Noções de catalogação
Para iniciar o estudo sobre catalogação é importante pensar que essa prática
ocorre com frequência em seu cotidiano. Por exemplo, quando você compra
ou ganha um livro, o que você costuma fazer?
Talvez, faz como eu. A primeira coisa é escrever o nome, para que todos saibam
a quem pertence o livro. Pois, bem, os livros da biblioteca também precisam ser
identificados, para não serem confundidos com outros livros, ou até de outras
bibliotecas.
A forma ideal para identificação dos livros chama-se catalogação. Em que
consiste?
Consiste em um processo técnico usado para registrar e descrever todas as unidades documentárias que compõem o acervo. Permite a recuperação das
informações nos catálogos manuais e nos eletrônicos.

Catalogar significa descrever minuciosamente as características de uma
unidade documentária e determinar seus pontos de acesso, de tal modo
que o usuário possa reconhecer, no caso de um livro, por exemplo, quem é
o autor, qual é o título, o local de publicação, a editora, a data de publicação, quantas páginas têm e outras particularidades.
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Existem documentos bibliográficos e documentos não bibliográficos. Vejamos:
• documentos bibliográficos: os livros, folhetos, teses, dicionários, enciclopédias, revistas e outros;
• documentos não bibliográficos: mapas, filmes, fotografias, CD-ROMs e
outros da mesma espécie.
Cada um desses tipos de documentos tem suas características próprias e individuais, que se distinguem entre si, por determinados aspectos, quanto à forma ou
ao conteúdo.

* ALFABETAR
Dispor em ordem
alfabética.

A catalogação de uma unidade documentária é de responsabilidade do bibliotecário. Contudo, o Técnico em Biblioteconomia precisa ter noções de catalogação por estar em contato direto, com o referido processo, em diversos
momentos: na alimentação das bases de dados, no atendimento aos usuários,
no desdobramento e na alfabetação* das fichas catalográficas - caso a biblioteca escolar ainda utilize catálogo manual.

Funções da catalogação:
• Em relação ao usuário - a catalogação permite que ele localize o livro
procurado;
• Em relação ao próprio livro - permite que se torne conhecido;
• Em relação à biblioteca escolar - permite que se caracterize como um
sistema de informações.

Para a catalogação da obra são adotadas as regras do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), segunda edição revisada (2002). Como produto da catalogação surge a ficha catalográfica. O AACR2 padroniza, além da
disposição dos elementos de cada documento, a forma como cada informação deve ser escrita em sua respectiva área.
A principal fonte de informação para a catalogação de livros é a folha de rosto
da publicação, em que constam os principais elementos de identificação e de
descrição da obra.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E TRABALHO
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Folhas de rosto
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Você sabia que a catalogação que temos hoje, passou por diversas transformações?
• 1967: Publicação da primeira edição do AACR, em língua inglesa;
• 1969: Lançamento da versão do AACR em língua portuguesa no
Brasil;
• 1969: Realização na Dinamarca pela IFLA – International Federation of
Library Association da RIEC - Reunião Internacional de Especialistas
em Catalogação que originou o documento ISBD - International Standard Bibliographic Description;
• 1971: Publicação pela IFLA dos estudos do ISBD:
ISBD (M): Monografia
ISBD (A): Obras Raras
ISBD (NBM): Material não livro
ISBD (S): Publicações seriadas
ISBD (CM): Material cartográfico
ISBD (G): Geral;
• 1978: Publicação da segunda edição do AACR tendo como base o
ISBD (M), o AACR2;
• 1983: Lançamento da versão do AACR2 em língua portuguesa, no
Brasil;
• 2005: Lançamento da revisão do AACR2 em língua portuguesa, no
Brasil.

Os procedimentos do AACR2, das áreas de descrição bibliográfica propostas
pelo ISBD, são:
• Título
• Responsabilidade
• Edição
• Especificidade do material (tipo de publicação)
• Dados de publicação (local, editora, data)
• Descrição física
• Série
• Notas
• ISBN.
Vejamos cada um deles, esquematicamente.
Área do título:
• Título principal
• Título equivalente (outro idioma)
• Outras informações sobre o título (subtítulo)
Área de responsabilidade:
• Indicação de responsabilidade: autor(es) e tradutor(es).
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Área da edição:
• Edição da obra
Área da publicação:
• Lugar de publicação
• Casa publicadora
• Data da publicação.
Área da descrição física:
• Extensão da publicação (número de páginas)
• Ilustrações
• Dimensões
• Material adicional.
Área da série:
• Título principal da série
• Título equivalente
• Outras informações sobre o título da série
• Indicação de responsabilidade relativa à série
• Numeração da série
• Subsérie.
Área das notas:
• Área destinada a informações adicionais, sobre o item documentário que
o catalogador julgue necessária na descrição.
Área do número normalizado:
• ISBN (International Standard Book Number) - é um sistema internacional
padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título.
Todos esses elementos obedecem a uma disposição, ou seja, seguem uma
ordem e utilizam uma pontuação entre uma informação e outra.
A pontuação no AACR2 identifica e separa áreas e elementos da descrição. Os
sinais utilizados na descrição são:
[ ]
...
( )
=
/
:
;
.
?
,
. –
–
+
x
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colchetes
reticências
parênteses
igual
barra inclinada
dois pontos
ponto e vírgula
ponto
interrogação
hífen
vírgula
ponto, espaço, travessão
travessão
adição
multiplicação
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O AACR2 estabelece três níveis de detalhamento da descrição, indicando
um número mínimo de elementos para cada um, ficando a fonte catalogadora livre para escolher seu nível. Esta poderá adotar até os três níveis
ao mesmo tempo, dependendo do grau de dificuldade relacionado a
cada obra.

Qualquer programa de informatização de bibliotecas deve prever campos que
permitam a alimentação das informações acima mencionadas. Também deve
possibilitar a recuperação do livro da mesma forma como é feita pelo sistema
manual.

Vamos supor que você esteja, neste momento, na biblioteca e deseje
retirar um livro das prateleiras para ler. Como procuraria esse livro?

Certamente procurará pelo título, ou talvez pelo autor ou pelo assunto, de acordo com o que você lembra mais facilmente, não é?
Portanto, qualquer sistema adotado pela biblioteca seja manual ou informatizado,terá que fornecer ao usuário respostas para três perguntas básicas: Qual é o
título? Quem é o autor? Qual é o assunto? Deve oferecer pontos de acesso que
permitam recuperar o livro solicitado pelo usuário.
Com os recursos tecnológicos à disposição das bibliotecas e a necessidade do
compartilhamento dos acervos, as bibliotecas, cada vez mais, participam de
redes nacionais e internacionais de catalogação cooperativa.

Características da catalogação:
• Integridade - fidelidade na representação;
• Clareza- objetividade (Compreensão para os usuários na representação);
• Precisão- definição precisa de dados e conceitos;
• Lógica- organização racional das informações;
• Consistência- escolha e uso contínuo de parâmetros descritivos.

A catalogação digital surgiu a partir da necessidade em criar um registro catalográfico legível, para ser acessado por meio de um computador. Assim, surgiu o
formato bibliográfico, denominado MARC, que é definido como registro catalográfico legível por computador.
O que vem a ser?
• MARC é a sigla para Machine Readable Cataloging - que quer dizer
catalogação legível por computador. Para que o mesmo possa processar os dados catalogados é necessário colocá-los em forma legível pela
máquina, identificando os elementos de forma clara, para que leia e
interprete os dados de um registro catalográfico.
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O Formato MARC é muito utilizado no mundo todo. Existem formatos
baseados no MARC em vários países, como nos Estados Unidos, que é
denominado de USMARC.
• A catalogação em USMARC contém todas as informações de uma ficha
catalográfica descrita segundo as regras do AACR2. Utilizando USMARC
o catalogador estará definindo, para uma identificação por computador, todos os elementos que constam nas fichas catalográficas.

Escolha um livro, preferentemente o mais completo, para verificar cada
tópico de descrição. Assim, na prática, você terá facilidade em entender
as informações estudadas nessa seção.

Seção 3 – Fichas catalográficas
Qual o sistema de catalogação que a biblioteca da sua escola utiliza?
Você saberia dizer?
Certamente, a biblioteca da sua escola utiliza o sistema de informática para
catalogação. Caso não o utilize, deve recorrer ao uso de fichas catalográficas
no momento da catalogação, ou usa outro sistema?
O modelo da ficha padrão internacionalmente adotado mede 7,5 cm de altura
por 12,5 cm de largura. Algumas vezes, possui uma chanfradura* no centro da
base para o caso de a biblioteca preferir manter todas as fichas do catálogo
seguras por uma haste metálica, presas à gaveta do fichário.
* CHANFRADURA
Recorte curvilíneo.

Para o preenchimento das fichas catalográficas devem ser adotados os seguintes procedimentos:
• margem inicial - 3 espaços verticais, contando-se do alto para baixo da
ficha;
• primeira margem - 9 espaços laterais, a partir da margem esquerda da
ficha, iniciando a escrita da ficha no 9° espaço;
• segunda margem - 12 espaços laterais, a partir da margem esquerda da
ficha, iniciando a escrita no 12º espaço.
No corpo da ficha, as linhas correspondentes à área da descrição, são separadas pelo espaço um, e entre a área da série e a área a das notas, recomenda-se
dois espaços verticais, assim também, entre a área das notas e a pista.

3.1 – Composição da ficha catalográfica
A ficha catalográfica é composta por várias partes: o número de chamada, a
entrada, o corpo da ficha, notas, pistas.

26

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

Módulo 14

Agora, vamos conhecê-las:
• O número de chamada - é composto pelo número de classificação, que
fica na primeira linha. Número da notação de autor na segunda linha,
junto com o volume. Edição e exemplar, caso existam, ficam nas linhas
subsequentes.
Exemplo:

781.630981

869.34

869.35

C355o

N793c

M444z

2.ed.

e.2

O número de chamada corresponde ao endereço do livro na estante.
• A entrada - é o principal acesso para a recuperação da unidade documentária, podendo ser um autor pessoal, uma entidade, um evento ou o
título do documento.
• O corpo da ficha - parte da ficha que traz os principais dados da publicação: área de título, de responsabilidade, de edição, local de publicação, editora e data - também conhecida como imprenta -, área de
descrição física e série.
• Notas - esse campo serve para colocar toda informação que não possui
campo específico, mas que pode ser importante para esclarecimento
do usuário.
• Pista - estão relacionadas as entradas secundárias, em que os assuntos
são numerados consecutivamente com números arábicos e as demais
secundárias em números romanos.
Cada ficha catalográfica é uma forma de acesso que contém informações sobre
a unidade documentária representada. Sua função é informativa e oferece ideia
geral da unidade descrita, especificando seu tipo e sua posição dentro do catálogo; o que possibilita a localização da obra.
Exemplo de uma
ficha catalográfica:

028.8 Silva, Ezequiel Theodoro da
S579l
Leitura na escola e na biblioteca / Ezequiel Theodoro da
Silva. – Campinas : Papirus, 1986.
115
1. Bibliotecas e usuários 2. Hábito de leitura 3. Leitura Aspectos sociais 4. Livros e leitura 5. Sociologia educacional
I. Título.

3.2 – Tipos de ficha catalográfica
Temos diferentes tipos de fichas denominadas de catalográfica principal, catalográfica secundária, remissiva e remissiva explicativa. Vamos falar sobre cada
uma delas, resumidamente.
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Ficha catalográfica principal
A ficha principal, também denominada ficha matriz, reúne um conjunto de informações indispensáveis à identificação da obra: número de chamada, cabeçalho da ficha (autoria e título), corpo da ficha (do título à área da publicação),
descrição física, área de série, área das notas, ISBN e pista.
Exemplo:
027
S579l

Manguel, Alberto
A biblioteca à noite / Alberto Manguel ; tradução Samuel
Titan Jr. – São Paulo : Companhia das Letras, 2006.
301 p.
Título original: The library at night
ISBN 85-359-0981-1
1. Antropologia cultural 2. Bibliotecas - Aspectos sociais
3. Civilização – História 4. Livros e leitura 5. Memórias
autobiográficas I. Título.

Ficha catalográfica secundária
As fichas secundárias reproduzem, total ou parcialmente, as informações da
ficha principal ou matriz. Sua finalidade é particularizar, por meio de cabeçalhos
apropriados, outros elementos identificadores da unidade documentária.
Podem ser de assunto, autor, colaboradores, tradutores, ilustradores, de assunto,
título e série.
Exemplo:
027
S579l

Antropologia cultural
Manguel, Alberto
A biblioteca à noite / Alberto Manguel ; tradução Samuel
Titan Jr. – São Paulo : Companhia das Letras, 2006.
301 p.
Título original: The library at night
ISBN 85-359-0981-1
1. Antropologia cultural 2. Bibliotecas - Aspectos sociais
3. Civilização – História 4. Livros e leitura 5. Memórias
autobiográficas I. Título.

Fichas remissivas
São as que apresentam um cabeçalho de remissão. As abreviaturas v. [veja] e
v.t. [veja também] inscrevem-se entre os dois cabeçalhos e à distância de dois
espaços entre eles. É aquela que relaciona as entradas (autor, assunto ou título)
não utilizadas no catálogo, indicando aos usuários as formas escolhidas, dentro
das normas de catalogação.

KANT, I.
V.
KANT, Immanuel

Entrada remissiva

28

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

Módulo 14

Fichas remissivas explicativas
São aquelas que permitem justificar a razão da escolha ou adoção do cabeçalho e também remetem de um cabeçalho uniforme para outro com ele relacionado. São utilizadas sempre que houver necessidade de esclarecer ao usuário a
adoção de uma determinada entrada, preferentemente a outras. Sua função é
remeter o usuário às seções do catálogo onde possa encontrar certa informação que complemente seu estudo.
Nas fichas remissivas, a expressão v.t. [veja também] serve para correlacionar entradas semelhantes. As fichas remissivas que utilizam a
expressão v. [veja], que indicam apenas uma
forma de entrada não utilizada, remetem o
usuário à forma correspondente adotada.
As fichas remissivas servem para as entradas de
cabeçalho referente a assunto e para as entradas principais de autores pessoais e entidades
coletivas, nomes geográficos e títulos.

BRASIL. Imperador, 1822-1831 (Pedro I)
v. t.
PEDRO I, Imperador do Brasil, 1798-1834

Entrada remissiva
explicativa

Todos os livros publicados no Brasil devem conter a Catalogação na Publicação, de acordo com o padrão internacional estabelecido em 1976
(Cataloguing in Publication – CIP), juntamente com o artigo VI, do Capítulo III da Lei do Livro. A Catalogação na Publicação reúne num único espaço, geralmente no verso da página de rosto, dados pertinentes à obra,
como nome do autor, editora, ano de publicação, ISBN e assunto.
A Câmara Brasileira do Livro www.cbl.org.br e o Sindicato Nacional dos
Editores de Livros www.snel.org.br oferecem o serviço de elaboração da
ficha catalográfica para livros que serão publicados.

Pesquise na biblioteca onde você atua diferentes modelos de fichas, tais
com: catalográfica principal, catalográfica secundária, remissivas e
remissivas explicativas. Em seguida compare as principais diferenças e
semelhas. Escreva sobre a importância da utilização dessa fichas na
biblioteca escolar.

Seção 4 – Catálogos
Os catálogos da biblioteca escolar são formados a partir da união de fichas
catalográficas. Podem se apresentar em fichas catalográficas, relatórios impressos ou online.

4.1 – Apresentação dos catálogos
Em fichas catalográficas
O catálogo em fichas permite correções, pois é composto de inúmeras unidades flexíveis, facilitando remoção e inclusão de entradas a qualquer tempo.
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Contudo, devido às naturais dificuldades de compilação e manutenção (duplicação de fichas, ordenação e espaço físico), geralmente, é organizado em
uma única cópia, para ser consultado apenas na própria biblioteca, o que o
torna menos acessível.
Relatório impresso ou online
O Catálogo online de acesso público, também denominado de OPAC (Online
Public Access Catalog), atualmente é a forma mais adotada por bibliotecas
que adquirem softwares gerenciadores de dados e serviços que permitem o
acesso via Web.
Dentre as suas principais vantagens, podemos citar o acesso remoto em rede e a
interface gráfica, o que possibilita maior interação entre os usuários e o sistema.
Os softwares que gerenciam os catálogos online permitem não somente consulta
aos dados propriamente ditos (autor, título, assunto, etc.), mas também, em alguns
casos, o acesso ao texto completo, à imagem ou ao som da unidade documentária descrita. É também possível fazer solicitações de serviços como, por exemplo,
a reserva para empréstimo domiciliar, ou entre bibliotecas, e cópias de artigos.
Em outras palavras, os catálogos online ampliaram as suas funções descritivas
originais, integrando dados bibliográficos e serviços de atendimento ao público.
Um avanço qualitativo importante na prestação de serviços da informação em
bibliotecas, a partir do surgimento da internet. Outra vantagem fundamental é a
possibilidade de exibir os registros em diferentes formatos.
Além disso, a possibilidade de importar e exportar registros facilitou a implementação da catalogação cooperativa em rede, permitindo às bibliotecas fazer
download ou upload de registros prontos.

Você sabia que apesar de todas as vantagens dos catálogos online, algumas bibliotecas mantêm atualizados os catálogos tradicionais ou as listagens de todo o acervo?
Isso possibilita ter um arquivo de segurança impresso, o que permite acesso ao acervo em caso de panes nos servidores ou em computadores, ou
na falta de energia. É comum a adoção de planilhas em papel para posterior inclusão no sistema, devido a diferentes fatores relacionados à falta
de recursos humanos e materiais.

4.2 – Tipos de catálogos
Principais catálogos internos – para consulta dos funcionários das bibliotecas.
• Catálogo de autoridade – considerado catálogo principal ou de autor.
Nele estão arquivadas, por ordem alfabética, as fichas que determinaram a entrada principal de cada obra. Sua finalidade é manter a padronização das entradas, de responsabilidade da obra.
• Catálogo de registro – também conhecido por catálogo de tombo.
Nele estão arquivadas as fichas de registro dos documentos, que fazem
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parte do acervo, por ordem de entrada na biblioteca, conforme o número sequencial de cada exemplar. Sua finalidade é informar o quantitativo de documentos do acervo e patrimoniar o acervo documental.
• Catálogo topográfico - é chamado de catálogo de inventário.
As fichas estão ordenadas pelo número de chamada, segundo a ordem
dos livros nas estantes. Sua finalidade é manter a padronização dos números de chamada e auxiliar na realização do inventário da biblioteca.
Principais catálogos externos – para consulta dos usuários.
• Catálogo de autor ou onomástico – em uma só ordem alfabética estão
as fichas de autor individual ou institucional, de colaboradores, tradutores, organizadores e remissivas de autor.
• Catálogo de título ou didascálico – organiza alfabeticamente todas as
fichas de títulos dos livros e fichas secundárias de série.
• Catálogo de assunto ou ideográfico - em uma única ordem alfabética
estão as fichas de assuntos e as remissivas de assunto.

As principais funções do catálogo são:
• indicar os nomes dos autores, colaboradores, compiladores, tradutores, ilustradores, entidades coletivas, cujas obras a biblioteca escolar
possua;
• indicar as obras que pertençam à mesma série;
• indicar os títulos das obras;
• indicar os livros do mesmo assunto que existam na biblioteca;
• orientar o usuário em suas pesquisas, por meio de fichas remissivas;
• reunir todas as obras de um mesmo autor;
• indicar ao usuário as características de cada obra, tais como paginação, ilustração e outras;
• indicar a localização das obras nas estantes;
• mostrar ao usuário se a obra é dividida em mais de um volume;
• apresentar ao usuário o que a biblioteca possui de determinado autor
e assunto.
Os requisitos necessários para que os catálogos da biblioteca escolar cumpram
suas funções são:
•ser flexível, isto é, permitir que novas entradas sejam acrescentadas,
assim como facilitar o descarte das entradas dos livros eliminados ou
extraviados;
•estar sempre atualizado, para fornecer informações recentes e satisfatórias aos usuários;
•permitir a mudança de entradas em virtude de correções na classificação ou na própria catalogação;
•facilitar o processamento de forma harmoniosa, coerente e constante;
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•ser tão acessível quanto possível;
•apresentar facilidade em sua utilização.
A organização da biblioteca escolar é imprescindível, pois um dos maiores propósitos é o uso do seu acervo. Dessa forma, a boa organização deve priorizar
rapidez e facilidade em recuperar a informação, para garantir amplo aproveitamento de todo o acervo pelo usuário.
Catálogo coletivo é um inventário que registra, em uma única ordem de
sistematização, informações sobre o acervo de duas ou mais bibliotecas.
Resulta da fusão, em um só catálogo, de vários outros independentes entre
si. A função básica de um catálogo coletivo é permitir que se localizem as
unidades documentárias nele registradas, ou melhor, que se saiba onde
elas podem ser encontradas. Além disso, serve também para:
•racionalizar e otimizar o empréstimo entre bibliotecas;
•propiciar programas de aquisição e catalogação cooperativa;
•promover o compartilhamento de recursos;
•favorecer informações bibliográficas diversas.

O livro “A biblioteca: o técnico e suas tarefas”, das autoras Anamaria
da Costa Cruz, Maria Tereza Reis Mendes e Simone da Rocha Weitzel, é
esclarecedor no assunto catalogação.

4.3 – Procedimentos na montagem de um catálogo
Você já sabe que um acervo é composto por diferentes coleções, formadas por
diferentes itens. Uma tarefa necessária na seleção de elementos para a elaboração de um catálogo é a descrição catalográfica. Esse é um instrumento fundamental no serviço de comunicação entre a biblioteca e seus usuários.
Para facilitar a organização da descrição catalográfica, utiliza-se um sistema
chamado alfabetação. É útil para o arquivamento das fichas catalográficas,
para a ordenação dos livros nas estantes e para outros serviços da biblioteca,
como elaborar uma lista bibliográfica e fazer pesquisas em obras de referência.
Você sabia que a invenção do alfabeto é considerada um dos mais importantes eventos da história da humanidade. Por meio do alfabeto, as palavras puderam ser escritas, as ideias conservadas e a mente do ser humano
libertada do tempo e do espaço.
A alfabetação serve de base para os sistemas de arquivamento e de organização. Entre as importantes aplicações da disposição alfabética estão a lista telefônica, os catálogos, os cadastros, a organização das palavras nos dicionários, a
disposição dos assuntos nas enciclopédias, a organização de índices e a disposição do catálogo nas bibliotecas.
Em todos os sistemas de arquivo, em ordem alfabética, as palavras são alfabetadas não só pela letra inicial, como também por cada letra subsequente.

32

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

Módulo 14

Alfabetar é uma das atividades do Técnico em Biblioteconomia, principalmente
nas bibliotecas escolares que ainda não estão informatizadas. Para isso, você
precisa conhecer a regra de alfabetação proposta pela ABNT, por meio da NBR6033: Ordem Alfabética. Vamos conhecer os principais pontos desta norma?
Entrada - determina a ordenação, tais como nome, cabeçalho e título. Classifica-se como simples, composta, complexa e homógrafa:
• Entrada simples - formada por uma só palavra.
Por exemplo, escola;
• Entrada composta - constituída por duas ou mais palavras.
Por exemplo, biblioteca escolar;
• Entrada complexa – integrada por uma parte principal inicial, que pode
ser simples ou composta, seguida de uma ou mais partes secundárias,
separadas por um sinal gráfico (vírgula, ponto, traço, etc.), que se destinam a esclarecer ou restringir o sentido da entrada principal.
Por exemplo: França – geografia;
• Entrada homógrafa - que apresenta a mesma grafia e sentidos diversos.
Por exemplo: Brasil, Victor (Autor) - Brasil. Ministério da Justiça (Entidade
coletiva).
Ordem usada - baseia-se no alfabeto da língua portuguesa de 26 letras.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q , r, s, t, u, v, w, x, y, z
Arranjo básico das entradas - devem ser alfabética, palavra por palavra, considerando letra por letra de cada palavra que compõe a entrada. Todas as palavras são levadas em consideração: preposições, conjunções e advérbios. Exemplo: Monte Alegre, Monte Sinai e Montevidéu
Observe alguns exemplos de como proceder na alfabetação nos caso de:
• Artigos iniciais - os artigos que constituem a palavra inicial do item não
são levados em consideração, na ordenação alfabética, a não ser que
façam parte integrante de um nome, como por exemplo La Roche, Guy.
Por exemplo:
• Português: o, a, os, as, um, uns, uma, umas.
• Espanhol: el, Ia, Ias, lo, los, un, una, unos, unas.
• Inglês: the, a, an
• Francês: le, Ia, les, un, une, des, du, de Ia.
• Siglas - com ou sem ponto, devem preceder as palavras de mesma ortografia.
Por exemplo:
• A.S.A
• Asa
• I.R.A
• Ira
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• Abreviaturas - devem ser alfabetadas como se tivessem sido escritas por
extenso.
Por exemplo:
• Dr. = Doutor
• Sr. = Senhor
• Sra. = Senhora
Atenção! As iniciais abreviadas de nomes têm precedência na ordenação de
sobrenomes iguais.
• V. J.
• Vieira, J.
• Vieira, José
• Acentos e outros sinais gráficos - as modificações das letras com crase
('), trema (¨), til (~), cedilha (ç), na alfabetação, não são consideradas
e, portanto são alfabetadas como se não apresentassem essas modificações.
Exceções: palavras com ortografia igual, porém com cedilha, modificando o
sentido. Portanto, considerar primeiro as palavras sem cedilha e em seguida, as
com cedilha. Por exemplo: maca, maçã.
• Numerais - os números expressos em dígitos devem ser considerados
como se estivessem escritos por extenso.
Por exemplo:
• 100 exercícios de física = Cem exercícios de física;
• 1001 noites = Mil e uma noites;
• 27 contos de amor = Vinte e sete contos de amor;
Quando um número vem após uma palavra, indicando uma série de datas ou
de números, deve-se considerar a ordem cronológica.
Por exemplo:
• Física, 1° ano do Ensino Médio
• Física, 3º ano do Ensino Médio
• Símbolos - os símbolos e sinais não-alfabéticos são ignorados na ordenação, considerando-se a letra ou número seguinte.
Por exemplo:
• 100% americano
• 100% brasileiro
• Sobrenomes com Mc', M', St. - os prefixos dos sobrenomes com omissão
de letras são ordenados exatamente como estão escritos, ou seja, como
se estivessem escritos por extenso.
Por exemplo:
• Mac Hugh, Henry
• Mac Laren, Ian
• M'Intosh, Peter
• M'Laren, Wilson
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• Saint Simon
• St. John Guelgud
• Entrada homógrafa - reúne-se segundo seu sentido ou função, na seguinte ordem:
• Autor (nome próprio) Ex.: Brasil, Vitor
• Autor (entidade coletiva). Ex.: Brasil. Ministério da Fazenda
• Assunto (cabeçalho). Ex.: Brasil - História
• Título. Ex.: Brasil um país do futuro
• Entrada de nomes espanhóis - os nomes espanhóis são ordenados pelo
penúltimo sobrenome, que corresponde ao nome da família do pai.
Por exemplo:
• Jose Oviedo y Banõs = Oviedo y Banõs, Jose
• Francisco Pina Mello = Pina Mello, Francisco
• Angel Arco y Molinero = Arco y Molinero, Angel
• Entrada de nomes orientais - nomes orientais (japoneses, chineses, árabes, etc.) são ordenados tais como se apresentam, separando-se o primeiro elemento por vírgula.
Por exemplo:
• AI Ben Hur = AI, Ben Hur
• Li Yuntang = Li, Yuntang
• Mao Tse Tung = Mao, Tse Tung
• Entrada de nomes que apresentem parentesco - Os nomes que exprimem grau de parentesco, como Filho, Júnior, Sobrinho e Neto são considerados parte integrante do último sobrenome.
Por exemplo:
• Antonio Almeida Filho = Almeida Filho, Antonio
• Paulo Ribeiro Sobrinho = Ribeiro Sobrinho, Paulo
• Maria Lucia Cortês Neta = Cortês Neta, Maria Lucia
• Washington Rocha Júnior = Rocha Júnior, Washington
• Entrada de eventos - Os congressos, conferências, reuniões, arquivam-se
pelos nomes oficiais dos eventos, seguidos do número, data e local de
realização, entre parênteses.
Por exemplo:
•II Congresso de Pintura Moderna, em 1940, no Rio de Janeiro =
Congresso de Pintura Moderna (2. : 1940 : Rio de Janeiro);
•2ª Conferência de Ensino Profissional 1970, São Paulo = Conferência de Ensino Profissional ( 2. : 1970 : São Paulo);
•Primeira Reunião de Assessores do Governo, em 1972, em Belo
Horizonte = Reunião de Assessores do Governo (1. 1972 : Belo
Horizonte).
• Entradas de firmas, empresas - As instituições comerciais, firmas, empresas devem ser consideradas tais como se apresentam.
Por exemplo:
• Álvaro Ramos & Cia = Álvaro Ramos & Cia
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• Barbosa Santos Ltda. = Barbosa Santos Ltda,
•Pereira Vieira & Irmãos = Pereira Vieira & Irmãos

1. Elabore uma ficha de entrada de autor, segundo os procedimentos de
catalogação.
2. Selecione duas obras de seu interesse e experimente fazer sua catalogação.

Nesta unidade, você estudou o processamento técnico de catalogação
de materiais em uma biblioteca escolar. Deve ter percebido que essa
organização não facilita apenas o trabalho do catalogador, mas também permite ao usuário a busca precisa de informações.
Agora que você conheceu o processo de catalogação em uma biblioteca, é hora de dedicar-se ao estudo das noções básicas dos diversos sistemas de classificação, assunto da unidade seguinte.
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A contribuição desta unidade consiste em fazer com que você compreenda a
importância do processo de classificação do acervo em uma biblioteca escolar.
Você já parou para pensar sobre a importância da organização metódica
de seus pertences? Quais seriam os métodos adequados? No caso da
biblioteca escolar, você já imaginou como seria difícil encontrar nas estantes, de forma rápida, uma obra, caso não existisse mecanismo apropriado
para sua identificação?
É o que irá descobrir no estudo desta unidade que trata das noções básicas de
diferentes sistemas de classificação. E para que você compreenda melhor este
conteúdo, lhe oportunizaremos as seguintes informações:
• Classificação Decimal de Dewey;
• Classificação Decimal Universal;
• Tabelas auxiliares;
• Tabela Cutter e organização;
• Tabela PHA e organização.
Assim, ao final desta unidade você será capaz de:
• Compreender os elementos básicos utilizados no processo de classificação de uma obra;
• Identificar diferentes métodos para classificação de livros;
• Classificar as unidades documentárias de uma biblioteca escolar.
Atualmente, a classificação pode ser compreendida como processo e operação. É considerada processo mental pelo qual as coisas são reunidas conforme
o grau de semelhança.
Nas bibliotecas, a classificação tem por objetivo reunir nas estantes as unidades
documentárias que tratam do mesmo assunto.
A biblioteca da escola onde você trabalha utiliza algum sistema de classificação? Você saberia descrevê-lo?

Talvez, tenha tido alguma dúvida em relação a como nomear a classificação.
Vamos, pois, a seguir tratar dos sistemas de classificação. Você poderá, então,
avaliar se sua compreensão está correta.

Seção 1 – Sistemas de classificação
Existem vários sistemas de classificação para bibliotecas, porém, nesta unidade
iremos abordar os mais utilizados, como a Classificação Decimal de Dewey
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(CDD), disponível em inglês e espanhol, e a Classificação Decimal Universal
(CDU), disponível em português.

1.1 – Classificação Decimal de Dewey (A CDD)
A Classificação Decimal de Dewey (CDD) foi
criada, em 1876 ,por Melvil Dewey, um bibliotecário norte-americano que teve o mérito
de dividir o conhecimento humano em dez
classes, de 0 a 9, utilizando números arábicos.
Antes de Dewey os livros nas bibliotecas eram
numerados de acordo com a sua localização nas estantes, ou seja, tinham uma localização fixa.

Melvil Dewey

Com o sistema de Dewey os livros passaram a receber seus números em termos
de seu relacionamento entre eles. A grande vantagem é que uma localização
relativa permite uma intercalação infinita e os livros podem ser movidos dentro
da biblioteca sem que seja necessário alterar seu número de chamada.
Além da tabela das classes principais de assuntos, o sistema possui, ainda, tabelas
auxiliares que possibilitam complementar os assuntos conforme a necessidade.
A grande vantagem da CDD encontra-se na escolha de números decimais para
suas categorias, ou seja, permite que o sistema seja, ao mesmo tempo, puramente numérico e infinitamente hierárquico.
Classificar o acervo é uma atividade de responsabilidade do bibliotecário, a
quem também compete determinar qual o melhor sistema de classificação a
ser adotado. Em relação à função do Técnico em Biblioteconomia, este poderá
contribuir no desenvolvimento das seguintes atividades:
• Desdobrar fichas para os catálogos;
• Intercalar fichas nos catálogos;
• Preencher manualmente ou digitar as fichas catalográficas.
Classificar as unidades documentárias em uma biblioteca escolar requer:
• Atenção
• Boa cultura geral
• Elevado conhecimento das tabelas de classificação do sistema adotado
• Bom senso
Classes principais da CDD
000
100
200
300
400
500
600
700
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Generalidades
Filosofia
Religião
Ciências Sociais
Linguística (Filologia)
Ciências Puras
Ciências Aplicadas
Belas Artes e Recreação
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800
900

Literatura
História, Geografia e Biografias

Tabelas auxiliares
• Tabela 1:
• Tabela 2:
• Tabela 3:
• Tabela 4:
• Tabela 5:
• Tabela 6:
• Tabela 7:

Subdivisão comum
Área geográfica, período histórico e pessoas
Artes e Literatura
Idiomas/ Línguas individuais
Raça, grupos étnicos e nacionais
Línguas. Linguagens
Grupos de Pessoas

Um princípio básico da CDD é que as classes gerais estão organizadas por
disciplina e não por assunto. Por esse motivo, muitas vezes não há um lugar
único para cada assunto. "Música", por exemplo, tem aspectos que se
acomodarão em diversas disciplinas, tais como Educação (372.87) e Religião (291.565).
As tabelas auxiliares existem para tornar o número mais específico e o tratamento diferenciado entre os assuntos. Para você entender um pouco mais sobre esta
questão, veja estes exemplos:

Enciclopédia do folclore
ASSUNTO PRINCIPAL

TABELA AUXILIAR

NÚMERO

RESULTADO

398

Folclore
Enciclopédia

-03

Enciclopédia do Folclore

398+-03

398.03

TABELA AUXILIAR

RESULTADO

Criminologia em Chicago
ASSUNTO PRINCIPAL

NÚMERO

Criminologia

364

+ número da tabela 1

-09 (tratamento geográfico)

+ número da tabela 2

-733 11 (Chicago)

Resultado

364.0973311

Engenharia civil como profissão
ASSUNTO PRINCIPAL
Engenharia civil
Como profissão
Engenharia civil como profissão
Resultado
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NÚMERO

TABELA AUXILIAR

RESULTADO

624
-023 (tabela 1)
624+023
624.023
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Para você ter noção melhor de como é a CDD, veja esta tabela simplificada:
Classificação Decimal de Dewey – 22ª edição
000 - Generalidades
010
020
030
040
050
060
070
080
090

Bibliografia
Biblioteconomia e Ciência da Informação
Enciclopédias Gerais
[livre]
Publicações Seriadas Gerais
Organizações Gerais e Museologia
Notíciários, Jornalismo, Editoração
Coleções Gerais
Manuscritos e Livros Raros

100 - Filosofia
110
120
130
140
150
160
170
180
190

Metafísica
Epistemologia
Parapsicologia e ciências ocultas
Escolas filosóficas específicas
Psicologia
Lógica
Ética (Filosofia Moral)
Filosofia Antiga, Medieval e Oriental
Filosofia Moderna Ocidental

200 - Religião
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390

Filosofia e Teoria da Religião
Bíblia
Cristianismo. Teologia Cristã
Moral Cristã & Teologia Devocional
Ordens Cristãs & Igreja Local
Teologia Social e Eclesiástica
História do Cristianismo & Igreja Cristã
Denominações Cristãs e Seitas
Religião Comparativa & Outras Religiões
Ciências Sociais
Coleções de Estatística Geral
Ciência Política
Economia
Direito
Administração Pública e Ciência militar
Problemas & Serviços Sociais, Associação
Educação
Comércio, Comunicações, Transportes
Costumes, Etiqueta, Folclore

400 - Linguística (Filologia)
410
420
430
440
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Linguística
Língua inglesa
Língua alemã
Língua francesa
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450
460
469
470
480
490

Língua italiana
Língua Espanhola
Língua portuguesa
Línguas Latinas. Latim
Línguas Helênicas. Grego Clássico
Outras Línguas

500 - Ciências Puras
510
520
530
540
550
560
570
580
590

Matemática
Astronomia
Física
Química
Geologia
Peleontologia
Biologia
Botânica
Zoologia

600 - Ciências Aplicadas
610
620
630
640
650
660
670
680
690

Medicina
Engenharia
Agricultura
Economia doméstica
Administração e serviços auxiliares
Química industrial
Manufaturas
Manufaturas para usos específicos
Construção

700 - Belas Artes e Recreação
710
720
730
740
750
760
770
780
790

Urbanismo
Arquitetura
Artes Plásticas e Escultura
Desenho e Artes Decorativas
Pintura
Artes Gráficas. Gráficas & Impressões
Fotografia
Música
Artes Recreativas

800 - Literatura
810 Literatura americana
820 Literatura inglesa
830 Literaturas germânicas
840 Literatura francesa
850 Literatura italiana
860 Literaturas hispânicas
869 Literatura portuguesa
869.9 Literatura brasileira
870 Literaturas itálicas. Latim
880 Literaturas helênicas. Grego clássico
890 Literaturas de outras línguas
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900 - Geografia, História, Biografias
910
918.1
920
930
940
950
960
970
980
981
990

Geografia
Geografia do Brasil
Biografia, Genealogia, Insígnia
História do Mundo Antigo até AC. 499
História Geral da Europa
História Geral da Ásia
História Geral da África
História Geral da América do Norte
História Geral da América do Sul
História do Brasil
História Geral de outras áreas

1.2 – Classificação Decimal Universal (CDU)
A Classificação Decimal Universal foi criada por Paul Otlet e La Fontaine, em
1905, com base na Classificação Decimal de Dewey. Estes inventores desenvolveram um projeto de repertório bibliográfico universal, cujo objetivo era construir
um sistema de classificação que abrangesse todas as informações publicadas.
A CDU tem sua estrutura composta por tabelas auxiliares, tabelas principais e
índice alfabético. Trata-se de um sistema internacional que propõe a classificação de unidades documentárias e que sugere dividir o conhecimento em dez
classes principais.
As principais divisões da CDU são:
•0
•1
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9

Generalidades. Informação. Organização.
Filosofia. Psicologia.
Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. Assistência Social. Educação.
Classe vaga.
Matemática e Ciências Naturais.
Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.
Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. Desportos.
Linguagem. Linguística. Literatura.
Geografia. Biografia. Historia.

Estas podem, ainda, ser divididas em outras classes sucessivamente. A CDU é
considerada como uma classificação por aspectos, isto é, um fenômeno é
classificado segundo uma disciplina ou contexto no qual é considerado. Por isso
seus vários aspectos se encontram em diferentes lugares.
Por exemplo, o fenômeno “aprendizagem” não ocupa um único lugar. Quer ver
em que diferentes lugares ele pode ser alocado?
• O aspecto “pedagogia geral” aparece em 37.013;
• “Formação da inteligência e da personalidade”, está em 37.03;
• “ Questões gerais de didática e metodologia” encontra-se em 37.02.
Podem ser encontrados outros aspectos. Portanto, neste caso, não existe uma
classificação para o tema “aprendizagem”. O que fazer, então? Cabe, nesta
situação, selecionar a classificação que mais se aproxima.
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A Classificação Decimal Universal permite a incorporação de outros documentos ao acervo sem necessitar refazer toda a classificação já existente.

• 01
• 02
• 030
• 040
• 050
• 06
• 070
• 08
• 09

Bibliografias. Catálogos.
Bibliotecas. Biblioteconomia.
Livros de referência: enciclopédias, dicionários.
Ensaios, panfletos e brochuras.
Publicações periódicas. Periódicos.
Instituições. Academias. Congressos. Sociedades. Organismos
científicos. Exposições. Museus.
Jornais. Jornalismo. Imprensa.
Poligrafias. Poligrafias coletivas.
Manuscritos. Obras notáveis e obras raras.

1 Filosofia. Psicologia
• 11
• 133
• 14
• 159.1
• 16
• 17

Metafísica.
Metafísica da vida espiritual. Ocultismo.
Sistemas e pontos de vista filosóficos.
Psicologia.
Lógica. Teoria do conhecimento. Metodologia da lógica.
Filosofia moral. Ética. Filosofia prática.

2 Religião. Teologia
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29

Teologia natural. Teologia racional. Filosofia religiosa.
A Bíblia. Sagradas escrituras.
Teologia dogmática.
Teologia prática.
Teologia pastoral.
Igreja cristã em geral.
História geral da igreja cristã.
Igrejas cristãs. Seitas. Denominações (confissões).
Religiões não cristãs.

3 Ciências sociais. Economia. Direito. Política. Assistência social. Educação
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• 38

Demografia. Sociologia. Estatística.
Política.
Economia. Ciência econômica.
Direito. Jurisprudência.
Administração pública. Governo. Assuntos militares.
Assistência social. Previdência social. Segurança social.
Educação.
Metrologia. Pesos e medidas.

4 Classe vaga
5 Matemática e ciências naturais
• 50
• 51
• 52
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Generalidades sobre as ciências puras.
Matemática.
Astronomia. Astrofísica. Pesquisa espacial. Geodesia.

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

45

• 53
• 54
• 55
• 56
• 57
• 58
• 59

Física.
Química. Mineralogia.
Ciências da Terra. Geologia. Meteorologia.
Paleontologia.
Biologia. Antropologia.
Botânica.
Zoologia.

6 Ciências aplicadas. Medicina. Tecnologia
• 61
• 62
• 63
• 64
• 65
• 66
• 67
• 68
• 69

Ciências médicas.
Engenharia. Tecnologia em geral.
Agricultura. Silvicultura. Agronomia. Zootecnia.
Ciência doméstica. Economia doméstica.
Organização e administração da indústria, do comércio e dos
transportes.
Indústria química. Tecnologia química.
Indústrias e ofícios diversos.
Indústrias, artes e ofícios de artigos acabados.
Engenharia civil e estruturas em geral. Infra-estruturas. Fundações. Construção de túneis e de pontes. Superestruturas.

7 Arte. Recreação. Diversões. Esportes
• 70
• 71
• 72
• 73
• 74
• 75
• 76
• 77
• 78
• 79

Generalidades.
Planejamento regional e urbano. Paisagens, jardins, etc.
Arquitetura.
Artes plásticas. Escultura. Numismática.
Desenho. Artes industriais.
Pintura.
Artes gráficas.
Fotografia e cinema.
Música.
Entretenimento. Lazer. Jogos. Desportos.

8 Linguagem. Linguística. Literatura
• 80
• 81
• 82
• 83
• 84
• 85
• 86
• 87
• 88
• 89

Linguística. Filologia. Línguas.
Vaga.
Literatura em língua inglesa.
Literatura alemã/escandinava/holandesa.
Literatura francesa.
Literatura italiana.
Literatura espanhola/portuguesa.
Literatura clássica (latim e grego).
Literatura eslava.
Literatura em outras línguas.

9 Geografia. Biografia. História
• 90
• 91
• 929
• 93
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Arqueologia. Antiguidades.
Geografia, exploração da Terra e viagens.
Biografias.
História.

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

Módulo 14

• 94
• 95
• 96
• 97
• 98
• 99

História medieval e moderna em geral. História da Europa.
História da Ásia.
História da África.
História da América do Norte e Central.
História da América do Sul.
História da Oceania, dos territórios Árticos e da Antártida.

O filme “Baladas em NY”, com Parker Posey e Anthony de Sando. Direção
de Daisy Von Scherler Mayer. Além de se divertir muito você vai conhecer
um pouco mais sobre a Classificação Decimal de Dewey (CDD).
Sinopse: Alegre, independente e desmiolada, a jovem Mary adora curtir seu
apartamento em Nova York e seu guarda-roupa repleto do que há de mais
moderno no mundo da moda. Mas, agora, ela está em apuros e precisa
devolver o dinheiro que pediu emprestado à sua madrinha Judy para pagar
uma fiança à polícia. Tudo por causa de uma "inocente" festinha ilegal que
acabou levando Mary à delegacia. Mesmo odiando a ideia, Mary arruma
emprego na biblioteca que sua madrinha gerencia, apenas para levantar o
dinheiro do empréstimo. Porém, quanto mais Judy desafia a capacidade
profissional de Mary, mais a garota se sente motivada em se transformar
numa grande profissional. Além de livros, Mary vai encontrar naquela biblioteca os caminhos que a transformarão em uma verdadeira mulher.

Após assistir ao filme, “Baladas em NY”, faça um resumo das principais
questões que aparecem no filme. Em seguida, compare-o ao sistema de
Classificação Decimal de Dewey (CDD).

Seção 2 – Notação de autor
A notação de autor é um código que representa o autor da unidade documentária e complementa o número de classificação para individualizar esta unidade nas estantes das bibliotecas. Indica também, a posição que uma unidade
documentária de determinado autor ocupa dentro da classe pertencente.
A notação de autor é normalmente retirada da entrada principal da ficha
matriz, com algumas exceções: nas biografias, nas genealogias e nas
bibliografias.
É formada pela letra inicial do sobrenome do autor, seguida do número do
autor, retirado de uma tabela própria, e mais a primeira letra do título do
documento.

Para compor a notação de autor as tabelas mais utilizadas são a CUTTER e a PHA.

2.1 – Tabela CUTTER
Criada, em 1880, por Charles Ammi Cutter, bibliotecário do Boston Athenaeum*.
Tinha por finalidade individualizar autores. Cada nome correspondia a 2 algaris-
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Estados Unidos.
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mos, porém tal tabela não atendeu à necessidade das grandes bibliotecas.
Então, em parceria com Kate E. Sanborn, Ami Cutter organizou outra tabela mais
desenvolvida com três algarismos, conhecida por Tabela Cutter-Sanborn.
Como está organizada a tabela CUTTER?
• As letras são em ordem alfabética e os números em sequência decimal.
• As listas estão dispostas em duas colunas, sendo uma de números e a
outra de letras.
Por exemplo:

111 Aa
112 Aal
113 Aar

11 Ba
112 Bab
113 Babe

111
112
113

Ca
Cab
Cabas

Como usar a tabela CUTTER?
Para usar essa tabela, deve-se segui algumas regras importantes:
• Na procura de um número de CUTTER para determinado sobrenome
estrangeiro é possível encontrá-lo na íntegra. Porém, se não for encontrado, deve-se usar o número que mais se aproxima do sobrenome procurado.
Por exemplo: um autor com sobrenome Bacelar será encontrado sob a aproximação Bace 117 e terá então a seguinte notação B117.
• Se as primeiras letras do sobrenome não ocorrerem na tabela, devemos
utilizar as letras imediatamente anteriores na ordem alfabética.
Por exemplo: Labatut terá o número 111, que é reservado para nomes começados por Labau, pois a letra U é posterior à letra T de Labatut.
• Caso existam dois títulos do mesmo autor, na mesma classe, começando
com a mesma letra, podemos adicionar duas ou três letras ou mesmo
algarismos que substituam a mesma.
Por exemplo: O escritor Malba Tahan, cujo nome é Júlio César de Melo e Silva e
que tem muitas obras começadas pela palavra “Lendas”:
• Lendas do céu e da terra
• Lendas do oásis
• Lendas do povo de Deus
• O livro de Aladim

S89L;
S89Lo;
S89Lp;
S89Li.

• Biografias individuais devem ter como Cutter o número correspondente
ao sobrenome do biografado, seguido da inicial do sobrenome do autor
da biografia.
Exemplos: • uma biografia de José de Anchieta, escrita por Tristão de Alencar
Araripe terá o número de Cutter A21a;
• uma biografia de José de Anchieta escrita por Pedro Calmon
Moniz de Bittencourt terá o número de Cutter A539b
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• Nas autobiografias acompanha apenas a inicial do autor que é o próprio
biografado.
Por exemplo: a obra “Correspondência íntima, literária e política...” de Ruy
Barbosa o número de Cutter será B238.

2.2 – Tabela “PHA”
Editada, em 1964, pela “Editora Sociologia e Política”, da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, de autoria de Heloísa de Almeida Prado (PHA).
Foi idealizada e realizada nos moldes das conhecidas tabelas Cutter e CutterSanborn, mas com a vantagem de possuir muitos nomes característicos da língua portuguesa, tais como Almeida, Campos, Camargo, Silva, Sampaio. Além
disso, a combinação das letras e a distribuição dos números foram feitas a partir
das dificuldades e das necessidades da nossa língua.
Como está organizada a Tabela “PHA”?
Duas colunas de letras, alfabeticamente dispostas, tendo no centro uma numeração crescente de base decimal, que serve para dar símbolo a ambas as colunas.

B
Ba
Bab
Babb

1
11
111
112

C
Ca
Cab
Cabe

Leão

476 Mello

Loureiro

928 Mun

Como usar a Tabela “PHA”?
A partir do sobrenome do autor, você procura na tabela a combinação de
letras que mais se aproxime desse sobrenome e, em seguida, acrescenta a inicial do título da obra.
Por exemplo: a obra “Classificação Decimal”, de autoria de Noêmia Lentino,
terá a notação L589c
Se você tivesse procurado o sobrenome “Libonato”, não teria encontrado um
número exato para ele. Usaria, então, o número 671, que se aproxima, e é anterior a ele na ordem alfabética. Pois, não se deve usar um número posterior ao
sobrenome que se procura identificar, e sim o imediatamente anterior.
No caso de individualizar uma obra escrita por um autor de sobrenome Rath e
uma escrita por Francisco Sampaio, teríamos para a primeira o símbolo R183 e,
para a segunda, o S183. Você percebeu, então, que o número serve para as
duas colunas?
No caso do sobrenome “Sampaio”, deverá levar em conta também o prenome,
por tratar-se de nome de família muito comum entre nós. Se o autor fosse Mário
Sampaio, deverá colocar S184, pois S185 já seria para autor cujo prenome começasse por P.
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• Quando se tratar de obras do mesmo autor, sobre um mesmo assunto e
com títulos iniciados pela mesma letra, podemos usar uma segunda e
terceira letras para identificar cada obra.
Por exemplo: as obras de José de Alencar, Til e o Tronco do Ipê teriam as seguintes notações: A353t e A353tr.
• Os sobrenomes iniciados por prefixo devem ser considerados como uma
só palavra, para se encontrar na tabela o número do autor.
Por exemplo: La Fonte, Antonio
L166
Du Bartas, Guillaume D876
• Os sobrenomes iniciados pelas abreviaturas M e Mc, embora a letra “a”
não esteja presente, devem ser considerados como Mac, para se determinar o número do autor.
Por exemplo: Mdown
M118
McKnight M144
MacRand M148
• Nunca se considera o artigo definido e indefinido inicial.
Por exemplo: “O tronco do Ipê” (desconsidera-se o artigo “o”)
“Uma vida em segredo” (desconsidera-se o artigo “uma”)

Nesta unidade, você pôde aprofundar seus conhecimentos sobre os vários modelos de classificação, com ênfase na Classificação Decimal Universal e na Classificação Decimal de Dewey. Esse processo de classificação consiste em descrever os seguintes itens de uma obra: tema, assunto
e abordagem.
Com esse estudo, você entendeu a importância da identificação dos
livros em uma biblioteca escolar. Agora, que conhece o processo de classificação de uma obra, estudará, na próxima unidade, a alimentação
das base impressas ou eletrônicas, para possibilitar a recuperação de
informações.
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Esta unidade é um convite para que você possa aprofundar seus conhecimentos
em relação à alimentação das bases de dados impressos ou eletrônicos, utilizadas nas bibliotecas, permitindo, dessa forma, a recuperação das informações.
Você já parou para pensar sobre a importância em recuperar uma informação perdida? Já vivenciou uma situação em que desejou recuperar
um conjunto de informações e não soube como fazer ou a quem recorrer?
Nesta unidade, a temática central é com alimentar uma base de dados para a
recuperação das informações. Você terá acesso às seguintes informações:
• As principais bases de dados de uma biblioteca;
• Bases de dados impressos ou eletrônicas.
Assim, ao final desta unidade, você será capaz de:
• Identificar bases de dados que facilitam a recuperação da informação de forma rápida;
• Conhecer e identificar bases de dados eletrônicas, que podem ser
utilizadas para facilitar o acesso à informação.

Seção 1 – Bases de dados impressos
ou eletrônicas
Como estudado em unidades anteriores, as bases de dados impressas ou eletrônicas significam os catálogos que podem ser manuais ou eletrônicos e que permitem simplificar tarefas rotineiras e repetitivas, além de ampliar o acesso às
informações de maneira eficiente.
Reforçando, então, os conhecimentos já adquiridos, as bases de dados objetivam disponibilizar em um único local, de fácil e rápido acesso, todas as informações contidas nas bibliotecas escolares. Devem ser confiáveis e de qualidade,
proporcionar segurança e facilitar ao máximo a recuperação das informações.

Recuperação da informação abrange o processo total de identificação,
de busca, de encontro e de extração da informação armazenada.

Alimentar as bases de dados pressupõe inserir dados novos, efetuar alterações e
excluir dados quando necessário. Ou seja, quando a biblioteca da escola onde
você trabalha adquire um título de livro novo, ou faz uma nova assinatura de
jornal, estas informações devem ser inseridas na sua base de dados. Se um livro
foi perdido ou, por engano, foi registrado duas vezes, estas alterações e exclusões também devem ser providenciadas.
Todo esse processo de alimentação de base deve ser realizado para que você
possa manter os catálogos atualizados, verdadeiros e garantir assim a recuperação da informação, com alta qualidade, precisão e rapidez.

Módulo 14

Catalogação, classificação de materiais bibliográficos e documentais

53

Mas, além das bases de dados existentes nas bibliotecas escolares, há muitas
outras bases eletrônicas e de conteúdo multidisciplinar. Algumas dessas bases
de dados são de acesso gratuito e, em outras, o acesso é permitido mediante
assinatura paga.

A alimentação das bases de dados necessita de profissionais especializados e adoção de critérios pré-estabelecidos.

Acesse o site da Biblioteca Nacional www.bn.br e pesquise no catálogo as
possibilidades de recuperação de dados em bancos de dados. Descreva
as principais possibilidades.

Você sabia que, na década de 1990, houve a famosa explosão informacional na rede mundial de computadores?
A internet passou a proporcionar ambiente fértil e convidativo para a disseminação e recuperação da informação como rapidez, favorecendo,
assim, ampla gama de textos eletrônicos, por meio das inúmeras bases de
dados disponíveis. Com o surgimento da www (World Wide Web) e o protocolo de transferência de hipertexto (HTTP), ampliou-se a disponibilidade de
fontes informacionais eletrônicas, possibilitando diversos tipos de pesquisa.

Acesse os seguintes sites que possuem bases de dados gratuitos:
• http://acessolivre.capes.gov.br (Multidisciplinar)
• www.bireme.br (Medicina)
• www.brapci.ufpr.br (Ciência da Informação)
• www.bvs-psi.org.br (Psicologia)
• www.doaj.org (Jornais)
• www.ergonet.com.br (Ergonomia)
• www.askeric.org (Educação)
• www.sumarios.org (Periódicos científicos brasileiros)
• www.dominiopublico.gov.br (Biblioteca digital desenvolvida em
software livre)
• www.universia.net (Ensino universitário)
• www.scielo.org.br (Periódicos científicos)
Essas são algumas opções de sites que você pode consultar para aprofundar seus conhecimentos sobre bases de dados em uma biblioteca escolar.

Seção 2 – Bases de dados com acesso
regulamentado por assinatura
Você pode ter acesso a diversas bases de dados, nacionais como internacionais,
disponíveis na rede mundial de computadores e que asseguram maior velocidade e eficácia na recuperação da informação.
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Dentre as principais bases de dados podemos citar:
• Elsevier Science - serviço que permite acesso a aproximadamente 1.100
periódicos da área científica.
• Online Dissertation Services - serviço da Bell Howell Information and Learning, composto por duas grandes bases de dados: a Dissertation Express
e ProQuest Digital Dissertations, que permitem acesso a cerca de 1
milhão de teses, além de 40.000 dissertações.
• Dialog - serviço comercial que reúne 450 bases de dados com 350
milhões de artigos, resumos e citações cobrindo uma variedade de tópicos relacionados a assunto com ênfase em jornalismo, negócios, ciência
e tecnologia.
• Web of Science (WoS) - base de dados disponível para os pesquisadores
de instituições brasileiras. Permite a recuperação de informações sobre
os trabalhos publicados nos mais importantes periódicos internacionais,
apresentando as referências bibliográficas contidas nos mesmos, informando, ainda, os trabalhos que os citaram.
• Art Museum Image Gallery - disponibiliza mais de 100.000 obras de arte,
em imagem, pertencente a coleções renomadas, em diversos museus,
em diferentes parte do mundo. Inclui pinturas, esculturas, desenhos,
gravuras, fotografias, têxteis, costumes, joalheria, cerâmica, mobiliário,
livros, manuscritos e outras obras.
• Library and Information Science Abstracts (LISA) - base de dados referencial na área de Ciência da Informação com cobertura internacional.
Indexa mais de 440 periódicos publicados em 68 países. O período disponível online é de 1969 até os dias atuais.

Chegamos, assim, ao final da última unidade desse módulo. Certamente,
agora você conhece algumas possibilidades em disponibilizar os dados
referentes ao acervo da biblioteca, de maneira fácil e rápida, por meio de
bases impressas e eletrônicas, ampliando a agilidade na recuperação
das informações. Com isso, amplia-se o seu entendimento e sua prática
sobre o cuidado com as informações em bases impressas ou eletrônicas.
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Chegamos ao final deste Módulo que abordou temas referentes às partes mais
técnicas e polêmicas da Biblioteconomia: a catalogação e a classificação.
Como falamos no início da nossa conversa, por uma questão da legislação brasileira, essas atividades são de responsabilidade dos bibliotecários, mas é importante que o Técnico em Biblioteconomia adquira conhecimentos relacionados
com a catalogação e com a classificação do acervo, pois essas atividades
estão constantemente presentes no dia a dia das bibliotecas escolares.
Esperamos, sinceramente, que, neste percurso, você tenha adquirido conhecimentos valiosos e significativos que irão facilitar sua vida profissional, a partir
de agora.
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