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RESUMO 

 

O grande volume de informações nos dias atuais requer do bibliotecário maior atenção às 

identificações dos elementos que representam os diferentes tipos de documento no seu todo, 

uma vez que esses elementos serão inseridos em bases de dados visando à representação, 

acesso e recuperação da informação. Esses elementos são aqueles relacionados às 

informações descritivas (editora, ilustrações, responsabilidade, data de publicação, etc.) e 

temáticas (conteúdo) do documento. Para tanto, temos como objetivo geral apresentar a 

importância da técnica do protocolo verbal para o tratamento temático da informação na 

perspectiva da organização da informação e do conhecimento. Como objetivos específicos 

discutir os conceitos de tratamento descritivo e de tratamento temático no âmbito da 

organização da informação e do conhecimento, de modo a contribuir com a discussão no 

âmbito da Ciência da Informação; identificar na literatura recomendações/procedimentos que 

abordam etapas de catalogação de assunto/indexação a serem aplicadas em bibliotecas 

universitárias; verificar os procedimentos adotados na catalogação de assunto/indexação de 

livros da área de Economia ambiental nas bibliotecas universitárias analisadas, com base na 

literatura, de forma a estabelecer orientações e políticas que visem nortear a catalogação de 

assunto/indexação na área de Economia ambiental. Na presente pesquisa, a identificação dos 

elementos se dá no âmbito da catalogação de assunto/indexação de livros de Economia 

ambiental em bibliotecas universitárias. A pesquisa é qualitativa e bibliográfica, de cunho 

exploratório. Adotou-se como procedimento metodológico a técnica do protocolo verbal no 

levantamento dos dados, uma vez que se acredita que esta técnica permitirá, através da coleta 

das falas dos participantes da pesquisa, identificar como o bibliotecário realiza a análise de 

assunto e que partes do livro são consultadas em cada etapa. A análise de resultados mostrou 

que as etapas de análise de assunto no processo de indexação não obedecem a uma ordem 

linear, pois o processo cognitivo do catalogador permite que ele execute as etapas 

concomitantemente. Como conclusão, sugere-se uma reflexão sobre os procedimentos 

adotados (ou que serão adotados) pelas unidades de informação, consolidados em políticas de 

indexação elaboradas e em constante revisão, corroborando o entendimento e adoção de 

princípios de indexação a serem seguidos pela equipe de bibliotecários. 

 

 

Palavras-chave: Catalogação de assunto. Indexação. Bibliotecas universitárias. Protocolo 

verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ABSTRACT 
 

The large volume of information nowadays requires the librarian to pay greater attention to 

the identification of the elements that represent the different types of document as a whole, 

since these elements will be inserted in databases aiming at the representation, access and 

retrieval of information. These elements are those related to the descriptive information 

(publisher, illustrations, responsibility, date of publication, etc.) and thematic (content) of the 

document. Therefore, we have as a general objective to present the importance of the verbal 

protocol technique for the thematic treatment of information from the perspective of the 

organization of information and knowledge. As specific objectives to discuss the concepts of 

descriptive treatment and thematic treatment in the scope of the organization of information 

and knowledge, in order to contribute to the discussion in the scope of Information Science; 

identify in the literature recommendations / procedures that address stages of subject 

cataloging / indexing to be applied in university libraries; verify the procedures adopted in the 

subject cataloging / indexing of books in the area of environmental economics in the 

university libraries analyzed, based on the literature, in order to establish guidelines and 

policies that aim to guide the cataloging of subject / indexing in the area of Environmental 

economics. In the present research, the identification of the elements occurs within the scope 

of subject cataloging / indexing of books on Environmental economics in university libraries. 

The research is qualitative and bibliographic, of an exploratory nature. The verbal protocol 

technique in data collection was adopted as a methodological procedure, since it is believed 

that this technique will, through the collection of the speeches of the research participants, 

identify how the librarian performs the subject analysis and which parts of the book are 

consulted at each stage. The results analysis showed that the subject analysis steps in the 

indexing process do not obey a linear order, as the cataloger's cognitive process allows him to 

perform the steps concurrently. As a conclusion, it is suggested a reflection on the procedures 

adopted (or that will be adopted) by the information units, consolidated in indexing policies 

elaborated and in constant review, corroborating the understanding and adoption of indexing 

principles to be followed by the team of librarians. 

 

Keywords: Subject cataloging. Indexing. University libraries. Verbal protocol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, o volume de informação produzido requer atenção por parte dos 

profissionais no tocante à representação e à recuperação da informação. O ambiente digital 

proporciona amplo acesso ao usuário, exigindo que o tratamento da informação seja baseado 

em princípios teórico-metodológicos, de modo a aumentar a precisão no momento da 

recuperação. Os catálogos online das bibliotecas universitárias possibilitam aos docentes, 

discentes, pesquisadores e técnicos administrativos verificarem a existência ou não dos 

documentos pesquisados, permitindo o acesso a metadados como editora, notas, ano, série, 

assunto, título, entre outros. 

A informação é estudada na Ciência da Informação, não apenas pelos produtos 

produzidos pelo homem, mas também em sua essência. Gerenciar seu ciclo por meio das 

atividades de coleta, organização, armazenamento, recuperação e disseminação; entender sua 

natureza e suas aplicabilidades também estão no cerne das questões sobre as quais a Ciência 

da Informação se debruça em um dado documento. 

 
Ciência da informação é aquela que investiga as propriedades e comportamento da 
informação, as forças que governam o fluxo da informação, e os significados dos 

processos de informação para melhor acessibilidade e usabilidade. Preocupa- se com 

o corpo do conhecimento relacionado à origem, coleta, organização, 

armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação, e utilização 

da informação. Isso implica a investigação das representações da informação tanto 

em sistema natural como em sistema artificial [...] (BORKO, 1968, p. 3, tradução 

nossa). 

 

A presente pesquisa tem como tema a catalogação de assunto/indexação de livros em 

bibliotecas universitárias. A escolha do tema deveu-se ao fato da autora ser a bibliotecária que 

realiza o processamento técnico de material bibliográfico na Biblioteca Eugênio Gudin 

(BEG), do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). 

A partir do exercício profissional como bibliotecária em biblioteca universitária, 

sempre foi uma inquietação a leitura do livro que versa temáticas em Economia para extrair 

dele os assuntos/conceitos que serão posteriormente representados em um instrumento de 

recuperação da informação. 

Fujita (1999) afirma que nem sempre o bibliotecário consegue executar a leitura 

documentária com facilidade e imparcialidade. A autora (FUJITA, 1999, p. 101-102) 

apresenta algumas questões de ordem metodológica voltadas para a compreensão da leitura 

documentária que refletem esse momento: ―se um indexador tem dificuldades na extração de 
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termos de um documento, como ele faz a leitura desse documento? O indexador faz a leitura 

de todos os documentos de maneira idêntica, ou muda os procedimentos de acordo com o 

assunto?‖. A leitura, quando mal realizada, impacta nas atividades do tratamento temático do 

documento: análise; síntese e representação (FUJITA, 1999). 

O tratamento da informação compreende dois processos: tratamento descritivo e 

tratamento temático. Enquanto aquele é voltado para a identificação de elementos do suporte 

do documento como responsabilidade, título, local de publicação, entre outros aspectos dessa 

ordem; este volta-se para a identificação do conteúdo do documento. Apesar de naturezas 

diferentes, consideramos nessa pesquisa que ambos os processos são complementares. 

Entretanto, reforçamos que, para efeito desse estudo, dedicamo-nos a explorar uma parte 

desse processo: a catalogação de assunto/indexação, mais precisamente, na etapa da análise de 

assunto. 

Para que a análise de assunto seja realizada, o bibliotecário precisa ler o documento 

com o objetivo de compreender do que se trata esse documento. Só a partir da compreensão 

por parte do bibliotecário que os assuntos/conceitos poderão ser identificados e serem, 

posteriormente, traduzidos na linguagem usada pelo sistema. Essa leitura, por sua vez, ―deve 

ser neutra e objetiva. [...] deve ser balizada por regras, padrões, esquemas, enfim, pela 

utilização de estratégias de leitura pré-determinadas‖ (LUCAS, 1998, p. 35), de modo a 

alinhar os participantes do sistema de informação. 

Desse modo, a presente dissertação apresenta relevância para os estudos dos 

processos de indexação, uma vez que permitirá uma reflexão sobre os procedimentos para 

realização da catalogação de assunto/indexação e modelos de leitura desenvolvidos no âmbito 

das bibliotecas universitárias, tendo em vista a necessidade ou não de uma política de 

indexação para estas instituições. 

O processo de identificação de conceitos por ocasião da indexação sempre suscitou 

questionamentos que fundamentam esse estudo: de que forma os bibliotecários das bibliotecas 

universitárias realizam a leitura documentária das publicações que catalogam? Quais etapas e 

procedimentos adotam para identificar os conceitos com vista à indexação/catalogação de 

assunto? 

Posto isso, temos como objetivo geral apresentar a importância da técnica do 

protocolo verbal para o tratamento temático da informação na perspectiva da organização da 

informação e do conhecimento. Como objetivos específicos, propomos: discutir os conceitos 

de tratamento descritivo e de tratamento temático no âmbito da organização da informação e 

do conhecimento, de modo a contribuir com a discussão no âmbito da Ciência da Informação; 
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identificar na literatura recomendações/procedimentos que abordam etapas de catalogação de 

assunto/indexação a serem aplicadas em bibliotecas universitárias; verificar os procedimentos 

adotados na catalogação de assunto/indexação de livros da área de Economia ambiental nas 

bibliotecas universitárias analisadas, com base na literatura, de forma a estabelecer 

orientações e políticas que visem nortear a catalogação de assunto/indexação na área de 

Economia ambiental. 

Em termos metodológicos, a presente pesquisa é exploratória e usaremos a técnica do 

protocolo verbal em sua modalidade individual, haja visto que buscamos verificar como o 

bibliotecário realiza a leitura do livro na etapa da análise de assunto. Essa técnica tem sua 

eficácia constatada a partir do momento em que ela consegue captar, com a gravação das falas 

dos participantes, todos os instrumentos, métodos, técnicas, barreiras que os participantes 

apresentam na hora de realizar suas tarefas. 

A presente dissertação apresenta a seguinte organização: após essa introdução, 

apresentamos o marco teórico-conceitual iniciado pela seção Organização da Informação e do 

Conhecimento, fundamentada em Anderson (1996), Dahlberg (1978, 1993, 2006, 2014), 

Smiraglia (2002), Hjorland (2003, 2008), Guimarães (2009), Almeida Júnior e Santos Neto 

(2014). Em seguida, no contexto do tratamento informacional, apresentamos as questões 

pertinentes ao tratamento descritivo e ao tratamento temático. No tratamento descritivo, nos 

pautamos em Mey (1995), Mey e Silveira (2009), Silva e Araújo (2009), Vieira (2014), entre 

outros. Na subseção sobre tratamento temático da informação, detemo-nos em aspectos 

conceituais das três linhas teóricas que compõem o tratamento temático em si: catalogação de 

assunto; indexação e análise documentária, com apontamentos voltados para as diferenças e 

proximidades conceituais entre elas. Alguns autores nessa subseção: Cavalcanti (1982); Fujita 

(2003); Silva e Fujita (2004); Lancaster (2004); Guimarães (2008, 2009) e outros. Nas seções 

sobre princípios e etapas de indexação, analisamos o documento do UNISIST (1981) e a NBR 

12676/1992, traçando um paralelo com autores que estudam o tema. A metodologia adotada 

foi descrita na terceira seção, quando apresentamos o conceito de protocolo verbal, método 

adotado no levantamento dos dados nas bibliotecas universitárias analisadas. Na quarta seção 

abordamos Economia ambiental apresentando alguns conceitos importantes para seu 

entendimento. O marco empírico é descrito na seção 5, quando apresentamos as bibliotecas 

universitárias, objeto de nosso estudo, seguido pelas análises dos dados e resultados. Após a 

conclusão, as referências das obras citadas na dissertação. 
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2 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

 

Quando nos deparamos com a tarefa de traçar uma linha que nos forneça todas as 

informações dos feitos do homem no mundo ou, até mesmo, em um espaço delimitado, 

esbarramos com a quantidade de ações realizadas pelo homem no decorrer do tempo. 

Evidenciar alguns de seus feitos nos permite conhecer esses processos, haja vista a 

possibilidade de impacto diante da demanda informacional por parte de um indivíduo ou da 

sociedade. 

Desde tempos remotos, o homem teve a necessidade de se comunicar, de 

compartilhar o seu conhecimento por meio da linguagem. Dantas (2006, p. 49) comenta que 

―apenas a espécie humana, graças principalmente à linguagem articulada, desenvolveu essa 

particular capacidade de transmissão, tanto aos seus descendentes quanto aos coetâneos, das 

memórias individuais‖. Conta-nos Miller e Huber (2006, p. 12), no contexto do povo hebreu, 

que ―Antes que homens e mulheres pudessem ler ou escrever, eles passavam adiante histórias 

do passado do seu povo de boca em boca‖. 

O desenvolvimento da linguagem possibilitou ao ser humano compartilhar o seu 

conhecimento, que até então ficava somente para si em sua mente. O conhecimento, que 

apresentava um caráter individual, passou a ter um caráter mais coletivo, abrangendo um 

número maior e diversificado de pessoas. 

 
A linguagem permitiu aos nossos ancestrais compartilhar ideias e experiências e 

resolver problemas paralelamente. O significado adaptativo da linguagem humana é 

obvio. Vale a pena conversar. Cooperação em caçadas, coordenação de atividades, 

compartilhamento de atividades, vínculos sociais, manipulação e decepção, tudo 

beneficiado pelo aumento expressivo do poder da linguagem (NOWAK; 

KOMAROVA, 2001, p. 288, tradução nossa). 

Todavia, a tradição oral não permitiu o registro de ações, processos e histórias. 

Somente a escrita permitiu esse avanço (SILVA; ARAÚJO, 2009). Com o surgimento da 

escrita, houve uma diferença significativa para a memorização do conteúdo que era passado 

de um indivíduo para o outro. Registrar significou perpetuar assuntos diversos tais como 

religião, trabalho, técnicas para agricultura, elementos da natureza como sol, lua, entre outros 

assuntos. 

Como exemplos de escrita primitiva, podemos citar a escrita cuneiforme e os 

hieróglifos. No caso da escrita cuneiforme, surgida na Mesopotâmia, em um estágio bem 

antigo não se baseava em ―relatos históricos ou obras literárias. São registros administrativos 

que discutem a criação de animais, a distribuição de grãos, o gerenciamento da terra e o 
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processamento de frutos e grãos‖ (MILLER; HUBER, 2006, p. 14), ou seja, o registro de 

atividades agrícolas. Já nos escritos hieróglifos, oriundos do Egito, ―[...] um círculo com um 

círculo menor ao centro era o sinal para ―sol‖, mas poderia ser usado também para ―dia‖. O 

sinal de um homem com a mão na boca poderia significar ―comer‖ ou ―ficar em siêncio‖‖. 

(MILLER; HUBER, 2006, p. 15). Esses autores pontuam que ―apesar de ser possível que os 

egípcios tenham pegado a ideia da Mesopotâmia, seu sistema, que consiste em pictogramas 

[...] é totalmente diferente da escrita cuneiforme‖ (MILLER; HUBER, 2006, p. 15). 

Com o passar do tempo, a escrita foi sendo aprimorada e com ―a criação do alfabeto, 

conjunto reduzido de sinais que representam os sons básicos utilizados em uma língua, as 

sociedades foram evoluindo, e os conhecimentos puderam ser registrados de maneira mais 

fixa, clara e duradoura‖ (SILVA; ARAÚJO, 2009, p. 16). 

Com o surgimento do alfabeto, o homem pôde expandir seu processo 

comunicacional. Muraro (1968, p. 39) diz que ―a invenção do alfabeto veio romper em 

estilhaços toda a estrutura da sociedade primitiva. Abriu as sociedades, até então fechadas 

sobre si e imersas num mundo oral e mágico, para o pensamento abstrato, dependente de uma 

atividade essencialmente visual‖. 

Como visto, a escrita evoluiu, assim como os suportes que a abrigavam. Hoje, temos 

como suportes materiais de informação o livro, a revista, o DVD, entre outros. Mas, uma das 

transformações que podemos aqui considerar de relevância e contextualizada com a nossa 

pesquisa é a evolução do livro até chegarmos tal como o conhecemos hoje. 

Silva e Araújo (2009, p. 18) apresentam a evolução do livro, quanto à sua forma, ao 

longo do tempo: no Oriente Antigo (placas de argila); no Egito, na Grécia e em Roma (rolos 

de papiro ou pergaminho); na Idade Média (folhas costuradas) e na Idade Moderna (livro 

eletrônico). 

O livro foi muito importante para as transformações que se sucederiam. Silva e 

Araújo (2009, p. 18) afirmam que ―sem dúvida, podemos dizer que o livro determinou 

profundas transformações que marcaram a história do pensamento humano: a circulações de 

ideias expandiu-se, saltou o muro dos conventos, chegando a um número cada vez maior de 

pessoas‖. 

A exemplo disso, destacamos que na Revolução Francesa os livros, que até então 

eram para uma minoria, passaram a ser de um público maior. Outro movimento de igual 

importância foi a Revolução Industrial, que dinamizou o estado em que se encontravam as 

bibliotecas até então (biblioteca museu) para uma biblioteca voltada para o atendimento ao 

público (SILVA; ARAÚJO, 2009). 
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Como foi observado, registrar informações não era uma atividade sem finalidade, 

mas uma ação que tinha por objetivo evitar o esquecimento de informações dos mais 

diferentes assuntos, que estavam presentes nas diferentes camadas sociais, econômicas e 

culturais. O registro de informações foi crucial, de certa forma, para o avanço de pesquisas 

científicas e para o aprimoramento educacional. Entretanto, não bastava apenas registrar, era 

necessário saber organizar e representar as informações para que estas fossem rapidamente 

localizadas. 

Desde tempos remotos há iniciativas de se organizar registros em bibliotecas. A 

princípio, os procedimentos metodológicos eram bem simples. A organização se baseava em 

verdadeiras listas de inventário, que serviam mais como controle do acervo que se tinha na 

biblioteca (FERRAZ, 1991). Mas, mesmo de forma simples, os estudos para se organizar os 

acervos das bibliotecas avançaram e foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Segundo 

Ferraz (1991, p. 93), ―os catálogos antigos evidenciam o esforço de seus compiladores 

tateando rumo a um sistema‖. 

 
As práticas empíricas milenares associadas à produção, tratamento, uso e 

armazenamento da informação foram-se complexificando e tornaram-se objeto de 

reflexão e de estudo, estando na origem de um processo evolutivo, iniciado ainda no 

século XIX, que acabaria por desembocar na construção da moderna Ciência da 

Informação (RIBEIRO, 2005, p. 1). 

O século XIX foi bastante frutífero tanto em questões metodológicas como em 

questões técnicas voltadas à profissão de bibliotecário. Como exemplos de algumas 

iniciativas, temos em 1876 a primeira edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD); a 

publicação das Rules for a Dictionary Catalogue, assim como da Classificação Expansiva, 

ambos por Charles Ammi Cutter, e a criação das associações profissionais como a American 

Library Association (ALA) e, em 1877, a Library Association (LA), em Londres (RIBEIRO, 

2005). 

O crescimento exponencial da informação científica foi significativo durante o Pós- 

Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX. Cresce neste período a 

necessidade de se organizar com eficiência as informações para fins de recuperação, mais 

precisamente, no que se refere à organização e recuperação dos assuntos dos documentos. 

Silva e Ribeiro (2002, p. 50 apud ROBREDO, 2011, p. 23) afirmam que 

 
Os anos 50 caracterizaram-se pelo enorme crescimento da informação científica, 

bem como por um rápido desenvolvimento dos sistemas automáticos de 

armazenamento e de recuperação da informação, com especial destaque para a 

recuperação por assunto. 
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Dado o exposto, cabe ao bibliotecário o entendimento de procedimentos teóricos e 

metodológicos para nortear o seu fazer técnico, no que tange à organização e representação 

adequadas, que contemple as especificidades do livro e que contribua para a recuperação da 

informação. 

Posto isso, seguiremos para a subseção seguinte sobre a organização da informação e 

do conhecimento. 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

Nos dias atuais, vivemos num mundo globalizado onde as informações circulam de 

forma muita rápida, em vários suportes e em vários meios de comunicação, tendo o poder de 

impactar a vida de um indivíduo, de um grupo, nas diferentes camadas sociais, econômicas, 

políticas e culturais. É um mundo altamente competitivo e que visa a informação certa e na 

hora certa para a tomada de decisões. 

A informação está presente em bibliotecas, arquivos, empresas, indústrias e nas 

simples ações do ser humano. Para Cardoso (1996, p. 72, grifo do autor), 

 
Quando refletimos sobre informação podemos perceber que ela possui duas 

dimensões intrinsecamente conectadas: a pessoal e a coletiva. A dimensão pessoal 

da informação manifesta-se pelo acervo de soluções e interpretações que 
acumulamos no desenrolar de nossa biografia, através daquilo que experienciamos e 

que nos fornece pistas para lidarmos com novas experiências. A dimensão coletiva 

identifica-se com fragmentos do conhecimento produzido desde que o mundo é 

mundo, ou seja, as sistematizações e interpretações de experiências disponibilizadas 

socialmente, ainda que não se possa deixar de destacar que tal disponibilização 

ocorre diversamente entre os indivíduos em função dos diferentes lugares que 

ocupam na estrutura social. 

Dada a importância da informação, tanto no aspecto pessoal como coletivo, é 

necessário saber organizar ou estruturar as informações para que estas sejam recuperadas. 

Marcondes (2001, p. 61) compartilha que ―De nada adianta a informação existir, se quem dela 

necessita não sabe de sua existência, ou se ela não puder ser encontrada‖. 

A informação estruturada compõe os estoques de informação que temos em nossas 

mentes. Esses estoques potencialmente armazenam o conhecimento, uma vez que são 

carregados de representações simbólicas daquilo que nos é exterior, bem como nossas 

crenças, culturas, emoções, etc. (BARRETO, 2000). A partir desse entendimento, inferimos 

que, no viés da Ciência da Informação, os estoques de informação,  

 [...] representam, assim, um conjunto de itens de informação organizados (ou não), 

segundo um critério técnico, dos instrumentos de gestão da informação e com 

conteúdo que seja de interesse de uma comunidade de receptores. As estruturas de 
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informação que se agregam nos estoques podem estar em diferentes níveis de 

completeza em relação a uma mesma peça de informação: ter o formato só da 

referência bibliográfica, ou do título, do resumo, indicadores por palavra-chave, ou o 

texto completo (BARRETO, 2000, p. 1). 

No que se refere à organização, considerada como um dos processos do ciclo da 

informação, é necessário conhecer o que estamos organizando para que ela seja realizada com 

eficiência. E, nesse quesito, os autores da Ciência da informação (CI) estudam alguns 

conceitos, entre eles o de informação e dos processos que a ela se relacionam, tais como 

organização da informação (OI), representação da informação (RI), organização do 

conhecimento (OC) e representação do conhecimento (RC). 

Em artigo em que se apresenta um estudo sobre a abordagem que diferentes autores 

da área possuem sobre OI e OC, Brascher e Café (2008) pontuam que OI e OC são conceitos 

muito observados na Ciência da Informação (CI), mas que ainda apresentam imprecisão 

terminológica. Segundo as autoras (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 2), ―Os termos organização 

do conhecimento e organização da informação têm sido utilizados em diferentes contextos 

para denominar instituições, grupos e linhas de pesquisa, disciplinas e cursos na área de 

Ciência da Informação‖. As autoras (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 2) complementam que, 

 
No entanto, a análise do emprego desses termos nesses contextos revela falta de 

clareza quanto à delimitação do conceito. Por vezes o termo organização do 

conhecimento é utilizado no sentido de organização da informação e vice-versa e, 

em determinadas situações, empregam-se os termos conjuntamente – organização da 

informação e do conhecimento.  

De forma semelhante, Café, Barros e Fonseca (2014, p. 87) esclarecem que 

―Observa-se, por vezes, pouca nitidez na delimitação e discernimento entre OC e OI 

(organização da informação), termos muito próximos semanticamente, mas que, no nosso 

entender, se referem a diferentes conceitos‖. Adicionalmente, esses autores (CAFÉ; 

BARROS; FONSECA, 2014, p. 87, grifo do autor) acreditam que ―A ambiguidade do termo 

organização do conhecimento pode ter como base a pouca distinção existente entre os 

conceitos dos termos informação e conhecimento‖. 

Num viés mais abrangente, Vignoli, Souto e Cervantes (2013, p. 60) apontam que 

―Para que os conceitos de OI e OC, assim como de RI e RC, possam ser compreendidos, uma 

distinção entre informação e conhecimento se faz profícua‖. 

Para o entendimento dos conceitos de informação e conhecimento, Brascher e Café 

(2008, p. 3) sustentam a ideia de que é oportuno: ―a) relacionar seus conceitos às funções que 

damos a eles nos contextos em que se inserem; b) diferenciá-los de conceitos próximos a eles 

incluídos no sistema referencial‖. Ademais, as autoras (BRASCHER; CAFE, 2008) 
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consideram, baseadas em Fogl (1979), que o entendimento do conceito de informação precisa 

estar pautado em aspecto semântico (cognitivo) e pragmático (real), ―incluindo assim as 

propriedades relativas tanto ao conteúdo e significado como sua função social‖ (BRASCHER; 

CAFÉ, 2008, p. 4-5). 

Sendo assim, no aspecto semântico, Brascher e Café (2008, p. 4) direcionam que ―a 

informação é vislumbrada como uma possibilidade de transformar estruturas do conhecimento 

e, portanto, o conhecimento pode ser visto como algo provisório e em permanente revisão‖. 

Analisando o conceito de informação pelo ponto de vista cognitivo, Belkin e 

Robertson (1976, p. 198) afirmam que ―Informação é tudo aquilo que é capaz de transformar 

estruturas‖. Os autores (BELKIN; ROBERTSON, 1976) complementam que essa definição é 

apenas uma das possíveis em relação ao termo informação, sempre reforçando a relação entre 

informação com a transformação de estruturas mentais. 

Por sua vez, Buckland (1991) apresenta três sentidos para o termo informação: 

informação como processo; informação como conhecimento e informação como coisa. 

Informação como processo diz respeito à mudança de pensamento que o indivíduo tem 

quando recebe uma informação. Informação como conhecimento refere-se ao entendimento 

daquilo que foi recebido, ou seja, conhecimento processado. Informação como coisa já 

significa a materialização da informação quando esta está presente em documentos de 

diferentes formatos. 

Capurro (1992, p. 3, tradução nossa) evidencia no paradigma emissor-canal-receptor 

que ―Para que o receptor compreenda o significado da mensagem enviada pelo emissor, é 

necessário que exista um ―estoque de signos‖. No nosso entendimento, a afirmativa de 

Capurro (1992) vai ao encontro do que foi dissertado por Buckland (1991) no tocante à 

informação como processo e informação como conhecimento, uma vez que o indivíduo ao 

receber a informação poderá ter suas estruturas mentais modificadas. 

Sobre a relação entre informação e as necessidades informacionais do indivíduo, 

Capurro e Hjorland (2007, p. 154-155) afirmam que 

Quando usamos o termo informação em CI, deveríamos ter sempre em mente que 

informação é o que é informativo para uma determinada pessoa. O que é informativo 

depende das necessidades interpretativas e habilidades do indivíduo (embora estas 

sejam freqüentemente compartilhadas com membros de uma mesma comunidade de 

discurso). 

Burke (2003, p. 19) faz referência aos termos informação e conhecimento da seguinte 

forma: ―o termo ―informação‖ [refere-se] ao que é relativamente ―cru‖, específico e prático 

[enquanto] conhecimento [denota] o que foi ―cozido‖, processado ou sistematizado pelo 
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pensamento‖. 

De forma análoga, Vignoli, Souto e Cervantes (2013, p. 60) apontam que ―Dessa 

forma, num contexto da CI, acredita-se que a informação é o insumo base para a construção 

de conhecimento em um indivíduo. Porém, nem sempre a informação se tornará 

conhecimento‖, pois tal processo dependerá dos modelos mentais e aprendizados de cada 

indivíduo. Observamos mais uma vez que a ideia de conhecimento depende do receptor e de 

sua bagagem mental.  

De forma semelhante aos autores acima, Dahlberg (2006, p. 12, tradução nossa) 

define conhecimento como ―[...] a certeza subjetiva e objetiva de alguém sobre a existência de 

um fato ou questão. Este conhecimento não é transferível, só pode ser elaborado pela própria 

reflexão da pessoa‖. No mesmo sentido, Anderson (1996, p. 471, tradução nossa) afirma que 

o ―Conhecimento reside nas mentes e nos cérebros dos indivíduos‖. 

A partir de uma visão materializada da informação, Fogl (1979, p. 21, tradução 

nossa) expõe que ―Nós chamamos de informação à forma material da existência do 

conhecimento‖. Desse ponto de vista, o conhecimento se manifesta por meio dos 

―significados da linguagem natural ou outro sistema de significados, percebido pelos órgãos 

do sentido‖. Partindo dessa concepção de informação, Fogl (1979, p. 21, tradução nossa) 

apresenta os elementos que a compõem: ―Conhecimento (conteúdo da informação); 

linguagem (uma ferramenta de expressão para itens de informação); suporte (objetos materiais 

ou energia)‖. 

No que se refere ao aspecto pragmático da informação, Fogl (1979) expressa que este 

se refere ao valor que cada indivíduo atribui à informação que recebe. Nesse sentido, Capurro 

e Hjorland (2007, p. 187) afirmam que a ―Informação é qualquer coisa que é de importância 

na resposta a uma questão. [...] Informação é o que pode responder questões importantes 

relacionadas às atividades do grupo-alvo‖. 

Dada essa vertente prática, é necessário que as instituições que organizam e 

disponibilizam a informação tenham sistemas e políticas de tratamento informacional que 

sejam adequados para responder às demandas de informações de um indivíduo ou de um 

grupo específico. 

Para tanto, Brascher e Café (2008, p. 4) apontam que 

Em um sistema de informação, por exemplo, o valor da informação depende do 

significado particular atribuído a ela pelo receptor desta informação, uma vez que 
ele a adota segundo um determinado propósito. Desta forma, para que a organização 

da informação seja eficiente deve levar em conta este aspecto pragmático, sem o 

qual perderá o sentido de ser. 
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Com base nessas observações, percebemos que os conceitos de informação e 

conhecimento são distintos, mas possuem uma relação próxima. Para se gerar conhecimento 

(este inerente aos processos cognitivos que ocorrem na mente) é necessário que o indivíduo 

que recebe a informação a compreenda e a processe em sua mente, desencadeando aí novo 

conhecimento ou até aperfeiçoando o já existente. Em virtude disso, na literatura da Ciência 

da Informação os conceitos de organização da informação e organização do conhecimento 

podem expressar significados múltiplos. 

Fujita (2003 apud FUJITA; BOCCATTO; RUBI, 2010, p. 25-26) expõe a OI como 

uma área que  

compreende as atividades e operações do tratamento da informação, envolvendo 
para isso o conhecimento teórico e metodológico disponível tanto para o tratamento 

descritivo do suporte material da informação quanto para tratamento temático de 

conteúdo da informação. 

 

Da mesma forma, Brascher e Café (2008) conceituam a OI como um processo que se 

baseia em atividades de descrição física e de conteúdo de vários tipos de documentos. Como 

resultado dessas descrições tem-se a representação da informação. O processo de descrição 

tem como objetivo ―possibilitar o acesso ao conhecimento contido na informação‖ 

(BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 5). 

Almeida Júnior e Santos Neto (2014, p. 106-107) apontam sua visão sobre 

organização da informação de forma similar à Fujita (2003) e Brascher e Café (2008): 

No contexto da organização da informação trabalha-se com os registros da 

informação, com objetos físicos e concretos, distantes das ideias e das cognições, ou 

seja, quando se trata de organização da informação delimita-se ao tratamento da 

informação registrada. 

Segundo Guimarães (2009, p. 105), a OI é uma 

[...] atividade de natureza eminentemente mediadora, dois universos se descortinam: 

o primeiro, ligado ao acesso físico aos documentos e o segundo, de natureza mais 

complexa, voltado para o acesso ao conteúdo informacional, genericamente 
denominado de Tratamento Temático da Informação – T.T.I (Foskett, 1973) ou, 

como prefere Ruiz Perez (1992), análise documental de forma e de conteúdo. 

Glushko (2010), no âmbito do sistema de informação, expõe o conceito de 

organização da informação mais amplo, compreendendo a organização de coisas, organização 

de informações sobre coisas e organização da informação. 

Nós organizamos coisas. A biblioteca pública local organiza livros, periódicos, 

CDs, DVDs, e talvez alguns albúns antigos. A grande biblioteca de pesquisa 

universitária também organiza dissertações, manuscritos raros, panfletos, programas 

de computador, dados governamentais e científicos, programas de computador, base 

de dados de mapas, partituras musicais, e todo tipo de publicação publicada. Nós 
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organizamos informação sobre coisas. Catálogos online nos dizem quais livros a 

biblioteca possui e onde podemos encontrá-los. Nós organizamos informação. 

Empresas organizam seus registros digitais e informações sobre seus clientes em 

aplicativos corporativos, repositórios de conteúdo e base de dados. [...] E cada um de 

nós organiza informação digital – e-mail, documentos, mídia, compromissos e 

contatos - em nossos próprios computadores ou em smart phones, ou nas ―nuvens‖ 

através de serviços de informação que usam protocolos da internet (GLUSHKO, 

2010, p. 4, tradução nossa, grifo nosso), 

A partir da abordagem Entidade-Relacionamento, Soergel (2004, p. [1], tradução 

nossa) nos apresenta uma visão da organização da informação da seguinte forma: ―Nós 

organizamos informação – em nossas mentes e em sistemas de informação – com o objetivo 

de coletá-la e registrá-la, recuperá-la, avaliá-la e selecioná-la, compreendê-la, processá-la e 

analisá-la, aplicá-la, reorganizá-la e reutilizá-la‖. 

Como complemento acerca da organização da informação, Soergel (2004, p. [1], 

tradução nossa) nos diz que: ―Organização da informação depende das características (ou 

propriedades) dos objetos, frequentemente expressados em sentenças: entidades (substantivos) 

são conectados através de relacionamentos (verbos) [...]‖. 

Hjorland (2003, p. 87, tradução nossa, grifo nosso) insere o conceito de organização 

da informação dentro da OC ao afirmar que: ―na área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação a organização do conhecimento significa organização da informação em 

registros bibliográficos, incluindo indexação de citações, textos completos e internet‖. 

Hjorland (2003, p. 88) conduz o leitor a refletir numa concepção de OC mais abrangente, pois 

para o autor o conhecimento é organizado também: ―Na divisão social do trabalho (por 

exemplo, em disciplinas); Instituições sociais (por exemplo, em universidades); Línguas e 

sistemas simbólicos; Literaturas e gêneros‖. 

Hjorland (2008) retoma a discussão acima ao apresentar dois pontos de vista para a 

OC. O primeiro, de cunho restritivo, contempla atividades de descrição, indexação e 

classificação, sendo essas atividades executadas por bibliotecários, arquivistas e especialistas 

em assuntos e outros. Ainda nesse sentido, o autor (HJORLAND, 2008) se refere a um campo 

de estudo que se debruça sobre os processos de OC e nos sistemas de OC que trabalham com 

representações de documentos e conceitos. No sentido amplo da área de OC, Hjorland (2008) 

pontua as mesmas formas nas quais o conhecimento é organizado: divisão social do trabalho, 

outras instituições de pesquisa e ensino superior, a estrutura de disciplinas e profissões, entre 

outras. 

Dahlberg (1993) discorre que não tem como pensar na OC sem uma base sustentada 

em unidades de conhecimento que, segundo ela, são os próprios conceitos. Sobre conceitos, a 

autora (DAHLBERG, 1978) evidencia que estes são estruturas estáveis na mente do homem, 
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daquilo que assimilamos do nosso ambiente interno e externo. 

Para Dahlberg (2014) a OC 

pressupõe, por um lado, o conhecimento dos conceitos/unidades de conhecimento 

em análise, bem como as questões teóricas relativas ao sistema relacionadas com a 

estruturação de conceitos e classes de conceitos, para que, como resultado, possam 

ser obtidos esquemas de ordenação profissionalmente aceitáveis para o mundo 

científico. Por outro lado, aplicações do trabalho de OC depende dos elementos de 
OC para todas as tarefas possíveis em vários ramos da arte, lidando com todos os 

tipos de objetos e assuntos, incluindo conteúdos de todos os tipos de documentos, 

filmes, vídeos, etc., e demais itens de museus coletados por nome, título ou código 

para uma investigação mais aprofundada (DAHLBERG, 2014, p. 88, tradução 

nossa). 

Sendo assim, a aplicação da OC se dá em: ―a) construção de sistemas conceituais; e 

b) a correlação ou o mapeamento de unidades desse sistema conceitual com objetos da 

realidade‖ (DAHLBERG, 2006, p. 12). Inferimos que a autora compreende OC como sendo a 

classificação e a indexação de itens de referência, conforme confirmado por Dahlberg (2006, 

p. 12, tradução nossa) quando afirma que a Organização do conhecimento compreende ―[...] 

os objetos e atividades da teoria do conceito, classificação e indexação e representação do 

conhecimento [...]‖. 

Os sistemas que trabalham com os conceitos e suas respectivas relações são 

denominados na literatura como Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC). Brascher 

e Monteiro (2010, p. 6) dizem que os SOCs ―são sistemas conceituais que representam 

determinado domínio por meio da sistematização dos conceitos e das relações semânticas que 

se estabelecem entre eles‖. As autoras (BRASCHER; MONTEIRO, 2010, p. 6) mencionam 

alguns desses instrumentos: ―sistemas de classificação, cabeçalhos de assunto, arquivos de 

autoridade, tesauros, taxonomias e ontologias‖. 

Ainda no universo da OC, Brascher e Café (2008, p. 6) afirmam que esta área ―visa à 

construção de modelos de mundo que se constituem em abstrações da realidade‖. Tem como 

produto a representação do conhecimento ―que se constitui numa estrutura conceitual que 

representa modelos de mundo‖ (BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 6), como observado nos 

tesauros e taxonomias. Da mesma forma, Brascher e Monteiro (2010, p. 6) conceituam OC 

como "o processo de modelagem do conhecimento que visa a construção de representações do 

conhecimento‖. 

De uma forma abrangente, organização do conhecimento, na concepção de Esteban 

Navarro e Garcia Marco (1995, p. 149, tradução nossa), é 

[...] a disciplina dedicada ao estudo e desenvolvimento dos fundamentos do 

planejamento, construção, gestão, uso e evolução de sistemas de descrição, 

catalogação, ordenação, classificação, armazenamento, comunicação e recuperação 
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dos documentos criados pelo homem para testemunhar, conservar e transmitir seu 

saber e seus atos, a partir do seu conteúdo, com o objetivo de garantir sua conversão 

em informação capaz de gerar novo conhecimento. 

Da mesma forma, Anderson (1996) explicita as diferentes atividades compreendidas 

pela OC no âmbito da Ciência da Informação: 

A organização do conhecimento [...] consiste em vários aspectos: identificação de 

mensagens (frequentemente chamada de trabalhos); identificação de textos nos quais 
mensagens (trabalhos) são representados; descrição de documentos nos quais textos 

são apresentados; e descrição de conteúdo, características e significados de 

mensagens. Os resultados das identificações e descrições são organizados em 

índices, catálogos, base de dados, bibliotecas digitais e outros sistemas de 

recuperação de informação para acesso por pesquisadores (ANDERSON, 1996, p. 

471, tradução nossa). 

Ainda no contexto da CI, Smiraglia (2002) apresenta que OC proporciona a 

construção de instrumentos como catálogos, índices, base de dados, que têm como finalidade 

armazenar e recuperar o conhecimento registrado. 

Por sua vez, Bufrem (2004, p. 2) relata que 

A categoria temática Organização do Conhecimento (Knowledge Organization) 

relaciona-se originalmente às tarefas de classificar, indexar e representar o 

conhecimento por meio de registros informatizados para atender as necessidades 

mais urgentes de informação. 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Pinho (2007, p. 28) afirma que ―Quando a 

Organização do Conhecimento é focalizada no âmbito da Ciência da Informação tem-se uma 

área de estudos voltada às atividades de ordenação, representação e recuperação da 

informação registrada‖. Ou seja, o autor (PINHO, 2007) inclui a classificação, a indexação e a 

catalogação como atividades de organização e representação do conhecimento. 

Jacob (2004 apud TENNIS, 2012, p. 22, tradução nossa) sinaliza que ―Quando 

organizamos o conhecimento criamos abstrações – às vezes criamos classes e categorias, 

mapeamos pensamentos e ideias em termos, e criamos relacionamentos entre os termos, 

classes e categorias‖. O aspecto cognitivo também é focado por Tennis (2015, p. 27, tradução 

nossa) ao afirmar que ―os sistemas de organização do conhecimento são resultados da 

atividade prática e filosófica de fazer o mundo dos registros do conhecimento disponíveis para 

usuários‖. 

Dado o exposto, podemos perceber que a área de Ciência da Informação não possui 

um consenso sobre os conceitos de OI e OC. Inferimos que a concepção de OC apontada por 

Esteban Navarro e Garcia Marco (1995), Anderson (1996), Hjorland (2003, 2008), Bufrem 

(2004), Pinho (2007) compreende as atividades de tratamento descritivo e temático. Enquanto 

Fujita (2003), Brascher e Café (2008) e Almeida Júnior e Santos Neto (2014) entendem que 
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essas mesmas atividades estão no âmbito da OI. 

Diante disso, consideraremos no âmbito dessa pesquisa que o tratamento 

informacional está inserido tanto na OI como na OC e que cumpre o papel, dentro de suas 

perspectivas, de que o conhecimento registrado é passível de ser identificado, descrito para 

fins de armazenamento e recuperação da informação, uma vez que, segundo Souza (2017, p. 

26), ―O objetivo do processo de organização da informação e do conhecimento é facilitar o 

acesso por parte dos usuários à informação contida nos documentos‖. 

Na subseção a seguir abordaremos tratamento informacional enquanto uma atividade 

que compreende o tratamento descritivo e temático. 

 

2.2 TRATAMENTO INFORMACIONAL 

 

O livro, antes de estar disponível na estante ou no catálogo online para empréstimo, 

precisa passar por procedimentos que têm como objetivo tratá-lo de forma a identificar 

elementos que definem seu suporte e seu conteúdo. O fazer técnico se deslocou da zona do 

bom senso para um fazer profissional apoiado em metodologias pautadas em arcabouço 

teórico fundamentado, levando em consideração as possíveis necessidades informacionais dos 

usuários. De listagens de inventário para catálogos que cobrem aspectos sobre o autor, título, 

assuntos. De fichas impressas para o acesso online. 

Sobre o tratamento da informação, Dias e Naves (2013) explicitam que este consiste 

em um dos subsistemas de entrada do sistema de recuperação da informação, composto pela 

descrição dos aspectos físicos e temáticos dos documentos. Os autores (DIAS; NAVES, 2013) 

continuam abordando sobre tratamento da informação e afirmam que 

[...] tem sido considerado uma das funções de grande importância no desempenho de 

bibliotecas e sistemas de recuperação da informação. Pode ser dividido em dois 

grandes tipos, de acordo com a natureza da atividade que desenvolve: o tratamento 

descritivo, que lida com dados objetivos extraídos do documento, e o tratamento 

temático, que procura descrever o conteúdo (o ―assunto‖) do documento (DIAS; 

NAVES, 2013, p. [IX]).  

Dias (2001, p. 4), no âmbito dos sistemas de recuperação da informação, apresenta-

nos o tratamento da informação com base no aspecto físico e temático: 

Nos sistemas de informação e de recuperação da informação, o tratamento da 

informação é definido como a função de descrever os documentos, tanto do ponto de 

vista físico (características físicas dos documentos) quanto do ponto de vista 

temático (ou de descrição do conteúdo). 
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O aspecto dicotômico do tratamento da informação também é abordado por Fujita, 

Rubi e Boccato (2009a, p. [2]): 

Esta dicotomia que se apresenta no tratamento documentário é explicada, de um 

lado, pelo desenvolvimento teórico e metodológico distintos alcançados pelas duas 

áreas e de outro, pela diferença existente entre os aspectos da informação, o material 

e o conteúdo, que exigem tratamento diferenciado [...]. 

As autoras (FUJITA; RUBI; BOCCATO, 2009a) explicitam esses dois níveis de 

descrição compreendidos pelo tratamento documentário: um diz respeito à forma, com a 

análise descritiva, destacando o tratamento físico da informação e sua relação com o suporte; 

e o nível do conteúdo, que é o tratamento temático da informação, no qual há a análise, 

identificação e representação do assunto de um documento. 

Dias e Naves (2013, p. 7, grifo nosso) nos explicam no que concerne ao tratamento 

descritivo e ao tratamento temático da informação: 

O tratamento descritivo cuida daqueles aspectos mais objetivos capazes de bem 

identificar, extrinsecamente, um documento: o autor, o título, a editora, e elementos 

similares. O tratamento temático, ao contrário, tem uma forte carga subjetiva pois, 

como o nome indica, visa caracterizar o documento do ponto de vista do seu 

conteúdo. 

Dadas essas abordagens, consideraremos no âmbito de nossa pesquisa que o 

tratamento da informação se constitui em tratamento descritivo e tratamento temático com a 

identificação de elementos do suporte e de conteúdo do documento, respectivamente, e que 

ambos se complementam. Nesse sentido, abordaremos em seguida o tratamento descritivo e o 

tratamento temático da informação. 

 

2.2.1 Tratamento descritivo 

 

A representação da informação é uma atividade relevante para que haja a 

recuperação por parte do usuário. Segundo Aganette, Teixeira e Aganette (2017, p. 177), "A 

representação da informação ocorre desde as primeiras tentativas de registro do conhecimento 

em suportes que pudessem ser armazenados e posteriormente recuperados para utilização". 

Baptista (2006) evidencia que o desenvolvimento da catalogação não se deu de forma 

isolada a outros fatos, mas acompanhou o desenvolvimento do homem e o desenvolvimento 

tecnológico. Nesse desenvolvimento da catalogação, as bibliotecas foram impactadas de 

forma positiva, uma vez que contemplaram melhorias técnicas para a organização dos 

materiais de seu acervo. 

O avanço do conhecimento vem sugerindo também novas formas de se representar as 
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informações visando uma padronização que possibilite o seu compartilhamento. Sob essa 

ótica, a catalogação é um dos processos que permite a organização da informação e sua 

posterior recuperação por meio dos catálogos. Mas o que significa catalogar, catalogação? 

A catalogação, enquanto processo, é conceituada por Silva (2005), que afirma que 

catalogar significa descrever todos os materiais informacionais de forma coerente de tal modo 

que seja possível sua localização. Na visão do autor (SILVA, 2005), isso só é possível 

mediante o uso do Código de Catalogação, Anglo American Cataloging Rules, conhecido 

como AACR2. Esse código, segundo o autor (SILVA, 2005, p. 54), ―tem como objetivo a 

padronização mundial das descrições bibliográficas‖. 

Da mesma opinião, Silva e Araújo (2009, p. 69) afirmam que 

A catalogação é um processo técnico usado para registro e descrição de itens do 

acervo que permite a recuperação das informações quer por meio dos catálogos em 

fichas, bases de dados eletrônicas, bancos de dados bibliográficos. Tem como 

fundamento a análise do documento e sua descrição, de acordo com regras 
padronizadas. 

As autoras (SILVA; ARAÚJO, 2009) também pontuam o uso das normas do AACR2 

e do formato Machine Readable Cataloging (MARC) para a operacionalização da 

catalogação. 

Mey e Silveira (2009) apresentam que catalogação pode ser entendida como 

representação bibliográfica e que se constitui num ―conjunto de informações que simbolizam 

um registro do conhecimento‖ (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 7). Inferimos que as autoras, ao 

usarem o conceito registro do conhecimento, referem-se aos documentos propriamente ditos, 

uma vez que afirmam que ―[...] nós, bibliotecários, elaboramos representações desses regitros, 

de forma a simplificar a busca. Isto é, elaboramos conjuntos de informações codificadas para 

representar cada um dos registros do conhecimento existentes em acervos‖ (MEY; 

SILVEIRA, 2009, p. 2). Dado esse entendimento, as autoras complementam afirmando que 

catalogação é 

O estudo, preparação e organização de mensagens, com base em registros do 

conhecimento, reais ou ciberespaciais, existentes ou passíveis de inclusão em um ou 

vários acervos, de forma a permitir a interseção entre as mensagens contidas nestes 

registros do conhecimento e as mensagens internas dos usuários (MEY; SILVEIRA, 

2009, p. 7). 

A abordagem de Mey e Silveira (2009) amplia o escopo da catalogação apresentado 

por Mey em 1995, que estabelecia que a 

catalogação é o estudo, preparação e organização de mensagens codificadas, com 

base em itens existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma 

a permitir interseção entre as mensagens contidas nos itens e as mensagens internas 

dos usuários (MEY, 1995, p. 5). 
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Uma das possíveis explicações para o entendimento mais amplo do que é catalogação 

é o fato de que ―[a] intervenção tecnológica nas bibliotecas intensificou-se nas últimas 

décadas do século XX, desencadeando uma redefinição da infraestrutura das bibliotecas, bem 

como seus recursos, métodos e formas de trabalho‖ (SANTA ANNA; PEREIRA; CAMPOS, 

2015, p. 171). 

Catalogar, segundo Bruna e Alves (2011, p. [1-2]), 

É o processo de análise, compreensão, descrição, avaliação do item compostos por 

dados a serem descritos de acordo com o código internacional que estabelece regras 

de como executar tal fato, pelo profissional bibliotecário, com o objetivo de 

representar o item de forma concisa e verídica para facilitar e colaborar na busca da 

informação e localização da mesma, pelo usuário. 

Para Ortega (2013, p. 186), no contexto da organização da informação, ―a 

Catalogação é composta pelas atividades de identificação da estrutura dos campos dos 

registros e de produção destes registros, por meio das operações de descrição e de elaboração 

de pontos de acesso descritivos‖. Logo, a autora (ORTEGA, 2013) não compreende no 

processo denominado catalogação a representação temática e a elaboração de resumos. 

Aganette, Teixeira e Aganette (2017, p. 176) concordam com a definição de 

catalogação de Mey, que a entende ―como um processo de decisão multidimensional que 

estrutura e padroniza os diferentes aspectos de um item informacional, tornando-o único e 

passível de recuperação e uso‖. Inferimos que para as autoras (AGANETTE; TEIXEIRA; 

AGANETTE, 2017), catalogação venha a ser a representação descritiva do documento. 

Com base nos autores discutidos sobre catalogação inferimos que este processo lida 

com aspectos físicos do documento (autor, título, paginação, etc.). Entretanto, há autores que 

entendem a catalogação como um processo que compreende tanto os elementos extrínsecos 

do documento (autor, título, paginação, etc.) como também os aspectos intrínsecos do 

documento (o conteúdo, o assunto). 

Seguindo essa abordagem, Castro e Santos (2015, p. 110) evidenciam que 

A Catalogação Descritiva ou Representação Descritiva [...] desde os primeiros 

resquícios de necessidade de recuperação de informação, visa à codificação dos 

dados sobre a forma e o conteúdo dos recursos informacionais, para a recuperação 
da informação pelo usuário. Por meio de padrões internacionais são estabelecidas as 

regras no desenvolvimento da catalogação, sendo aperfeiçoadas conforme a inserção 

de novas tecnologias e novos formatos para o armazenamento dos dados 

bibliográficos e catalográficos. 

Portanto, para esses autores, a ―Catalogação Descritiva ou Representação Descritiva 

é a terminologia empregada para caracterizar a descrição (forma e conteúdo) dos recursos 

bibliográficos em ambientes informacionais convencionais ou digitais‖ (CASTRO; SANTOS, 
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2015, p. 110). 

Já Martinho e Fujita (2010, p. 62) expõem que a catalogação compreende dois 

processos que não se excluem, a saber: 

a primeira etapa, chamada de catalogação descritiva, correspondente à identificação 

de elementos físicos do item e a segunda etapa concernente a catalogação de assunto 

é responsável pela extração do conteúdo temático para atribuição de pontos de 

acesso por assunto, que constituirão os cabeçalhos de assunto. Entende-se por 

cabeçalho de assunto, o vocabulário controlado que padroniza e uniformiza a 

descrição sintética dos assuntos da obra no catálogo. 

Ampliando o escopo teórico sobre catalogação, Maimone, Silveira e Tálamo (2011) 

evidenciam que há uma relação estreita entre os termos ―catalogação‖ e ―catálogos‖, não 

sendo o catálogo formado apenas com as informações sobre descrição física e pontos de 

acesso, mas também pelos assuntos dos documentos. Da mesma forma, Mey e Silveira (2010, 

p. 127) consideram o ―catálogo um ―produto da catalogação‖ como meio comunicativo para 

interação entre criador, usuário e documento, em seu sentido amplo‖. Todavia, essa noção de 

que a catalogação cobre tantos aspectos físicos como de conteúdo dos documentos não era 

refletida de forma clara, haja vista que 

[...] os próprios códigos de catalogação, portadores deste nome e editados por 
instituições biblioteconômicas respeitáveis, não abordam o ângulo ‗conteúdo‘ […] A 

classificação e a indexação, embora componentes da catalogação, alcançaram 

desenvolvimento próprio, com grandes avanços relacionados à teoria da informação 

(MEY, 1987, p. 4-5). 

Dada essa peculiaridade, Maimone, Silveira e Tálamo (2011) expressam que foi 

atribuída a denominação representação temática para a parte da catalogação que se refere à 

catalogação de assuntos, e representação descritiva para a parte da catalogação que cuida da 

catalogação descritiva, excluindo-se o tratamento aos assuntos. Apesar disso, as autoras 

(MAIMONE; SILVEIRA; TÁLAMO, 2011) enfatizam que a catalogação é um processo 

consistente que engloba tanto dados do suporte do documento, como também de assunto, 

mesmo que isso não seja contemplado em alguns casos na literatura nem nos currículos dos 

cursos de Biblioteconomia. 

Mesmo que, em sentido amplo, o termo catalogação envolva todos os procedimentos 

para a representação de um item em catálogos, bibliografias ou outros produtos 

provenientes da análise documental, com o tempo, o termo catalogação foi 

comumente atribuído apenas à descrição bibliográfica e aos pontos de acesso de 

título e de responsabilidade. Estas denominações, em partes, vêm sofrendo 

alterações, já que, a maioria dos currículos dos cursos de bacharelado em 

Biblioteconomia alteraram o nome da disciplina ―catalogação‖ para ―representação 
descritiva‖ (MAIMONE; SILVEIRA; TÁLAMO, 2011, p. 27-28). 

Consideraremos no âmbito dessa pesquisa que a catalogação comporta a descrição 
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física do documento, sendo a catalogação de assunto/indexação a representação temática do 

mesmo, e que ambas se complementam. 

Mey e Silveira (2009) explicitam que a catalogação compreende três partes: 

descrição bibliográfica; pontos de acesso e dados de localização, e as definem como: 

Descrição bibliográfica: Também chamada representação descritiva, é a parte da 

catalogação responsável pela caracterização do recurso bibliográfico. À descrição 

física cabe extrair diretamente do recurso bibliográfico todas as informações, de 

interesse para o usuário, que individualizem o recurso bibliográfico, tornando-o 

único entre os demais; 

Pontos de acesso: são a parte pela qual os usuários podem acessar a representação 

de um recurso bibliográfico no catálogo. Os pontos de acesso se responsabilizam 
pela extração de características comuns de interesse ao usuário, de forma a reunir 

todos os recursos que as possuam; 

Dados de localização: são as informações que permitem ao usuário localizar um 

item em determinado acervo, real ou ciberespacial. Em catálogos que abrangem uma 

única biblioteca, os dados de localização se limitam ao número de chamada. Em 

catálogos coletivos, compreendem também a indicação da biblioteca ou endereço no 

ciberespaço onde o item possa ser encontrado (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 94-96, 

grifo das autoras). 

Para que essas três partes sejam devidamente realizadas no processo de catalogação, 

é necessário o uso de códigos e normas que venham direcionar essa ação. Por sua vez, os 

códigos são construídos com base em princípios, sendo a conveniência do usuário o princípio 

de grande destaque (MEY; SILVEIRA, 2009). 

No que se refere à elaboração de códigos de catalogação, a Declaração dos Princípios 

Internacionais de Catalogação apresenta alguns princípios que foram tratados de forma mais 

abrangente em relação aos princípios aprovados na Conferência Internacional sobre Princípios 

de Catalogação em 1961, conhecidos como Princípios de Paris (IFLA, 2009). Os princípios 

versam: 

2.1 Conveniência do utilizador (usuário) - As decisões relativas à descrição 

e a formas controladas dos nomes para acesso devem ocorrer tendo em conta 
o usuário; 

2.2 Uso comum - O vocabulário usado na descrição e nos pontos de acesso 

deve estar de acordo com o da maioria dos usuários; 
2.3 Representação - As descrições e formas controladas dos nomes devem 

ser baseadas no modo como a entidade se descreve; 

2.4 Exatidão - A entidade descrita deve ser fielmente representada; 

2.5 Suficiência e necessidade - Só devem incluir-se nas descrições e formas 
controladas dos nomes para acesso os elementos considerados necessários ao 

usuário e que sejam essenciais para identificar, inequivocamente, uma 

entidade; 
2.6 Significância - Os elementos dos dados devem ser bibliograficamente 

significantes. 

2.7 Economia - Quando há formas alternativas para atingir um objetivo, deve 
dar-se preferência à forma que promova maior economia (isto é, o menor 

custo ou a abordagem mais simples); 

2.8 Consistência e normalização - As descrições e a construção de pontos de 
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acesso devem ser tão normalizadas quanto possíveis. Isso permite maior 

consistência o que, por sua vez, aumenta a capacidade de partilhar dados 

bibliográficos e de autoridade; 
2.9 Integração - As descrições para todos os tipos de materiais e as formas 

controladas dos nomes de todos os tipos de entidades devem ser baseadas, 

tanto quanto seja relevante, num conjunto comum de regras (IFLA, 2009, p. 

2, grifo do autor). 

No que tange ao processo da catalogação, Mey e Silveira (2009, p. 10) reforçam que 

este precisa ter as seguintes características: 

Integridade: significa fidelidade, honestidade na representação, transmitindo 

informações passíveis de verificação. Por exemplo, se não há certeza da data de 

publicação, o catalogador acrescenta um ponto de interrogação [?], indicando sua 

dúvida; Clareza: significa que a mensagem deve ser compreensível aos usuários. 
Por exemplo, numa biblioteca infanto-juvenil, os termos representativos dos 

assuntos devem adequar-se ao público; Precisão: significa que cada uma das 

informações só pode representar um único conceito, sem dubiedades ou dúvidas. Por 

exemplo, 1984 como data de publicação só pode identificar a data de publicação; 

Lógica: significa que as informações devem ser organizadas de modo lógico. Por 

exemplo, na descrição de um registro do conhecimento, vai-se do mais importante 

(título e autor) para o mais detalhado (dados de publicação e paginação, entre 

outros); Consistência: significa que a mesma solução deve ser sempre usada para 

informações semelhantes [...] Por exemplo, se a biblioteca decide gerar pontos de 

acesso alternativos pelo prenome, deverá fazê-lo para todos os autores. 

Segundo Mey e Silveira (2009, p. 11), ―essas características visam à maior facilidade 

para o usuário em suas buscas, razão de ser das bibliotecas‖. Adicionalmente, as autoras 

(MEY; SILVEIRA, 2009) afirmam que os Princípios e as características não entram em 

conflito no que se refere a uma contribuição mais consistente e harmoniosa para a prática da 

catalogação como um todo, materializada por meio de códigos. 

Atualmente, o código usado no Brasil, para nortear o catalogador no processo de 

catalogação é o Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition – AACR2 (RIBEIRO, 2015). 

Ainda segundo Ribeiro (2015), esse código foi traduzido em 25 línguas. Passou por 

algumas revisões (1988, 1998 e em 2002, sendo esta última a vigente), mas nenhuma dessas 

revisões deu origem a uma nova edição, permanecendo assim a 2ª edição. 

O Resource Description and Acess – (RDA), conhecido também por Recursos: 

Descrição e Acesso, é uma proposta de novo código que pode ser aplicado tanto para objetos 

analógicos como a objetos digitais. Sua estrutura tem fundamentação no código AACR2 e nos 

modelos conceituais FRBR, FRAD e FRSAD. O que o diferencia do código AACR2 é o fato 

de possuir em sua estrutura teórica informações que podem ser aplicáveis ao que é digital. 

Tem-se a intenção de substituir o AACR2. Algumas bibliotecas já têm feito uso desse código, 

mas não de forma definitiva, como é o caso da Library of Congress, Biblioteca Nacional do 

México e algumas bibliotecas no Brasil (AGANETTE; TEIXEIRA; AGANETTE, 2017). 
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Entretanto, trataremos nessa pesquisa de aspectos relacionados ao AACR2, haja visto que 

esse é o código mais usado no país. 

O código de catalogação AACR2 de 1978 está alinhado ao padrão internacional para 

descrição bibliográfica, que ficou conhecido como International Standard Bibliographic 

Description (ISBD) (MEY; SILVEIRA, 2009). Esse padrão foi apresentado por Michael 

Gorman durante a Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação (RIEC), realizada 

em Copenhague, em 1969 (BRUNA; ALVES, 2011). 

O padrão ISBD propõe oito áreas de descrição bibliográfica: Área 1: do título e da 

responsabilidade; Área 2: da edição; Área 3: dos detalhes específicos do material; Área 4: dos 

dados de publicação; Área 5: da descrição física; Área 6: da série; Área 7: das notas; Área 8: 

do número internacional normalizado (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 105). 

Anteriormente havia a ISBD (G), que contemplava, praticamente, todos os tipos de 

materiais, com exceção daquelas ISBDs que eram destinadas a materiais com características 

específicas, como: ISBD (A) obras raras; ISBD (CM) materiais cartográficos; ISBD (CR) 

recursos contínuos; ISBD (ER) recursos eletrônicos; ISBD (M) monografias; ISBD (NBM) 

materiais não livros; ISBD (PM) música impressa. Em um dado momento, essas ISBDs de 

materiais específicos foram incluídas na ISBD (G). Sendo assim, a ISBD (G) é aplicável aos 

seguintes recursos no AACR2, em sua parte I, a saber (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 105): 

Capítulo 1: Regras gerais para descrição; Capítulo 2: Livros, folhetos e folhas soltas 

impressas; Capítulo 3: Materiais cartográficos; Capítulo 4: Manuscritos; Capítulo 5: 

Música; Capítulo 6: Gravações de som; Capítulo 7: Filmes cinematográficos e 
gravações de vídeo; Capítulo 8: Materiais gráficos; Capítulo 9: Recursos eletrônicos; 

Capítulo 10: Microformas; Capítulo 11: Microformas; Capítulo 12: Recursos 

contínuos; Capítulo 13: Análise (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 106). 

Como já abordado anteriormente nesta seção, há uma relação estreita entre os termos 

―catalogação‖ e ―catálogo‖. Logo, inferimos que o que é catalogado é refletido no catálogo, 

uma vez que este é resultado do processo de catalogação. Como visto, a catalogação lida com 

várias tipologias documentais passíveis de serem tratadas com base em princípios e 

características, e que não se baseiam apenas na descrição do suporte, mas também na 

representação dos assuntos. Além disso, o que é catalogado é passível de ser recuperado. Essa 

recuperação se dá a partir dos pontos de acesso. 

Sobre os pontos de acesso, esses se constituem nas formas pelas quais os usuários 

possam encontrar aspectos que representam um documento, consistindo em produtos da 

atividade de representação. Essas representações podem se dar por meio do título, da 

responsabilidade, do editor, entre outros. Suas regras estão discriminadas na parte II do 

AACR2 (MEY; SILVEIRA, 2009). Os pontos de acesso podem ser identificados tanto em 
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catálogos manuais como em catálogos automatizados. 

Em catálogos manuais, os pontos de acesso são: de responsabilidade, de título (aqui 

incluído o título da série) e de assunto. Em catálogos automatizados, além dos três 
tipos citados, podem existir outros pontos de acesso que, na verdade, pelo menos até 

o momento que escrevemos, servem ao refinamento de buscas: datas, idiomas, 

editores, país de publicação, suporte do recurso, entre outros. Os pontos de acesso 

continuam os mesmos, alargados para outras responsabilidades, títulos e assuntos 

(MEY; SILVEIRA, 2009, p. 145). 

Ainda abordando os pontos de acesso, eles se dividem em ponto de acesso principal e 

ponto de acesso secundário. O principal apresenta a primeira informação da ficha, colocado 

antes das informações sobre título, responsabilidade, local de publicação, etc. e o ponto 

secundário são as informações que são inseridas na parte final de uma ficha catalográfica 

(MEY; SILVEIRA, 2009). Nesse sentido, criam-se pontos de acesso secundários: 

 
Para o título, sempre, exceto, obviamente, quando o título for ponto de acesso 

principal; Para os outros autores ou criadores, se houver até três; Para o primeiro 

autor ou criador citado, havendo quatro ou mais autores ou criadores e nenhum 
indicado como principal; Para os coordenadores, organizadores ou editores 

responsáveis por uma coletânea de obras com título coletivo, se forem até três; 

havendo mais de três, apenas para o primeiro citado; de nome-título e título para as 

obras incluídas na coletânea, se forem até três, ou para seus autores, se forem até três 

e houver mais de três obras; Para o título da série, se o livro pertencer a uma série; 

De assunto (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 152). 

Também é destacada por Mey e Silveira (2009) a existência de uma ordem para se 

inserir os pontos de acesso secundários na ficha quando esta é manual. O que não ocorre em 

sistemas automatizados que usam MARC 21, pois este formato já apresenta, em sua estrutura, 

a ordem em que devem ser inseridos os pontos de acesso principal e secundários. Essa forma 

se dá por meio dos campos e subcampos. 

No que se refere aos assuntos como pontos de acesso secundários, estes 

correspondem à linguagem documentária padronizada pela instituição, sendo usada para 

recuperação de um item em um catálogo, seja este manual ou automatizado. Como exemplo 

de instrumento de linguagem padronizada usada para a elaboração dos pontos de acesso 

secundário em catálogos, citamos as listas de cabeçalhos de assunto, que ―são vocabulários 

controlados utilizados na representação do conteúdo temático de itens bibliográficos 

pertencentes ao acervo de bibliotecas‖ (TORRES; ALMEIDA, 2015, p. 5). 

Mey e Silveira (2009, p. 164) apresentam vantagens e desvantagens ao usar os 

cabeçalhos de assunto para padronizar os pontos de acesso secundário de assunto. Como 

vantagens apontam: a ampla cobertura de assuntos; atualização frequente e livre acesso ao site 

da Terminologia de Assuntos da Biblioteca Nacional. Discorrem como desvantagens: a 

sintaxe na pré-coordenação; a ordem alfabética como fator que dispersa assuntos correlatos; a 
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generalização dos assuntos; o emprego de um assunto por cabeçalho e o uso das relações 

sindéticas para associar assuntos correlatos. 

No que tange aos dados de localização física, estes tratam com meios que 

possibilitam ao usuário localizar um documento no acervo. Ao consultar as representações no 

catálogo, o usuário pode, a partir das representações ali manifestadas, ter acesso ao 

documento no todo. O meio mais comum usado em bibliotecas para possibilitar que o usuário 

possa encontrar o documento que deseja é por meio do número de chamada. 

Segundo Santos (2016), o número de chamada são informações específicas 

elaboradas com intuito de possibilitar a ordenação do documento num determinado lugar, 

permitindo sua localização. Para o autor (SANTOS, 2016, p. 84). ―o termo notação é mais 

adequado que número, pois além de números, o código pode conter letras e outros símbolos‖. 

Silva e Araújo (2009, p. 72) evidenciam os elementos que compõem o número de 

chamada: "[...] número de classificação, [...] número de Cutter, volume, edição, data e 

exemplar". Uma vez posicionado no canto esquerdo superior da ficha catalográfica, o número 

de chamada permite localizar onde o livro se encontra na estante. 

O aparato tecnológico influenciou sobremaneira as atividades bibliotecárias a partir 

do século XX, notadamente a partir da década de 1960. De um lado, temos o MARC, que é 

um formato de entrada de dados para catálogo eletrônico. De outro, temos o Online Public 

Acess Catalog (OPAC), que é um catálogo público em linha via internet. 

Segundo Balby (2002, p. 4 apud SOUZA, 2012, p. [4]), os OPACs são ―interfaces a 

bases de dados que permitem aos usuários (pessoas e instituições) a realização de buscas‖, no 

qual a busca feita pelo usuário acontece ―independentemente dos vínculos que mantenham 

com as instituições depositárias dos registros e/ou documentos‖ (SOUZA, 2012, p. [4]). A 

autora (SOUZA, 2012, p. [4]) reforça ―que não é o software em si que define a possibilidade 

de interoperabilidade entre os OPACs, mas a utilização de padrões e formatos internacionais 

de catalogação e o uso de protocolosde transferência de dados, como o Z39-50
1
‖. 

Já o MARC, elaborado pela Library of Congress, tem como objetivo ―organizar e 

disseminar os dados bibliográficos num determinado formato, de forma que possam ser 

legíveis por máquinas‖ (VIEIRA, 2014, p. 113). 

Segundo Bruna e Alves (2011), a operação conjunta do AACR2 com o formato 

MARC possibilita o intercâmbio de recursos bibliográficos a nível internacional. 

                                                   
1 "Z39.50 é um protocolo de comunicação entre computadores desenhado para permitir pesquisa e recuperação 

de informação - documentos com textos completos, dados bibliográficos, imagens, multimeios - em redes de 

computadores distribuídos" (ROSETTO, 1997, p. [2]). 
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Segundo Dziekaniak et al. (2008, p. [3]) 

 
Em linhas gerais o padrão MARC possibilita adicionar informações, definir campos 

para uso local, atualizar informações existentes, atribuir pontos de acesso 

recuperáveis e possibilita a catalogação cooperativa, flexibilizando o processo de 

catalogação, através da interoperabilidade. 

Segundo Vieira (2014), a sigla MARC passou por algumas modificações ao longo do 

tempo. Primeiramente era USMARC na década de 1980. Encerrando a década de 1990, foi 

alterada para MARC 21. Vieira (2014, p. 113) ainda detalha outras modificações de 

denominação em alguns países: INTERMARC (França), AUSMARC (Austrália), 

NORMARC (Noruega), DANMARC2 (Dinamarca), CMARC (China), UNIMARC (IFLA) e 

MARC 21 (harmonização entre USMARC, CAN/MARC e UKMARC). 

Cunha e Cavalcanti (2008) detalham que ao formato MARC foram sendo agregados 

novos recursos ao longo das décadas, como periódicos, mapas, filmes, manuscritos, etc. Sobre 

o MARC 21, os autores (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 239) afirmam que é ―uma 

implementação feita em 1999 no formato MARC II e que possibilitou a inclusão dos novos 

tipos de documentos [e] formatos não-convencionais, especialmente os modernos documentos 

digitais‖. Desse modo, ―MARC 21 [é o] formato [...] adotado internacionalmente como 

padrão de representação e exportação de dados bibliográficos‖ (PIZZORNO et al., 2007, p. 

146). 

Vieira (2014) evidencia que cada recurso bibliográfico no MARC 21 é caracterizado 

no Líder 06 (Tipo de Material), elemento que apresenta informações que permitem o 

processamento do registro. Segundo este autor (VIEIRA, 2014, p. 115) os recursos podem ser: 

 
material textual, material manuscrito, arquivo de computador, material cartográfico 

impresso, material cartográfico manuscrito, música impressa, gravação de som não 

musical, mídia projetável, material gráfico não projetável, artefatos tridimensionais e 

objetos da natureza, KIT, material misto.  

 

Esses recursos têm códigos próprios no MARC 21, a saber: 

 
Livro (BK) – usado para material textual impresso, manuscritos e microformas, por 

natureza monográficos. Por exemplo: livros, dissertações, teses, etc.; Recurso 

Contínuo (CR) – usado para material textual impresso, eletrônico, manuscritos e 
microformas, com publicação frequente. Por exemplo: periódicos, jornais e anuários. 

Até 2002 era designado com Publicação Seriada (SE); Arquivo e Computador (CF) 

– usado para programas de computador (softwares), dados numéricos, arquivos 

multimídias desenvolvidos para computador, serviços e sistemas online. Outros 

tipos de recursos eletrônicos são codificados de acordo com seu aspecto mais 

relevante; Mapas (MP) - usado para todos os tipos de material cartográficos – 

impresso, eletrônico, manuscritos e microformas, incluindo mapas planos e globos; 

Música (MU) – usado para música impressa, eletrônica, manuscritos e microformas, 

registros sonoros musicais e não musicais; Material Visual (VM) – usado para 

mídias projetáveis e não projetáveis, gráficos bidimensionais, artefatos 
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tridimensionais ou objetos naturais e Kits; Material Misto (MX) - usado para 

documentos com formas mistas, principalmente para coleções de arquivos e 

manuscritos. Até 1994 o Material Misto (MX) era designado como Material de 

Arquivo e Manuscrito (AM) (VIEIRA, 2014, p. 117). 

 

Vieira (2014, p. 117) ainda pontua que o formato MARC 21 também inclui campos 

específicos para a inserção de informações sobre título, nome, assunto, nota, dado de 

publicação e descrição física para cada recurso bibliográfico identificado pelos códigos acima 

discriminados. Toda essa identificação permite que o material seja tratado de forma 

individualizada em relação a outro material. 

Como já evidenciado, o cenário atual se caracteriza pela inovação tecnológica e pelo 

volume de informações circulando tanto em meio impresso como no meio eletrônico. Com 

isso, há um aumento de interesse no desenvolvimento de ferramentas que possibilitem tratar, 

modelar e disponibilizar todo esse estoque informacional de forma rápida e eficiente. 

Nesse sentido são desenvolvidos outros estudos que visam ao tratamento 

informacional que acabam por impactar o processo de catalogação e, consequentemente, a 

forma como as informações que foram catalogadas são disponibilizadas. São os chamados 

modelos conceituais que tratam os recursos (digitais e analógicos) usando o modelo 

computacional Entidade-Relacionamento (Entidades-Relacionamentos), proporcionando uma 

clareza na relação das informações contidas nos registros bibliográficos. Mey e Silveira 

(2009) informam que o modelo conceitual é um modelo propriamente dito e, por conta disso, 

não se constitui em um código e não anula as regras discriminadas no AACR2 nem na ISBD. 

Aganette, Teixeira e Aganette (2017) nos apresentam esses modelos: FRBR - 

Functional Requirements for Bibliographic Records (Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos) — contempla as diferentes manifestações de uma obra na hora de catalogar. 

FRAD – Functional Requirements of Authority Data (Requisitos Funcionais de Dados de 

Autoridade) — padronização das informações sobre pessoas, instituições, por exemplo. 

FRSAD – Functional Requirements for Subject Authority Data (Requisitos Funcionais para 

Dados de Autoridade de Assunto) —  controle dos assuntos de uma obra. 

Dessa forma, verificamos que o tratamento descritivo tem ampliado o seu 

ferramental indo além da identificação dos dados do suporte. Por exemplo, a IFLA, ao criar o 

modelo conceitual FRBR, buscou retomar a inteireza do processo de representação da 

informação com o objetivo de superar a dicotomia entre representação descritiva e temática. 

A ideia de relacionamentos entre as entidades coloca ―obra‖ como a entidade central do 

domínio bibliográfico. Já a catalogação de assunto/indexação contempla em suas teorias 

aqueles aspectos relacionados ao conteúdo do documento. Os dois processos têm se 
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apropriado do aparato tecnológico para flexibilizar esse tratamento e ampliar as opções de 

busca e recuperação da informação. Sendo assim, trataremos na seção seguinte das linhas 

teóricas relacionadas ao Tratamento Temático da Informação. 

 

2.2.2 Tratamento temático  

 

O Tratamento Temático da Informação (TTI) possui, no âmbito da Ciência da 

Informação, ―um espaço nuclear, visto revelar a mediação entre a produção e o uso da 

informação, entre elas tecendo a mais sólida ponte: a que dá acesso ao conteúdo 

informacional‖ (GUIMARÃES, 2008, p. 78). 

 
O Tratamento Temático da Informação é parte das atividades e operações do 

tratamento da informação que envolve o conhecimento teórico e metodológico 

disponível quanto ao tratamento descritivo do suporte material da informação e ao 

tratamento temático de conteúdo da informação (FUJITA, 2013a, p. 149). 

 

Dentro dessa perspectiva, segundo Guimarães (2008), o TTI ocupa o espaço 

intermediário no ciclo de operações documentárias. Esse ciclo é composto das seguintes 

operações: coleta de documentos; tratamento de documentos e difusão dos documentos 

(KOBASHI, 1994). 

Fujita, Rubi e Boccato (2009b, p. 21) informam que essas operações estão baseadas 

em princípios metodológicos bem delineados, a saber: 

Coleta: compreende toda a operação de localização, seleção e aquisição de 

documentos convencionais e não convencionais; Tratamento: executa o 

processamento dos documentos coletados com relação tanto ao suporte material 

quanto a seu conteúdo; Difusão: é realizada por meio dos produtos e serviços do 

sistema de informação planejados de acordo com a demanda da comunidade usuária: 

levantamentos bibliográficos retrospectivos e atualizados, consultas bibliográficas, 

empréstimo de documentos, comutação documentária, entre outros. 

Segundo Guimarães (2008), o TTI tem a sua motivação baseada na prática para 

organização de documentos. Essa prática não excluiu uma fundamentação teórica baseada nos 

filósofos clássicos, como Aristóteles e Bacon, e suas categorias de organização da realidade. 

A exemplo disso, San Segundo (1996 apud GUIMARÃES, 2008) menciona a denominação 

classificações bibliográficas. 

Guimarães (2008) afirma que o TTI foi marcado por três fases: a arte; a técnica e a 

busca por metodologias. Na arte, o autor (GUIMARÃES, 2008) destaca que a operação de 

identificação do conteúdo do documento não parecia ser feita com base em um aporte teórico 

metodológico fundamentado, mas pelo bom senso. Guimarães (2008, p. 79) menciona 

algumas atividades que evidenciam isso como: ―os envelopes de argila que descreviam o 
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conteúdo de papiros e pergaminhos na Mesopotâmia [...], ―índices marginais‖ dos monges 

copistas medievais [...] às concordâncias bíblicas de Alexandre Cruden [...]‖. 

No que se refere à fase técnica, Guimarães (2008) pontua que essa fase procurou 

desenvolver técnicas que permitisssem um trabalho de organização documental o menos 

possível caucado no bom senso. O autor (GUIMARÃES, 2008, p. 80) destaca algumas 

iniciativas que refletem esse novo momento: 

a estrutura de notações decimais do sistema de Dewey, visando ao arranjo por 

assunto de livros nas estantes e o estabelecimento de princípios (específico, de uso e 

sindético) de indexação alfabética de assuntos por Cutter, a concepção do sistema de 

classificação da Library of Congress, pautada no princípio da garantia literária e os 
sistemas de indexação Uniterm e KWIC, sempre refletindo a necessidade de 

estabelecimento de regras claras para o desenvolvimento do fazer do TTI, 

notadamente em bibliotecas. 

Por último, no aspecto metodológico, o autor (GUIMARÃES, 2008) indica que o 

objetivo não era derrubar as técnicas até então desenvolvidas, mas oferecer a essas técnicas 

um desenvolvimento teórico e metodológico mais consistente. Nesse momento vários estudos 

e sistemas foram desenvolvidos, como: 

as experiências investigativas de Kaiser (EUA, 1911) relativamente à composição do 

binômio concreto/processo para a estruturação de enunciados de assunto e o trabalho 

teórico de Ranganathan (Índia, 1933) quanto a uma análise em facetas – 

Personalidade, Matéria, Energia, Espaço e Tempo – do conteúdo temático dos 

documentos.  

Igualmente há de se registrar as experiências investigativas do Classification 

Research Group (Inglaterra, 1952), que ampliou para doze as cinco categorias 

fundamentais de Ranganathan, e de Derek Austin (Inglaterra, 1968) e do grupo de 
Bangalore (Índia, 1969) que, por meio dos sistemas PRECIS e POPSI, lançaram as 

bases para uma aplicação da análise facetada em sistemas automatizados 

(GUIMARÃES, 2008, p. 80). 

A área de TTI ganhou divulgação no Brasil após a da publicação do livro de Foskett 

(1973) (GUIMARÃES, 2008). Conforme o autor (GUIMARÃES, 2008) destaca, a obra — 

cujo título em português é ―A abordagem temática da informação" — influenciou a alteração 

das denominações classificação e catalogação para representação descritiva e representação 

temática no âmbito dos cursos de Biblioteconomia, em 1982. 

Em suma, o TTI sofreu influências diversas ao longo do tempo, o que, 

posteriormente, desencadeou nas três vertentes teóricas do TTI: catalogação de assunto 

(vertente americana); indexação (corrente inglesa) e análise documentária (vertente francesa) 

(GUIMARÃES, 2008). 

No que se refere à catalogação de assunto, segundo Fujita, Boccato e Rubi (2010), 

essa reporta-se à publicação das Rules for a Dictionary Catalog, por Charles Ammi Cutter, 

em 1876. Essas regras visavam determinar diretrizes para a formação de cabeçalhos 
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alfabéticos de assunto, permitindo que os catalogadores construíssem os catálogos alfabéticos 

de assunto. 

Martinho (2010) expõe que as Rules apresentadas por Cutter forneceram subsídios de 

relevância para a catalogação. Nessas regras havia orientações para os conceitos da entrada 

direta, uso da linguagem natural e a estrutura sindética. Segundo Gomes e Marinho (1984, 

grifo nosso), os princípios a serem seguidos na catalogação de assunto contemplavam: 

entrada direta ou princípio da especificidade indica que a catalogação deve ser realizada 

pelo assunto específico e não pela classe à qual este assunto pertence; uso da linguagem 

natural ou princípio de uso consiste na preferência pela linguagem usada pelo usuário. Já a 

estrutura sindética ou princípio sindético, segundo Bastos, Santos e Santos (2017, p. 233, 

grifo nosso), ―se baseia no alfabeto dos cabeçalhos de assunto, [fazendo] aproximações de 

assuntos e ao mesmo tempo, [dividindo] assuntos relacionados e que hoje conhecemos pelas 

remissivas ―ver‖ e ―ver também‖. 

De forma semelhante, Fiuza (1985, p. 257) define catalogação de assunto ―como a 

disciplina ou conjunto de disciplinas que tratam da representação, nos catálogos de 

bibliotecas, dos assuntos contidos no acervo‖. 

Segundo Fujita, Rubi e Boccato (2009b, p. 32), 

O termo catalogação de assunto é utilizado nos Estados Unidos, bem como na 
Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá e na República Checa para orientações ao 

uso da lista de cabeçalhos de assunto da Library of Congress Subject Headings 

(LCSH) da Library of Congress (Estados Unidos), no desenvolvimento de atividades 

de análise e representação temática da informação. 

Da mesma forma, Guimarães (2008) aponta alguns teóricos que contribuíram de 

forma expressiva para o estabelecimento do processo da catalogação de assunto. No âmbito 

internacional podemos citar, além de Cutter, Kaiser e Coates, a canadense Hope Olson e o 

norte-americano Sanford Berman. No Brasil, há menção aos estudos e pesquisas realizados 

em curso de pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Já o uso da denominação indexação, de vertente inglesa, segundo Silva e Fujita 

(2004, p. 138), ―surgiu com a atividade de elaboração de índices‖. 

A indexação como ato de construir índices é prática bastante antiga no tratamento de 

documentos. Basta sabermos que em "bibliotecas" da Antigüidade já existiam listas 

dos documentos ali armazenados. Entretanto, a partir do momento que a ordenação 

dessas listas necessitou de uma organização por assunto foram estabelecidas 
profundas mudanças na abordagem do ato mecânico de construir índices, ou seja, 

introduziu-se um processo de análise do conteúdo dos documentos (FUJITA, 2003, 

p. 61). 

Silva e Fujita (2004) complementam discorrendo que a indexação teve seu 
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surgimento atrelado à história da bibliografia. Até então, sua técnica se voltava à produção de 

índices ―[com] entrada limitada e simples como nomes próprios ou entradas por 

acontecimentos diretos‖ (SILVA; FUJITA, 2004, p. 140). Entretanto, essa realidade mudou 

uma vez que os seus processos tiveram que ser mais bem elaborados para poder tratar dos 

assuntos de uma nova tipologia documental, a saber, os periódicos (SILVA; FUJITA, 2004).  

Com esse fato, a indexação evoluiu e desencadeou operações para organizar os 

assuntos dos documentos de forma mais eficaz. 

Consideramos que o século XIX foi o período em que a indexação começou a 

apresentar um aprimoramento de sua execução e ao mesmo tempo ser apreciado 

pelo público, que sentia necessidade de encontrar uma fórmula para o controle da 

massa documental que crescia em demasia [...] Diante do exposto, podemos concluir 
que o século XIX foi a grande fase da indexação, dado o aumento significativo da 

massa documental. A indexação evoluiu dos índices das obras isoladas para os 

índices de vários volumes e para os índices cooperativos e em nível internacional 

(SILVA; FUJITA, 2004, p. 140-141). 

Cavalcanti (1982) conceitua indexação no âmbito dos serviços especializados que 

tratam a informação de documentos. A autora lista os documentos que exigem análise e que 

têm como produto os índices de classificação e os termos de indexação. Cavalcanti (1982, p. 

226) esclarece que "a matéria prima do trabalho executado pelo indexador é a informação 

constante dos documentos. Documento, defina-se, é a fixação material do conhecimento — 

base física — suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, ou prova". Cavalcanti (1982) 

prossegue listando livros e capítulos de livros como tipos de documentos impressos. Nesse 

sentido, segundo a autora (CAVALCANTI, 1982), podemos usar a expressão indexação para 

representar livros. 

Da mesma forma, afirmam Silva e Fujita (2004, p. 134), 

o aparecimento de mecanismos de controle bibliográfico aconteceu fora do âmbito 
das bibliotecas tradicionais, representando uma evolução no processo de tratamento 

da informação e dando origem teórico-prática, naquela ocasião, a uma nova área, a 

Documentação. 

 

A aproximação entre catalogação de assunto e indexação é observada em Silva e 

Fujita (2004, p. 142) ao afirmarem que ―A indexação alfabética de assunto está vinculada à 

determinação de cabeçalhos de assuntos e por isso é, em alguns casos, também denominada 

de catalogação de assuntos‖. 

Lancaster (2004, p. 20-21, grifo do autor) já apresenta que 

Catalogação de assuntos refere-se comumente à atribuição de cabeçalhos de 

assuntos para representar o conteúdo total de itens bibliográficos inteiros (livros, 

relatórios, periódicos, etc.) no catálogo das bibliotecas. Indexação de assuntos é 

expressão usada de modo mais impreciso; refere-se à representação do conteúdo 
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temático de partes de itens bibliográficos inteiros, como é o caso de índice final de 

livro. [...] classificação, em sentido amplo, permeia todas as atividades pertinentes 

ao armazenamento e recuperação da informação (LANCASTER, 2004, p. 20 -21, 

grifo do autor) 

Lancaster (2004, p. 21) conclui que ―essas diferenças terminológicas são muito 

inexpressivas e só servem para confundir‖. 

Fujita, Rubi e Boccato (2009b, p. 28) afirmam que, para Milstead (1983), Fiúza 

(1985), Naves (2002), Lancaster (2004), Silva e Fujita (2004), Robredo (2005), Dias e Naves 

(2007), a indexação e a catalogação de assunto são semelhantes do ponto de vista conceitual. 

Fujita (2003, p. 74-75, grifo do autor) sistematiza a contribuição de teóricos e 

sistemas que colaboraram para a indexação alfabética de assuntos: 

J. Kaiser (1911) - com a publicação do trabalho "Systematic Indexing" propõe a 

análise de assuntos compostos pela combinação de três categorias: um "concreto", 

um "processo" e "lugar";  
S. R. Ranganathan (1933) - desenvolveu um esquema de classificação baseado na 

análise de facetas e o uso de cinco categorias fundamentais: Personalidade, Matéria, 

Energia, Espaço e Tempo;  

E. J. Coates (1960) - em seu livro "Subject Catalogues", apresenta a formulação de 

cabeçalhos de assunto específicos por categorias: coisa - parte - matéria - ação;  

J.W. Metcalfe (1959) - admite que a entrada deve ser direta e discute o propósito da 

catalogação de assunto como sendo o de indicar somente a classe de assunto em que 

está inserido;  

M. F. Lynch (1973) - criou e desenvolveu os índices articulados de assunto num 

estudo de índices para o Chemical Abstracts;  

J. E. L. Farradane (1977) - idealizou um sistema de indexação que adota nove 

operadores relacionais, para indicar as relações entre termos em etapas de 
discriminação no tempo e no espaço; POPSI (Postulated-based Permuted Subject 

Indexing Language), idealizado por Neelameghan e Gopinath (1975), é um sistema 

inteiramente baseado em princípios classificatórios e que utiliza cabeçalhos de 

classificação como termos de entrada na produção dos índices cuja padronização é 

derivada das categorias da classificação de dois pontos de Ranganathan;  

T. C. Craven (1978) - idealizou inicialmente o sistema NEPHIS (Nested Phrase 

Indexing System) e depois, em conseqüência de uma evolução experimental, o 

sistema LIPHIS (Linked Phrase Indexing System). Ambos são sistemas de 

indexação automática; 

D. Austin (1974) - idealizou para a British National Bibliography (BNB) o PRECIS, 

cujo funcionamento se fundamenta em estruturas semântica e sintática e em 
esquema de operadores de função. 

Dado o exposto, podemos inferir que as influências desses teóricos, sistemas e 

contextos foi de fundamental importância para moldar o desenvolvimento da indexação no 

que se refere aos procedimentos metodológicos para a organização da informação e do 

conhecimento. Segundo Silva e Fujita (2004), os estudos de indexação revelam a existência 

de duas correntes teóricas: a inglesa e a francesa. 

Teóricos como Foskett, Lancaster, Campos, Van Slype, Farrow, entre outros, 

representam a vertente inglesa da indexação, e eles a compreendem como um processo 

(SILVA; FUJITA, 2004, p. 137). 
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No Brasil, a corrente teórica de origem inglesa apresentou estudos de relevância 

desenvolvidos por vários grupos de pesquisadores da área, com a participação notória dos 

programas de pós-graduação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) e da Universidade de Brasília (UnB) (GUIMARÃES, 2008). 

A definição de indexação e sua compreensão enquanto processo é compartilhada por 

diferentes autores. Da linha inglesa, Borko e Bernier (1978, p. 8, tradução nossa) afirmam que 

a indexação é ―o processo de analisar o conteúdo informacional de registros do conhecimento 

e expressá-los na linguagem do sistema de indexação‖. 

Para Campos (1987, p. 69), 

A indexação, entendida como processo básico na recuperação da informação 
consiste, fundamentalmente, na captação do conteúdo informativo do documento e 

na tradução do mesmo numa linguagem que deve servir de intermediário entre o 

usuário - com as respectivas exigências - e o documento. 

 

Lancaster esclarece que ―Os processos de indexação identificam o assunto de que 

trata o documento [...] [e] implicam [na] preparação de uma representação do conteúdo 

temático dos documentos" (LANCASTER, 2004, p. 6, grifo do autor). 

Para o UNISIST (1981, p. 84), indexação ―é vista como a ação de descrever e 

identificar um documento de acordo com seu assunto‖. A ação de identificar o documento 

também é observado em Piedade (1983, p. 9), ao declarar que ―Indexar abrange tarefas tais 

como identificação de um documento, determinação do assunto de que trata e seleção dos 

termos a empregar para o representar nos índices‖. 

A definição de indexação enquanto um processo de identificação e de descrição do 

conteúdo de um documento também é apresentado na NBR 12676/1992. Segundo essa 

Norma, indexação é o ―Ato de identificar e descrever o conteúdo de um documento com 

termos representativos dos seus assuntos e que constituem uma linguagem de indexação‖ 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 2). Tal fato é 

corroborado por Naves (1996, p. 1) ao abordar a indexação como ―A ação de identificar e 

descrever um documento de acordo com seu assunto‖. 

Farrow (1995) nos apresenta sua definição de indexação enquanto processo que tem 

como produto a construção de índices. Segundo o autor, indexação ―consiste na compreensão 

do documento a ser indexado, seguido pela produção de um conjunto de termos de índices‖ 

(FARROW, 1995, p. 243, tradução nossa). 

Lima e Maculan (2014, p. 22) inserem o processo de indexação nos Sistemas de 

Recuperação da Informação (SRI), cuja proposta é ―determinar o assunto dos documentos, 

traduzir esses assuntos e representá-los através de uma linguagem de indexação, tendo sempre 
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em mente as necessidades do usuário‖. 

De forma análoga, para Van Slype (1991, p. 132, tradução nossa), ―a indexação é a 

operação que consiste em enumerar os conceitos sobre do que se trata um documento e 

representá-los por meio de uma linguagem combinatória: lista de descritores livres, lista de 

autoridades, tesaurus de descritores‖. 

Robredo (2005, p. 165) relata que ―a indexação consiste em indicar o conteúdo 

temático de uma unidade de informação, mediante a atribuição de um ou mais termos (ou 

códigos) ao documento, de forma a caracterizá-lo de forma unívoca‖. A representação de 

forma unívoca também é destacada por Rubi (2008, p. 26), ao afirmar que a ―indexação diz 

respeito à identificação do conteúdo do documento, por meio do processo de análise de 

assunto, e à representação desse conteúdo através de conceitos‖. 

Posto isso, entendemos que os estudos teóricos sobre indexação são expressivos, 

tendo relação direta com a forma como identificar o conteúdo dos documentos. Além disso, 

os autores discutidos compartilham afirmações quanto à indexação, contemplando-a a partir 

de uma visão enquanto processo que compreende, de forma geral, as etapas de identificação, 

seleção e tradução dos conceitos dos documentos. 

No que se refere à análise documentária (vertente francesa), Silva e Fujita (2004) 

explicam que esta foi introduzida por Jean-Claude Gardin (1981). Da mesma forma, Martinho 

(2010) cita o nome de Gardin como teórico de destaque nesta vertente que se volta para a para 

a identificação e seleção de conceitos, objetivando a representação e criação de produtos. As 

autoras (SILVA; FUJITA, 2004, p. 136) indicam alguns teóricos nacionais e internacionais da 

vertente francesa: Chaumier; Kobashi; Smit; Tálamo; Ginez de Lara; Cintra; Cunha; 

Guimarães; Fujita; Gil Leiva; Ruiz Perez; Pinto Molina; entre outros. 

Segundo Guimarães e Sales (2010), essa vertente teve como proposta dinamizar e 

apresentar cunho mais científico para as operações voltadas para o tratamento intrínseco dos 

documentos, rompendo com um entendimento anterior calcado no bom senso dos 

bibliotecários na realização das atividades de representação documentária. Para tanto, a 

análise documentária tem-se valido da contribuição de outras áreas para poder enriquecer o 

seu ferramental metodológico. É uma vertente interdisciplinar, uma vez que sofre influências 

da Linguística, Lógica, Inteligência Artificial, entre outras disciplinas (MARTINHO, 2010). 

Em relação à análise documentária, Guimarães (2008, p. 83, grifo do autor) apresenta 

que ―[...] a abordagem da analyse documentaire, na qual o foco centra-se no próprio processo 

de TTI, [volta-se para a] explicitação dos procedimentos voltados para a identificação e 

seleção de conceitos para posterior representação e geração de produtos‖. 



44 
 
 

No mesmo sentido, Serres (2002, tradução nossa) aponta que a análise documentária 

é a ―operação intelectual preliminar a qualquer indexação. Consiste em localizar e selecionar 

os dados característicos do conteúdo de um documento, extraí-los e expressá-los na forma de 

palavras-chave‖. 

Para Chaumier (1988, p. 63), indexação ―é a parte mais importante da análise 

documentária. Consequentemente, é ela que condiciona o valor de um sistema documentário‖. 

Duarte (2007, p. 1) compartilha do mesmo princípio ao explicitar que 

A indexação enquanto um processo de análise documentária, definido como ato de 

descrição ou identificação em um documento de termos de seu conteúdo temático, 

ou seja, consiste na representação dos documentos por meio de termos (descritores 

ou palavras-chave) extraídos tanto do texto original quanto dos termos escolhidos 

através de uma linguagem de informação ou indexação. 

Segundo Cunha e Kobashi (1991, p. 42), análise documentária é 

[...] um conjunto de teorias e procedimentos que vão da análise de textos à sua 

representação. Esses procedimentos são realizados quer com base em instrumentos e 

regras (de indexação, tesauros, controle de vocabulários, etc.) quer de forma 

empírica, sem uma sistematização mais rigorosa. 

Kobashi (1994) apresenta, no contexto do processo documentário, a análise 

documentária como uma disciplina de cunho metodológico que, sob o ponto de vista teórico e 

prático, precisa se manter em constante dinamismo, aberta a novas técnicas a fim de melhorar 

os processos que lhe são inerentes. 

Nesse sentido, a análise documentária opera três pontos inseparáveis de diferentes 

esferas: 

A esfera da produção, onde são engendradas as regras de geração das diversas 
modalidades de informação documentária; A esfera da pragmática, na qual se 

identificam as condições de aderência entre usuários e sistema documentário; A 

esfera teórica, na qual se determina o próprio objeto da análise documentária, suas 

funções, métodos e procedimentos metodológicos (KOBASHI, 1994, p. 23). 

Em complemento a essa questão do processamento documentário, Kobashi (1994) 

diz que a análise documentária é voltada para uma operação com textos. Essa operação 

envolve análise, síntese e representação. 

[...] primeiramente, os textos são desestruturados, isto é, analisados e sintetizados, 

operação fundada na distinção entre informação essencial e acessória; A seleção é 

uma tarefa complexa na medida em que implica atribuir valor às informações 

contidas no texto. Em seguida, as informações selecionadas são estruturadas, isto é, 

são submetidas a um processo de combinação, de modo a convertê-los em novos 

textos, ditos resumos, ou em símbolos de uma linguagem documentária (indexação) 

(KOBASHI, 1994, p. 24). 
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Kobashi (1996, p. 9) sintetiza essa questão ao fornecer uma visão mais consistente 

desses procedimentos ao afirmar que 

[...] uma análise mais acurada dos processos documentários indicará que suas 

operações centrais - ler, selecionar e representar - apresentam problemas cuja 

complexidade não poderá ser explicada por enfoques ingênuos. A Análise 

Documentária, em sua dimensão operatória, manipula e transforma textos em dois 

tipos básicos de representações: o resumo e o índice. 

Para tornar seu ferramental metodológico cada vez mais eficaz, ou seja, garantir que 

o texto no seu todo e sua representação apresentem significados equivalentes, Kobashi (1994, 

p. 25) expõe que a análise documentária 

―[...] tem procurado responder às tarefas conceituais e metodológicas acima 

apresentadas [processo de elaboração de resumos e índices], a partir da apropriação 

e adaptação de conceitos e de métodos das áreas que, como ela, lidam com a 

linguagem e os textos‖. 

 

Tal afirmação confirma que a análise documentária sofre influências de outras áreas, 

como a linguística, inteligência artificial e lógica para poder trabalhar de forma mais 

consistente as questões que envolvem uma relação mais fidedigna entre o texto e sua posterior 

representação. 

Segundo Silva e Fujita (2004), há duas percepções do que seja indexação na vertente 

francesa. Enquanto os estudos teóricos empreendidos por Gardin consideram a indexação 

―como uma operação de representação documentária com a finalidade pragmática de 

Recuperação da Informação‖ (SILVA; FUJITA, 2004, p. 136), téoricos ingleses e norte-

americanos consideram que ―a indexação é a própria Análise documentária, composta das 

mesmas etapas operacionais com o objetivo de representação do conteúdo informacional de 

documentos para a elaboração de índices‖. (SILVA; FUJITA, 2004, p. 136). 

Silva e Fujita (2004), baseadas em Guimarães (2000), pontuam que, na abordagem 

francesa, a análise documentária é algo maior que compreende a indexação. A indexação é o 

produto final da representação, ou seja, é quando se usam as linguagens documentárias para a 

produção de índices, notações classificatórias, etc. 

No viés da corrente inglesa, a análise documentária e a indexação são partes 

integrantes dos mesmos processos, e consideram a análise de assunto como a primeira etapa 

da indexação (SILVA; FUJITA, 2004). 

Ainda nesse contexto da análise documentária, há uma diferença de concepção entre 

teóricos espanhóis e franceses. Para os espanhóis, a análise documentária compreende a 

descrição física dos documentos (análise descritiva ou bibliográfica) e a descrição de 

conteúdo (tratamento temático da informação) do documento. Em contraposição, os teóricos 
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franceses defendem a ideia de que a análise documentária visa ao tratamento do conteúdo, não 

contemplando, dessa forma, a divisão entre o tratamento descritivo e temático do documento. 

(SILVA; FUJITA, 2004). 

Após a exposição das informações sobre o desenvolvimento teórico do TTI, 

discorreremos nas seções a seguir sobre os princípios e procedimentos que a literatura 

apresenta para compreender, identificar e selecionar os assuntos dos documentos. 

 

2.3 PRINCÍPIOS DE INDEXAÇÃO 

 

A literatura apresenta procedimentos para auxiliar o bibliotecário a identificar e 

selecionar os assuntos dos documentos no processo de indexação. Nesse sentido, a partir do 

documento do UNISIST (1981) e da NBR 12676/1992, discutiremos os princípios de 

indexação. 

O UNISIST (Sistema das Nações Unidas de Informação em Ciência e Tecnologia) 

foi criado em 1972 e consiste em um programa que objetivava a formação de uma rede 

mundial para disseminação de informação científica e tecnológica. Em 1981 foi publicada a 

obra em português com o título "Princípios de Indexação", com o objetivo de orientar os 

indexadores nas suas atividades. 

Em seu documento, o UNISIST (1981) destaca que tanto sistemas manuais como 

mecânicos, como também o uso concomitante desses dois tipos de sistemas, podem se 

beneficiar das regras gerais discriminadas nos princípios. Para tanto, o UNISIST (1981, p. 85-

86) discrimina três etapas para se determinar o assunto do documento: ―1.compreensão do 

conteúdo do documento como um todo, objetivos do autor, etc.; 2. identificação dos conceitos 

que representam este conteúdo, objetivos, etc.; 3. seleção dos conceitos válidos para 

recuperação‖. Ainda, de acordo com esse texto, esses três estágios podem acontecer ao 

mesmo tempo. 

As recomendações desse documento apontam que os objetivos do autor do 

documento podem ser encontrados na introdução, apresentação, enquanto que o resultado 

desses objetivos pode ser encontrado na conclusão, no pósfácio (UNISIST, 1981). 

Foskett (1973, p. 23) também indicou ―atalhos‖ para facilitar a identificação do 

assunto do documento, indicando que tais informações desses ―atalhos‖ podem evidenciar um 

primeiro passo para uma abordagem posterior mais aprofundada sobre um determinado 

aspecto encontrado no documento: 
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―ler o sumário, o prefácio ou a introdução, ou o comentário do editor na orelha da 

obra; talvez o autor haja preparado um resumo, no caso de um artigo de periódico ou 

relatório técnico; podemos recorrer às reinvindicações no caso de uma especificação 

de patente. Todas essas sugestões proporcionarão alguma indicação acerca do 

assunto e apontarão certas linhas de raciocínio se desejarmos nos aprofundar ainda 

mais na matéria, por exemplo, consultando um dicionário técnico‖. 

As recomendações do UNISIST (1981, p. 87) destacam que é muito importante 

observar todas essas partes, mas chama a atenção para o fato de que ―tanto o título quanto o 

resumo podem ser inadequados e em muitos casos nenhum dos dois será uma fonte segura do 

tipo de informação requerida por um indexador‖. 

De forma análoga, ao dissertarem sobre a identificação de pontos de acesso, Mey e 

Silveira (2009) destacam a prudência no momento de se identificar o assunto do documento. 

Deve-se ter muito cuidado no uso do título como fonte para determinação do 

assunto. Faz parte do anedotário da biblioteconomia a história do catalogador que 

classificou a obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda, em Botânica 

[…]. Outro exemplo significativo são os itens Viva o povo brasileiro, de João 
Ubaldo Ribeiro, e O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, completamente distintos, 

apesar das semelhanças de título e do nome dos autores. (MEY; SILVEIRA, 2009, 

p. 162). 

Na identificação dos conceitos que representam a essência do assunto do documento, 

as recomendações do UNISIST (1981) sugerem uma abordagem mediante análise por 

categorias contidas no próprio documento como: fenômeno; processo; propriedades; 

operações; material; equipamento. 

Por exemplo, ao indexar trabalhos sobre ―terapia por drogas‖ o indexador deve 

observar sistematicamente a presença ou ausência de conceitos relativos a doenças 

específicas, o nome ou tipo de droga, modo de administrar resultados obtidos e/ou 

efeitos colaterais, etc. Do mesmo modo, documentos sobre ―a síntese de compostos 

químicos‖ devem ser examinados para determinação de conceitos que indiquem o 
processo de fabricação, as condições de operação, os produtos obtidos, etc. 

(UNISIST, 1981, p. 87-88). 

Já para a seleção dos conceitos, o UNISIST (1981) recomenda não ser obrigatório 

adotar todos os conceitos que foram identificados durante o exame do documento, pois ―a 

escolha dos conceitos que serão selecionados ou rejeitados depende do objetivo para o qual as 

informações são indexadas‖ (UNISIST, 1981, p. 88). 

Ainda no contexto da seleção dos conceitos, segundo o UNISIST (1981), dois 

aspectos que mais impactam a atribuição dos conceitos nos índices são a exaustividade e a 

especificidade. Na exaustividade deve-se considerar que não há limites para atribuição de 

conceitos num índice mas, se não for possível inserir todos os conceitos, o indexador deverá 

ser o responsável por escolher os que serão adotados no índice, levando em conta, nesse caso, 

o assunto que representa o documento de forma mais ampla. 
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No que se refere à especificidade, os termos devem ser o mais próximo possível à 

mensagem que o documento deseja revelar (UNISIST, 1981). Entretanto, as recomendações 

esclarecem que, caso o autor desenvolva as suas ideias de forma incompleta, o indexador 

poderá escolher conceitos mais amplos para a indexação do documento. 

De opinião aproximada ao UNISIST (1981), Lancaster (2004, p. 27) informa que ―A 

exaustividade [...] corresponde, grosso modo, ao número de termos atribuídos em média [ao 

documento]. [...] implica o emprego de termos em número suficiente para abranger o 

conteúdo temático do documento de modo bastante completo‖, permitindo mais pontos de 

acesso. Sobre especificidade, Lancaster (2004, p. 29) destaca que é um princípio ―segundo o 

qual um tópico deve ser indexado sob o termo mais específico que o abranja completamente‖. 

Lancaster (2004, p. 34) exemplifica o princípio da especificidade: "[...] um artigo que trate do 

cultivo de laranjas será indexado sob LARANJAS e não sob FRUTAS CÍTRICAS ou 

FRUTAS‖. 

Cesarino e Pinto (1980, p. 35), dentro do contexto de especificidade e exaustividade, 

compartilham que 

A especificidade se refere, então, ao estabelecimento do grau de precisão com que 

poderemos realmente determinar o assunto principal de um documento. Por 

exemplo, na análise de um artigo sobre ―Medidas de prevenção contra sequestros 

aéreos em aeroportos internacionais‖ um sistema que admita uma especificidade 

maior permitirá selecionar este conjunto de conceitos para representação do assunto: 

―sequestros‖. Considerando-se o exemplo anterior, um sistema com grande grau de 
exaustividade permitiria que se desse entrada para ―Aeroporto de Orly‖, ―Aeroporto 

do Galeão‖, se o documento tratasse desses aeroportos específicos como sub-tema. 

Entendendo que a tarefa de selecionar os conceitos necessita de orientação, Redigolo 

(2014) recomenda as seguintes notas para seleção dos conceitos: não selecionar os conceitos a 

partir do registro de cooperação de modo a adequar os conceitos ao contexto da unidade de 

informação, seus usuários, normas e vocabulário controlado; selecionar os conceitos após 

proceder a análise de conteúdo; cumprir as etapas de análise de assunto (leitura, identificação 

e seleção de conceitos); validar os termos com base em uma linguagem controlada, que deve 

ser de conhecimento do bibliotecário; fazer a atualização dessa linguagem; e realizar 

discussões periódicas com outros profissionais para troca de experiências e dúvidas. 

Após a identificação e seleção dos conceitos representativos de um documento, é 

necessário que os mesmos sejam traduzidos numa linguagem do sistema. Nesse sentido, o 

UNISIST (1981) indica instrumentos de indexação para fundamentar essa tradução. Esses 

instrumentos podem ser verbais (tesauros, listas de cabeçalhos de assunto) ou notacionais/ 

simbólicos (números de classificação) (UNISIST, 1981, p. 90). 
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O UNISIST (1981) reforça que os bibliotecários devem conhecer bem os 

instrumentos de indexação e alerta para as possíveis limitações que eles podem ocasionar. 

Como exemplo dessa possível limitação, as recomendações mencionam que os termos 

advindos das listas de cabeçalhos de assunto ou dos números de classificação poderão não 

espelhar fielmente os conceitos do documento que foram previamente trabalhados. 

Caso o bibliotecário use tesauro para traduzir o conceito do documento, recomenda- 

se o uso de termos mais específicos. No uso dos números de classificação na tradução, o 

bibliotecário deve estar ciente de que estes apresentam um significado mais amplo e com a 

possibilidade de não representar corretamente o conceito do documento (UNISIST, 1981). 

Outra Norma que foca nos princípios a serem seguidos no momento da indexação é a 

Norma Brasileira - NBR 12676/1992, que é tradução da ISO 5693:1985, e que foi publicada 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (FUJITA, 2003). Essa, assim como o 

UNISIST (1981), fornece recomendações e procedimentos para se examinar, identificar e 

traduzir os conceitos dos documentos no momento da indexação. Interessante mencionar que 

as recomendações da UNISIST geraram a Norma ISO 5693. 

A NBR 12676/1992 apresenta uma seção denominada "condições específicas", que 

está dividida em estágios da indexação, análise do documento, identificação dos conceitos e 

seleção dos termos de indexação. 

Na parte sobre a análise do documento, a NBR 12676/1992 sugere que seja feita a 

observação do tipo de documento a ser indexado antes de se iniciar o exame do documento 

propriamente dito. Na NBR 12676/1992 há a adoção dos termos documentos impressos 

(denominados documentos gráficos pelo UNISIST) e documentos não impressos 

(denominados documentos não gráficos pelo UNISIST). Ainda na etapa de análise, a NBR 

12676 considera que deve ser feita uma leitura do documento, sendo sugeridas as seguintes 

partes do documento: ―título e sub-título; resumo se houver; sumário; introdução; ilustrações, 

diagramas, tabelas e seus títulos explicativos; palavras ou grupos de palavras em destaque 

(sublinhadas, impressas em tipo diferente, etc.); referências bibliográficas‖ (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 2). 

Como primeiro passo da abordagem analítica, a leitura do documento deve ser 

realizada de forma atenta para que não seja desconsiderado nenhum assunto importante 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992). A NBR 12676 salienta 

ainda, como o UNISIST (1981), que ―Não se recomenda indexar apenas por qualquer um 

destes elementos isoladamente, pois em muitos casos eles não representam fonte confiável do 

tipo de informação necessária ao indexador, exigindo uma leitura mais aprofundada do 
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documento‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 2). 

Um ponto a ser destacado na apresentação dos procedimentos da NBR 12676/1992 

refere-se à compreensão do conteúdo do documento. Enquanto que no UNISIST (1981, p. 87) 

é adotado o termo ―examinar‖, na NBR 12676 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1992, p. 2) é usado o termo ―leitura‖. Nesse sentido, inferimos que ambos os 

conceitos apresentam o mesmo objetivo, que é compreender o assunto do documento. 

Na seção sobre identificação dos conceitos, a NBR 12676 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 2) apresenta uma forma mais abrangente 

do que aquela apresentada pelo UNISIST (1981), por não se restringir ao "esquema de 

categorias existente na área coberta pelo documento" do UNISIST (FUJITA, 2003, p. 66). A 

NBR 12676 propõe os questionamentos abaixo que devem ser feitos pelo indexador. 

a) qual o assunto de que trata o documento? b) como se define o assunto em termos 

de teorias, hipóteses, etc.? c) o assunto contém uma ação, uma operação, um 

processo, etc.? d) o documento trata do agente dessa ação, operação, processo, etc.? 

e) o documento se refere a métodos, técnicas e instrumentos especiais? f) esses 

aspectos foram considerados no contexto de um local ou ambiente especial? g) 

foram identificadas variáveis dependentes ou independentes? h) o assunto foi 

considerado sob um ponto de vista interdisciplinar? (p. ex. : um estudo sociológico 
da religião? (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 

2). 

A NBR 12676 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992) 

pontua que outras perguntas podem ser elaboradas caso a identificação dos conceitos aborde 

aspectos mais específicos. 

No que diz respeito à seleção dos conceitos, a NBR 12676 nos recomenda 

considerar: 

escolher os conceitos que forem considerados os mais apropriados para uma 

determinada comunidade de usuários; adaptar tanto os instrumentos de indexação 

como os próprios procedimentos em função retroalimentação obtida através dos 

pedidos de informação. Esta adaptação, entretanto, não deve alterar a estrutura ou a 

lógica da linguagem de indexação. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1992, p. 3). 

A NBR 12676 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992) 

considera os aspectos especificidade e exaustividade no contexto do tópico sobre identificação 

dos assuntos dos documentos, sinalizando que também devem ser considerados na seleção dos 

conceitos. Diferentemente, o UNISIST (1981) trata esses aspectos no tópico sobre seleção de 

conceitos propriamente dito. A NBR 12676 conceitua exaustividade como sendo o aspecto 

que "se refere ao número de conceitos representados pelos termos atribuídos a um documento 

pelo indexador" (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 3). Já 
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especificidade é definida como o aspecto que "se refere ao grau de precisão com que um 

termo define determinado conceito no documento" (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 3). 

É importante, ainda nesse contexto da especificidade, não comprometer o sistema de 

informação com termos que não são essenciais em um documento, como por exemplo: nomes 

de equipamentos. Nesse caso, pode-se adotar termos mais amplos para designar esses 

conceitos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992). 

Pela NBR 12676 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992), 

a seleção de termos de indexação está inserida no contexto de tradução. Apesar da etapa da 

tradução não ser o foco de nossa pesquisa, evidenciaremos algumas informações. 

Na seleção dos termos há as seguintes recomendações: 

a) Usar os descritores cabíveis já existentes na linguagem de indexação utilizada; 

b) Para os termos que representam novos conceitos, deve-se verificar sua precisão e 

aceitabilidade em instrumentos de referência, tais como: dicionários e enciclopédias 

de autoridade reconhecida nas suas especialidades; tesauros, especialmente os 

elaborados de acordo com a ISO 2788 ou ISO 5964; tabelas de classificação 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 3). 

Ademais, é admitida a consulta a especialistas na área de assunto para a tradução dos 

conceitos. Além disso, é imprescindível o conhecimento de todos os instrumentos que serão 

usados no momento da tradução, como tesauros, tabelas de classificação, entre outros, no que 

tange às suas aplicabilidades e limites (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1992). 

Outro fato que pode acontecer é a possibilidade de não encontrarmos em nenhuma 

linguagem de indexação, como as citadas acima, os termos necessários para representar o 

conceito no sistema de informação. A NBR 12676 sugere alternativas para solucionar essa 

questão por meio da adoção de conceitos: 

a)Expressos por termos ou descritores que são imediatamente admitidos na 

linguagem de indexação; b) Representados provisoriamente por termos mais 

genéricos, deixando os novos conceitos para inclusão ulterior na linguagem de 
indexação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 3). 

A seguir, apresentamos as etapas e procedimentos para indexação identificados na 

literatura. 

 

2.4 INDEXAÇÃO: ETAPAS E PROCEDIMENTOS 

 

Como já explicitado, a indexação é um processo que compreende a análise e 
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descrição do assunto do documento. Diferentes autores da área de Ciência da Informação se 

dedicaram a estudar as etapas do processo de indexação. Ao fazermos a revisão de literatura, 

observamos que não há unanimidade sobre a quantidade de etapas a serem percorridas pelo 

bibliotecário, fato confirmado por Mai (2001). 

Lancaster (2004, p. 8), em seu livro seminal "Indexação e Resumos: teoria e prática", 

evidencia duas etapas na indexação: análise conceitual e tradução. De forma semelhante, para 

o UNISIST (1981, p. 84) as etapas da indexação são compostas pelo ―estabelecimento dos 

conceitos tratados no documento, isto é, o assunto; e tradução dos conceitos nos termos da 

linguagem de indexação‖. 

Já na NBR 12676/1992 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1992, p. 2) são discriminadas três etapas: ―exame do documento e estabelecimento do assunto 

de seu conteúdo; identificação dos conceitos presentes no assunto; tradução dos conceitos 

selecionados nos termos da linguagem de indexação‖. Farrow (1991, p. 150, tradução nossa) 

também menciona três etapas: ―exame do documento e estabelecimento do assunto; 

identificação dos principais conceitos presentes no assunto; expressão dos conceitos 

selecionados numa linguagem de indexação‖. 

Chu e O‘Brien (1993, p. [2], tradução nossa) destacam quatro etapas no processo de 

indexação: ―análise do assunto do texto; expressão do assunto nas palavras dos indexadores; 

tradução num índice de vocabulário; expressão do assunto em termos de índices‖. A 

quantidade de etapas também é abordada por Van Slype (1991, p. 132-133, tradução nossa), 

que as discorre como: ―exame do documento; seleção dos conceitos; tradução dos conceitos 

em descritores; estabelecimento de links sintáticos entre os descritores‖. 

Como uma forma de melhor sistematizar as etapas evidenciadas pelos autores acima 

sobre o processo de indexação, apresentamos as etapas discriminadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Etapas do processo de indexação 

Autores Etapa de Análise Etapa de Tradução 

Lancaster (2004) Análise conceitual Tradução 

UNISIST (1981) Estabelecimento de conceitos  Tradução dos conceitos numa 
linguagem de indexação 

NBR 12676 (1992) Exame do documento e 

Estabelecimento do assunto do 

documento; Identificação dos 
conceitos contidos nos assuntos 

Tradução dos conceitos numa 

linguagem de indexação 

Farrow (1991) Exame do documento e 

estabelecimento do assunto; 

Identificação dos principais 
conceitos presentes no assunto 

Expressão dos conceitos numa 

linguagem de indexação 

Chu e O'Brien (1993) Análise do assunto do texto; 

Expressão do assunto nas 

palavras dos indexadores. 

Tradução num índice de 

vocabulário; Expressão do 

assunto em termos de índices. 

Van slype (1991) Exame do documento; Seleção 
dos conceitos. 

Tradução dos conceitos em 
descritores; Estabelecimento de 

links sintáticos entre os 

descritores. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores citados. 

 

Mai (2000, p. 277, tradução nossa) explicita a seguinte opinião sobre a variação de 

etapas no processo de indexação: 

O procedimento de duas etapas consiste em uma etapa em que o assunto do 
documento é determinado e a outra etapa se refere à tradução do assunto e sua 

expressão na linguagem de indexação. O procedimento de três etapas insere uma 

etapa na qual o assunto é formulado explicitamente ou implicitamente. No 

procedimento de quatro etapas, a tradução do assunto numa linguagem de indexação 

consiste em duas etapas. Primeiro, o indexador traduz o assunto do seu vocabulário 

para o vocabulário usado na linguagem de indexação. Depois, o indexador constrói a 

entrada do assunto na linguagem de indexação na forma de termos de índices, um 

código de classificação, ou um cabeçalho de assunto. 

Segundo Lancaster (2004), apesar de haver uma diferença entre as etapas da 

indexação, elas podem ser executadas ao mesmo tempo. Rubi (2008) acrescenta que, apesar 

do processo de indexação ocorrer em etapas variadas, todas elas convergem para um mesmo 

ponto dentro da cadeia de operações de tratamento temático: análise, síntese e representação. 

 

2.4.1 Análise de assunto 

 

Na literatura, o processo de identificação do assunto do documento é denominado 

como análise de assunto, apresentando as variações análise temática, análise documentária, 

análise de conteúdo (NAVES, 1996). 

Podemos verificar, de acordo com os autores apresentados na seção 2.2.2, que na 
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atividade de tratamento temático do documento, na qual o objetivo é representar um dado 

documento segundo seu conteúdo ou tema, que a análise de assunto consiste no primeiro 

estágio do processo de indexação, em que há a identificação do assunto. 

Cesarino e Pinto (1980, p. 32) destacam que a análise de assunto é um processo 

muito importante para a recuperação de informações, ocorrendo em dois momentos: 

a) Quando recebem um documento e devem dar entrada deste num sistema de 

informações. Nesta situação farão uma análise com o objetivo de determinar o 
conteúdo informativo do documento em questão, tendo em vista o objetivo do 

sistema e as necessidades dos usuários. b) Ao receberem um pedido de informação, 

devem fazer uma análise deste com o objetivo de compreender a necessidade de 

informação transmitida pelo usuário, identificar os conceitos existentes no pedido e 

traduzi-los para a linguagem adotada pelo sistema. 

Albrechtsen (1993) propõe três concepções para a análise de assunto: concepção 

simplista; concepção orientada para o conteúdo e concepção orientada para demanda. Na 

concepção simplista, os assuntos podem ser capturados por processo de indexação automática. 

É um exame mais superficial, limitando-se à identificação de elementos linguísticos sem uma 

interpretação mais profunda do conteúdo do texto. A concepção orientada para o conteúdo 

envolve uma interpretação mais consistente, vai além da identificação de elementos sintáticos 

e gramaticais, portanto, leva em conta o contexto do documento e, sendo assim, necessita da 

intervenção humana no processo de indexação. Nesse sentido, sua operacionalização é mais 

profunda que a concepção simplista. Na concepção orientada para demanda, os documentos 

servem para transmitir informações. Consequentemente, o sistema de informação deve estar 

preparado para atender às demandas informacionais dos usuários, cabendo, portanto, a esse 

sistema de informação uma função de intermediário entre os documentos e os usuários. 

Naves (1996), analisando as concepções propostas por Albrechtsen (1993), indica 

que as duas primeiras concepções (simplista e orientada para o conteúdo) se complementam, 

diferentemente da concepção orientada para a demanda, pois essa representa a tradução do 

conceito por uma linguagem de indexação. 

De certa forma, podemos considerar que a concepção orientada para o conteúdo se 

aproxima da primeira abordagem de análise de assunto apresentada por Cesarino e Pinto 

(1980), uma vez que focam, primeiramente, na etapa de compreensão do conteúdo do 

documento para identificação do conceito. 

Fujita (2013b) discrimina quatro fases no processo de análise de assunto: 

determinação da tematicidade intrínseca; identificação de conceitos; seleção de conceitos; e 

determinação da tematicidade extrínseca. A autora (FUJITA, 2013b, p. 47) afirma que a 

tematicidade intrínseca diz respeito à "representação por conceitos do assunto mais 
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significativo do conteúdo considerando-se o autor", enquanto que a identificação da 

tematicidade extrínseca se detém no usuário e no que ele considera mais significativo 

(FUJITA, 2013b). 

Dado o exposto, compreendemos que a análise de assunto é uma etapa muito 

significativa no processo de indexação, pois é a partir dela que se identificam os conceitos que 

representarão o documento no âmbito de um sistema de informação. 

Segundo Dal‘Evedove e Fujita (2012, p. 126), ―O primeiro processo de análise ou 

etapa analítica tem por objetivo revelar, a partir de um trabalho intelectual, os conceitos que 

melhor representem a essência do conteúdo informacional do documento [...]‖. Para se 

realizar esse trabalho intelectual, é necessário que seja executada uma ação que possibilite a 

operação desse trabalho, que é a leitura. 

Assim, nossa primeira suposição é a de que, para extrair termos do documento o 

indexador precisa lê-lo e a obtenção dos termos é feita durante a leitura. O fato é 

que, se examinarmos essa suposição a partir da visão técnica e normativa (ISO, 

1985), verificaremos que esse momento, denominado por muitos de análise de 

assunto ou, genericamente, de indexação, é uma das etapas da análise realizada logo 

em seguida à leitura e, dentro do quadro teórico da área de análise documentária 

(CINTRA, 1987; KOBASHI, 1994), está condicionado à realização da leitura. 
(FUJITA, 1999, p. 101, grifo do autor). 

Nesse contexto, Fujita e Rubi (2006, p. 1) pontuam que ―o indexador é um leitor que 

interage com o texto para cumprir o objetivo da indexação. Nessa interação, o indexador lê o 

texto‖. Essa leitura não é uma leitura voltada para lazer nem para qualquer outro objetivo que 

não seja técnico, profissional, documentário. 

A leitura técnica consiste na abordagem global dos itens informacionais, e tem por 

objetivo recolher os dados que permitirão o estabelecimento da representação desses 

itens nos sistemas de informação. [...] a leitura técnica busca, através de ferramentas 

específicas, a reconstituição bruta da informação veiculada no texto original. A 

leitura feita para fins de representação informacional visa assim a identificação e a 

extração de referências dos textos originais para sua posterior transformação em 

textos documentários como resumos, descritores ou palavras-chave. (MOURA, 

2004, p. 164). 

Desse modo, ―a leitura técnica tornou-se, assim, a estratégia clássica de leitura para 

análise de assunto‖ (DIAS; NAVES, 2013, p. 43), haja visto que ―o processo de análise inicia-

se pela leitura do texto e dela depende a qualidade da análise, síntese e representação‖ 

(FUJITA, 1999, p. 101). 

A leitura no âmbito documentário possui três variáveis: leitor-texto-contexto. Sobre 

essas variáveis Fujita (2004, p. [4]) nos explica que ―o leitor [é] munido de objetivos para a 

leitura, o texto [contém] as ideias do autor e o contexto [é] composto de elementos influentes 

na leitura‖. 
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Como a leitura documentária apresenta essas variáveis que podem interferir no ato de 

leitura do bibliotecário, para o tratamento informacional Fujita e Rubi (2006) apresentam um 

modelo de leitura que tem como objetivo facilitar o bibliotecário na identificação e seleção de 

conceitos de um dado documento. É conhecido como modelo de leitura documentária, sendo 

elaborado tendo em vista ―a dificuldade do indexador frente à complexidade da análise de 

assunto de documentos‖ (FUJITA; RUBI, 2006, p. 1). Portanto, o modelo ―propõe 

metodologia baseada no uso de estratégias de leitura‖ (FUJITA; RUBI, 2006, p. 1). 

A construção metodológica desse modelo está baseado na ―combinação da estrutura 

textual com a identificação de conceitos e sistemática de identificação de conceitos‖ 

(FUJITA; RUBI, 2006, p. 5). No Quadro 2 observamos que o modelo textual combina a 

análise conceitual, tendo em vista os aspectos: objeto, ação, agente, local, perspectiva do 

autor, entre outros elementos; questionamentos fundamentados na Norma NBR 12676/1992; e 

a apresentação das partes do texto em que tais informações podem ser localizadas. 
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Quadro 2 – Modelo de leitura para catalogação de assuntos de livros 

CONCEITOS QUESTIONAMENTO PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE CONCEITOS 

PARTES DA 

ESTRUTURA DO 

LIVRO 

OBJETO e PARTE(S) 

DO OBJETO 

(algo ou alguém que 
está sob estudo do 

autor) 

O documento possui em seu contexto 

um objeto sob efeito desta ação? 

SUMÁRIO E 

INTRODUÇÃO 

AÇÃO (processo 

sofrido por algo ou 
alguém) 

O assunto contém uma ação (podendo 

significar uma operação, um 
processo etc.)? 

SUMÁRIO E 

INTRODUÇÃO 

AGENTE (aquele ou 

algo que realizou a 

ação) 

O documento possui um agente que 

praticou esta ação? 

SUMÁRIO E 

INTRODUÇÃO 

MÉTODO (métodos 

utilizados para 

realização da 
pesquisa) 

Para estudo do objeto ou 

implementação da ação, o documento 

cita e/ou descreve modos específicos, 
por exemplo: instrumentos especiais, 

técnicas, 

métodos, materiais e equipamentos? 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO OU 

METODOLOGIA 

TEMPO (ano, 
período ou época) 

O estudo foi desenvolvido em 
período específico? É relevante 

representá-los na Catalogação de 

Assunto? 

SUMÁRIO 
INTRODUÇÃO OU 

METODOLOGIA 

LOCAL OU 

AMBIÊNCIA (local 

físico onde foi 
realizada a pesquisa) 

Todos estes fatores são considerados no 

contexto de um lugar específico ou 

ambiente? 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO OU 

METODOLOGIA 

PONTO DE VISTA 

DO AUTOR 

O assunto foi considerado de um ponto 

de vista, normalmente não associado 

com o campo de estudo (por exemplo, 
um estudo sociológico ou religioso)? 

INTRODUÇÃO E 

PREFÁCIO 

CAUSA E EFEITO 

Causa 
(ação+objeto)/Efeito 

Considerando que a ação e o objeto 

identificam uma causa, qual é o efeito 
desta causa? 

CONCLUSÕES 

OU PARTE FINAL 

Fonte: Fujita (2013b). 

 

As perguntas realizadas com base na NBR 12676/1992 objetivam identificar 

conceitos correspondentes. A abordagem proposta por Fujita (2013b) permite um exame 

inicial dos aspectos externos do livro, de modo a identificarmos elementos da contracapa e da 

orelha; e dos aspectos internos, compostos pelos elementos pré-textuais. Em seguida, 

recomenda a análise do sumário e, partindo para as partes textuais, verificar a introdução, 

títulos e subtítulos dos capítulos e conclusão. Os termos identificados por ocasião da análise 

podem ser confirmados no índice, caso tenha. Sendo um livro composto por capítulos com 

diferentes autores, a análise deverá ser feita capítulo a capítulo. O bibliotecário deve sempre 
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se perguntar se determinado assunto é relevante para o usuário e para a unidade de 

informação. Por fim, analisar as conclusões para identificar causa e efeito. 

Para se extrair os conceitos de um documento, é necessário que o bibliotecário 

compreenda o tema do documento. Segundo Redigolo (2010), o bibliotecário, ao abordar o 

item documentário no momento da catalogação de assunto, explicita os objetivos da leitura 

que realiza, dedicando sua atenção para as áreas importantes do item, como título, sumário, 

prefácio, página de rosto, verso da página de rosto, ficha catalográfica, introdução e 

referências bibliográficas. No momento da identificação dos conceitos, o bibliotecário realiza 

a análise de assunto a partir da interpretação do conteúdo do item documentário e da 

identificação de conceitos relacionados ao conteúdo, e identificação de conceitos relativos ao 

contexto do documento. Já na etapa de seleção dos conceitos, após identificar os termos, o 

bibliotecário considera o usuário da unidade de informação, e realiza a tradução desses 

termos com base na linguagem documentária em uso, selecionando os conceitos. 

A identificação do tema ou ideia principal pelo bibliotecário responsável pela 

indexação é uma ação de grande importância em uma unidade de informação, pois é a partir 

dela que é respondida a pergunta ―de quê trata o documento‖, apresentada por Lancaster 

(2004). 

No entanto, não podemos desconsiderar que tema, tematicidade, assunto, aboutness, 

subject, ideia, entre outros, são conceitos que ainda não apresentam unanimidade entre os 

diversos autores na CI. Por vezes são usados como sinônimos, em outras não. 

Fujita (2003, p. 80) explica que  

tematicidade sempre será o conteúdo relevante do documento, porém, algumas 

variáveis irão influenciar na determinação desse conteúdo, como os interesses 

informacionais dos usuários do sistema de informação, entre outras. Portanto, a 

escolha de um assunto de um documento sempre estará relacionada com os 

interesses de tais usuários, independente da quantidade de informações referentes ao 

assunto selecionado. 

Tematicidade, para Cunha e Cavalcanti (2008, p. 358), é sinônimo de aboutness e diz 

respeito à 

 
Compreensão individual, intrínseca, do assunto tratado em um documento, sua 

interpretação, também individual, e sua tradução em termos (descritores ou palavras) 

de indexação, que se encontram incluídos em um vocabulário específico (ou tesauro, 

ou lista de palavras-chave); atinência, concernência, sobrecidade.  

 

Por sua vez, tema, na visão dos mesmos autores (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 

359) refere-se ao ―assunto, ideia ou proposição que se desenvolve em um discurso, uma obra 

literária‖. 
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Guedes (2009, p. 15) traz à luz o entendimento de aboutness dissertando este ―como 

conceito que representaria a noção de que existe em todo documento uma ideia principal, um 

tema fundamental, que não se altera em relação ao uso que lhe é atribuído‖. 

Maron (1977 apud GUEDES, 2009, p. 41) apresenta três formas para aboutness: S-

about (subjective about), O-about (objective about), R-about (retrieval about) 

S-about (subjective about): o about interior, gerada da experiência psicológica de 

análise, leitura de uma obra; é a que referimos anteriormente como pouco passível 
de ser expressa ou descrita pelo indivíduo: O-about (objective about): em 

contraponto ao anterior, o O-about refere-se ao conceito que pode ser observado 

externamente em uma situação de recuperação de informação, ou seja, refere-se ao 

atual ou potencial comportamento de busca ou pesquisa de documentos; R-about 

(retrieval about): este conceito de about, também pode ser observado e mensurado, 

pois refere-se a probabilidade de satisfação dos usuários com um determinado 

documento a partir de uma determinada busca. 

Tanto para Albrechtsen (1993) como para Hjorland (2001), o termo subject tem sido 

usado como aboutness, contribuindo para a discussão de que subject e aboutness são 

similares. 

Dias e Naves (2013) apresentam assunto como o resultado da extração de conceitos. 

Para os autores (DIAS; NAVES, 2013, p. 58), ―a essência do tema e sobre o que o autor 

escreveu são outras formas de designar o assunto‖. Cunha e Cavalcanti (2008, p. 35) também 

discorrem sobre essa questão ao indicar que ―assunto é qualquer conceito ou combinação de 

conceitos, considerados como um todo‖. Para esses autores (CUNHA; CAVACANTI, 2008, 

p. 35), outros termos podem ser considerados equivalentes a assunto como tema e tópico. 

Ademais, Cunha e Cavalcanti (2008, p. 35) mencionam os termos em inglês para assunto: 

matter, subject, subject matter. 

Lancaster (2004) se posiciona de forma enfática ao afirmar que essas diferenças 

terminológicas não se constituem em barreiras que venham a impedir de o indexador escolher 

termos que representem esse documento e que permitam a recuperação do mesmo por 

quaisquer pessoas. 

Não obstante a todas essas discussões em torno desses termos, consideraremos no 

âmbito dessa pesquisa que ―A tematicidade é pertinente à análise de assunto porque estamos 

tratando de seu objetivo principal que é a identificação do assunto ou tema mediante análise 

conceitual composta de identificação e seleção de conceitos‖ (FUJITA, 2003, p. 78). 

Quanto à identificação do tema, Fujita e Rubi (2006, p. 6) sugerem o método abaixo: 

Uma dica importante para identificação do tema é fazer um questionamento por 

categorias temáticas: o que? (categoria essencial); quando?, onde?, como? 
(categorias acessórias), que podemos denominar de estratégia de inferência e 

considerá-la como elemento fundamental dos modelos de leitura para indexação. 
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De forma similar, para Tálamo (1987 apud FUJITA; RUBI, 2006, p. 5-6), a 

identificação do tema no texto técnico-científico encontra-se na parte do objetivo. Entretanto, 

para poder identificá-lo com mais clareza, a autora propõe a seguinte abordagem: Quem (ser); 

O quê (tema); Como (modo); Onde (lugar); e Quando (tempo). 

Kobashi (1994) também articula formas para se realizar uma leitura profícua em 

termos de identificação temática. Inicialmente, a autora (KOBASHI, 1994) propõe a 

identificação do tema a partir da leitura do objetivo do texto. Para tanto, Kobashi (1994) nos 

indica duas categorias a serem consideradas como parâmetro da leitura: categoria essencial, 

representada pela pergunta "O quê"; e categorias acessórias, que consistem nas perguntas 

"Quando; Onde; Como". Para a elaboração do enunciado temático se faz necessário selecionar 

e combinar as categorias temáticas pertinentes tendo como parâmetro a política do sistema de 

indexação. 

Essas perguntas são realizadas a elementos do texto. Para isso, o bibliotecário precisa 

conhecer o tipo e as partes do texto para abordá-lo com facilidade. Seguindo essa proposta, 

seguimos para a subseção seguinte abordando informações sobre tipologia textual. 

 

2.4.1.1 Tipologia textual 

 

Nas suas atividades profissionais, o bibliotecário faz a leitura de textos, sendo 

necessário compreender o que está escrito para poder identificar os principais elementos do 

material bibliográfico. Essa compreensão, em medida, parte do princípio de que é necessário 

conhecer a tipologia do texto a ser analisado. Dessa forma, o bibliotecário poderá abordar 

esse mesmo texto de forma mais objetiva, permitindo que a identificação dos conceitos seja 

menos exaustiva e o menos baseada no ―bom senso‖. 

Nesse sentido, pontuam Fujita e Rubi (2006, p. 5) que 

[...], uma parte importante do processo de compreensão de leitura é justamente essa 

habilidade de reconhecer o gênero do texto, bem como os diferentes tipos de textos, 
que poderá subsidiar o leitor quanto à necessária identificação da idéia principal ou o 

tema do texto. 

Consideramos como texto o documento que é expresso em linguagem verbal, 

linguagem não verbal e pelo uso concomitante das duas linguagens. 

Os diferentes tipos de linguagens são detalhados por Ingles e Godoy (2013, p. 4, 

grifo nosso): 

Linguagem verbal - Linguagem verbal é, portanto, aquela que tem por unidade a 

palavra (oral ou escrita); Linguagem não verbal – A linguagem não verbal utiliza 
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qualquer código que não seja a palavra, como a música, que tem o som por sinal, a 

dança, que tem o movimento, a mímica, que tem o gesto, a pintura, a fotografia e a 

escultura, que tem a imagem por sinal; Linguagem mista - No contexto atual, 

percebemos que as interações sociais são marcadas pelo entrelaçamento entre o 

desenho, a fotografia, a ilustração, a figura, os sons, o movimento e os textos 

verbais. Assim, podemos dizer que essas linguagens são mistas. 

Dadas essas possibilidades de composição, o texto é passível de conter elementos 

linguísticos que, harmonicamente combinados, formam um conjunto coeso e coerente com a 

finalidade de facilitar a comunicação da mensagem contida no texto. A partir dessa 

construção harmônica, o texto apresenta gêneros e tipos apropriados para cada finalidade. 

O texto, em sentido amplo, designa uma unidade de comunicação organizada 

sintagmaticamente e dotada de coesão e coerência. Há diversas tentativas de 

classificar os textos dentro de tipologias. Assim, eles podem ser vistos, entre outros 

enfoques, pela estrutura interna (descritivo, narrativo, dissertativo) ou pela 
finalidade a que se propõem (texto técnico, científico, didático, jornalístico, jurídico, 

político, etc.). (KOBASHI, 1994, p. 112). 

No que se refere à tipologia textual e ao gênero textual, esses são apresentados de 

forma diferenciada na literatura. Para Carmo Garcez (2017, p. 51), enquanto a natureza 

linguística intrínseca de uma composição define os tipos textuais, ou seja, "As escolhas 

lexicais, os aspectos sintáticos, o emprego de tempos verbais, as relações lógicas estabelecidas 

definem o tipo textual", os gêneros textuais são os "eventos discursivos maleáveis, dinâmicos, 

que se delineiam e se estruturam conforme a situação e os objetivos específicos do momento e 

são realizados em práticas comunicativas concretas". 

Tal opinião é compartilhada por Barroso (2011, p. 139) ao afirmar que ―os gêneros 

textuais, como construtos de natureza social, cognitiva e linguística, funcionam como 

modelos de referência para o usuário da língua‖. A autora cita os diferentes gêneros textuais 

que são estruturados de acordo com sua ambiência e uso: 

[...] na esfera jurídica, o parecer, a petição, a intimação, a sentença são exemplos de 

gêneros de texto mais recorrentes; na esfera religiosa: a novena, a ladainha, a reza; 
na esfera acadêmica: a conferência, a palestra, a comunicação em congressos, o 

artigo científico, a resenha, o relatório. Todos esses são exemplos de organização 

discursiva da linguagem, ou seja, de gêneros textuais. Poderíamos citar outros 

gêneros que circulam em instâncias menos formais, como o bate-papo, o recado, o 

bilhete, o e-mail, o scrap postado nas redes sociais (Orkut, Facebook e outros), o 

twit postado no Twitter, etc (BARROSO, 2011, p. 139, grifo da autora). 

Carmo Garcez (2017) apresenta diferentes tipos de textos, conforme citados abaixo: 

 Narrativo - tem como característica a predominância de verbos no pretérito 

passado, e estruturas que indicam ações no tempo e no espaço. Ex. A aula que eu 

ministrei ontem teve a participação dos alunos de graduação.

 Descritivo - é composto por verbos no presente ou no pretérito imperfeito, com 

complementos circunstanciais. Ex. O jogador dribla pela esquerda e chuta na 
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direção do gol. O goleiro abraça a bola.

 Dissertativo - Expositivo - caracteriza-se pela exposição de informações, 

definições, conceitos e ideias. Ex. a biblioteca é a organização que tem por função 

organizar, tratar e disseminar as informações contidas nos registros.

 Dissertativo - Argumentativo - caracteriza-se pela organização das ideias, com o 

objetivo de convencer o leitor. Geralmente se destacam as qualidades e 

informações sobre o objeto ou fenômeno. Ex. Nelson Rodrigues é o maior 

dramaturgo brasileiro por ser revolucionário e renovador. Suas obras são 

estudadas no âmbito dos cursos de Letras (CARMO GARCEZ, 2017). 

 Injuntivo - caracteriza-se por ter o foco no leitor ou no ouvinte. Faz uso de verbos 

no imperativo, incitando a ação. É frequente nos textos didáticos, guias, manuais, 

entre outros. Ex. Para fazer estrogonofe, corte o peito de frango em cubos de 2,5 

cm, transfira para uma tigela e mantenha em temperatura ambiente enquanto 

prepara o restante dos ingredientes. 

 

A autora (CARMO GARCEZ, 2017) pontua que um determinado gênero pode sofrer 

influência de vários tipos de texto em sua formação. Sobre isso, relata que ―Um gênero como 

o romance, por exemplo, em que predomina a atitude enunciativa de narrar, pode conter 

passagens descritivas, expositivas, argumentativas, tanto na fala do narrador como na dos 

personagens‖ (CARMO GARCEZ, 2017, p. 79). 

No contexto da presente pesquisa, o texto de interesse para fins de análise são os 

textos técnico-científicos, que consistem na ―matéria-prima da análise documentária‖ 

(KOBASHI, 1994, p. 113), uma vez que se objetiva analisar como os livros da área de 

Economia ambiental são catalogados e indexados pelos bibliotecários, no contexto das 

bibliotecas universitárias. 

Segundo Kobashi (1994, p. 114), ―O texto técnico-científico é um objeto complexo, 

normalmente, de natureza argumentativa, elaborado com o intuito de expor metodicamente os 

resultados da observação de um fenômeno‖. A autora (KOBASHI, 1994) apresenta três 

variantes do texto técnico-científico: texto científico; texto argumentativo ou dissertativo e 

texto expositivo. 

O texto científico se caracteriza por apresentar: um tema que se deseja desenvolver; 

um problema que consiste em uma questão a ser resolvida cientificamente; uma hipótese que 

vem a ser a solução temporária para o problema; metodologia, que apresenta as técnicas, 

operações e procedimentos adotados para a solução do problema; resultados obtidos a partir 

da interpretação dos fatos e a conclusão, que consiste em um comentário final sobre a 

incorporação dos resultados em um sistema teórico (KOBASHI, 1994). 

Sobre o texto argumentativo ou dissertativo, Kobashi (1994) esclarece que é 
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necessário a existência de uma tese, que vem a ser a apresentação de um ponto de vista sobre 

um determinado assunto; a exposição de argumentos para indicar ou não as qualidades do 

ponto de vista do autor; e uma conclusão que ratifica o ponto de vista em questão. No texto 

expositivo há a apresentação do problema, suas causas e consequências e, por fim, sua 

solução (KOBASHI, 1994). 

Podemos verificar que os diferentes tipos de texto são de fundamental importância 

para a transmissão de informações por parte de um determinado autor. Essas informações, por 

sua vez, são distribuídas pelas partes do texto. Por conta disso, conhecer as tipologias do texto 

também nos conduz a ter um entendimento das partes que compõem um texto, pois, segundo 

Fujita (2004, p. [6]), ―a estrutura do texto se articula ao seu conteúdo‖. 

Como explicitado anteriormente na nossa pesquisa, o objeto analisado é o livro. 

Portanto, julgamos necessário conhecer, com base na literatura, a sua estrutura. Posto isso, 

seguiremos para a subseção que aborda a estrutura do livro. 

 

2.4.1.2 Estrutura do livro 

 

Mey e Silveira (2009), no contexto da leitura técnica, mencionam partes do livro para 

obtenção de informações, destacando que a fonte principal de informação para livros é a 

página de rosto ou folha de rosto. Sobre as partes para descrição física as autoras (MEY; 

SILVEIRA, 2009, p. 99-100) indicam: 

página de rosto, também denominada folha de rosto ou folha de rosto; verso da 

página de rosto, identificado como ―outras [página] preliminares‖]; outras páginas 

que antecedem a página de rosto, também identificadas como ―outras preliminares‖; 

capa, também identificada como ―outras preliminares‖; colofão; encartes, bolsos ou 

pastas, se houver; apêndice e anexos, se houver; glossários, bibliografias e índices, 
se houver, muitas vezes a bibliografia aparece no final dos capítulos ou em notas de 

rodapé. 

No que se refere ao exame das partes do livro para compreensão do conteúdo do 

documento ou de informações sobre o autor, Mey e Silveira (2009, p. 100) apontam que o 

exame deve ser realizado considerando as seguintes partes: 

orelha (s); prefácio; sumário, isto é, a lista dos capítulos e partes na ordem em que 

aparecem no livro (às vezes, erroneamente, o sumário é denominado ―índice‖); 

introdução; dados biográficos em partes específicas; alguns editores os posicionam 

na última página do livro. 

Encontramos na NBR 6029 a estrutura do livro conforme abaixo discriminada: 

Parte externa: sobrecapa, capa, primeira capa, Segunda e terceira capas, Quarta 

capa ou contracapa, Folhas de guarda, Lombada, Orelhas; Parte interna: dividida 
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em três partes: Elementos pré-textuais: Falsa folha de rosto, Folha de rosto, Anverso, 

Verso, Errata, Dedicatória, Agradecimento, Epígrafe, Lista de ilustrações, Lista de 

tabelas, Lista de abreviaturas e siglas, Lista de símbolos, Sumário. Elementos 

textuais: Parte em que é desenvolvido o conteúdo, antecedida, opcionalmente, por 

prefácio e/ou apresentação. Elementos pós- textuais: Pósfacio, Referências, 

Glossário, Apêndice, Anexo, Índice, Colofão. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 4, grifo do autor). 

Como dito anteriormente, essas partes sofrerão um exame por parte do bibliotecário. 

Sobre isso, Fujita (2013b) menciona partes do livro que são importantes, tanto na parte 

externa como na parte interna (pré-textual, textual e pós-textual), para fins de exame, 

independentemente se esses elementos são obrigatórios ou opcionais em um livro. No que se 

refere à parte externa, a autora (FUJITA, 2013b) destaca a quarta capa ou contracapa ou costa. 

Segundo a NBR 6029, esses elementos ―Opcionalmente podem constar o resumo do conteúdo 

e o endereço da editora‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, 

p. 5). Outra parte destacada por Fujita (2013b) são as orelhas do livro. Nessa parte ―deve 

conter os dados biográficos do(s) autor(es) e comentário(s) sobre a obra. Podem constar 

público a que se destina e outras informações‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2006, p. 5). 

No que se refere à parte interna, nos elementos pré-textuais, Fujita (2013b) destaca a 

folha de rosto, que, segundo a NBR 6029, permite a localização de dados importantes sobre o 

trabalho; as listas de ilustrações que contém ―desenho, gravura, imagem que acompanha um 

texto‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 3); as tabelas 

―elemento demonstrativo de síntese que constitui unidade autônoma‖ (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 4); o sumário que apresenta como a obra 

está organizada (FUJITA, 2013b) e, por último, o prefácio que é um ―Texto de 

esclarecimento, justificação ou comentário, escrito por outra pessoa, também chamado de 

apresentação quando escrito pelo próprio autor‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 4). 

Ainda versando a parte interna, nas partes textuais Fujita (2013b) destaca a 

introdução que contém informações da obra como um todo; o desenvolvimento, que desenrola 

o tema do trabalho assim como os aspectos específicos da pesquisa e, por último, a conclusão, 

que apresenta ―as considerações finais do trabalho, o desfecho da pesquisa‖ (FUJITA, 2013b, 

p. 54). Nos pós-textuais, a autora (FUJITA, 2013b) elenca o posfácio, que vem logo após a 

conclusão. Esse possui característica explicativa, podendo apresentar informações que 

concordem ou não com a conclusão (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2006, p. 3) e, por último, as referências que listam as obras que foram 

consultadas para o desenvolvimento da obra (FUJITA, 2013b). 
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Dado o exposto, conhecer os diferentes tipos de textos e seus elementos constituintes 

permite ao leitor profissional, entre outros objetivos, abordar o texto com mais familiaridade, 

permitindo que a compreensão do mesmo seja eficaz e que possa permitir a identificação do 

conceito do mesmo. 

A metodologia proposta para a consecução da pesquisa será apresentada na próxima 

seção. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa apresenta abordagem qualitativa, bibliográfica, com caráter 

exploratório. No que se refere aos aspectos bibliográficos, o objetivo foi o de ―colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto [...]‖ (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183), com o objetivo de permitir ―[...] o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras‖ 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183). Portanto, foram consultados livros, teses, 

dissertações, artigos nacionais e internacionais para fundamentar a pesquisa. 

O levantamento bibliográfico foi realizado nas seguintes bases de dados: Pesquisa 

Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (BENANCIB), Base de Dados 

Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na International Society for Knowledge 

Organization - Brasil (ISKO BRASIL), Portal Periódicos da CAPES. Na busca foram 

adotados os termos: análise de assuntos; análise conceitual; análise documentária; 

catalogação; bibliotecas universitárias; indexação; organização da informação; organização do 

conhecimento; leitura documentária; economia; economia ambiental; economia ecológica. A 

partir dos artigos, dissertações e teses recuperados, procedeu-se a análise dos mesmos para 

avaliar a pertinência do conteúdo com o objetivo de nossa pesquisa. Também foram 

recuperadas as referências dos artigos, dissertações e teses consultadas por apresentarem 

aspectos que pudessem contribuir com o desenvolvimento do tema em estudo. 

No que tange aos aspectos exploratórios, esses estão no escopo maior denominado de 

pesquisa de campo, uma vez que está ―[...] voltado para o estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições e outros campos, visando à compreensão de vários aspectos da 

sociedade‖ (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 189). Sendo assim, o caráter exploratório da 

presente pesquisa refere-se à modalidade de pesquisa de campo. 

Por pesquisa exploratória entende-se que ―são investigações de pesquisa empírica 

cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema‖ (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p. 188). Com isso, apresenta três finalidades: ―Desenvolver hipóteses; Aumentar a 

familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma 

pesquisa futura mais precisa ou; Modificar e clarificar conceitos‖ (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p. 188). 

Posto isso, por meio da pesquisa de campo, com caráter exploratório 
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Obtém-se freqüentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do 

objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações entre as 

propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de 

procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observação 

participante, análise de conteúdo etc., para o estudo relativamente intensivo de um 

pequeno número de unidades, mas geralmente sem o emprego de técnicas 

probabilísticas de amostragem. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 188). 

Nesse sentido, podemos inferir que a pesquisa exploratória possui natureza 

investigativa e, por meio dela, dados sobre o objeto de estudo são passíveis de serem 

identificados. Na presente pesquisa, coletamos os dados in loco com a técnica do Protocolo 

Verbal (PV), de modo a acompanhar e verificar como o livro é abordado, como é feita a 

análise dos elementos do mesmo e a identificação do seu assunto. 

Protocolo verbal é uma técnica que tem como função captar tudo o que se passa na 

mente do indivíduo quando este a exterioriza (FUJITA, 2013b). Por conta disso, os 

―Protocolos são, geralmente, definidos como relatos verbais mentais conscientes dos 

informantes‖ (FUJITA, 2009, p. 51). Cervantes (2004, p. 86) pontua que ―À medida que o 

sujeito realiza uma tarefa, [...] ele verbaliza como resolve os problemas em relação ao 

vocabulário e a compreensão das idéias principais do texto‖ (CERVANTES, 2004, p. 86). 

Segundo Fujita (1999), a técnica do protocolo verbal não é recente, remontando à 

década de 1980 no contexto de pesquisas qualitativas no âmbito da Psicologia. Ademais, a 

autora relata que 

Durante a era do behaviorismo, eles [os cognitivistas] foram banidos da ciência. 

Segundo Ericsson e Simon (1987), quando o cognitivismo entrou em evidência 

como um novo paradigma, eles ressurgiram como principal fonte de dados para a 

pesquisa cognitiva. Este renascimento ocorreu dentro do arcabouço teórico do 

processamento da informação relacionado a estudos de solução de problemas 

(FUJITA, 1999, p. 107). 

A área de Psicologia Cognitiva, como também a de Educação, tem se aproveitado 

dessa técnica uma vez que visa à ―observação e investigação dos processos mentais, 

especialmente em atividades de representação da informação e de uso de estratégias‖ 

(FUJITA, 2009, p. 51). Fujita (1999) relata que para alguns autores, com o decorrer do tempo, 

essa técnica ganhou um escopo mais amplo de atuação, passando a abranger não apenas a 

psicologia cognitiva, mas também a Linguística Aplicada, mais precisamente no âmbito da 

leitura em língua estrangeira. Ainda de acordo com Fujita (1999), a técnica do protocolo 

verbal tem sido utilizada como instrumento de pesquisa em dissertações de cursos de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada. 

Nardi (1993 apud FUJITA, 1999, p. 107) discorre que a técnica do protocolo verbal 

pode ser eficaz para captar as informações desses processos mentais durante a leitura, pois, 
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―Apesar de ainda controvertida, essa técnica é [...] o único instrumento de coleta, no momento 

disponível, que possibilita observar processos do leitor durante a compreensão de um texto, o 

que justifica a nossa escolha‖. 

O Protocolo Verbal permite a observação do processo de leitura porque o leitor 

verbaliza o conhecimento processual que possui para o desenvolvimento da 
atividade. O conhecimento processual permite que a leitura seja consciente, que o 

leitor perceba a forma como o texto está sendo lido e os níveis de compreensão 

atingidos por ele. Nesse contexto, o Protocolo Verbal fornece informações sobre 

passos de processamento individual, tais como verbalizações espontâneas e 

sequência de movimentos com os olhos, exteriorizando seus processos mentais e 

mantendo a sequência das informações processadas (FUJITA, 2009, p. 51-52). 

A técnica do protocolo verbal apresenta as modalidades em grupo e individual. Na 

presente pesquisa, aplicamos a modalidade de Protocolo Verbal Individual (PVI) que ―vem 

sendo adotado para estudos de observação em leitura, compreensão de metáforas, 

interpretação de poesias, auxílio no ensino de língua estrangeira e como instrumento 

pedagógico para o ensino em sala de aula‖. (FUJITA; RUBI, 2007, p. 145 apud REDIGOLO, 

2010, p. 91). 

Posto isso, no contexto da presente pesquisa, julgamos pertinente a aplicação da 

técnica do protocolo verbal para a compreensão da leitura do livro da área de Economia, mais 

precisamente na área de Economia ambiental, uma vez que ―observar os procedimentos que 

ocorrem antes, durante e depois da coleta de dados, são essenciais, tanto para viabilizar o 

processo de coleta de dados quanto para sua credibilidade‖ (PAIVA; LUNARDELLI, 2018, p. 

1259). Além disso, acreditamos que é oportuna a aplicação de protocolo verbal em pesquisas 

na esfera informacional, uma vez que essa técnica está positivamente inserida no contexto da 

Ciência da Informação, já que permite a coleta informações de procedimentos que poderão ser 

bem aproveitadas no aprimoramento e desenvolvimento de ferramentas metodológicas que 

poderão ser aplicadas nas áreas de organização da informação e do conhecimento (PAIVA; 

LUNARDELLI, 2018). 

Redigolo (2010) esclarece que, durante o PVI, não há interação do pesquisador com 

o participante da pesquisa. Nesse momento somente as verbalizações do sujeito são captadas 

mediante gravação, de forma que não haja influência do pesquisador sobre o conhecimento 

prévio desse participante. 

Como sinalizado, o protocolo verbal é uma técnica introspectiva. O Dicionário 

Houaiss (2009, p. 1102) contextualiza a introspecção como uma ―reflexão que a pessoa faz 

sobre o que ocorre no seu íntimo, sobre suas experiências, etc.‖. De forma semelhante, 

apresenta uma abordagem psicológica para esse termo, afirmando que se refere à ―observação 
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e descrição do conteúdo (pensamentos, sentimentos) da própria mente‖. 

Medeiros (2013), de forma análoga, apresenta que introspectar é um ato de ordem 

pessoal na qual não há a possibilidade de se captar, de forma direta, os processos mentais de 

outros indivíduos. Ainda de acordo com esse autor, introspectar também tem o mesmo sentido 

que ―pensar algo‖, e envolve experiências sensoriais: visual; auditiva; olfativa; tátil ou 

gustativa. 

Sendo assim, a introspeção envolve a conexão de processos mentais e sensoriais 

daquilo que observamos ao nosso redor e sobre nós mesmos. Diante disso, o protocolo verbal 

se reveste dessa carga introspectiva e consiste em uma técnica que consegue captar o que 

pensamos, uma vez que esses pensamentos são identificados na medida em que o sujeito os 

verbaliza. 

O nosso campo empírico, onde foi aplicada a técnica do protocolo verbal, é a 

biblioteca, mais precisamente a biblioteca universitária. As bibliotecas, de um modo geral, 

foram sofrendo modificações ao longo do tempo. Antes apenas de uso restrito para nobres, a 

biblioteca passa a atender a públicos diferenciados e com necessidade de informação 

específica. 

Atualmente, identificamos diferentes tipos de bibliotecas, dependendo da 

característica a partir da qual é classificada: nacional; pública; universitária; especializada; 

escolar; infantil; especial (SILVA; ARAÚJO, 2009); híbrida; eletrônica; digital; virtual; 

pessoal/particular (VIEIRA, 2014). 

O foco de nossa pesquisa se concentra em catalogação de assunto/indexação no 

âmbito de bibliotecas universitárias. Estas, segundo Nunes e Carvalho (2016, p. 174): 

[...] ocupam lugar de destaque na sociedade atual. Sua abrangência e o papel que 
desempenham em prol do desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social 

estão diretamente relacionados à função da universidade na sociedade como agente 

catalizador e difusor do conhecimento científico advindo das contribuições dos 

pesquisadores, docentes e discentes. 

Nesse sentido, as bibliotecas universitárias objetivam atender às demandas 

informacionais de docentes, discentes, técnicos administrativos e daqueles que orbitam ao 

redor da comunidade universitária, interessados nas temáticas que a biblioteca universitária 

compreende em seu acervo. 

Para uma melhor organização de seu acervo, as bibliotecas universitárias podem ser 

estruturadas da seguinte forma: centralizadas, onde todo o acervo de interesse à universidade 

fica subordinado a uma única direção; ou descentralizadas, onde cada faculdade tem a sua 

própria biblioteca (SILVA; ARAÚJO, 2009). 
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Para estudar a viabilidade do objetivo de nossa pesquisa, foi realizado um estudo 

preliminar em que foi aplicada a técnica observação-participante que, segundo Mann (1970, p. 

96 apud MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 194), consiste em uma ―tentativa de colocar o 

observador e o observado do mesmo lado, tomando-se o observador um membro do grupo de 

molde a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles". 

Durante a realização dessa observação-participante realizada no dia 30 de outubro de 

2018, foi constatado inicialmente que os bibliotecários do Setor de Processamento da 

Biblioteca Eugênio Gudin examinavam alguns elementos do livro para a análise de assunto 

(capa, quarta capa, apresentação do livro, orelha, folha de rosto, verso da folha de rosto, 

sumário, prefácio, resumo, introdução, glossário) para, em seguida, pesquisar em bases de 

dados nacionais (Catálogo Minerva UFRJ, Catálogo Dedalus USP, Catálogo da Fundação 

Biblioteca Nacional, Catálogo do Sistema de Bibliotecas FGV (RJ), Catálogo da Divisão de 

Bibliotecas e Documentação - DBD PUC RIO, Catálogo Athena (UNESP) e internacionais 

(Catálogo da Library of Congress) para atribuição dos cabeçalhos de assunto. Tal estudo 

preliminar confirmou a necessidade de se empreender uma pesquisa que visasse ao 

levantamento de procedimentos a serem adotados por ocasião da catalogação de 

assunto/indexação de livros no âmbito da biblioteca universitária. 

No que se refere à compreensão do conteúdo do documento, é necessário que se 

conheça o tipo do documento que será analisado (UNISIST, 1981), podendo ser documentos 

gráficos — livros, monografias, jornais, periódicos, relatórios ou teses; ou documentos não 

gráficos — audiovisuais, visuais ou sonoros. 

No âmbito de nossa pesquisa, evidenciaremos, com base no documento do UNISIST 

(1981), NBR 12676/1992, Fujita (2013b) e Mey e Silveira (2009), os elementos sugeridos 

para a leitura dos documentos gráficos, uma vez que o objeto empírico de nossa pesquisa é o 

livro impresso, de tipo textual técnico-científico. 

Nos documentos gráficos há a orientação de que seja realizada uma leitura mais 

aprofundada do documento. Todavia, por conta de critérios de economicidade, sugere-se 

considerar as partes do texto a seguir, tendo-se o cuidado para que nenhuma informação 

importante corra o risco de ser desconsiderada: ―Título; introdução e as primeiras frases de 

capítulos e parágrafos; ilustrações; tabelas, diagrama e suas explicações; conclusão; palavras 

ou grupos de palavras sublinhadas ou impressas com tipo diferente‖ (UNISIST, 1981, p. 86). 

No contexto de nossa pesquisa, a observação realizada foi durante o ato do processo 

de catalogação de assunto/indexação praticado pelo bibliotecário em livro que versa sobre 

Economia ambiental, no contexto de Bibliotecas Universitárias Federais, nas cidades do Rio 
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de Janeiro, de Seropédica e de Niterói. Para tanto, foi realizado estudo empírico nas seguintes 

universidades: Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A escolha dessas 

universidades deveu-se ao fato de ofertarem curso de graduação na modalidade bacharelado 

na área de Ciências Econômicas. Esclarecemos que a Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO) não foi selecionada para a presente pesquisa porque não atende a esse 

critério. 

Para a consecução da técnica de Protocolo Verbal Individual (PVI), seguimos os 

procedimentos adotados por Fujita (2009) e Redigolo (2010, 2014), que os dividem em: 

procedimentos anteriores à coleta de dados; procedimentos durante a coleta de dados e 

procedimentos posteriores à coleta de dados. 

Os procedimentos anteriores à coleta de dados compreendem: a definição do 

universo de pesquisa (onde e com quem será aplicado o PVI); seleção do texto-base (o 

material bibliográfico a ser utilizado no PVI); definição da tarefa (orientações fornecidas ao 

bibliotecário que deverão ser seguidas por ocasião do PVI); conversa informal com os sujeitos 

(o pesquisador conversa com os participantes, esclarecendo o objetivo e como deverá ser feita 

a técnica); familiarização com a técnica Protocolo Verbal Individual (realização de um pré-

teste para que o participante conheça os procedimentos a serem seguidos). 

Procedimentos a serem realizados durante a coleta de dados: gravação do 

―Pensar Alto‖ durante a leitura do texto-base (após a entrega do livro ao bibliotecário, esse 

descreverá todas as ações e processos executados durante o ato de indexar o livro). O último 

procedimento a ser executado após a coleta dos dados consiste na transcrição das falas dos 

participantes, leitura e análise por parte do pesquisador. 

No âmbito de nossa pesquisa, seguimos as etapas detalhadas para a aplicação da 

técnica de PVI. 

Procedimentos anteriores à coleta de dados: 

1. Definição do universo da pesquisa: 

Seleção de dois bibliotecários em três Bibliotecas Universitárias Federais nas cidades 

de Niterói, do Rio de Janeiro e de Seropédica, que oferecem curso de bacharelado em 

Ciências Econômicas na grade de seus cursos de graduação. 

As seguintes universidades/bibliotecas aderem aos requisitos acima: 

 Universidade Federal Fluminense (UFF) – Biblioteca de Economia – Campus 

Niterói; 
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 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Biblioteca Eugênio Gudin –- 

Campus da Praia Vermelha/Urca/Rio de Janeiro; 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Biblioteca Central –- 

Campus Seropédica/Rio de Janeiro. 

Para proceder a coleta de dados, entramos em contato com os responsáveis pelas 

bibliotecas para agendamento do dia e horário. As entrevistas foram realizadas nos seguintes 

dias: Biblioteca de Economia da UFF, em 13 de dezembro de 2019; Biblioteca Eugênio Gudin 

(UFRJ), nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019; Biblioteca Central da UFRRJ, em: 19 de 

dezembro de 2019. 

 

2. Seleção do texto-base: 

Foi aplicado o protocolo verbal individual durante o exame do livro ―Quanto vale o 

verde: a importância econômica das unidades de conservação brasileiras‖ organizado por 

Young e Medeiros (2018) e suas partes: capa; contra-capa; sumário; resumo; folha de rosto; 

desenvolvimento; conclusão; referências bibliográficas; etc.). O livro em questão trata sobre 

Economia ambiental, versando a relevância das unidades de conservação na economia 

brasileira, com destaque para as ações de manejo e investimentos realizados nas unidades de 

conservação, tendo em vista benefícios sociais, econômicos e ambientais. 

A Economia ambiental parte dos princípios da escola neoclássica para sua aplicação 

no meio ambiente, e prevê a preservação dos recursos naturais com base economicista. Tendo 

em vista essas características, e atendendo ao objetivo específico de estabelecer orientações e 

políticas para nortear a catalogação de assunto/indexação no domínio da Economia, 

recomendamos que devem ser observados os seguintes aspectos por ocasião da análise de 

assunto do livro sobre o tema Economia ambiental: 

• O contexto da aplicabilidade da Economia ambiental; 

• As técnicas que valoram os recursos naturais; 

• Os fatores que interferem no uso e/ou conservação dos recursos naturais, como 

refino, extração, transporte, produtos, equipamentos, desmatamento, etc.; 

• Que tipo de agente interfere nas ações de proteção ambiental, medidas de proteção, 

quais as leis usadas em cada caso em específico; 

• Políticas ambientais e seus instrumentos; 

• Indicadores econômicos que possam ser aplicados nos assuntos relacionados aos 

recursos naturais no contexto da Economia ambiental; 

• Nomes de lugares que se constituem em Unidades de conservação; 

• Adoção da especificidade e exaustividade na identificação/seleção dos conceitos. 
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De modo a ter consistência na observação dos diferentes participantes, a adoção de 

um mesmo livro permitiu uma análise comparativa dos dados obtidos. O livro em questão foi 

cedido pelo professor Carlos Eduardo Frickmann Young. Possui 8 capítulos, distribuídos em 

179 páginas numeradas. Em sua última página, traz informações sobre os autores dos textos, 

que possuem formação em áreas diversas como: biologia; engenharia florestal; economia; 

turismo; oceanografia; geografia; entre outras. Apresenta, além do texto propriamente dito, 

figuras, tabelas, ambas coloridas, com informações sobre as Unidades de conservação por 

grupo e categorias de manejo; valor de produção por grupo de produto e ano; volume de 

produção por Estado e ano; entre outras categorias e especificidades. 

 

3. Definição da tarefa: 

Foi solicitado aos participantes que catalogassem o livro da mesma forma que 

executam a tarefa no seu dia-a-dia. Durante o exame do livro, os bibliotecários verbalizaram 

todos os pensamentos e ações acometidos durante essa atividade. 

 

4. Conversa informal com os sujeitos: 

Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, da preservação de 

suas respectivas identidades durante a realização da tarefa, e da importância de verbalizar os 

pensamentos e ações durante a catalogação do livro. Foi também esclarecido que o 

pesquisador não poderia participar do momento da catalogação, sendo apenas um observador. 

Na conversa informal, foi perguntado quanto tempo atua na catalogação/indexação de livros 

na biblioteca em questão e obtivemos as respostas abaixo: 

Catalogador 1 - 7 meses 

Catalogador 2 - 4 meses 

Catalogador 3 - 1 ano e 11 meses 

Catalogador 4 - aproximadamente 25 a 30 anos 

Catalogador 5 - 8 anos 

Catalogador 6 - 2 anos e 8 meses 

 

5. Familiarização com a tarefa do ―Pensar Alto‖: 

Apesar de estar previsto a realização de um pré-teste para familiarizar os 

participantes com a técnica do protocolo verbal individual, todos os bibliotecários não 
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quiseram cumprir essa etapa. 

 

Procedimentos durante a coleta de dados: 

1. Gravação do ―Pensar Alto‖ durante a leitura do texto-base: 

Foi entregue o livro selecionado para o protocolo verbal ao bibliotecário e foi 

reforçado que o mesmo teria que exteriorizar tudo o que pensou durante o exame do livro e 

foi usado um gravador para registro. 

 

Procedimentos posteriores à coleta de dados: 

Transcrição literal das gravações realizadas pelos participantes da pesquisa 

(Protocolo Verbal Individual) usando o software Scribe para diminuir a velocidade da fala de 

modo a agilizar a transcrição. Leitura e análise dos dados coletados. 

Para responder à pergunta ―Quais etapas percorridas pelo bibliotecário para fazer a 

análise do assunto do livro?‖, foram sistematizadas e consolidadas as etapas de indexação 

apresentadas pelos autores do Quadro 1, na página 53, chegando-se às categorias de análise 

abaixo. 

 

Quadro 3 – Categorias de análise para etapas de indexação 

ETAPA DE ANÁLISE ETAPA DE TRADUÇÃO 

Exame do documento 
Identificação dos conceitos 

Seleção dos conceitos 

Tradução dos conceitos em descritores de uma 
linguagem de indexação 

Estabelecimento de links sintáticos entre os 

descritores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Uma vez que a pergunta que norteou a pesquisa é sobre a etapa de análise do assunto, 

não foram usados como critérios os processos referentes à etapa de tradução. Desta forma, 

adotou-se os critérios de etapa de análise de assunto no estudo dos relatos realizados. 

Para responder à pergunta ―Quais partes do livro consultadas para cada etapa?‖, 

usou-se como base o Quadro 2, na página 57, na análise das transcrições, gerando o Quadro 5, 

consolidando as informações de todos os catalogadores. 

A partir da fala de cada catalogador, procedeu-se a análise com base nas categorias: 

Exame do documento; Identificação dos conceitos e Seleção dos conceitos. Classificou-se o 

conteúdo que foi sistematizado na seção Análise de Dados e Resultados. 

Organizou-se o conteúdo por cada categoria de análise, reunindo a fala dos 

catalogadores em um mesmo quadro, o que nos permitiu consolidar e analisar 
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comparativamente as entrevistas dos diferentes bibliotecários. Após cada categoria de análise, 

procedeu-se a discussão. Após apresentar as três categorias, apresentamos uma discussão 

geral de forma a ter uma análise abrangente de cada categoria, por catalogador. 

Conforme mencionado anteriormente, as partes do livro consultadas para a 

catalogação foram consolidadas no Quadro 5,  no qual podemos observar as partes 

consultadas por categoria de análise e por catalogador. Também apresentamos uma discussão 

sistematizando o conteúdo. 

Na seção subsequente, apresentamos o contexto da Economia ambiental, área do 

livro que foi objeto da catalogação pelos bibliotecários. 
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4 O CONTEXTO DA ECONOMIA AMBIENTAL 

 

A Economia, segundo Passos e Nogami (1998, p. 5),―ocupa-se do comportamento 

humano, e estuda como as pessoas e organizações na sociedade se empenham na produção, 

troca e consumo de bens e serviços‖. Segundo esses autores (PASSOS; NOGAMI, 1998), seu 

significado etimológico pode ser aplicado de forma abrangente: 

Em termos etimológicos a palavra ―economia‖ vem do grego oikos (casa) e nomos 

(norma lei). Teríamos, então, a palavra oikonomia que significa a ―administração de 

uma unidade habitacional (casa)‖ podendo também ser entendida como 

―administração da coisa pública‖ ou de um Estado (PASSOS; NOGAMI, 1999, p. 
5). 

Dessa forma, ―a Economia é uma Ciência Social porque as ciências sociais estudam a 

organização e o funcionamento da sociedade [...]‖ (PASSOS; NOGAMI, 1998, p. 5). 

Para Vasconcellos e Enriquez Garcia (2004), muitos assuntos que permeiam o dia a 

dia da sociedade como um todo são vistos em diversos meios de comunicação, e se 

configuram em questões econômicas. São elas: 

Aumentos de preços; períodos de crise econômica ou de crescimento; desemprego; 

setores que crescem mais do que outros; diferenças salariais; crises no balanço de 
pagamentos; vulnerabilidade externa; valorização ou desvalorização da taxa de 

câmbio; dívida externa; ociosidade em alguns setores de atividade; diferenças de 

renda entre as várias regiões do país; comportamento das taxas de juros; déficit 

governamental; elevação de impostos e tarifas públicas. (VASCONCELLOS; 

ENRIQUEZ GARCIA, 2004, p. [1]). 

Segundo Vasconcellos e Enriquez Garcia (2004), os indivíduos que de alguma forma 

sofrem impactos dessas questões expõem, de forma enfática, suas opiniões de como o Estado 

deve reagir frente a essas questões econômicas. Ademais, caberá a quem estiver no comando 

de alguma instituição, seja ela pública ou privada, ter o aporte teórico necessário para resolver 

os conflitos decorrentes de cada situação econômica. 

A forma como a sociedade se organiza para lidar com as diversas questões 

econômicas, inclusive aquelas relacionadas a produção, distribuição de bens e serviços e 

outras atividades correlatas, denomina-se sistema econômico (PASSOS; NOGAMI, 1998). 

Por sua vez, em cada sistema econômico existem agentes econômicos que ―são pessoas de 

natureza física ou jurídica que, através de suas ações, contribuem para o funcionamento do 

sistema econômico, seja capitalista ou socialista‖ (MENDES et al., 2015, p. 24). 

Entretanto, a Economia só se firmou como ciência a partir do século XVI 

(BATISTA, 2012). Esse autor (BATISTA, 2012) ainda defende a ideia de que, para entendê-

la, é necessário conhecer como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Nesse sentido, 
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três sistemas econômicos são destacados por Batista (2012) nessa evolução: Feudalismo; 

Mercantilismo e Fisiocracia. 

No Feudalismo (séc. IV até séc. XV) a principal atividade econômica era a 

agricultura, as propriedades rurais (feudos) eram a unidade de produção e prevalecia as 

relações de troca (escambo), que tinham funções bem definidas: o suserano era o possuidor 

das terras e as doava para os vassalos; por sua vez, os vassalos tinham a tarefa de coordenar o 

trabalho dos agricultores nessas terras e de respeitar o suserano; e, por fim, os agricultores, 

que trabalhavam nessas terras de forma bem primitiva. O suserano e os vassalos sobreviviam 

com o que era produzido nessas terras pelos agricultores; a esses era garantido, pelo suserano 

e pelos vassalos, o direito à moradia, alimentação e segurança contra ameaças externas, em 

troca de várias obrigações e tributos (corveia, talha, taxa de justiça etc.). O Feudalismo entrou 

em declínio a partir do século X, porém, perdurou na Rússia, por exemplo, até o século XX 

(BATISTA, 2012). 

A partir do século XIV, muitas cidades começam a prosperar (mesmo com o declínio 

do Feudalismo, muitas comunidades se fortaleceram e deram origem a muitas cidades) e, com 

elas, as atividades comerciais. O fortalecimento do comércio levou à utilização de ouro e 

prata nas transações comerciais. As navegações oceânicas possibilitaram a descoberta de 

novas rotas comerciais e incorporaram novas regiões. Esses fatores levaram à criação dos 

Estados Nacionais, em que o poder, revestindo de um caráter mais central, passou a ser 

controlado pelo Rei, e não mais pelos senhores feudais. Surge, então, um sistema mais 

dinâmico, amplo, baseado nas atividades comerciais, no metalismo, no protecionismo, na 

balança comercial favorável, na acumulação de ouro e prata, no pacto colonial, na oposição a 

pedágios e com forte controle central (Estados Nacionais), que ficou conhecido como 

Mercantilismo (séculos XVI ao XVIII) e foi sendo incorporado em alguns países como: 

Inglaterra; Espanha; Portugal; Países Baixos; Alemanha e, de forma limitada, na França 

(BATISTA, 2012). 

A finalidade principal do Estado, no entender dos mercantilistas, era encontrar os 

meios necessários para que o respectivo país adquirisse a maior quantidade possível 

de ouro e prata. Os mercantilistas pretendiam disciplinar a indústria e o comércio, de 
forma a favorecer as exportações em detrimento das importações, ou seja, 

procuravam manter a balança comercial favorável (MENDES et al., 2015, p. 41). 

A partir do final do século XVIII, as imposições mercantilistas começam a ser 

criticadas por alguns teóricos na França, que também ainda mantinha algumas práticas 

feudais. Esses críticos defendiam princípios diferentes do mercantilismo e formaram um 

grupo denominado fisiocratas. De acordo com esses autores (entre eles, François Quesnay e 
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Jacques Turgot), todas as atividades humanas devem ser mantidas de acordo com a ordem 

natural; somente as atividades agrícolas eram prósperas (o comércio e as atividades 

manufatureiras eram complementares à agricultura; o Estado só deveria interferir nas 

atividades econômicas para manter o livre-comércio - laissez-faire) (BATISTA, 2012). A 

Fisiocracia apregoava ideais um tanto diferentes do sistema mercantil (VASCONCELLOS; 

ENRIQUEZ GARCIA, 2004). 

Em Mendes et al. (2015, p. 43) encontramos duas características desse sistema: 

―comércio baseado no regime do exclusivo comercial (metrópole e colônia); e monopólio do 

Estado na regulamentação das atividades comerciais‖. Além disso, de acordo com esses 

autores, para os fisiocratas as economias obedeciam a leis naturais. Da mesma forma, para 

Vasconcelos e Enriquez Garcia (2004), o Rei, para ter sucesso na aplicação das 

regulamentações econômicas, tinha que obedecer às leis da natureza (VASCONCELLOS; 

ENRIQUEZ GARCIA, 2004). 

Uma das principais crenças da Fisiocracia era de que ―só a terra tinha a capacidade 

de multiplicar a riqueza‖ (VASCONCELLOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2004, p. 16). Dessa 

forma, vislumbrava-se o investimento na produção agrícola em detrimento da produção 

industrial (MENDES et al., 2015, p. 4-42). 

Na Corrente Fisiocrata tivemos um grupo de economistas franceses do Século XVIII 
que combateu as ideias mercantilistas e formulou, pela primeira vez, uma Teoria do 

Liberalismo Econômico. A Teoria Liberal pressupõe a emancipação da economia de 

qualquer dogma externo a ela mesma, no qual todos os agentes econômicos são 

movidos por um impulso de crescimento e desenvolvimento econômico, que poderia 

ser entendido como uma ambição ou ganância individual, o que, no contexto macro, 

traria benefícios para toda a sociedade, ou seja, podemos entender, desde já, que o 

pensamento fisiocrático é uma resposta direta, ou uma reação, ao mercantilismo 

(MENDES et al., 2015, p. 42) 

Um dos nomes de destaque nesse sistema foi o de François Quesnay, que muito 

contribuiu para a área de análise econômica com a obra Tableau Économique 

(VASCONCELLOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2004). Essa obra, inclusive, ―transformou-se no 

sistema de circulação monetária input-output criado no século XX (anos 1940) pelo 

economista russo, naturalizado norte-americano, Wassily Leontief, da Universidade de 

Harvard‖ (VASCONCELLOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2004, p. 16). 

No desenrolar desses fatos, contribuições teóricas foram sendo desenvolvidas de 

modo a entender as atividades econômicas e o modo pelo qual o sistema econômico reagia 

frente às questões econômicas. Algumas dessas teorias defendem a intervenção direta do 

Estado na Economia; outras não possuem o mesmo ponto de vista, entre outras questões. 

Essas teorias foram dando forma a correntes econômicas específicas, a saber: 
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Clássica; Neoclássica; Marxista; Keynesiana. 

Da corrente clássica destacamos algumas ideias de Adam Smith (1723-1790), David 

Ricardo (1722-1823) e Thomas Malthus (1766-1834). 

Adam Smith (1723-1790) acreditava que as questões mercadológicas poderiam ser 

resolvidas por si só, sem a intervenção do Estado e de seus efeitos regulatórios. A intervenção 

do Estado na Economia era bem-vinda apenas para assegurar à sociedade mais segurança, e 

nas iniciativas relacionadas à manutenção e criação de obras institucionais. Defendia a divisão 

do trabalho e que o trabalhador fosse especialista numa determinada tarefa 

(VASCONCELLOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2004). Já David Ricardo (1772-1823) não 

negligenciou as ideias de seu precursor e as aproveitou para desenvolver modelos econômicos 

para uma melhor compreensão da relação estabelecida entre custos, custos de trabalho, 

acumulação de capital, aumento populacional, entre outros aspectos correlacionados. Muitas 

de suas informações, principalmente aquelas direcionadas à análise de distribuição do 

rendimento da terra, serviram para a escola Neoclássica (VASCONCELLOS; ENRIQUEZ 

GARCIA, 2004). O foco dos estudos de Thomas Malthus (1766-1834) foi a população. 

Acreditava que os alimentos ofertados podiam beneficiar o crescimento da população, e 

outros acontecimentos, como a miséria, o vício e uma não campanha à realização de 

casamentos poderiam retardar ou não permitir o crescimento populacional. Acreditava que era 

desproporcional a quantidade de pessoas e a quantidade de alimentos ofertados 

(VASCONCELLOS; ENRIQUEZ GARCIA, 2004). 

Na corrente neoclássica temos como expoente Alfred Marshall (1842-1924). Suas 

principais contribuições foram: 

Atribuía um papel importante à demanda no processo de formação de preços e do 

equilíbrio de mercado, enquanto que, os clássicos tendiam a analisar a economia 

pelo lado da oferta. Ressaltava que, à medida que um indivíduo ampliava o consumo 
de um determinado bem, este tenderia a se tornar menos útil, e, conseqüentemente, 

teria seu preço reduzido, mas ressaltava que esta utilidade estava ligada à 

disponibilidade e à importância do bem para atendimento das necessidades humanas 

(BATISTA, 2012, p. 13). 

Esse teórico acreditava que a taxa de juros impactava diretamente o investimento de 

bens de capital, uma vez que a redução da taxa implica aumento de capacidade produtiva; por 

outro lado, a elevação da taxa de juros reduz essa capacidade. Mas, essas possíveis oscilações 

nas taxas de juros não se constituem um fim em si mesmo, pois o investidor poderá usufruir 

de outros meios alternativos para poder alavancar a capacidade produtiva de seu negócio 

(BATISTA, 2012). 

O nome que mais representa a corrente marxista é Karl Marx (1818-1883). Sua obra 
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marcante foi O Capital, tendo sido a primeira versão lançada em 1867. Marx criticava os 

economistas clássicos, afirmando que o modelo desses autores apresentava muitas 

contradições (BATISTA, 2012). Marx 

observou a gênese das crises, ora de superprodução, ora de estagnação, bem como a 

distribuição da renda. Para ele, o valor da força de trabalho despendido para produzir 

uma mercadoria era determinado pelo tempo de trabalho empregado na produção da 

mercadoria. (MENDES et al., 2015, p. 49). 

 

Camargo (2014) ainda destaca que Marx acreditava que não era o que o trabalhador 

produzia que era o determinante para o recebimento de seu salário, mas o que era confiado ao 

trabalhador era o justo para sua sobrevivência. 

De acordo com Marx, havia uma "mais-valia" no processo produtivo, na medida em 

que o trabalhador, sendo remunerado a um salário de mercado, precisaria de um tempo de 

trabalho menor do que a sua jornada para custear a suas horas de trabalho e os demais custos e 

taxas de lucro para a produção de uma mercadoria. O tempo de trabalho excedente de sua 

jornada seria uma apropriação indevida por parte do capitalista, e isso faz com que a taxa de 

lucro do empresário aumente (BATISTA, 2012). 

O nome de destaque na corrente Keynesiana é o de John Maynard Keynes (1883-

1946). Diferentemente da corrente clássica, Keynes defendia a intervenção do Estado nas 

questões de mercado. Para ele ―em momentos de crises, [...] a intervenção do Estado pode 

gerar demanda, mediante os investimentos, com vistas a garantir níveis elevados de emprego‖ 

(MENDES et al., 2015, p. 52). Outra medida, segundo o mesmo, que poderia ser adotada 

pelos governos para aquecer a Economia seria através da ―[concessão] de baixas linhas de 

crédito, [garantindo] a realização de investimentos do setor privado‖ (CAMARGO, 2014, p. 

16). É oportuno destacar que as ideias de Keynes influenciaram os preceitos capitalistas, 

notadamente, a partir da Segunda Guerra Mundial (VASCONCELLOS; ENRIQUEZ 

GARCIA, 2004). 

De um sistema para outro, a Economia foi evoluindo e possuindo abordagens das 

mais diferenciadas para seu funcionamento. Uma dessas aplicações da Economia se dá no 

Meio Ambiente. 

A terra e tudo o que ela produz teve sua importância destacada desde o surgimento 

do sistema econômico fisiocrata, em que a natureza e tudo o que ela dispunha tiveram 

importância para a sobrevivência do homem e, inclusive, para as atividades econômicas. 

A exemplo dessa importância, no Brasil medidas de proteção ambiental também 

foram adotadas, mais precisamente a partir do século XVII, conforme nos informa Funatura 
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(1989 apud HASSLER, 2005, p. 82): 

No Brasil, as primeiras iniciativas com a proteção dos recursos naturais foram 

desenvolvidas no século XVII, quando Maurício de Nassau se preocupava com as 
então exuberantes florestas do Nordeste e estabelecia medidas destinadas a evitar 

que fossem cortadas para não virem a faltar um dia às necessidades públicas. A 

célebre Carta Régia de 1797, por sua vez, alertava para a necessidade de serem 

tomadas precauções para a conservação das matas do Brasil, e evitar que elas fossem 

arruinadas e destruídas. 

Hassler (2005, p. 82) comenta que a criação do Parque Nacional de Yellostone, nos 

Estados Unidos, trouxe um olhar mais governamental e institucionalizado para a questão da 

proteção ambiental: 

A partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, no ano 

de 1872, tem início uma fase nos procedimentos de conservação ambiental. No 

histórico da proteção a áreas naturais, a criação do referido parque se reveste de 
importância fundamental a partir do momento em que as atividades de conservação 

passam a ser assumidas oficialmente pelo Estado, gerenciando os espaços 

conservacionistas a partir de interesses e do poder públicos. 

Em 1876, inicia-se, no Brasil, estudos voltados para a criação de parques nacionais, 

por iniciativa de André Rebouças (HASSLER, 2005). Este, segundo Hassler (2005) sugeriu 

parques nacionais na Ilha de Bananal e em Sete Quedas. Porém, segundo Ficagna (2009), a 

institucionalização de parques nacionais para cuidar de áreas naturais ocorreu apenas em 

1937, com a criação do Parque Nacional de Itatiaia. A autora (FICAGNA, 2009) ainda lista 

demais parques de igual importância para a proteção dos recursos naturais: Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos e do Iguaçu, ambos criados em 1939. 

Ficagna (2009) não exemplifica, mas pontua que os parques nacionais não foram as 

únicas formas de unidades de conservação (UCs) evidenciadas no Brasil. No decorrer do 

tempo, outras modalidades, tipificadas como unidades de conservação, foram sendo criadas. 

Todavia, somente no ano 2000, vislumbrou-se um sistema de abrangência nacional 

para lidar com as unidades de conservação, que se encontravam até então amparadas por 

instrumentos legais diversos. Reforça-se que a ideia de que um sistema nacional era algo 

desejoso desde 1970 (FICAGNA, 2009). 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, define unidade de conservação como 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (BRASIL, 2000). 

Essa Lei também é responsável por regulamentar o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de 
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Unidades de Conservação 

é o conjunto de unidades de conservação (UC) federais, estaduais e municipais. É 

composto por 12 categorias de UC, cujos objetivos específicos se diferenciam 
quanto à forma de proteção e usos permitidos: aquelas que precisam de maiores 

cuidados, pela sua fragilidade e particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas 

de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. (BRASIL, 2020). 

Nossa pesquisa voltou-se para a questão ambiental num viés econômico. Posto isso, 

faz-se necessário compreender também como os recursos naturais podem ser também 

considerados dentro dessa perspectiva econômica, haja visto que as próprias Unidades de 

conservação se revestem de um sentido jurídico e também econômico para seu devido 

funcionamento. No livro Quanto vale o verde: a importância econômica das unidades de 

conservação brasileiras, de Young e Medeiros (2018, p. 4-5), podemos perceber, por 

exemplo, a importância econômica das Unidades de conservação: 

Com este contexto, o presente estudo demonstra a relevância das Unidades de 

Conservação na economia do Brasil, permitindo que estas áreas protegidas sejam 

percebidas pela sociedade e autoridades públicas como instrumentos de 

desenvolvimento socioeconômico, além de conservar a biodiversidade. Em um país 

megadiverso e cuja economia é diretamente dependente da natureza, é fundamental 
que o ativo ambiental protegido por essas áreas seja reconhecido. Ainda, o estudo 

deixa claro como as ações de manejo, definidas pelos objetivos de criação e 

investimentos realizados nas UCs, podem influenciar a composição dos benefícios 

gerados à economia. Ou seja, alguns benefícios, a exemplo daqueles compostos das 

características da área (como Carbono e Recursos Hídricos), podem ter seu impacto 

estimado antes mesmo da definição dos objetivos da UC, e até servir como base pra 

esta definição. Outros benefícios são diretamente dependentes destes objetivos e do 

investimento para sua implementação (Uso Público e Extrativismo). 

Passos e Nogami (1998, p. 13) explicam que recursos naturais ―é o nome dado pelos 

economistas para designar os recursos naturais existentes, ou dádivas da natureza, tais como 

florestas, recursos minerais, recursos hídricos etc. Compreende não só o solo utilizado para 

fins agrícolas, mas também o solo utilizado na construção de estradas, casas etc.‖ 

Os autores (PASSOS; NOGAMI, 1998, p. 13) esclarecem o nosso entendimento ao 

evidenciar, de certa forma, como se dá essa relação da Economia com o meio ambiente: 

Na verdade, toda a natureza, a energia do Sol, os ventos, as máres, a gravidade da 

Terra, são utilizados na produção de bens econômicos. A utilidade desses elementos 

irá variar em função de fatores como facilidade de extração, refino e transporte. O 

que devemos destacar é que a quantidade de recursos naturais, ou Terra, é limitada, 

até mesmo para as nações consideradas ricas. 

Por sua vez, os recursos naturais podem ser classificados entre renováveis e não 

renováveis. Campos (2018) nos esclarece a diferença entre os elementos renováveis e não 

renováveis: 
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Os recursos naturais não renováveis abrangem todos os elementos que são usados 

nas atividades antrópicas, e que não têm capacidade de renovação. Com esse aspecto 

temos: o alumínio, o ferro, o petróleo, o ouro, o estanho, o níquel e muitos outros. 

Isso quer dizer que quanto mais se extrai, mais as reservas diminuem; diante desse 

fato é importante adotar medidas de consumo comedido, poupando recursos para o 

futuro. Já os recursos naturais renováveis detêm a capacidade de renovação após 

serem utilizados pelo homem em suas atividades produtivas. Os recursos com tais 

características são: florestas, água e solo. Caso haja o uso ponderado de tais 

recursos, certamente não se esgotarão. 

Desse modo, os recursos naturais possuem uma característica limitante e torna-se 

viável a elaboração de estudos para melhor tratar as questões ambientais. Nesse sentido, a 

Economia tem se valido de correntes metodológicas para tratar essas questões ambientais de 

forma mais consistente como Ecomarxismo, Economia verde, Economia ambiental, 

Economia ecológica, apenas para citar algumas. Nesta pesquisa nos limitaremos a apresentar 

informações gerais sobre a Economia ambiental e Economia ecológica. 

A Economia ambiental é relativamente nova. Surge na década de 1970 e tem seus 

pressupostos baseados na corrente neoclássica. Nesse contexto, defende a ideia de que os 

recursos naturais não são finitos e, por conta disso, não impossibilitam o crescimento 

econômico (MENUZZI; SILVA, 2015). Sua principal questão ―[...] se refere ao 

desenvolvimento de mecanismos que objetivem a alocação eficiente dos recursos naturais‖ 

(SOUZA, 2008, p. [3]). 

Rocha (2004, p. 6) nos explica que: 

Até o último quarto do século XX, o mainstream neoclássico não considerava os 

recursos naturais nem como fonte de insumos, nem como suporte de assimilação de 

impactos (fossa de resíduos). Por isso, em longo prazo, não representavam limites 
absolutos à expansão da economia. Inicialmente, esses recursos sequer apareciam 

em suas representações analíticas da realidade econômica, como, por exemplo, na 

especificação de função de produção onde entravam apenas o capital e o trabalho. 

Entretanto, com o passar do tempo, os recursos naturais não ficaram à margem dos 

fatores de produção. Ganha força, nesse sentido, a noção de substitutibilidade (SOUZA, 

2008). 

A mesma autora (SOUZA, 2008, p. [3]) no Quadro 4 exemplifica essa questão 

através da função de produção, levando em conta ora a não inserção dos recursos naturais ora 

a inclusão dos mesmos: 

Quadro 4 – Função de produção 

Sem recursos naturais Com recursos naturais 

Y = f (K,L) 

Onde: Y = produto; K = capital; L = trabalho 

 

Y = f ( K,L,N) 

Onde: Y = produto; K = capital; L = trabalho; N 

= capital natural 

Fonte: Souza (2008). 
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Essa noção de substitutibilidade é conhecida na literatura por dois modos, a saber: 

substitutibilidade forte e substitutibilidade fraca (MENUZZI; SILVA, 2015). 

Menuzzi e Silva (2015, p. 11) pontuam que a substitutibilidade forte ―traz a ideia de 

que o ambiente não pode ser substituído pela riqueza produzida pelo homem‖. Já a 

substitutibilidade fraca defende a ideia de que ―o capital natural pode ser substituído pelo 

capital produzido [...] e existe a possibilidade de substituição do capital natural pelo capital 

manufaturado‖ (MENUZZI; SILVA, 2015, p. 11). Nesse sentido, em Rocha (2004, p. 7), 

vemos que ―[...] o progresso científico e tecnológico é a variável principal para se garantir um 

processo de substituição ilimitado e o crescimento econômico a longo prazo‖. 

Desse modo, precisa-se saber os possíveis gastos em torno dos recursos naturais a 

serem manipulados. Nesse contexto, Maldonado (2006, p. 21) explicita que ―valoração 

econômica do meio ambiente constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que buscam 

estimar valores para os ativos ambientais, para os serviços prestados pela natureza, bem como 

para os impactos ambientais decorrentes das ações antrópicas‖. A mesma autora (2006, p. 22) 

enfatiza a importância de se aplicar a valoração para os recursos ambientais, pois ―a 

inexistência de preços específicos e aplicáveis para os serviços ambientais leva-nos a um 

gravíssimo problema: o uso excessivo e desordenado dos recursos naturais‖. 

Segundo Rocha (2004), dois economistas pensaram sobre os possíveis desconfortos 

ambientais causados pelo mau uso dos elementos do meio ambiente: Pigou e Coase. Ambos 

se fundamentaram nos preceitos neoclássicos para desenvolver suas abordagens. Enquanto 

Pigou defendia a intervenção do Estado para solucionar os problemas causados pelo mal uso 

dos recursos naturais, com a cobrança de taxas; por outro lado, Coase não defendia a 

intervenção do Estado nessa questão, mas sim que a parte prejudicada resolvesse com a parte 

prejudicante uma possível solução para sanar os problemas decorridos pelo mal uso dos 

recursos naturais. Um ponto em comum entre esses economistas é a ideia de que ―as respostas 

para as questões ambientais só poderão ser formadas quando os bens se tornam escassos‖ 

(ROCHA, 2004, p. 8). Nesse sentido, ―Será o mercado que, por fim, definirá como compensar 

os desgastes ambientais causados pelo processo produtivo do sistema capitalista‖ (ROCHA, 

2004, p. 11). O mercado, nesse contexto, tem a liberdade de decidir quais os melhores meios 

de se preservar o meio ambiente, cabendo a ele instruir os limites de escassez dos recursos 

naturais (ROCHA, 2004). 

Na literatura, o mau uso dos recursos naturais sem intenção é conhecido com 

externalidade negativa, e o bom uso como externalidade positiva. Soares (1999, p. 13) nos 

explica a questão das externalidades: ―o problema das externalidades ocorre quando os 
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agentes econômicos interagem no mercado, gerando, sem intencionalidade, malefícios ou 

benefícios para indivíduos alheios ao processo‖. 

Soares (1999, p. 13) também expõe um exemplo de externalidade positiva: ―como 

um exemplo de externalidade positiva, podemos citar a proximidade de um produtor de maçãs 

e um produtor de mel; é fácil verificar que a "florada das maçãs" exerce efeito positivo sobre 

a produção de mel‖. 

O mau uso dos recursos naturais pode ocasionar tanto problemas para a natureza 

como para a sociedade, e se constitui em externalidade negativa quando operacionaliza sem 

intenção. Sobre o mau uso dos recursos naturais, Mota et al. (2010, p. 265) expõem um 

exemplo para nosso entendimento: 

[...] a poluição das águas dos rios é originada a partir de dejetos urbanos (esgoto 

sanitário das residências e dos dejetos provenientes das atividades econômicas), os 

quais causam não somente a degradação da natureza, mas também sérios prejuízos 

para a sociedade, tais como doenças transmissíveis, custos hospitalares e os custos 
de reconstituição do meio ambiente e do bem-estar humano para permitir o uso da 

água. Para arcar com estes custos, a sociedade encara aumentos de impostos, 

instituição de taxas e outros artifícios fiscais; uma ação preventiva, que reconheça o 

valor dos recursos naturais e dos serviços prestados à sociedade poderia evitar tais 

custos. 

Nesse contexto da Economia ambiental, Romeiro (2003 apud MENUZZI; SILVA, 

2015, p. 11) afirma que 

[...] os problemas ambientais resultam de falhas de mercado decorrentes do caráter 
público de boa parte dos bens e serviços ambientais, isto resultaria em 

externalidades negativas, que é alteração do nível de bem estar de um agente 

econômico pela ação de outro sem o concomitante direito ou dever de ser 

compensado ou compensar, [...].  

Todavia, é oportuno salientar que a Economia ambiental é alvo de críticas. Uma 

delas é apontada por Menuzzi e Silva (2015, p. 16) quando indicam que 

a economia ambiental, com seu ferramental econômico acaba não sendo suficiente 
para responder às questões ambientais, ao transformar a maioria das discussões em 

mercadoria e em preços, seguindo a lógica do mercado fazendo com isto agravar-se 

o abismo entre as teorias econômicas e a natureza. 

Conforme pontuado acima, a Economia ambiental é uma das correntes da Economia 

que tratam de questões ambientais. Abordaremos, neste momento, algumas informações 

breves sobre a Economia ecológica. 

A Economia ecológica é mais recente que a Economia ambiental. Surge no final da 

década de 1980 e traz em seu bojo um entendimento de sustentabilidade forte, em que os 

recursos naturais não podem ser substituídos (MENUZZI; SILVA, 2015). De forma similar, 
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Rocha (2004, p. 16) diz que ―a atividade humana de produção de riqueza se depara com a 

limitação dos recursos que, além de escassos, são finitos e/ou renováveis, além da capacidade 

de suporte (carrying capacity) de certos ciclos físico-químicos‖. 

Souza (2008, p. [5]) explicita que a Economia ecológica ―[...] reconhece a 

importância da existência dos mercados, mas não lhe atribui a capacidade de refletir todos os 

desejos da sociedade. Defende também a ideia de que a não regulação dos mercados seria 

inadequada para a alocação de bens e serviços providos da natureza.‖ 

Santos (2016, p. 10) é mais enfático ao distanciar a Economia ambiental da 

Economia ecológica, ao dizer que esta ―[...] vem criticar a ideia do problema ambiental como 

mera externalidade, resolvida pelo mercado através de novas metodologias e mecanismos de 

preço‖. 

No entendimento da Economia ecológica, a Economia está inserida dentro do 

ecossistema natural global, sendo este o sistema. Nesse sentido, a Economia torna-se um 

subsistema. Trocas de energia e matéria são evidenciados entre sistema e subsistema e, dessa 

forma, ambos são impactados por essas trocas (SOUZA, 2008). A mesma autora (SOUZA, 

2008) declara que, como essas trocas impactam tanto o sistema como o subsistema, não é tão 

fácil determinar quais elementos serão usados em cada um, pois o uso de um recurso natural 

no sistema, por exemplo, poderá atrapalhar o uso futuro desse mesmo recurso no subsistema. 

Dessa forma, ―[...] a economia ecológica é uma abordagem preventiva contra os problemas 

ambientais, buscando a conservação dos recursos naturais através de uma ótica que considere 

as necessidades potenciais das gerações futuras‖ (MENUZZI; SILVA, 2015, p. 14). 

A Economia ecológica é uma corrente que procura abarcar em seu ferramental 

teórico conhecimentos não apenas de Economia, mas de outras áreas como física e biologia 

(ROCHA, 2004). 

Tem como teórico expressivo Georgescu-Roegen (1979), que ―aplicou a segunda lei 

da termodinâmica ao problema do fluxo de energia na economia humana, sugerindo que a 

crescente entropia iria impor limites ao crescimento‖ (MENUZZI; SILVA, 2015, p. 13). 

Algumas medidas propostas por essa corrente são evidenciadas em Rocha (2004, p. 

16): 

(a) a finalidade de orientar a utilização mais eficiente dos recursos ambientais; (b) a 

substituição de recursos não renováveis por recursos renováveis; e (c), por fim, a 

redução de processos contaminantes que estão alterando os ciclos biogeoquímicos 

de muitos ecossistemas. 

Nessa seção apresentamos alguns conceitos sobre Economia, Economia ambiental e 
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Economia ecológica para contextualizar o livro selecionado que foi catalogado pelos 

participantes da pesquisa que trabalham nas bibliotecas universitárias definidas no âmbito 

dessa pesquisa. 

Na seção a seguir apresentamos as bibliotecas universitárias escolhidas para 

aplicação do protocolo verbal na análise de assunto do livro ―Quanto vale o verde: a 

importância econômica das unidades de conservação brasileiras‖ (YOUNG; MEDEIROS, 

2018). 
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5 MARCO EMPÍRICO: AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS PESQUISADAS 

 

Conforme abordado na seção Procedimentos Metodológicos, a biblioteca 

universitária cumpre um papel importante no desenvolvimento educacional de docentes, 

discentes, pesquisadores e de todos aqueles que a frequentam. Para que seu acervo esteja 

devidamente organizado e disponibilizado para o público já mencionado acima, é necessário 

que o bibliotecário possua conhecimento teórico e metodológico para tratar o seu acervo, pois 

somente dessa forma este poderá ser devidamente consultado. 

Na metodologia apresentamos o objeto fruto de análise: o livro impresso com 

temática em Economia ambiental. Para estudarmos a viabilidade dos procedimentos temáticos 

adotados, no âmbito da biblioteca universitária, procedemos a escolha de três bibliotecas 

universitárias: Biblioteca de Economia Laércio Caldeira de Andrada (UFF - campus de 

Niterói); Biblioteca Eugênio Gudin (UFRJ - campus da Praia Vermelha) e a Biblioteca 

Central (UFRRJ - campus de Seropédica). Essas bibliotecas foram escolhidas por suas 

universidades oferecerem curso de bacharelado em Ciências Econômicas na grade de seus 

cursos de graduação. 

A biblioteca de Economia (BEC) da UFF foi criada na década de 1950, mais 

precisamente no ano de 1954. Três anos mais tarde, essa biblioteca recebeu o nome de um de 

seus ilustres professores, Laércio Caldeira de Andrada. Desde a sua criação mostrou-se 

comprometida a oferecer à comunidade acadêmica serviços informacionais de qualidade. 

Antes de ocupar o seu espaço atual, no térreo do prédio da Faculdade de Economia, no 

campus do Gragoatá, Bloco F, a biblioteca funcionou na Rua Tiradentes, nº17, no bairro do 

Ingá (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019). 

A Biblioteca da Faculdade de Economia Laércio Caldeira de Andrada é subordinada 

ao Núcleo de Documentação (NDC), criado em 1969. Este núcleo atualmente tem a 

denominação de Superintendência de Documentação (SDC), e é responsável por gerenciar as 

demais bibliotecas da UFF, o Arquivo Central, o Laboratório de Conservação e Restauração 

(LACORD) e o Laboratório de Reprografia (LARE) (UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, 2019). A BEC tem como missão 

Responder às necessidades de serviços e recursos informacionais, promover as 

atividades de ensino e extensão nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e áreas 

correlatas e disponibilizá-los à comunidade universitária e a toda a sociedade, 

contribuindo para o avanço científico, tecnológico e para o desenvolvimento 

socioeconômico-cultural (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019). 

O acervo da biblioteca é especializado em Economia e áreas afins. Tem como 
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público-alvo os estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de Economia. Oferece 

aproximadamente 18.000 títulos para consulta, como folhetos, livros, periódicos nacionais e 

estrangeiros, publicações seriadas, teses e dissertações, e-books. Como recursos eletrônicos de 

pesquisa, oferece aos seus usuários terminais com internet, Wifi, catálogo online, Portal de 

Periódicos da CAPES, Bases de Dados. Além da consulta ao acervo, outros serviços 

disponíveis ao público são: empréstimo entre bibliotecas; pesquisa bibliográfica e visita 

guiada. Seu atendimento é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 20h00. Atualmente a 

BEC conta com três bibliotecárias, um assistente em administração e uma estagiária 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019). 

A Biblioteca Eugênio Gudin (BEG) foi criada em 1938 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2020a) e está subordinada administrativamente à Decania 

do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), da UFRJ (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2018). Este Centro conta com mais três bibliotecas: 

Biblioteca da Faculdade Nacional de Direito – FND; Biblioteca do Instituto de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração – COPPEAD e Biblioteca do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional – IPPUR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO, 2018). 

A BEG está inserida no Sistema de Bibliotecas e Informação – SiBi da UFRJ, 

responsável por coordenar as demais 44 bibliotecas da UFRJ. Este sistema 

tem por objetivo principal a interação de suas bibliotecas com a política educacional 

e administrativa da Universidade, servindo de apoio aos programas de ensino, 

pesquisa e extensão. Desta forma, fomentamos a colaboração e a produção técnico-

científica, cultural, literária e artística, através do desenvolvimento de serviços e 

produtos de informação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 

2020b). 

A BEG está localizada no campus da Praia Vermelha, Bairro da Urca, na cidade do 

Rio de Janeiro, e oferece aos docentes e discentes da Faculdade de Administração e Ciências 

Contábeis (FACC), do Instituto de Economia (IE), do Instituto de Relações Internacionais e 

Defesa (IRID), assim como aos demais interessados nas temáticas contempladas pelo seu 

acervo (Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Defesa e Gestão Estratégica, 

Economia, Relações internacionais), tipologia documental bem variada: livros; periódicos; 

dissertações e teses; seriados e folhetos; CD-Roms e DVDs; obras de referência (dicionários, 

enciclopédias, manuais, catálogos, relatórios, etc.) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO, 2020c). 

A BEG tem como missão ―Atender à demanda de ensino, pesquisa e extensão dos 
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cursos aos quais atende diretamente na prestação de serviços, voltados à coleta, tratamento e 

disseminação da informação especializada, atuando diretamente sobre o processo de geração 

do conhecimento‖ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2020d). Sua 

equipe é composta de bibliotecários (6), auxiliares de administração (4), assistentes em 

administração (3) e Contínuo (1). Medeiros (2012, p. 6) aponta os setores da biblioteca e as 

atividades que lhes são inerentes: 

Administrativo: responsável pela gestão de pessoas, recursos e serviços e pela 

política de aquisição (compra, permuta e doação de publicações); Processamento 

técnico: responde pelo tratamento técnico da informação, processo este constituído 

pela seleção, registro, catalogação, classificação e input dos documentos que chegam 
à unidade de informação; Circulação e referência: responsável pela pelo 

atendimento ao usuário (empréstimo e devolução de publicações) e pela orientação 

no uso e consulta às bases eletrônicas e recursos informacionais. 

A biblioteca oferece salão de estudos, terminais de computador para consulta à Base 

Minerva, que é o catálogo online que concentra o acervo de todas as bibliotecas da UFRJ; 

empréstimo entre bibliotecas; renovação de empréstimo; acesso a bases de dados UFRJ e 

internet, e outros serviços. Seu atendimento é de segunda-feira à sexta-feira das 08h00 às 

21h00 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2020c). 

A criação da Biblioteca Central da UFRRJ ocorreu em paralela à origem da 

Universidade Rural, pelo Decreto-lei nº 6.155 de 30/12/1943. Sua localização, nessa época, 

era na Avenida Pasteur, nº 404, na Praia Vermelha, na Urca, na cidade do Rio de Janeiro. Mas 

sua criação, de fato, deu-se em 1948 com a portaria CNEPA
2
 nº 95. Em 1958 foi transferida 

para a Rodovia BR-456 em Seropédica, permanecendo no local até hoje. Nessa mudança, a 

biblioteca contou com o assessoramento técnico do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação - IBBD (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 

2020a. 

Inicialmente no segundo andar do Pavilhão Central, constatou-se que era necessário 

outro local para a instalação da biblioteca de modo a permitir uma melhor acomodação de seu 

acervo e de uma melhor prestação de serviços. Nesse sentido, um novo prédio perto do 

Pavilhão Central foi construído para ser a nova instalação da biblioteca. Essa transferência 

ocorreu em julho de 1973 (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 

2020a. 

A Biblioteca Central da UFRRJ está subordinada à Vice-Reitoria, conforme consta 

no Regimento Geral e no Estatuto da Universidade, aprovado pelo Parecer nº 3.716/74, 

                                                   
2 Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura. 
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publicado no Diário Oficial da União de 02/12/1974. Essa biblioteca também possui registro 

no Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, sob o nº 47, de 30 de março de 1976 

(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2020a. 

A Biblioteca possui o seguinte quadro de servidores distribuídos da seguinte forma 

(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2019): Secretaria: secretária 

executiva (1); Seção de referência e intercâmbio (27); Seção de Processamento Técnico (14); 

e Direção: 1. 

A Seção de Referência é ―responsável pelo atendimento e orientação aos usuários na 

utilização dos produtos e serviços oferecidos pela biblioteca‖. É subdividida em Setor de 

Intercâmbio e Divulgação – SID e Setor de Periódicos – SP, cada um com suas atividades 

específicas. Alguns serviços oferecidos pela Seção de Referência são: empréstimo, renovação 

e reserva de obras; levantamento bibliográfico, empréstimo entre bibliotecas, entre outros 

(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2020b. 

A Seção de Processamento Técnico ―tem a responsabilidade de receber (por compra 

ou doação), registrar, catalogar e classificar material bibliográfico, com objetivo de torná-lo 

disponível para consulta do usuário. Também é responsável pela retirada de circulação de 

material que não mais apresente condições de uso‖. Assim como a Seção de Referência, essa 

seção também apresenta subdivisão: Setor de Formação e Desenvolvimento do Acervo – 

SFDA e Setor de Permutas e Doações – SPD. Cabe a cada subdivisão mencionada atividades 

específicas (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2020b. 

Consta ainda no site da Biblioteca o cargo de Diretora. Compete à direção da 

biblioteca ―as atividades de planejamento, organização, coordenação e controle das atividades 

desenvolvidas na Biblioteca e também a gestão de recursos e de pessoal‖ (UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2020b. 

A biblioteca disponibiliza para o público os seguintes materiais: livros; obras de 

referência; periódicos; teses e dissertações; acervo multimídia. O acervo impresso é composto 

por: Acervo geral: livros, folhetos, teses e dissertações; Coleções especiais: livros do 

CEDERJ; folhetos; Obras especiais: acervo de obras raras com assuntos com assuntos que 

versam sobre quase todas as áreas do conhecimento; Periódicos: revistas; Referência: 

dicionários, enciclopédias, guias, índices, catálogos demais materiais. Esse acervo é preparado 

e disponibilizado para satisfazer às demandas informacionais de todos os docentes, discentes e 

possíveis interessados nos diversos materiais da biblioteca. A cobertura de assunto dos livros 

objetiva atender a todos os cursos oferecidos pela UFRRJ. O atendimento ao público é de 

segunda-feira a sexta-feira das 08h00 até às 22h00. 
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Dadas as informações fornecidas sobre o campo empírico da presente pesquisa, 

segue-se para a seção seguinte com a apresentação dos dados coletados e resultados. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A partir das etapas de análise do assunto do livro sistematizadas na metodologia, 

analisaremos as respostas dos entrevistados de modo a responder as duas questões de pesquisa 

desse trabalho: Quais etapas foram percorridas pelo bibliotecário para fazer a análise do 

assunto do livro? Quais partes do livro foram consultadas para cada etapa? 

Para nos auxiliar no entendimento das respostas dos entrevistados em relação a essas 

duas questões, tomamos como base o que foi discriminado no documento do UNISIST 

(1981), na NBR 12676/1992 e, em alguns aspectos, em Fujita (2013b). No que se refere à 

identificação das partes do livro, reforçamos que serão discriminadas aquelas lidas para fins 

do conteúdo temático do documento e não aquelas referentes aos dados descritivos do 

documento. 

Optamos por apresentar as análises dos dados por catalogador entrevistado tendo 

como linha condutora as questões acima, seguida de nossas considerações. Para apresentar os 

dados referentes à primeira questão, consideramos as seguintes etapas de análise do 

documento: exame do documento (leitura e compreensão do livro); identificação dos 

conceitos (estabelecimento do assunto do livro) e seleção dos conceitos. 

 

6.1 QUESTÃO 1: QUAIS ETAPAS FORAM PERCORRIDAS PELO BIBLIOTECÁRIO 

PARA FAZER A ANÁLISE DO ASSUNTO DO LIVRO? 

 

Nessa subseção apresentaremos a fala dos catalogadores sobre cada etapa percorrida 

por ocasião da análise do assunto do documento. Os catalogadores receberam números de 1 a 

6 de forma a resguardar sua identificação e vínculo profissional. Também foram substituídas 

as denominações que porventura pudessem identificar a filiação institucional do catalogador. 

 

6.1.1 Etapa exame do documento 

 

CATALOGADOR 1  [...] Chegou um livro aqui na biblioteca [...] e aí eu vou colocar ele no 

acervo, no [sistema da biblioteca]. A primeira coisa que tem que fazer 

é ver se ele já existe no sistema para não haver duplicidade. Ele já 
estando no sistema, eu vou pendurar o exemplar na biblioteca. Se for o 

mesmo ano, a mesma edição, tudo certinho eu vou confirmar. [...] isso 

que eu tenho que fazer, o cadastro do exemplar. Não tendo eu vou ter 
que fazer. [...] Esse livro não tem aqui [na Universidade] nem em 

nenhuma biblioteca. 
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[...] Esse livro o título dele é Quanto vale o verde, subtítulo a 

importância econômica das unidades de conservação brasileiras. Eu 

[estou] olhando aqui na folha de rosto que é aonde eu sempre olho, 

que eu acho onde tem os dados mais importantes ou deveria ter nem 
sempre tem. Então, estou vendo aqui que ele não tem um autor, ele tem 

dois organizadores. Na folha de rosto tem uma editora, só, não tem 

data, não tem nada. Eu vou aqui no verso da folha de rosto e vejo que 
tem outras informações, por exemplo, a data de copyright, o ISBN, tem 

algumas outras informações tipo revisor. 

Eu estou começando a catalogar. Eu vou dar entrada pelo título 
porque ele não tem autor. Vou fazer [entrada] secundária para os 

organizadores. Eu tenho a data. Eu vou ver o número de páginas total 

de 179 páginas, é a última numerada. Eu vou ver o ISBN dele. Deixa 

eu dar uma olhadinha no [sistema da biblioteca]. Então, eu já 
[coloquei] o título como entrada principal. Eu já [coloquei] entrada 

secundária [para os] organizadores que eu vi aqui na folha de rosto. 

Eu tenho uma editora Conservação Internacional. Deixa eu ver a data 
também, que eu vi aqui no verso da folha de rosto que é 2018. [O] 

número de páginas eu também já tenho. 

CATALOGADOR 2 [...] O livro chega aqui na biblioteca, [para] a gente catalogar. 

Primeira coisa que a gente faz é consultar o catálogo da 
[Universidade] [...]. [Aqui na pesquisa] a gente faz o filtro [...] por 

título e [coloca ] o nome Quanto vale o verde, [...] [para] evitar 

duplicidade, [...] [pois] isso vai ser ruim [para] a recuperação. 
 Então, não tem esse livro na [Universidade], no sistema todo de 

bibliotecas. Eu vou abrir o código no sistema [da biblioteca]. Na 

catalogação, vou abrir [o sistema], [...] vou dizer que é um livro e vou 

marcar aqui a nossa biblioteca [...]. Vou cadastrar uma classificação, 
mas como não vem ao caso falar dessa parte, nós vamos abrir um 

acervo, que gera um novo número e abre a planilha. Então eu vou 

examinar o livro, começando a ver o título na primeira página, na 
capa, o título, o subtítulo, vejo que tem organizadores. Eu abro a folha 

de rosto, vejo aqui se tem a editora, abro a página seguinte [verso da 

folha de rosto] e vejo que tem informações de editora, revisão. Tem a 
ficha catalográfica, que a gente sempre olha também, apesar de às 

vezes ter informações erradas. Às vezes [as informações] se 

contradizem com a folha de rosto, mas a gente sempre olha, pois aqui 

tem os dados de onde foi impresso, da editora e [...] os assuntos, já que 
também é um primeiro norte aqui para a gente [...]. Tem ISBN. Enfim, 

são muitas informações que vão ser úteis na hora de fazer os dados, a 

catalogação descritiva, na hora de preencher a planilha do [sistema de 
biblioteca]. 

Agora eu vou folheando assim algumas páginas do livro.[...] Eu vou 

começar por trás pela capa [quarta capa]. Então aqui atrás eu li um 

pouquinho de informação. Vejo que tem um pouco dos autores, da 
formação. Vejo que um é economista, o outro, na orelha do livro, vejo 

que é professor, economista, o outro é biólogo. Eu vejo [...] a formação 

dos autores na última folha do livro. Vou dar uma olhada também no 
sumário [para] ter uma ideia do conteúdo do livro [...] já dá para ter 

uma ideia boa do que está falando [...]. 

CATALOGADOR 3 [...] Eu peguei o livro que o título é Quanto o vale o verde a 

importância econômica das unidades de conservação brasileira, que 
tem dois organizadores aqui: Carlos Eduardo e Rodrigo Medeiros, que 

eu estou vendo na capa. 

[...] À princípio, eu vou fazer a pesquisa no [sistema da biblioteca] 
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[para] ver se a gente já tem essa obra [...] . Se a gente já tiver, ele vai 

entrar como item e a gente não faz uma nova catalogação. Eu vou 

fazer a pesquisa pelo título. Não coloquei todo o título, coloquei parte 

dele [...]: Quanto vale o verde. [Estou] conferindo o título para ver se 
bate. [Estou] dando uma olhada também na folha de rosto para ver se 

teve alguma alteração. Eu abro o registro [para] conferir os dados 

bibliográficos [...]. O ISBN eu consigo encontrar no verso da folha de 
rosto e também na [quarta capa]. Eu costumo conferir o ISBN, pois é 

uma das uma das normas que a gente tem [...] na universidade. [...] 

Um novo ISBN seria uma nova catalogação. Então, se eu quero saber 
se eu vou precisar entrar com um novo registro para essa obra, 

também tenho que conferir essas informações. O ISBN está batendo. 

Também acho importante ver a data da publicação, está 2018, também 

[está] batendo. Confiro também o número de páginas, são 179 
páginas, também [está] batendo. Então, conferi aqui as três 

informações importantes que é a data, principalmente o ISBN, o título 

[...], os organizadores. Eu [estou] olhando tudo na folha de rosto 
[verso da folha de rosto também]. E, então, nós já temos essa obra 

aqui na biblioteca, seria só entrar pelo título. [...] Acho importante 

também dar uma olhada porque às vezes seria interessante entrar com, 

acrescentar um assunto ou manter os mesmos assuntos que já [estão] 
na catalogação, então, vou rever isso. 

CATALOGADOR 4 Acabei de receber esse livro e vou adotar os procedimentos 

necessários. Primeiro, eu vou fazer a consulta [para] ver se nós temos 
na base [da Universidade], que é a base bibliográfica de todas as 

bibliotecas da [Universidade]. Então, eu vou fazer a pesquisa [para] 

saber se a minha biblioteca vai cooperar com esta catalogação. [...], 

eu identifiquei que esse livro já existe na base [da Universidade], já 
catalogado pela biblioteca. [...], visto que eu identifiquei o livro [...] na 

base [da Universidade], eu vou verificar se a informação descritiva 

desse livro está de acordo com as normas da AACR2 e do MARC. [...] 
aqui na base [da Universidade] [...] eu identifiquei o livro e quais as 

bibliotecas teriam [...]. 

[Estou] verificando aqui os dados descritivos: o título, ele não tem 
autor, ele tem dois organizadores, o título é Quanto vale o verde. Na 

página de rosto [eu identifico] as editoras [...]. Na página de rosto que 

nem sempre o que está na página de rosto significa que são editoras, 

tem uma editora e nas informações complementares tanto no verso [da 
página de rosto] ou outra parte do livro podem estar as informações 

que constam aqui, quais são as unidades que apoiaram 

financeiramente a execução desse livro e, aqui consta realmente, se 
quisesse fazer uma catalogação a um nível mais acima do que é 

determinado para fazer a catalogação poderia inserir alguns dados 

das entidades que apoiaram financeiramente o livro, a obra. No verso 

da página de rosto, eu vou identificar novamente o título, a editora, os 
organizadores, os elementos complementares aos dados descritivos da 

catalogação, a data, editora, o ISBN, os autores que participaram da 

composição do texto desse livro. [Por ser] um livro colaborativo, 
vários autores, vários textos e organização dos dois professores que 

constam na página de rosto. [...]. À editora e ao local, acrescentamos a 

numeração de páginas e se existe uma bibliografia. Consta 
bibliografia, então são as notas bibliográficas e no [sistema], a gente 

também descreve no campo 008, que são campos fixos que você 

também informa os dados e [as] ilustrações da obra. Também na 

catalogação descritiva você informa o tamanho do livro [...].  
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CATALOGADOR 5 [...] Aqui na capa [do livro] Quanto vale o verde. [...] Na folha de 

rosto, estou vendo a informação a importância econômica das 

unidades de conservação brasileiras. [Estou] dando uma olhadinha na 

capa. Aqui, o autor, que na verdade não é autor, são os organizadores 
Carlos Eduardo e Rodrigo Medeiros. 

[...] [Estou] fazendo a pesquisa no [sistema da biblioteca]. Eu não 

costumo colocar o título, só uma parte [para] eu poder recuperar a 
informação. Não apareceu o título, mas de qualquer forma eu agora já 

pesquisei pelo título. Agora eu vou pesquisar pelo autor. [...]. 

Encontrei o cadastro desse primeiro organizador. [Estão] aqui dois 
livros dele, mas o título não está cadastrado. Segundo passo eu vou 

pesquisar lá na BN o título vale. Nesse caso, eu encontrei 25 registros. 

Eu vou na busca avançada, eu coloco tanto o título como o nome do 

organizador. Não foi localizado. O terceiro, no caso, [é] procurar lá 
na LC. Vou fazer a pesquisa da mesma forma que eu fiz na BN, na 

busca avançada vou colocar tanto o título como o organizador. 

Também não localizei. Minha última tentativa agora é no catálogo do 
[sistema de bibliotecas da Universidade]. Também não recuperei a 

informação. 

[...] Agora estou dando uma olhada na catalogação na fonte, mas eu 

não confio muito, mas já me dá uma luz. Aqui tem uma apresentação. 
[Leio] a apresentação, a introdução também, e o sumário. No final, 

vou dar uma olhadinha nas referências do trabalho. [...] Na 

apresentação [...] fala sobre unidades de conservação, que é um 
assunto aqui que a gente tem na nossa base, pois fala sobre a questão 

sustentável [...]. É a questão dos benefícios tanto sociais como 

econômicos e ambientais, Unidades de conservação para Economia 
nacional [observados] na introdução. [Está] falando sobre a 

conservação para a Economia nacional. [...] [Estou] vendo que foi em 

estudo de 2011, [que] fala sobre a manutenção das Unidades de 

conservação no país [e] impacto dos resultados do estudo. Não 
costumo ler tudo, procuro ver os assuntos dentro do contexto aqui do 

Brasil. [...]. [...] Agora estou no sumário [vendo que] o título do 

capítulo fala sobre Unidades de conservação no Brasil. Ainda dentro 
do sumário, o desafio da valorização dos bens e serviços associado às 

Unidades de conservação e a sua contribuição à Economia nacional, 

fala de Pesca, Turismo, Carbono, Recursos hídricos e Solos, geração 

de receitas tributárias e municipais sobre as lições desse estudo e, por 
último [última folha], [está] falando sobre os autores. [...] Vou dar 

uma olhadinha sobre os autores, quais são as áreas. [...]. [Está] aqui o 

André Lemos, a área dele, tem economista, também a Bianca, Bruno. 
Tem tanto economista, biólogo, turismólogo, Ciências econômicas, 

Maria Gabriele, Rodrigo Medeiros também é biólogo. Agora estou 

dando uma olhadinha nos orientadores [organizadores] também, do 
Carlos Eduardo, do Rodrigo Medeiros que é biólogo. Então, agora na 

orelha [estou] dando uma olhadinha nos orientadores [organizadores] 

que é o Carlos Eduardo que é economista e Rodrigo Medeiros que é 

biólogo, mestre em ecologia. Agora vou pesquisar as referências. 
[Estou] retornando para o sumário. [...] No sumário eu não [estou] 

vendo qual é a página das referências. [...]. [Está] por capítulo. 

[Estou] encontrando aqui as referências na página 27. [...] É sobre 
Conservação e Proteção à natureza. [...] Fala de Conservação 

ambiental. Agora no capítulo 2, na página 37, encontrei as referências 

das Unidades de conservação, então é um assunto que tem que entrar 
[...]. Agora, [pesquiso no] capítulo 4 na página 77, [...] as referências. 
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[...] Aqui [observo] [...] novamente Unidades de conservação sobre 

pesca. Agora, vou observando que a gente encontra gráficos, figuras, 

quadros. Encontrei referências aqui na página 173 [...] falando sobre 

Desenvolvimento humano, Conservação [...]. 
[Agora], o editor, [...] vou ter que pesquisar [...] [porque] [está] um 

pouco confuso [para] saber quem é o editor. [Estou] olhando [...] a 

folha de rosto e [está] um pouco confuso para saber quem é a editora. 
O ano [vejo] no verso da folha de rosto e o ano é 2018. Então os 

assuntos eu já olhei e vai ficar realmente 363.700981. O Cutter vai ser 

para o título [...]. 

CATALOGADOR 6 [...] O título do livro é Quanto vale o verde e o subtítulo é a 
importância econômica das unidades de conservação brasileiras. 

[Estou] vendo isso na capa do livro, primeiramente, e os 

organizadores são o Carlos Eduardo Frickmann Young e Rodrigo 
Medeiros. [...] Eu vou confirmar essas informações com a folha de 

rosto, que é a principal fonte de informação do livro. Conferi que as 

informações estão batendo, às vezes um livro pode está com um título 

na capa e um título diferente na folha de rosto, mas esse não é o caso. 
Vou olhar também no verso da folha de rosto [para] ver a informação 

de ano, de local. [Está] como 2018, a gente considera o que [está] no 

livro realmente. [A] catalogação na fonte a gente até dá uma olhada 
[para] ver se a gente concorda ou não, mas vai considerar o que [está] 

impresso no livro, e [que] seja mesmo das fontes principais, não dessa 

ficha catalográfica que fizeram. [...] Eu vou olhar no colofão se tem 
mais alguma informação. Tem informação aqui sobre os autores, mas 

o livro vai entrar pelo título mesmo porque são mais de três autores. 

 

 

Discussão sobre a etapa exame do documento 

 

O Catalogador 1 procurou identificar se a obra já constava no sistema da 

Universidade. O procedimento foi adotado para evitar duplicidade de registro. Iniciou o 

exame do livro para obtenção de informações. Num primeiro momento, as informações 

obtidas foram as descritivas, destacando as partes do livro que foram examinadas para tal. O 

Catalogador 1, em seu discurso, aponta a folha de rosto como uma parte importante do livro, 

mas não apenas a única satisfatória para a obtenção de informações do livro. 

O Catalogador 2 também verificou se o livro em suas mãos estava cadastrado no 

sistema da Universidade. Verbalizou as ações para dar entrada com a obra no sistema. 

Examinou partes do livro para a compreensão dos dados descritivos. 

O Catalogador 3 explicitou procedimento para inclusão de item ou de nova 

catalogação no sistema da Universidade. Nessa etapa ocorreu a identificação da obra no 

sistema da biblioteca. Seguiu para o exame de partes do livro para conferência dos dados. 

Identificou elementos descritivos ao analisar a capa do livro, a folha de rosto, o verso da folha 

de rosto e a quarta capa. 
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O Catalogador 4 pesquisou o livro na base da Universidade para saber se já tinha a 

obra na biblioteca ou se teria que cooperar com outra biblioteca. Seguiu para a identificação 

de informações descritivas para ver se estava de acordo com a AACR2 e com o MARC. Foi o 

primeiro catalogador a mencionar o código de catalogação e o formato bibliográfico MARC. 

Examinou partes do livro para identificação dos dados descritivos. Apontou o campo 

008 do MARC no sistema para inserção de dados e ilustrações. No discurso deixou claro que 

a obtenção de dados se refere à parte da catalogação descritiva. Evidenciou dificuldade para 

identificar a editora do livro apenas com o exame da folha de rosto. 

O Catalogador 5 examinou capa, folha de rosto para compreensão e identificação de 

elementos descritivos. Evidenciou os procedimentos para identificação da obra em mãos em 

catálogos online. Mencionou a catalogação na fonte, apresentação, introdução, sumário, 

referências, última folha do livro, orelha, gráficos, figuras, quadros para compreensão e 

identificação dos assuntos e de dados descritivos do livro. Em alguns momentos verbaliza 

frases das partes consultadas. Consultou novamente a folha de rosto e o verso da folha de 

rosto para confirmar as informações sobre editora e ano. Apresentou dificuldades para 

identificar a editora tal qual o Catalogador 4. O Catalogador 5 foi exaustivo no exame do 

livro, cumprindo as orientações previstas no documento do UNISIST (1981) e na NBR 

12676/1992. 

O Catalogador 6 priorizou as partes do livro em detrimento da análise da catalogação 

da fonte. Leu título, subtítulo (na capa), folha de rosto (pontuou a folha de rosto como fonte 

de informação principal do livro), verso da folha de rosto, catalogação na fonte. Apresentou 

de forma objetiva o processo de exame do livro. 

 

6.1.2 Etapa identificação dos conceitos 

 

CATALOGADOR 1  [...] Eu vou começar a fazer a catalogação. Eu vou procurar primeiro os 
assuntos onde que eu posso encaixá-los dentro de uma classificação e eu 

vou também dar uma olhada nas bases de dados. Eu vou na Biblioteca 

Nacional, [...], eu sempre encontro muita coisa legal, sempre concordo, 
normalmente eu concordo. Eu dou uma olhadinha no catálogo da USP, 

também encontro muita coisa lá. Esporadicamente vou no da UFRJ 

também, no Minerva. 
Eu vou classificar, eu vou dar uma olhada na classificação. Eu vou ver os 

assuntos, [...] dar uma lida na introdução. Dou uma olhada no sumário, 

principalmente no sumário, porque ele me remete os assuntos. 

Dou uma geral, dou uma lidinha no que eu acho importante. Se daí já me 
for satisfatório, já está legal [...] e aí eu já atribuo os assuntos. 

[O assunto] está dentro de Economia, de Economia ambiental. Já vi que 
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Economia ambiental é um assunto bacana, [...] e tem esse assunto aqui 

dentro do [sistema da biblioteca]. 

Eu posso também falar que é do Brasil porque eu também já vi [...] que é 

no Brasil, dando uma olhada nas partes mais introdutórias, do sumário 
[...], e eu vi que é no Brasil, o contexto geral das unidades de 

conservação no Brasil, então eu tenho que destacar o Brasil como assunto 

geográfico. 
[...] Eu acho que Unidade de conservação também é um assunto 

importante que eu já [...] li aqui nessas partes introdutórias, fala muito de 

Turismo, Extrativismo. Mas eu acho que Unidade de conservação é 
bacana, Economia, Brasil e Biodiversidade. De repente, pode ser que 

[tenha] alguma coisa dentro desta área também, vou dar uma lida [...] 

aqui. Deixa eu ver [...] no sumário. [...]. Vou dar uma pesquisada, vou ver 

nas outras bibliotecas o quê que eu posso tirar de útil [para] cá também. 
Eu acho que Biodiversidade também é um assunto legal. 

CATALOGADOR 2 [...] Eu vou juntando essas partes aqui e ao mesmo tempo eu vou procurar 

[...] em alguma fonte, uma fonte positiva que a gente chama [...] por 

exemplo, no catálogo da BN. Nós já temos até aqui nos favoritos, então a 
gente vem aqui pesquisar também se não tem esse livro cadastrado. Não 

tem. É porque a gente viu que é um livro recente, de 2018. Esses livros 

mais recentes ficam mais difíceis de encontrar [...]. [...] A gente pesquisa 
em algumas fontes. A gente vai muito no Dedalus da USP. Mas como aqui 

a gente vê que os professores, esse aqui é da UFRJ, de Economia, a gente 

vai direto no Minerva que é mais provável que tenha lá, por ser professor 
de lá, então, também é um lugar que a gente pesquisa. 

 Aqui eu encontrei, então a gente só dá uma olhada para ver se [está] 

coincidindo. Às vezes a gente tem uma dúvida de classificação, que não 

tem no nosso sistema, então a gente vê, é uma primeira orientação [para] 
gente ver lá o número, ver se concorda, analisa o livro, olha a CDD. Aqui 

também nós encontramos os assuntos que eles colocaram, alguns deles 

coincidem com o livro, os assuntos da folha de rosto, e aí eu [estou] 
achando pertinente. 

Então, [...] eu já começo abrindo a planilha [do sistema]. Após preencher 

os dados descritivos, no campo de assunto tópico, eu vou começar a ver 
esses assuntos, que eu já vi na ficha, que eu concordo com eles [...]. 

Estou lendo um pouquinho aqui só do capítulo 1 que fala do contexto 

geral das unidades de conservação no Brasil, então é algo mais 

abrangente porque os outros capítulos são mais pontuais, extrativismo de 
pesca, turismo, então são mais direcionados. 

CATALOGADOR 3 [Para estabelecer] o assunto, [...] gosto de [dar] uma olhada no título 

porque ele já revela algumas coisas e aqui já vejo uma possibilidade de 
assunto: Unidades de conservação brasileiras, [que] [está] ligado à 

Economia. Eu costumo também ver na folha de rosto [e] o livro tem uma 

apresentação. [...] Essas apresentações [...] são boas porque já [dão] 

uma dica do que seria a obra, como se fosse uma introdução. Vou dar 
uma lida aqui nessa apresentação para entender melhor esse assunto. [...] 

Aqui no primeiro parágrafo [...] já dá [para] entender que Unidade de 

conservação é um assunto, até porque existe até uma sigla que é UC. No 
caso, seria é ―[criado] em 2014 a coalizão Pró UC é uma rede de 

instituições da sociedade civil, que tem como objetivo promover junto à 

sociedade o que consideramos uma das melhores e mais eficientes formas 

de proteger e conservar o patrimônio natural Brasileiro, para essa e as 
futuras gerações: as unidades de conservação‖ [YOUNG;MEDEIROS, 

2018]. [...] Ele já dá um pouco do conceito dessas unidades. Então já 

seria um assunto [...] no caso já [está] indexado, eu vou manter esse 
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assunto. 

Também gosto de dar uma olhada aqui, a gente tem introdução também, 

mas antes da introdução, vou olhar o sumário. Aqui fala de Economia, de 

Unidades de conservação, sua contribuição à Economia nacional. Já dá 
[para] entender que essas Unidades de conservação [...] influenciam de 

alguma forma na Economia do país. Então eu acho que são assuntos que 

eu colocaria relacionados: Unidades de conservação ligado à Economia 
brasileira ou Economia-Brasil. Aqui a gente usa Economia-Brasil, 

Economia brasileira [...]. 

[...] Vou pesquisar [...] Carbono florestal para ver se existe assunto. Eu 
gosto de ver se existe artigo científico também usando esse conceito, se é 

um consenso na literatura. No próprio Google eu jogo o conceito na caixa 

de busca, [para] ver se às vezes ele já busca. Se tiver, já faz a busca por 

palavra mas, às vezes você encontra alguns artigos que usam esse termo, 
e aí eu já consigo ter uma ideia se já é utilizado dessa forma, se de 

repente existe um sinônimo para ele. Mas antes, eu vou mudar aqui. Vou 

pesquisar [para] ver se a gente tem na base. Eu vou usar [o sistema da 
biblioteca] para fazer essa pesquisa. Encontrei nada. Vou voltar para o 

Google. Vou fazer uma pesquisa para ver se eu encontro algum artigo que 

usa esse termo. Eu encontrei uma página que o título dela é carbono 

florestal. Vamos ver se eu consigo achar a definição desse termo, se essa 
fonte [...] tem alguma credibilidade [...] para eu poder adotar. Eu [estou] 

no [...] no site [para] encontrar se existe alguma apresentação, alguma 

parte do site que me [defina] [...] Carbono florestal. Tem o quem somos 
mas ele só diz que é ―uma empresa dedicada ao desenvolvimento de 

soluções em restauração ecológica e solução completa através do 

diagnóstico, elaboração e execução de projetos customizados, buscamos 
suprir as necessidades de atuação e adequação ambiental‖. Eu queria 

uma definição do que seria [...] Carbono florestal. Pensei aqui, eu vou na 

própria obra. Como existe um capítulo de Carbono florestal, geralmente 

no início eles dão alguma definição, alguma ideia do que seja, até porque 
como não tem esse assunto na base é legal que a gente faça a pesquisa 

antes de entrar, se realmente é utilizado, se é um assunto consistente 

[para] entrar e que outras bibliotecas ou outros livros, na hora de 
catalogar, também possam utilizar esse assunto, [...]. [Estou] lendo os 

primeiros parágrafos para ver [se eles dão] algum indício do que seja. 

Acho que ele está mencionando aqui ―Este capítulo apresenta a 

importância das unidades de conservação UCs) para a conservação do 
estoque de carbono presente nas formações florestais Brasileiras e o seu 

potencial econômico, ou, analogamente, estimar a contribuição das UCs 

em termos de sua capacidade de reduzir as emissões de Gases do Efeito 
Estufa (GEE) por desmatamento evitado‖ [YOUNG;MEDEIROS, 2018, 

p.102]. Então creio que [...] Carbono florestal seja um estoque de 

carbono presente nas formações florestais brasileiras. Pelo que eu estou 
lendo, eu acho que seria [o] estoque de carbono presente nas florestas. 

Vou ver se encontro mais alguma informação sobre isso. Vou folhear mais 

o capítulo para ver se eu acho um tópico mais específico sobre esse 

assunto. Eu não estou fazendo uma leitura linear, mas uma leitura 
tentando ver se eu acho um parágrafo, alguma coisa que defina mais [o 

assunto]. Vou recorrer outra vez ao Google. Buscar novamente esse 

conceito até para confirmar o que eu [estou] interpretando com essa 
leitura no capítulo. Encontrei um site [com o] título blog do mata nativa. 

Não seria um artigo, algo me parece informal, mas eu vou dar uma lida 

[para] ver se me ajuda em alguma coisa. Vou procurar outro site. [...]. 
Achei outro site aqui: Eco [...]. Tem um artigo. Também não é um artigo 
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científico. Isso já me mostra que não sei se é um consenso esse termo 

Carbono florestal, embora eu tenho encontrado em alguns sites. Esse aqui 

não é um artigo científico, é um artigo de um site carbono florestal na 

Bahia referência para estudos sobre MDL. Vou dar uma lida também nos 
primeiros parágrafos. Esse site também não me dá uma definição do que 

seria. Ele cita o Carbono florestal, mas ele não faz nenhum tipo de 

expressão do que venha a ser. Aqui no caso eu vou voltar [para] o 
registro. Estou voltando [para] o [sistema da biblioteca]. [Estou] fazendo 

a pesquisa novamente pelo título [para] dar uma olhada novamente nos 

assuntos. 
 Eu concordo com os assuntos aqui [do sistema da biblioteca]. Na 

verdade, eu faria uma mudança. Eu concordo com Biodiversidade, 

concordo [...] com Unidades de conservação e Economia, mas eu iria 

juntar esses dois assuntos já que eles estão relacionados aqui. Na própria 
folha de rosto evidencia isso: a importância econômica das unidades de 

conservação, [como] também na apresentação. Deixa eu olhar o sumário. 

O sumário também evidencia isso. Nos capítulos que falam do desafio da 
valorização de bens e serviços associados às unidades de conservação e 

sua contribuição à Economia nacional, então dá [ para] ver que 

Unidades de conservação e Economia são assuntos relacionados, e aí eu 

também vou colocar um subcabeçalho [para] Brasil, seria Economia 
nacional, Economia do Brasil. 

CATALOGADOR 4 Agora eu vou partir para a descrição temática, antes era descrição física, 

agora é descrição temática [...].  
Vou verificar os assuntos que o meu colega atribuiu, [se] estão de acordo 

com as partes que contem o livro. Eu vou examinar a apresentação [...], 

vou ler a introdução e vou também verificar o sumário. Esse livro, por 

exemplo, ele trata de vários textos. É um livro que se diferencia de um 
livro texto de só um determinado assunto, [...] o que significa que ele, 

embora seja de uma área, no caso a Economia do meio ambiente [...] 

poderia ser pelo organizador, mas eu só vou identificar aqui quando eu 
ler a apresentação. Então eu teria que [...] ler primeiro [...] [para] ver se 

eu estou de acordo com esses assuntos e se eu posso acrescentar. Como 

este livro é da minha unidade, eu posso dialogar com meu colega [e], se 
eu discordar dele, podemos trocar informação. Ele pode ter uma 

informação, uma visão diferente da que eu tive, mas podemos, aceitando 

tanto um como outro, [...] acrescentar e não validar até que se chegue a 

um acordo. Então eu vou ler a apresentação para ver os assuntos. 
[...] O fato que, após a leitura da apresentação, da introdução, do 

sumário e de alguns capítulos, eu identifiquei algumas partes dos 

assuntos, principalmente na introdução do que se tratava o livro. Na 
orelha do livro eu li [...] um resumo dos organizadores, o currículo 

resumido de onde [são] os organizadores. [...] Na última página tem uma 

informação sobre os autores dos capítulos do livro, o que me deu [...] a 

informação de que além de economistas, tem geólogo, biólogo, 
oceanógrafo, engenheiro florestal. Isso mostra a diversidade dos assuntos 

contidos nesse livro o que remete que a Economia ao meio ambiente, 

principalmente a questão da Sustentabilidade, é uma área que [...] 
envolve também outras áreas. [Está] aí a diversidade desse livro [para] o 

catalogador. Para que possa ter uma recuperação, porque o bibliotecário 

trabalha com a informação e a intenção é que se disponibilize em forma 
para o usuário então deva ter nesse sentido neste livro assuntos que os 

usuários possam identificar [...] e procurar se interessar. Então, no caso 

aqui pode ter mais assuntos [...]. Os que estão aqui estão corretos, na 

minha opinião: Unidades de conservação, Economia – Brasil, 
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Biodiversidade. 

CATALOGADOR 5 Então, já que eu [não] localizei em nenhuma base, vou começar do zero a 

catalogação. Escrevo [...] se a gente tem na nossa base algum assunto 

sobre essa parte de Conservação. Aliás, vou voltar aqui [para] BN e ver 
aqui unidades. Vou pesquisar aqui no acervo, todos os campos. Vou dar 

uma olhadinha sobre unidades, essa parte de Economia dentro de 

Unidades de conservação já vai me dar uma luz, Conservação, Economia. 
Estou pesquisando acervos, todos os campos, Unidades de conservação, 

Economia, então aqui [estou] encontrando contribuição das Unidades de 

conservação para Economia nacional. [...] [Estou] vendo aqui [o] 

primeiro assunto: Recursos naturais – Conservação - Brasil, dentro de 
Brasil; Desenvolvimento sustentável; o caso Brasil são assuntos que eu 

posso usar aqui. [...]. Eu já começo fazendo o levantamento dos assuntos. 

A gente só usa os assuntos autorizados na base na BN ou na LC. Então, 
Recursos naturais-Conservação-Brasil, Desenvolvimento sustentável-

Brasil. Aqui no caso a BN colocou [...] no 363. Colocar aqui 363.7 mas, 

não significa que eu vou usar ele, só vou se realmente ele serve. Eu tenho 

aqui o livro com a CDD e tem também o CD que ajuda a pesquisar mais 
rápido. Eu informo aqui a notação 363.7, que significa [...] 

Desenvolvimento. Eu pego as informações e no caso de alguma dúvida eu 

copio, eu vou no tradutor. Mas aí fala sobre Desenvolvimento econômico, 
[...] aspectos exatamente o que eu queria esse 363.700981, que é Brasil, 

então vou usar, fala sobre a Proteção ambiental dentro do 

Desenvolvimento econômico. Então [está] correto para o caso desse livro 
[...]. Já falei sobre recursos naturais-conservação-Brasil, 

Desenvolvimento sustentável-Brasil, mas faltou também sobre as 

Unidades de conservação. Eu acho que é um assunto que já está 

autorizado. Vou pesquisar primeiro na base [do sistema da 
biblioteca][...]. Então, eu vou em catalogação, autoridade, pesquisar [...] 

Unidades de conservação. Vou ver se é o caso da gente já ter o cadastro. 

Não é um assunto autorizado pelo que eu [estou] vendo. Vou pesquisar na 
BN. [...] Unidades de conservação, vou pesquisar no título o mesmo 

assunto, aliás vou pesquisar pelo título, vou colocar Unidades de 

conservação e pesquisar por palavra. 

CATALOGADOR 6 [...] Eu vou começar a minha pesquisa. Primeiro, eu vou na Biblioteca 
Nacional, que é a principal fonte de informação [para] a gente aqui no 

Brasil, dar uma olhada se o livro tem lá. Como o livro é um livro recente, 

de 2018, ele ainda não foi registrado na Biblioteca Nacional. Então, eu 
olho na Library of Congress, [que] também é uma fonte super confiável. 

Eu não encontrei esse livro lá. Aí eu começo a ver no catálogo de outras 

bibliotecas universitárias. Eu olho na UNB, na UFF, na PUC, na UFMG 
e, encontrei esse livro na UFRJ. Eu vou no catálogo deles, pesquiso já 

pelo título e encontrei aqui. Como já sendo o primeiro registro, só 

apareceu ele. Aí eu coloco primeiro [para] ver os itens, [para] olhar 

primeiro a CDD, como que eles colocaram [para] ver se eu concordo. A 
CDD que eles botaram foi 333.72, que consultando aqui na CDD é 

Recursos naturais-Conservação. [...] Nesse caso, eu discordo um pouco 

da catalogação porque eu acho que deveria entrar também Brasil porque 
no próprio título da folha de rosto está escrito, no subtítulo, [...] a 

importância econômica das Unidades de conservação brasileiras. Então, 

[...] eu colocaria a CDD que está no site 333.72 e iria acrescentar o 0981 

que é o Brasil. 
[...] Agora eu volto e vou clicar no registro do acervo e depois em campos 

MARC. Vou dar uma olhada aqui na base Minerva, que é o nome do 

catálogo da UFRJ. [...] Entrei aqui nos campos MARC [e] eu vou 
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começar a olhar as palavras–chave. A primeira é unidades de 

conservação, só que não é um termo autorizado na Biblioteca Nacional, 

então eu já desconsidero. Eu vou olhar aqui no sistema gerenciador de 

acervo que a gente usa [para] poder registrar e aí eu pretendo colocar. 
Como a CDD é Recursos naturais-Conservação, vai ser a minha primeira 

[...] palavra-chave recursos naturais, [...] a subdivisão geral conservação 

e a subdivisão geográfica Brasil, porque o primeiro assunto procura 
sempre bater com a catalogação. 

Depois, vou falar aqui de Economia, a importância econômica, eu 

colocaria Economia – Brasil. 
[...] e no terceiro assunto, como fala de Conservação, de Meio ambiente, 

eu dou até uma folheada aqui no livro, leio a apresentação, a introdução 

para saber do que ele fala, [...]. Olho no sumário, [...] e vejo que é a 

parte de Economia do meio ambiente, então uma palavra-chave que seria 
bom atribuir [...] seria Economia ambiental com a subdivisão Brasil. 

Colocar o Brasil sempre na subdivisão-geográfica [para] bater com a 

CDD. Aí, agora eu vou selecionar do campo 20. 

 

 

Discussão sobre a etapa identificação dos conceitos 

 

O Catalogador 1 exemplificou sua rotina de pesquisa em bases de dados. Prosseguiu 

para a catalogação temática listando as partes que foram examinadas como introdução, partes 

introdutórias e sumário. O sumário foi considerado uma parte importante para obtenção dos 

assuntos do livro. Reforçou que sua leitura não se dá de forma exaustiva, mas de forma 

pontual. Compreendeu e identificou o conceito Economia ambiental. Compreendeu e 

identificou o conceito Brasil por estar presente nas partes introdutórias do livro e mencionou 

o título do capítulo 1 para corroborar a sua decisão. Os demais conceitos compreendidos e 

identificados foram Unidade de conservação, Turismo, Extrativismo, Economia, Brasil, 

Biodiversidade com o exame das partes introdutórias do livro, sumário. 

Pela fala do Catalogador 2, entendemos que as partes do livro usadas para 

identificação dos conceitos foram as mesmas da etapa de exame do documento: título; capa; 

subtítulo; folha de rosto; verso da folha de rosto; ficha catalográfica; quarta capa, última folha 

do livro, orelha e sumário. Consultou a catalogação prévia da Base Minerva para comparar as 

informações do livro. Pontua que a consulta às bases de dados também serve para sanar 

possíveis dúvidas de classificação. Concordou com os assuntos da ficha catalográfica do livro 

e da catalogação prévia da base de dados Minerva. Identificou que o capítulo 1 apresenta a 

ideia geral do livro e explicitou que os demais capítulos apresentam assuntos específicos. 

Compreendeu que Extrativismo de pesca, Turismo, etc. estão inseridos num contexto mais 

específico que Unidade de conservação. 
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O Catalogador 3 procedeu à leitura da capa, do título (acredita que o título pode dar 

boas indicações para se entender o assunto do livro). Consultou também a apresentação. 

Explicitou o seu entendimento sobre a função da apresentação de um livro e a equipara à 

introdução. No primeiro parágrafo da apresentação identificou o conceito de Unidade de 

conservação por meio da definição dada pelo livro. Consultou o sumário para identificar 

outros assuntos. Sugeriu que Economia-Brasil ou Economia brasileira está relacionado a 

Unidades de conservação. Nesse momento, evidencia a dúvida quanto ao uso dos termos 

Economia-Brasil e Economia brasileira. Pesquisou o conceito Carbono florestal em sites e em 

busca de artigos que pudessem evidenciar a definição do conceito. Nos sites, observou o 

título, os parágrafos, atentou para verificar a credibilidade da fonte de pesquisa. Atentou 

também para encontrar um sinônimo caso não identificasse o conceito Carbono florestal. 

Procurou analisar a consistência e credibilidade de definições para, aí sim, adotar o conceito 

Carbono florestal. A pesquisa também se deu pela leitura do capítulo do livro que tratava 

sobre o conceito Carbono florestal. Sugeriu uma mudança no termo Unidades de conservação 

– Economia – Brasil, por acreditar que estão relacionados a Unidades de conservação. 

Justifica a mudança pela interpretação que teve com a leitura das partes do livro como folha 

de rosto, apresentação e sumário. 

O Catalogador 4 leu partes do livro para compreensão e identificação do seu 

conteúdo. Pontuou como a obra está organizada e a diversidade de textos que contém. Leu a 

apresentação, sumário e introdução para entender o assunto do livro. Destacou novamente a 

diversidade do assunto do livro ao examinar a orelha do livro e constatar que os autores 

apresentam formações variadas. Concordou com os assuntos atribuídos anteriormente por 

ocasião da catalogação do livro realizada pela biblioteca. 

O Catalogador 5 pesquisou no sistema da biblioteca e no catálogo da BN para 

seleção dos assuntos identificados durante a leitura de partes do livro. Afirmou que só 

incorpora no sistema da biblioteca assuntos já autorizados na BN e na LC, sendo essas bases a 

fonte positiva de dados nessa biblioteca universitária. Mesmo não tendo sido solicitado 

informar como classificar o assunto do livro na CDD, o Catalogador 5 explicitou seus 

mecanismos de busca do assunto no instrumento revelando que tal ação faz parte de sua rotina 

diária. 

O Catalogador 6 exemplificou sua rotina de pesquisa em bases de dados. Discorda da 

classificação atribuída pela UFRJ por não constar a referência ao Brasil. Não adotou 

Unidades de conservação porque não é autorizado pela BN. Adotou como primeiro assunto 

cadastrado na BN: Recursos naturais – Conservação, com a atribuição da subdivisão 
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geográfica Brasil. Segundo assunto: Economia – Brasil por conta de o título mencionar a 

importância econômica. Terceiro assunto: Economia ambiental – Brasil, devido à 

compreensão da leitura da apresentação, introdução e sumário. 

 

6.1.3 Etapa seleção dos conceitos 

 

CATALOGADOR 1  Os assuntos que eu escolhi [...] foram Unidade de conservação; coloco 

Economia, [...]; Brasil como assunto geográfico; Biodiversidade 
também achei um assunto interessante e Unidade de conservação. 

Acho que [está] legal, acho que já dá para representar. Então é isso. 

 CATALOGADOR 2 [...] e vendo se tem no sistema da [Universidade], porque se não tiver 

também é outra questão, a gente insere no sistema, começa a digitar e 
vê se tem. Por exemplo, Unidades de conservação. Tem Unidade de 

conservação. Unidade de conservação é um assunto que tem no livro, 

tem no título, é um conceito que, na minha opinião, tem que constar 
como um dos assuntos. Então vou selecionar ele, Unidade de 

conservação, no singular, que é o que tá cadastrado aqui no sistema. 

Eu coloquei o outro assunto, que também está na folha de rosto, é 
Economia ambiental. Parece bem pertinente também, pelo visto o 

conteúdo do livro e pelo verso da folha de rosto, pelo fato também de a 

gente ser uma biblioteca de Economia, então tem que especificar que é 

[...] Economia ambiental. Tem também esse assunto no sistema da 
[Universidade], [...] então é mais fácil ainda, então outro assunto que 

eu escolho é Economia ambiental. 

[...] Vou dar uma lida na introdução [...], mas eu acho que lendo [...] a 
introdução, eu acho que um assunto que eu posso procurar se tem é 

Preservação ambiental. Eu acho que tem a ver com o que eu [estou] 

lendo aqui na introdução. Tem [...] Preservação ambiental - Aspecto 
econômico. Eu acho que é pertinente esse assunto. Eu acho também, da 

introdução, que é pertinente o termo Biodiversidade. Deixa eu ver se 

tem aqui no catálogo. Tem Biodiversidade. 

Esse primeiro aqui só para ver se acha mais alguma informação mais 
relevante que possa ser usada como assunto. Eu acho que eu vou 

acrescentar só mais um assunto tópico, se tiver, que é Desenvolvimento 

sustentável. Colocar Desenvolvimento sustentável, mais esse assunto. 
Eu acho que agora eu só quero colocar mais um assunto de geográfico, 

que é [...] Brasil. As Unidades de conservação brasileiras, o próprio 

título mostra isso, direciona para o Brasil, então eu vou colocar o 

assunto Brasil. Deixa só eu ver se tem algum qualificador aqui. E aí eu 
vou colocar Brasil como assunto geográfico. 

Acho que eu já terminei, já examinei essas partes. Como aqui no caso 

todos os assuntos que eu quis inserir tinham no [sistema da biblioteca]. 
Se não houvesse, nós temos um formulário para inclusão de assunto, 

[...] aí a gente preenche as informações no formulário, pede para 

unidade responsável fazer o cadastro do assunto que não tem na base e 
depois eles avisam [...] e aí nós inserimos [...]. 

 CATALOGADOR 3 Tem outros assuntos aqui que eu poderia acrescentar. Esse Carbono 

florestal que eu ainda não encontrei um consenso ou uma quantidade 

de artigos que utiliza essa nomenclatura, digamos assim, esse conceito, 
mas parece que a ideia ela existe, parece que também [está] ligado a 
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esse estoque de carbono nas florestas, acho que também colocaria 

esse. 

O sumário também destaca Recursos hídricos, eu posso [...] pesquisar 

novamente aqui no [sistema] para ver se a gente utiliza esse assunto. 
Vou trocar a pesquisa aqui [para] assunto e vou pesquisar Recursos 

hídricos. Eu acho que das partes aqui dos Recursos hídricos nós 

utilizamos, inclusive tem um grande número de registros que utiliza 
esse assunto, então eu também colocaria. No caso no registro, que já 

foi catalogado, Recursos hídricos não entrou. Ele está no sumário, 

então eu acrescentaria esse também como assunto. Tem Solos. [...] eu 
dou preferência realmente ao sumário porque é uma forma de você 

contemplar a maioria dos assuntos que o livro aborda, que ele divide 

pelos capítulos, você consegue fazer uma atribuição de assunto mais 

completa. [...]. Vou voltar no [sistema], pesquisar Solos [...]. Também 
[...] temos Solos, então eu também acrescentaria Solos como assunto. 

[...]. Aqui também no sumário eles colocam Turismo e Uso público, 

então seria um outro assunto para incluir, também acrescentaria. E, 
para finalizar Extrativismo. Nós também utilizamos. 

Então eu já teria Extrativismo, Turismo, Solos, Recursos hídricos, 

Biodiversidade. Já tinha, Unidades de conservação – Economia – 

Brasil. Acho que já teria uma grande quantidade de assuntos, várias 
possibilidades de pesquisa para recuperar a obra e a alteração que eu 

faria também é colocar Economia e Brasil como subcabeçalho de 

Unidades de conservação, que no registro antigo estava separado mas 
são assuntos que o livro tanto no sumário, quanto a apresentação, [e] 

o próprio título já evidenciaram que são relacionados. Então eu 

colocaria dentro dessa estrutura. [...] 

 CATALOGADOR 4 Aqui eu faço uma ressalva: [...] quando [...] eu [atribuo] os assuntos, 
eu tenho um protocolo anterior para chegar aqui. O primeiro caminho 

é pesquisar nessa lista de cabeçalho de assuntos, que não está 

atualizada, mas o primeiro passo é esse. Eu identifiquei os cabeçalhos 
de assunto. Vou verificar na lista se existem esses assuntos, vou 

verificar um por um. O que ocorre com a lista de cabeçalhos de 

assunto do [Centro Universitário], uma lista que engloba todas as 
bibliotecas [desse Centro]. Essa lista atualmente está em Excel. 

[...] Voltando, eu tinha dito anteriormente que eu ia verificar se 

tínhamos os assuntos atribuídos na nossa lista [de cabeçalho de 

assunto]. Este que é o processo de alimentação e validação desses 
termos. Como já foi atribuído esse assunto, mas eu preciso verificar se 

temos na nossa lista. Não temos o primeiro, por exemplo, não tem mas 

eu vou verificar se ele já foi usado [no sistema da biblioteca]. Ele já foi 
utilizado por algumas bibliotecas. [...]. Este assunto não temos aqui, 

mas eu vou considerar este assunto, eu estou explicando como é feito 

hoje e como eu também faria para incluir esse assunto que eu estou 

verificando. Eu aceitaria Unidades de conservação, por outras 
bibliotecas ou outra biblioteca ter usado um número expressivo, não 

foi usado uma única vez, foi usado várias. Esse aqui para mim, 

Economia-Brasil, que é [...] também comum eu vou aceitar esse 
assunto [...]. Biodiversidade também muito usado. O que fazer com 

esses termos que não estão na minha lista? Biodiversidade está na lista 

de cabeçalho de assunto do [Centro Universitário], Unidades de 
conservação não está na lista do [Centro Universitário], se ela não 

está na lista [...] eu vou acrescentar, mas [...] antes, eu [...] vou 

verificar na BN, que é a Biblioteca Nacional, [para] saber se existe 

esse assunto. Não tem exatamente na Biblioteca Nacional esse assunto 
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[Unidades de conservação]. Não tem exatamente na Biblioteca 

Nacional [...] Unidades de conservação. Esse assunto acrescentei [na 

lista em excell], sem constar a informação de que eu não encontrei na 

Biblioteca Nacional e, futuramente eu vou pesquisar melhor, se já 
existe o assunto em inglês, eu vou pesquisar na Library of Congress, na 

Biblioteca do Congresso. Ressalta-se que a UFRGS iniciou um 

pequeno tesauro, um micro tesauro na área de Meio ambiente, mas eu 
já andei pesquisando, tem poucos assuntos, não foi finalizado. Eu não 

tive acesso a essa informação mais detalhada. Então eu acrescentei na 

minha lista e deixei aqui vazio. Eu apenas considerei que no [sistema 
da biblioteca] já foi usado por outra biblioteca, outras bibliotecas. 

Biodiversidade tem na minha lista, mas ainda não está autorizado. 

Essa expressão é uma expressão [...] recente. É bem verdade que a 

gente sempre pesquisa na Biblioteca Nacional e na Library of 
Congress, mas na parte de Economia, [...] a política de indexação 

anterior permitida para área de Economia nessa época tinha 

determinadas fontes, todas elas impressas. Mas, a Biblioteca Nacional 
não era permitida a consulta, a atribuição de novos assuntos. Só que 

hoje em dia [...] e [...] no futuro próximo, no ano que vem, é que essa 

fonte Biblioteca Nacional e Library of Congress sejam as primeiras 

fontes a serem validadas no assunto, diferente do passado. Caso não 
encontre na Biblioteca Nacional ou o assunto na Library of Congress 

iniciaremos as pesquisas em outras bibliotecas, em outras fontes, 

preferencialmente online, porque para que todas as bibliotecas possam 
ter acesso a esta consulta. [...] Biodiversidade não está ainda 

autorizado. Então eu vou verificar na parte da Biblioteca Nacional 

como termo tópico. Está autorizado [...] pode ser subdividido 
geograficamente. Aqui para mim [estava], então eu já atualizo aqui a 

minha lista. Os assuntos são mantidos, como eu havia dito, embora não 

esteja autorizado na Biblioteca Nacional, mas [o assunto] precisará 

ser pesquisado em outras fontes para validação do mesmo, mas ele vai 
ser aceito, vai ser usado porque outras bibliotecas do sistema usaram 

esse assunto, o que vem a facilitar é essa atualização e essa validação 

dessa lista do cabeçalho de assunto das bibliotecas do [Centro 
Universitário] e atualizar para posterior correção dos assuntos da 

base de cada biblioteca. Então, eu vou manter os assuntos. Já anotei 

esse aqui. Esse aqui já validei é Biodiversidade, Economia-Brasil, 

agora vou acrescentar Unidades de conservação.  
Agora, eu gostaria de acrescentar, [...] porque como consta no 

sumário, fala da valoração de bens e serviços as Unidades de 

conservação e sua contribuição à Economia ambiental. Então eu 
acrescentaria. Vou olhar aqui na minha lista se já existe, eu venho aqui 

na Biblioteca Nacional que eu quero pesquisar, eu quero acrescentar 

Economia do meio ambiente ou Economia ambiental. Ele está 
autorizado na Biblioteca Nacional, vou voltar aqui na minha lista 

porque não tinha achado, mas acredito que já tenha. Já tem, eu não 

olhei direito. Economia ambiental já está autorizado, consta na lista 

das bibliotecas do [Centro Universitário]. No passado, esse termo a 
gente tinha nessa lista aqui da biblioteca, [de] outra maneira: [...] 

Economia- Aspectos ambientais ou Economia-Meio ambiente, mas é 

Economia ambiental o termo correto [para] validação da lista de 
cabeçalho. Ele pode ter outro, o termo não necessariamente ele pode 

ter um só, ele pode ter outro termo, mas é seguindo a fonte principal de 

consulta. Você deve usar [o] que está autorizado perante a Biblioteca 
Nacional, como eu havia dito. Permaneci com o termo Economia por 
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ser um termo geral e acrescentaria Economia ambiental [...]. 

 CATALOGADOR 5 [...] Estou retornando [...] para o livro [...] no verso da folha de rosto. 

[Estou] dando uma olhadinha na catalogação na fonte. [...] colocaram 

aqui Unidade de conservação. 
[...] Eu pesquisei Unidades de conservação, [...], deixa eu pesquisar, 

[...], eu não confio muito na catalogação na fonte. Também encontrei o 

assunto Economia ambiental, também bem interessante, mas eu não 
estou conseguindo confirmar se é autorizado. No momento não está 

sendo possível e então quando a internet voltar eu vou fazer o cadastro 

do livro. 

Vou colocar os assuntos que eu já consegui confirmar. [...] Vou 
confirmar se eu posso colocar Unidade de conservação e Economia 

ambiental. [...] Vou colocar [como] primeiro assunto [...] Recursos 

naturais. Aliás, pensando bem, [o] primeiro assunto vai ser Economia 
ambiental. [Como] [estou] colocando 363.7, então, [...] se eu entrar 

com Economia ambiental vai ter que mudar esse 363.7. [...]. Eu vou 

dar mais uma olhadinha no sumário. [...]. Primeiro capítulo já fala 

sobre Unidades de conservação, então eu posso voltar realmente para 
o primeiro assunto Recursos naturais-Conservação. O segundo assunto 

pode ser a Economia ambiental-Brasil, mas vou confirmar se o mesmo 

está autorizado. O terceiro vou colocar Desenvolvimento sustentável-
Brasil. Peraí, Desenvolvimento sustentável vou deixar por último e vou 

colocar Unidade de conservação e como eu já havia falado, o 

Desenvolvimento sustentável vai ser o quarto. Eu vou aguardar as 
confirmações. Vou cadastrar. Aliás, já tenho o cadastro do primeiro 

organizador. Só vou verificar se está tudo certo porque às vezes a 

gente tem que acertar alguns detalhes da autoridade. O segundo 

organizador vou verificar se eles tem na base e, se for necessário, vou 
fazer o cadastro. Não vou colocar os autores porque são vários, a 

entrada vai ficar pelo título, vou colocar os orientadores 

[organizadores]. [Estou] vendo aqui que é Rio de Janeiro, o livro. 
A internet voltou. Vou logar aqui, estava pesquisando Unidades de 

conservação, mas parece que é unidade no singular. Encontrei [no 

sistema da biblioteca] Unidade de conservação ambiental, mas só 
preencheram o campo 150, então tem alguma coisa de errado aqui. 

Deixa eu voltar lá, dou uma olhadinha para ver se está correto. [...] 

Parece que Unidade de conservação não é um termo autorizado. [...] 

Vou pesquisar assim: todos os campos, Unidades de conservação. Eu 
vou sair da BN. Voltei [para] [a] pesquisa aqui: todos os campos, 

Unidade de conservação. [...] Vou pesquisar no título Unidade de 

conservação. [...] A BN recuperou alguns títulos [...]. [Estou] no título 
Amazônia unidades de conservação, [estou] abrindo, é uma 

catalogação que não foi finalizada, vou pesquisar outro. No caso 

quando é Unidade de conservação, o que eu observo [é] que a BN 

coloca Recursos naturais-Conservação, ela não usa Unidade de 
conservação, ela usa Recursos naturais-Conservação. Dou uma 

olhadinha em mais um título só para confirmar. É a mesma forma, 

Conservação da natureza. Recursos naturais – Conservação. 
Conservação da natureza muda um pouquinho. Agora eu vou pesquisar 

autoridade lá dentro para ver mais detalhes sobre o assunto. Continuo 

na mesma base. Conservação da natureza, deixa eu ver aqui a 
diferença. Conservação da natureza, Natureza-Conservação, Proteção 

da natureza. Então é um assunto que eu também posso usar aqui além 

de Recursos naturais. Vamos ver se vai ficar muito Conservação da 

natureza, aqui [está] falando, voltando lá [...] a catalogação do livro, 
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Conservação da natureza, mas é a parte política governamental. 

Pesquisar aqui o sumário. [...] Agora no título, agente financeiro, 

Recursos naturais, usa mais Recursos naturais. Vou manter Recursos 

naturais, então, não vou colocar Unidade de conservação porque não é 
um assunto autorizado. Agora o outro que eu vou confirmar é 

Economia ambiental. Vou verificar se o termo é autorizado na BN. É 

um assunto, é um termo tópico. [Está] ótimo. [...] No caso da 
Economia ambiental eu posso colocar depois, identificar que é Brasil. 

Então, [para] finalizar, Recursos naturais-Conservação-Brasil, o 

segundo vai ser Economia ambiental-Brasil e o terceiro 
Desenvolvimento sustentável-Brasil. Acho que já atende. 

 CATALOGADOR 6 [...] Agora que eu já decidi os assuntos que eu vou colocar, já olhei na 

BN: Recursos naturais-Conservação-Brasil. Esse assunto a gente vai 

construir porque não [está] tudo junto. Eu coloco primeiro Recursos 
naturais depois Conservação e Brasil. O segundo assunto Economia-

Brasil e o terceiro Economia ambiental e a subdivisão que a gente 

constrói na hora Brasil. [...] Agora, eu vou importar esses dados [para 

o sistema da biblioteca]. [...] Vou copiar do campo 020 até antes do 
campo de assunto porque os assuntos eu tenho que colocar 

manualmente. [...] Vou copiar, importar, partir [para] planilha do 

MARC do [sistema da biblioteca] mesmo e preenchendo os campos que 
faltam fazendo os acertos. 

 

Discussão sobre a etapa Seleção dos conceitos 

O Catalogador 1 selecionou os seguintes assuntos: Unidade de conservação; 

Economia; Brasil como assunto geográfico e Biodiversidade. 

O Catalogador 2 identificou e selecionou o conceito Unidade de conservação por 

estar cadastrado no sistema da Universidade. Identificou e selecionou o conceito devido ao 

conteúdo do livro e por constar na folha de rosto e considerando que a biblioteca que trabalha 

é de Economia. Teve visão da temática da biblioteca onde trabalha. Também selecionou, com 

base na leitura de determinadas partes do livro e considerando o que já estava no sistema da 

Universidade, os seguintes termos: Preservação ambiental – Aspecto econômico; 

Biodiversidade; Desenvolvimento sustentável e Brasil como assunto geográfico. Verbalizou o 

procedimento para inclusão de assuntos novos. 

O Catalogador 3 acrescentaria Carbono florestal, mas não adotou porque não 

encontrou definição. Adotou Recursos hídricos por constar no sumário e por ser um termo 

usado mais de uma vez no sistema da biblioteca. Explorou o sumário porque o considerou 

como a parte que mostra os assuntos que o livro trata com a chance de atribuir mais assuntos 

para o livro catalogado. Solos, Extrativismo, Turismo também foram adotados por estarem 

presentes no sumário e por já serem cadastrados no sistema da biblioteca. Adotou 

Extrativismo, Turismo, Solos, Recursos hídricos, Biodiversidade (este último concordou 
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porque já estava na catalogação), e pontua novamente a alteração em relação à construção dos 

termos Unidades de conservação – Economia – Brasil. Reafirma a alteração justificando que 

essa relação consta no sumário, na apresentação e no título. 

O Catalogador 4 pontuou a necessidade de se olhar na lista de cabeçalho de assunto 

para ver se os assuntos identificados na catalogação prévia estavam na lista. Concordou com 

os assuntos previamente atribuídos na catalogação da Universidade. Os assuntos não 

encontrados na BN, nem na lista de cabeçalho de assunto, serão ainda pesquisados de forma 

mais aprofundada. Menciona que adiante é possível, depois da consulta à BN e à LC, a 

consulta a outras bases de dados online, inclusive para contribuir na cooperação de dados, 

mantendo dessa forma uma unanimidade na atribuição de assuntos para um documento em 

comum. Acrescentou o assunto Economia ambiental. Explicitou que, no passado, esse termo 

era conhecido por outras formas como Economia-Aspectos ambientais ou Economia-Meio 

ambiente. Explicou que manteve o assunto Economia, por ser geral, e adotou o assunto 

Economia ambiental por ser mais específico. O Catalogador 4, ao verificar a existência dos 

termos atribuídos anteriormente ao livro, assume a responsabilidade de validar a indexação 

realizada anteriormente. Ao consultar as bases da BN e da LC, o Catalogador 4 explicita os 

procedimentos para validação dos assuntos. Apesar de consultar as bases, o Catalogador 4 não 

questionou a atribuição do assunto Unidades de conservação, visto que outras bibliotecas da 

Universidade fizeram uso do assunto. O Catalogador 4 previu o procedimento de consulta a 

outras bases de dados para seleção de conceitos, procedimento esse que já é adotado pelos 

demais catalogadores entrevistados. 

O Catalogador 5 leu o verso da folha de rosto para seleção do assunto Unidade de 

conservação. Selecionou o conceito Economia ambiental durante o exame da catalogação na 

fonte. Pontua que a catalogação na fonte não é uma fonte muito confiável para obtenção de 

informação. Elencou a ordem dos assuntos que atribuiu na catalogação. Mencionou como 

adota a CDD, Cutter e explicitou regras de catalogação para a inserção dos dados descritivos. 

Consultou o sistema da biblioteca e a BN para confirmação e seleção de conceitos. Adotou 

Recursos naturais – Conservação por estar autorizado na BN. Constatou que a BN usa 

Recursos naturais – Conservação ao invés de Unidade de conservação. Explicitou a ordem 

da atribuição dos assuntos: Recursos naturais – Conservação – Brasil; Economia ambiental – 

Brasil; Desenvolvimento sustentável – Brasil. 

O Catalogador 6 selecionou os assuntos na seguinte ordem: Recursos naturais-

Conservação- Brasil; Economia-Brasil; Economia ambiental – Brasil. 
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6.2 QUESTÃO 2: QUAIS PARTES DO LIVRO FORAM CONSULTADAS PARA CADA 

ETAPA?  

 

Ao analisarmos o Quadro 5, foi possível consolidar as diferentes partes do livro 

consultadas pelos catalogadores em relação às etapas. Alguns catalogadores não verbalizaram 

as partes do livro consultadas para atender às etapas, por exemplo, o Catalogador 1 não 

explicitou as partes do livro consultadas para a seleção dos conceitos. Contudo, tal fato não 

significa que este catalogador não tenha consultado partes do livro, pois o processo cognitivo 

permeia todas as etapas sem necessariamente ter uma sequência didática, conforme 

apresentada no Quadro 5. Queremos dizer que as etapas ocorrem concomitantemente, apesar 

de serem apresentadas sequencialmente, como previsto por Lancaster (2004). 

Quadro 5 – Partes do livro consultadas por etapas 
Etapas Catalogador 

1 

Catalogador 

2 

Catalogador 

3 

Catalogador 

4 

Catalogador 

5 

Catalogador 

6 

Exame do 

livro 

Título, 

subtítulo, 

folha de 
rosto, verso 

da folha de 

rosto 

Título, capa, 

subtítulo, 

folha de 
rosto, verso 

da folha de 

rosto, Ficha 

catalográfica, 

quarta capa, 

última folha 

do livro, 

orelha, 

sumário 

Capa, título, 

folha de 

rosto, verso 
da folha de 

rosto, quarta 

capa 

Título, página 

de rosto, 

verso da 
página de 

rosto 

Capa, folha de 

rosto, 

catalogação 
na fonte, 

apresentação, 

introdução, 

sumário, 

referências, 

orelha, verso 

da folha de 

rosto, gráfico, 

figura, quadro 

Título, 

subtítulo, 

capa, folha 
de rosto, 

verso da 

folha de 

rosto, 

catalogação 

na fonte, 

colofão 

Identificação 

dos 

conceitos 

Introdução, 

partes 

introdutórias 

sumário 

Título, capa, 

subtítulo, 

folha de 

rosto, verso 
da folha de 

rosto, Ficha 

catalográfica, 

quarta capa, 

última folha 

do livro, 

orelha, 

sumário, 

capítulo do 

livro 

Título, folha 

de rosto, 

apresentação, 

sumário, 
capítulo do 

livro, 

introdução 

Apresentação, 

introdução, 

sumário, 

capítulo do 
livro, orelha, 

última página 

do livro 

Não foi 

identificado 

Título, folha 

de rosto, 

subtítulo, 

apresentação, 
introdução, 

sumário 

Seleção dos 

conceitos 

Não foi 

identificado 

Título, folha 

de rosto, 

verso da 
folha de 

rosto, 

introdução 

Sumário, 

apresentação, 

título 

Sumário Verso da folha 

de rosto, 

catalogação 
na fonte, 

sumário, 

capítulo do 

livro 

Não foi 

identificado 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na etapa de exame do livro, observamos que os catalogadores em sua maioria 

consultaram o título, a página ou folha de rosto e seu verso.  Apesar de Fujita (2013b), no seu 

modelo de leitura, Mey e Silveira (2009) e NBR 6029/2006 não contemplarem, 

explicitamente, o título e subtítulo como parte do documento a ser examinado, reforçamos que 

tais partes são importantes no momento da análise. Já no documento do UNISIST (1981) e na 

NBR 12676/1992, o título e o subtítulo são apontados como elementos na análise do 

documento. 

Na etapa de identificação dos conceitos os catalogadores consultaram sumário, 

apresentação, introdução, sendo possível identificar na fala dos catalogadores a referida etapa. 

Com exceção do Catalogador 5, pois incorporou na etapa de exame do livro a etapa de 

identificação dos conceitos. No Quadro 6, observamos os conceitos selecionados por cada 

catalogador. 

Quadro 6 – Conceitos selecionados por catalogador 
Catalogador   Conceitos    

Catalogador 

1 

Unidade de 

conservação 

Economia  Brasil como 

assunto 

geográfico 

Biodiversida-

de 

  

Catalogador 

2 

Unidade de 

conservação 

Economia 

ambiental 

Preservação 

ambiental – 

Aspecto 

econômico 

Biodiversida-

de 

 

Desenvolvimen-

to sustentável  

Brasil 

como 

assunto 

geográfi-

co 

Catalogador 

3 

Extrativis-

mo 

Turismo Solos Recursos 

hídricos 

Biodiversidade Unidades 

de 
conserva-

ção – 

Economia 

- Brasil 

Catalogador 

4 

Unidades de 

conservação  

Economia 

- Brasil 

Biodiversidade Economia 

ambiental 

  

Catalogador 

5 

Recursos 

naturais – 

Conservação 

- Brasil 

Economia 

ambiental 

- Brasil 

Desenvolvimento 

sustentável - 

Brasil 

   

Catalogador 

6 

Recursos 

naturais – 

Conservação 

- Brasil 

Economia 

- Brasil 

Economia 

ambiental - 

Brasil 

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na subseção a seguir consolidamos as discussões pelas etapas. 

 

6.3 DISCUSSÃO GERAL 
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Foi constatado que um procedimento comum aos catalogadores foi a consulta ao 

sistema da biblioteca para identificar se o item já existia na biblioteca. Todos, com exceção do 

Catalogador 3, pesquisaram em outras bases para cooperar ou não com as informações do 

item. Verificamos que uma das bases consultadas é a da BN, sendo considerada fonte positiva 

de dados, inclusive no que diz respeito à atribuição de novos termos, ou seja, somente foram 

atribuídos termos constantes na Terminologia de Assuntos da BN. A catalogação na fonte foi 

considerada um recurso esclarecedor para informações descritivas e temáticas, mas com 

ressalvas para os Catalogadores 2, 5 e 6. 

Conforme previsto por Fujita (2013b), no UNISIST (1981), em Mey e Silveira 

(2009) e na NBR 12676/1992, a leitura de determinadas partes foi de grande importância para 

identificação dos assuntos. A consulta ao sumário, título, apresentação, introdução, capítulo 

do livro, folha de rosto e seu verso, catalogação na fonte ou ficha catalográfica, referências e 

biografia dos autores e organizadores foi recorrente pelos catalogadores. 

A folha de rosto, apesar de ser um elemento interno pré-textual considerado como 

fonte principal de informação do livro, não foi de todo considerada satisfatória, haja vista que 

a exploração das outras partes do livro foi necessária para dirimir dúvidas de dados 

descritivos, sobre editora e ano de publicação, por exemplo. 

Consideramos que a abordagem proposta por Fujita (2013b) para identificação dos 

assuntos do livro foi adotada pelos catalogadores entrevistados. O exame inicial dos 

elementos externos, como capa, contracapa, e dos elementos internos como sumário, 

introdução, título das seções e referências foram observados por ocasião do acompanhamento 

da catalogação do livro. 

As ilustrações e gráficos do livro analisado foram mencionados, mas não explorados 

para identificação dos conceitos. Entretanto, a consulta às ilustrações, linguagem não verbal, 

segundo Ingles e Godoy (2013), pode ser considerada na identificação do assunto do livro. A 

NBR 6029/2006 e Fujita (2013b) também pontuam que a lista de ilustrações pode oferecer 

dados essenciais sobre o livro em análise. 

Fujita (2013b), no seu modelo de leitura para catalogação de assuntos de livros, não 

contempla a folha de rosto ou verso da folha de rosto como parte da estrutura do livro para 

serem consultados na identificação dos conceitos. Da mesma forma, a folha de rosto não é 

considerada pela NBR 12676/1992, nem pelo documento do UNISIST (1981), que 

consideram como partes do documento a serem considerados na análise: título e sub-título; 

sumário; ilustrações; referências bibliográficas conforme relatado pelos catalogadores. Mey e 

Silveira (2009) consideram a folha de rosto para ser examinada no âmbito da leitura técnica.  
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Como o foco da pesquisa não foi a etapa de tradução, de avaliação dos instrumentos 

de representação, nem tão pouco avaliação da indexação realizada pelos catalogadores, não 

nos detemos nesses aspectos. Contudo, como o fato foi identificado nos relatos, consideramos 

importante aqui destacar como um estudo futuro. 

O Catalogador 4 foi o único que mencionou o uso de instrumento de controle 

terminológico. A partir dos relatos, dá a impressão que os catalogadores não fazem uso de um 

instrumento terminológico durante a catalogação, sendo o mesmo substituído pela consulta ao 

índice de assuntos localizados nos sistemas de gerenciamento das bibliotecas ou nas bases de 

dados online de outras bibliotecas. Contudo, o Catalogador 2 reportou que, caso o assunto 

selecionado não seja localizado no sistema de sua biblioteca, solicita a inclusão mediante 

preenchimento de formulário adequado. Conhecer os instrumentos de indexação de sua 

biblioteca é uma ação destacada no documento UNISIST (1981) e pela NBR 12676/1992. 

Os Catalogadores 1, 2, 5 e 6 mencionaram a consulta à CDD como parte de sua 

rotina de catalogação, para classificar o livro, permitindo sua localização na estante. 

Os Catalogadores 2, 4, 5, ao examinarem o livro, justificaram sua pertinência em 

relação ao escopo da sua biblioteca universitária e/ou aos cursos de graduação oferecidos pela 

Universidade. Conforme apontaram Cesarino e Pinto (1980), observamos que alguns 

catalogadores analisaram o livro tendo em vista a temática da biblioteca. Contudo, nos relatos 

não foi apontado a necessidade dos usuários das bibliotecas, ou seja, docentes, discentes e 

pesquisadores. 

Na seleção dos conceitos, o Catalogador 5 relata que atribui somente termos 

autorizados, pela BN e pela LC, podendo indicar a existência de uma possível política de 

indexação implementada por aquela biblioteca. 

O Catalogador 2 destaca que, apesar de ter identificado o conceito Unidades de 

conservação no plural, o adotou no singular porque já constava no sistema de sua biblioteca, 

podendo também caracterizar uma possível política de indexação para a forma do termo. 

Destacamos a dificuldade de seguir o processo cognitivo dos catalogadores de modo 

a acompanhar as etapas de indexação — fato antecipado pelo documento UNISIST (1981) 

que afirma que as etapas de compreensão do conteúdo, identificação e seleção dos conceitos 

podem ocorrer concomitantemente. Tal fato também foi apontado por Lancaster (2004), 

afirmando que elas podem ser executadas ao mesmo tempo. 

Outro fato que consideramos pertinente apontar é que os catalogadores não possuem 

o mesmo tempo de atuação na catalogação de assunto/indexação, mas isso não se constituiu 

em barreiras para cada um examinar/ler o livro em suas mais diversas partes. Uns foram mais 
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exaustivos que outros, como o caso do catalogador 5, que incluiu o exame/leitura das 

referências de alguns capítulos para compreender o conteúdo do livro, mas no todo 

percebemos o cuidado e a observância dos catalogadores ao examinar/ler as partes externas e 

internas do livro. Isso se refletiu, inclusive, no exame/leitura de partes do livro em que deve 

haver uma certa cautela na obtenção de informações descritivas e temáticas, como o caso da 

catalogação na fonte, pontuado pelos catalogadores 2, 5 e 6. Inferimos, com isso, que o fator 

tempo na função não se torna um pré-requisito para se conseguir compreender o conteúdo do 

documento, mas sim o conhecimento adquirido no decorrer da aprendizagem sobre o 

tratamento da informação que norteará os catalogadores a obter informações descritivas e 

temáticas do livro. 

O tratamento descritivo e temático no dia-a-dia de uma biblioteca universitária não 

são processos separados, sendo difícil identificar, a partir da fala dos catalogadores, as etapas 

de forma independente. Isso pode ser observado no relato de alguns catalogadores, uma vez 

que eles não conseguem separar o processo de identificação dos conceitos do de seleção. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A capacidade comunicativa do homem o permitiu compartilhar o seu conhecimento e 

aprimorar o seu trabalho, ampliando o seu ambiente de convivência. Atrelado a esse 

movimento, entendeu-se que era necessário perpetuar esse conhecimento, o que foi 

possibilitado por meio da escrita. 

A escrita, por sua vez, passou por evoluções e, com o surgimento do alfabeto, o 

compartilhamento do conhecimento saiu de uma zona mais ilustrativa, fantasiosa, para um 

contexto mais real. Nessa evolução, vários suportes foram abrigando a escrita, evidenciando 

também uma evolução do livro (de pergaminhos, placas de argila, papiros) até os dias atuais 

como o conhecemos, livro impresso, incluindo também o livro eletrônico, de acesso online. 

Uma vez que o objetivo geral deste trabalho foi apresentar a importância da técnica 

do protocolo verbal para o tratamento temático da informação na perspectiva da organização 

da informação e do conhecimento, a pesquisa apresentou, inicialmente, os conceitos de 

organização da informação (OI) e do conhecimento (OC) e as diferentes concepções 

terminológicas sobre os dois termos. 

Em seguida, discutimos as diferentes abordagens entre tratamento descritivo e 

temático: enquanto o primeiro foi desenvolvido sob a ótica da catalogação descritiva, 

Tratamento Temático da Informação (TTI) se volta para o conteúdo do documento, 

objetivando a coleta, o tratamento e a difusão desse conteúdo de forma apropriada. 

Para entender como a catalogação de assunto/indexação é operacionalizada, 

analisamos o documento do UNISIST (1981) e a NBR 12676/1992 da ABNT, que versam 

sobre Princípios de Indexação, com o objetivo de mostrar possíveis orientações que possam 

guiar os bibliotecários a compreenderem o conteúdo do documento, a identificarem e 

selecionarem conceitos. 

Para atingir nossos objetivos, adotamos a técnica do protocolo verbal que coleta as 

falas dos participantes da pesquisa com um gravador. Aplicamos a técnica do protocolo 

individual em três bibliotecas universitárias federais que possuem curso de graduação em 

Ciências Econômicas. 

As análises de dados e resultados obtidos a partir da fala dos catalogadores mostram-

nos que os participantes da pesquisa possuem conhecimento de quais tipos de informações 

poderão ser obtidas durante o exame das partes do livro. Entretanto, algumas barreiras para 

validação de termos foram identificadas. Não foram verbalizados procedimentos como: 

adoção dos critérios de exaustividade e especificidade para a seleção de conceitos; controle de 
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sinonímia (linguagem padronizada ou controle de vocabulário); orientações para a leitura de 

textos sobre Economia ambiental; adoção de princípios outros que poderiam espelhar as reais 

necessidades informacionais de cada unidade de informação participante da pesquisa. 

Todavia, outros procedimentos foram verbalizados, o que inferimos que pode se constituir em 

uma possível política de indexação da unidade de informação, mesmo que tácita, como o 

controle da forma do termo (singular ou plural) e uso de termos da Terminologia de Assuntos 

da BN e da LC. 

No que se refere a adotar cabeçalhos advindos de bases de dados com natureza 

diferente da realidade institucional da biblioteca universitária, tal ação pode, em alguns casos, 

comprometer a adoção de cabeçalhos específicos para a realidade daquela unidade de 

informação. No caso da presente pesquisa, verificamos que a Terminologia de Assuntos da 

BN é consultada com certa frequência na etapa de seleção de conceitos. Apesar da BN ser 

referência nacional e indicada para consulta no momento da catalogação de assuntos, devido à 

ampla cobertura temática de seu acervo, sua terminologia se caracteriza pela generalidade, 

não atendendo, às vezes, às demandas de catalogadores de bibliotecas universitárias, foco de 

nosso estudo. 

Outro aspecto observado foi a não existência de conceitos relevantes para a 

representação temática do livro objeto de nosso estudo. Por exemplo, o conceito Carbono 

florestal, considerado importante durante a leitura documentária realizada a partir do sumário 

do livro, não foi adotado por não ter sido encontrada uma definição para o mesmo — a busca 

se deu em sites no Google e em bases de dados. Nesse ponto destacamos a não consulta a 

instrumentos terminológicos, como um glossário da área de Meio ambiente, tesauro ou 

dicionários especializados, como fonte positiva de consulta para dirimir dúvidas em torno da 

definição de conceitos ou até mesmo para um entendimento mais consistente sobre algum 

aspecto relevante identificado durante a leitura documentária do livro. Nesse exemplo, 

identificamos que o catalogador se prendeu à lista de cabeçalhos de sua biblioteca, não 

atribuindo o conceito específico para a recuperação do livro. 

Identificamos também que a leitura documentária, antecedendo à catalogação de 

assunto/indexação, consiste numa etapa importante para o tratamento informacional por 

orientar o olhar do catalogador na análise do documento. Os catalogadores entrevistados 

seguiram os procedimentos propostos por Fujita (2013b), contudo, no momento de atribuir 

conceitos identificados na leitura, esbarraram na existência ou não dos conceitos nas bases de 

dados consultadas como referência. 

Mesmo que o foco de nosso trabalho não ter sido a etapa de tradução, evidenciamos 
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algumas informações que julgamos necessárias apontar, inclusive com a possibilidade de 

estudos futuros, haja visto a fala de alguns catalogadores sobre o uso de termos que se 

apresentaram de forma adjetivada como Economia – Brasil e Economia brasileira; uso da 

forma do termo no plural ou singular; estabelecimento de relação entre termos a partir do uso 

de subcabeçalhos, como o evidenciado em Unidades de conservação – Economia – Brasil; 

Preservação ambiental – Aspectos econômicos; Brasil como assunto geográfico. Vimos 

também que o termo Recursos naturais é usado de forma abrangente em Economia para 

designar diversos elementos da natureza, e foi identificado/selecionado por alguns 

catalogadores. Em contrapartida, também observamos Biodiversidade como um termo 

adotado também por alguns catalogadores. Surge, então, a necessidade de um estudo mais 

aprofundado para se entender a aplicabilidade desses termos em contextos específicos. Essas 

barreiras nos conduzem para o fato de que existe, em alguns casos, uma lacuna entre a leitura 

documentária e a pesquisa em bases de dados. 

As análises foram delineadas por meio da observância dos dados coletados com a 

técnica do protocolo verbal individual. Esta técnica mostrou-se eficaz para a consecução dos 

objetivos propostos pela pesquisa, uma vez que nos permitiu verificar a realidade das 

bibliotecas universitárias pesquisadas na sua rotina de tratamento da informação, suas 

dificuldades e barreiras, inclusive possíveis procedimentos. 

Também evidenciamos alguns aspectos positivos e negativos do compartilhamento 

da catalogação do livro: aspectos positivos - economia de tempo no processamento e 

padronização de assunto e de classificação; aspectos negativos - o bibliotecário pode não 

atender às necessidades de informação de seus usuários pois, ao adotar a catalogação feita 

previamente por outra instituição, pode-se não destacar aspectos temáticos do documento que 

possivelmente serão demandados pela comunidade usuária, o que nos faz refletir até que 

ponto observar outras bases de dados podem influenciar na identificação das necessidades 

informacionais de cada unidade de informação. 

A indexação consiste em um processo subjetivo, principalmente na sua primeira 

etapa, quando o bibliotecário lê o documento para dele entender o seu conteúdo e identificar e 

escolher os conceitos que melhor correspondem a esse conteúdo. Para que os procedimentos 

adotados por uma unidade de informação sejam eficazes, é necessário que sejam bem 

delineados mediante a elaboração de uma política de indexação. O documento sobre política 

de indexação deve considerar as necessidades de informação da referida comunidade 

universitária. 

Diante do exposto, sugere-se uma reflexão sobre os procedimentos adotados (ou que 
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serão adotados) pelas unidades de informação, consolidados em políticas de indexação 

elaboradas e em constante revisão, corroborando o entendimento e adoção de princípios de 

indexação a serem seguidos pela equipe de bibliotecários. Tal política deve considerar a 

comunidade usuária da biblioteca universitária, lócus de nossa pesquisa, os objetivos 

institucionais e dos cursos de graduação para que a recuperação da informação seja eficiente e 

eficaz. 
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