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RESUMO 

 

As histórias em quadrinhos surgiram de modo simultâneo em diversos países, desenvolvidas 

a partir de desenhos, gravuras, literatura e pinturas, sendo conhecidas no Japão como mangás. 

O mangá possui contextualizações diversas, como na história, cultura e razão social de seu 

local de origem. Considerando que os mangás mesclam imagem e texto, como recurso 

informacional, dispõe-se então a necessidade da representação apropriada do mesmo, de 

forma que garanta a sua recuperação e acesso ao usuário tanto em meio tradicional como 

digital. A partir desse contexto, o estudo aponta como principal problemática: quais são os 

metadados (atributos) necessários na descrição dos mangás? Dessa forma, o objetivo geral 

consiste em determinar os metadados que melhor representam os mangás, possuindo como 

base os instrumentos de descrição pertencentes à representação da informação. Essa é uma 

pesquisa de natureza exploratória, de caráter qualitativo de cunho teórico, na qual foi possível 

analisar os metadados e padrões de metadados com destaque para o tratamento adequado das 

especificidades dos mangás e a relevância das atribuições de metadados mais adequadas para 

a representação dos mangás e das histórias em quadrinhos na catalogação, uma vez que os 

usuários utilizarão como termos de busca os nomes das histórias, nomes de personagens e os 

gêneros. 

 

Palavras-chave: Mangás. Metadados. Padrões de metadados. Catalogação. Quadrinhos. 

 

ABSTRACT 

Comic books appeared simultaneously in countries, after from drawings, engravings, 

literature and paintings, being denominated in Japan like manga. The manga has diverse 

contextualization, like the history, the culture and the social name of its place of origin. What 

is to merge image and text, how to make the information, put itself to require the proper 

presentation of it, so that it can retrieve and access the user as traditional medium as digital. 

From this context, the study will be more problematic: what are the metadata (attributes) need 

in the description of the manga? Thus, the general objective is to determine the metadata that 

best represents the manga, based on the instruments of separation of species to information 

                                                
1 Discente de bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar).  
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information. This is a research of an exploratory nature, of a qualitative nature of a theoretical 

nature, in which it was possible to obtain the rules of metadata and resources for the 

representation of the data. The comics in cataloging, since the users use as search terms the 

names of stories, names of characters and genres. 

 

Keywords: Manga. Metadata. Metadata standards. Cataloguing. Comics. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciados no Japão, os mangás são as imagens sequenciadas com a presença de 

textos que constituem um enredo. Como as histórias em quadrinhos ocidentais, as quais estão 

gerando grande influência pelas mídias e produções cinematográficas, os mangás tem uma 

forte expressão da cultura que o concebeu, desde os traços que se desenvolveram a partir das 

primeiras pinturas japonesas. (ITO, 2005). 

De acordo com Mazur e Danner (2014), a época precisa em que as histórias em 

quadrinhos e os mangás foram criados não é facilmente perceptível, e não existe um 

consenso; mas podemos considerar que imagens e textos são utilizados para contar histórias 

há milhares de anos, e o que temos nas últimas décadas é uma evolução da arte desses 

formatos. Em meados da década de 50 os mangás começaram a se popularizar no Japão e 

vieram alavancar a economia do país que estava ainda fragilizada devido à guerra. 

Para que os mangás sejam acessíveis e disponíveis aos usuários de diversas unidades 

informacionais, é necessário que o tratamento representacional do recurso seja realizado. As 

propriedades físicas distintas exigem uma infraestrutura de descrição que permita a 

identificação, escolha, localização e recuperação do recurso a partir da produção de registros 

bibliográficos com um nível profundo de granularidade em uma estrutura de representação 

pautada na utilização de normas específicas que permitam a extração e/ou a geração 

automática de metadados para repositórios e catálogos (JONSSON, 2002). 

Nesse contexto, essa pesquisa se justifica na medida em que contribui diretamente 

para a produção de conhecimento sobre a representação de recursos informacionais voltada 

especialmente para mangás. A representação e descrição corretas dos mangás exigem um 

estudo apurado no âmbito dos metadados e seus padrões. 

O bibliotecário, ao fazer a catalogação deve atribuir os metadados mais adequados 

para representar de forma padronizada as histórias em quadrinhos, uma vez que o mangá 

auxilia no desenvolvimento dos "[...] estudantes a leitura crítica e analítica de textos visuais" 
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(SCHWARTZ; RUBINSTEIN-AVILA, 2006, p. 47). Evidenciando, assim a sua importância 

com valores culturais, políticos e sociais na construção pessoal e intelectual de usuários. 

Ressalta-se também que na literatura não existem tratamentos técnicos nacionais para os 

mangás, e alguns poucos que se originam fora do Brasil; devido às lacunas nas discussões e 

criações de instrumentos de descrição para recursos informacionais que contemplam texto e 

imagem mesclados. 

A pesquisa de iniciação científica em andamento apresenta como objetivo geral 

determinar os metadados necessários para a representação dos mangás, tendo como base os 

instrumentos de descrição pertencentes ao domínio da representação da informação. Os 

objetivos específicos da pesquisa se caracterizam em analisar padrões de metadados para 

quadrinhos, categorizar metadados para a representação de mangás e analisar os metadados 

no domínio da ciência da informação.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O propósito de todo sistema de recuperação da informação não é proporcionar muita 

informação, e sim, informação relevante aos seus usuários. Observamos que os profissionais 

de diversas áreas buscam a melhor maneira de recuperação, contudo cada um apresenta uma 

forma, resultando em um desafio a representação de todos os recursos informacionais, pois 

não há uma conjugação entre os elementos principais de sua representação.  

Destarte, para que possamos contemplar a descrição, surge o termo ‘metadados’, que 

denomina as novas formas de representação e descrição de recursos informacionais em meio 

eletrônico. Os metadados antecedem a Web, mas desde a década de 60 as bibliotecas já 

compartilhavam metadados descritivos em sistemas informatizados, usando suas normas e 

estruturas de descrição (GILLILAND, 1999). 

Segundo a definição de Alves (2010, p.47) os metadados são:  

[...] atributos que representam uma entidade (objeto do mundo real) em um sistema 

de informação. Em outras palavras, são elementos descritivos ou atributos 

referenciais codificados que representam características próprias ou atribuídas às 

entidades; são ainda dados que descrevem outros dados em um sistema de 

informação, com o intuito de identificar de forma única uma entidade (recurso 

informacional) para posterior recuperação. 

 

Os metadados se dividem em cinco níveis como aponta Gilliland (1999), dentre eles 

são administrativos (metadados usados no gerenciamento e administração dos recursos 
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informacionais), descritivos (metadados usados para descrever e identificar informações 

sobre recursos), conservação (metadados relacionados à conservação de recursos de 

informação), técnicos (metadados relacionados ao funcionamento do sistema e 

comportamento dos metadados) e uso (metadados relacionados com o nível e tipo de uso dos 

recursos informacionais).  

Os padrões de metadados, por sua vez, estabelecem regras para a padronização de 

atributos, para que exista coerência interna entre seus elementos por meio de sintaxe e 

semântica, para promover facilidade para a recuperação dos recursos pelos usuários e por 

fim, permitir a interoperabilidade desses recursos informacionais (ALVES, 2010). 

A utilização de um padrão de metadados permite que haja a interoperabilidade; no 

entanto, se os recursos não estiverem descritos adequadamente ao tipo de ambiente inserido, 

ocorrerá problemas e consequentemente, o usuário não irá recuperar o que deseja. O processo 

de catalogação insere-se nesse contexto, na tarefa de modelar a análise dos requisitos 

levantados no cenário e representar os elementos do domínio, revelando quais são os 

relacionamentos existentes entre os dados, fornecendo uma visão mais próxima do modo 

como os usuários visualizam os dados. 

Nesse escopo, os requisitos para a descrição de mangás são um processo entre 

reconhecimento de texto e imagem, pois os mangás são estruturados com uma forma 

sequenciada de imagens que possuem enredo e uma expressividade intelectual por imagens. 

Segundo Ito (2005, p. 456, tradução nossa) 

[...] como qualquer outra forma de arte visual, literatura ou entretenimento, o mangá 

não existe em um vácuo. Ele é imerso em um ambiente social em particular que 

possui uma história, uma língua, sua cultura, política, economia [...]. O mangá 

reflete a realidade da sociedade japonesa, com seus mitos, crenças, rituais, 

tradições, fantasias, e o estilo de vida dos japoneses. 

 

Os mangás digitais possuem algumas diferenças dos analógicos, uma das diferenças 

mais notáveis é a funcionalidade dos formatos, que possuem requisitos funcionais para 

metadados digitais, possibilitando buscas, e outras informações ou até mesmo ações que os 

usuários demandam de uma ferramenta que possa reproduzir esses recursos (mangás). 

(MOROZUMI et al, 2009). Dessa forma, a representação dos mangás demanda a atribuição 

de metadados adequados que possam representar tanto as especificidades dos mangás 

digitais, quanto as dos mangás físicos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo de cunho teórico e 

aplicado, que aborda os temas de: metadados, mangás, representação de recursos 

informacionais digitais, história em quadrinhos, catalogação de história em quadrinhos, dados 

bibliográficos. A análise exploratória e descritiva da literatura disponível sobre o tema 

proposto está possibilitando a construção de um conhecimento teórico sobre a representação 

de mangás. Para a contextualização teórica está sendo utilizada as fontes bibliográficas como 

fundamentação para os resultados, por essa razão, a pesquisa refere-se a uma pesquisa 10 

bibliográfica.  

O recorte da pesquisa restringiu em pesquisas publicadas internacionalmente e no 

Brasil, nos idiomas português, espanhol e inglês, no período de 2000 a 2017. O período 

escolhido foi decorrente da concentração bibliográfica publicada no período, no entanto, 

alguns clássicos da área serão citados. Durante a pesquisa serão utilizadas as bases de dados: 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Base de Dados Referenciais de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), Portal de Periódicos da CAPES, 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus, e Web of Science. Além disso, será 

utilizado o Repositório Institucional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) entre 

outros repositórios institucionais. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos até o presente momento apresentam a análise da literatura 

sobre os metadados e seus padrões com foco nos mangás e nos quadrinhos, considerando os 

gêneros dos mangás e uma estrutura de metadados para mangás. 

Riley (2017) divide os metadados de acordo com seus tipos e suas funções, são eles: 

metadados descritivos; metadados administrativos (que se subdividem em técnicos, de 

preservação ou de direitos); metadados estruturais e linguagem de marcação. Nota-se a 

relevância dos tipos de metadados e seus padrões, uma vez que são necessários para a devida 

representação da informação, garantindo assim, o correto armazenamento, a melhoria na 

busca, recuperação e acesso à informação.  
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Devido à globalização, o crescimento exponencial de informações sendo criadas 

gera uma grande quantidade de dados e informações que não são relevantes, ou não estão 

tratados de maneira que possam ser úteis. (SANTOS; SIMIONATO; ARAKAKI; 2014). 

Com essa demanda de tratamento e organização da informação, Santos, Simionato e Arakaki 

(2014, p. 148) apontam que: 

Os recursos informacionais possuem características que requisitam um tratamento 

descritivo específico para otimizar sua busca, acesso e recuperação. Para tanto os 

elementos descritivos representam as características de um recurso que são 

denominados metadados. [...] No ambiente digital, os metadados influenciam tanto 

no acesso quanto na recuperação da informação e são utilizados como elementos de 

busca para facilitar o acesso aos dados descritivos e a localização de recursos na 

web, e para que tenham aceitação internacional e auxiliem na interoperabilidade 

eles devem possuir uma padronização. A padronização gera uma estrutura 

denominada como padrão de metadados. 

 

Existem padrões de metadados bem estabelecidos na comunidade e muito utilizados, 

como o Dublin Core, que tem como objetivo descrever recursos eletrônicos e o MARC21 que 

é um conjunto de padrões feitos para representar de forma legível por máquinas os metadados 

descritivos sobre objetos informacionais.  

Segundo os autores supracitados, para a construção de um novo padrão de 

metadados é necessário garantir a “[...] interoperabilidade entre os sistemas para a troca 

eficiente de informações” (SANTOS; SIMIONATO; ARAKAKI; 2014, p. 150). Desse modo 

é possível criar um padrão de metadados para representar a informação, seja ela um livro, um 

arquivo ou uma história em quadrinhos.  

Fujimoto et al. (2016) criou uma estrutura de metadados para permitir anotações em 

mangás como é possível ver na figura 1 e desenvolveu um software que possibilita que os 

usuários possam inserir os metadados no próprio mangá em meio digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Anotação em mangás 
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Fonte: Fujimoto et al. (2016) 

 

Como vemos na figura 1, a notação possui um retângulo e um rótulo. Os rótulos 

representam três categorias, que são quadro, texto e personagem. O texto e o personagem têm 

subdivisões, que são as suas propriedades (conteúdo e nome). O personagem ainda pode ser 

dividir em duas categorias, de rosto e corpo. Desse modo, o conteúdo e o nome são os 

metadados que descrevem a informação.  

Morozumi et al. (2009, p 64, tradução nossa) expõe que “Para o design do padrão de 

metadados é essencial identificar entidades que sejam o objeto da descrição de metadados.”. 

O autor supracitado ainda compreende as instâncias que estão relacionadas aos mangás como 

entidades intelectuais; sendo elas, personagens principais, gêneros, nomes de criadores, título 

e nomes das histórias dos mangás. 

Nesse cenário, Abud (2012) desenvolveu uma classificação para os gêneros 

ficcionais de histórias em quadrinhos, visando a garantia da recuperação, na medida em que 

no ambiente das histórias em quadrinhos, os gêneros ficcionais são termos de busca muito 

utilizados. O autor (ABUD, 2012) supracitado utilizou, dentre os assuntos em sua 

classificação: Aventuras, Humor e Histórias em quadrinhos para crianças. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidencia-se que mesmo não existindo diretrizes consolidadas para a padronização 

de recursos informacionais como os Mangás, como previstas pelo código AACR2, por 

exemplo, existe a possibilidade de se realizar a representação desses recursos específicos, 

com visto no estudo de Santos; Simionato e Arakaki (2014), a partir do estabelecimento de 

uma estrutura de metadados que atenda as necessidades específicas do recurso informacional. 
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Abud (2012) estabeleceu os gêneros para os mangás que são relevantes para a busca 

e recuperação, pois também fazem parte da estrutura de metadados, e seria um atributo 

importante a ser utilizado.  

Até o presente momento é possível afirmar que o estabelecimento de um padrão de 

metadados para mangás se faz necessário e é apto de ser estabelecido no futuro, com a 

continuação dessa pesquisa, uma vez que há literatura com diretrizes para a criação de um 

novo padrão de metadados como foi visto no estudo de Santos; Simionato e Arakaki (2014), e 

literatura sobre a catalogação e estruturação dos metadados para mangás como trouxeram 

Morozumi et al. (2009) e Fujimoto et al. (2016). 

De acordo com Morozumi et al. (2009) e Fujimoto et al. (2016) os padrões de 

metadados para mangás seriam direcionados aos atributos de responsabilidade, como o nome 

de autor, nome de desenvolvedor, nome de personagens principais, títulos e etc. Porém, 

dentro desse contexto, considerando a mudança das manifestações das obras dos mangás, é 

importante adequar os atributos que realmente serão relevantes para a recuperação que os 

usuários demandam. Os atributos que estão vinculados às histórias, como os personagens, 

títulos das histórias, gênero das histórias, títulos dos episódios e seus relacionamentos vão 

melhor representar os mangás. 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e ao Grupo 

de Pesquisa Dados e Metadados (GPDM). 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABUD, H. L. Catalogação de Histórias em Quadrinhos: uma metodologia de trabalho. São 

Paulo, p.1-14, jan. 2012. Disponível em: 

<https://www.scribd.com/doc/109278898/Catalogacao-de-Historias-em-Quadrinhos-uma-

metodologia-de-trabalho>. Acesso em: 06 abr. 2018. 

 

ALVES, R. C. V. Metadados como elementos do processo de catalogação. 2010. 134f. 

Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, 

Universidade Estadual Paulista, Marília, 2010. 

 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

FUJIMOTO, A. et al. Manga109 dataset and creation of metadata. Proceedings Of The 1st 

International Workshop On Comics Analysis, Processing And Understanding - Manpu 

'16, Cancun, México, 04 abr. 2016. ACM Press. 

 

GILLILAND, A. J. La definición de los metadatos. In: BACA, M. Introducción a los 

metadatos: vías a la información digital. [S. l.]: GETTY, 1999. p. 1-9. 

 

JONSSON, G. The basis for a record in major cataloguing codes and the relation to FRBR. 

In: 68th IFLA Council and General Conference. 2002 

 

ITO, K. A History of Manga in the Context of Japanese Culture and Society. The Journal of 

Popular Culture, 38, Blackwell Publishing, 3, p. 456–475, 2005. 

 

MAZUR, D.; DANNER, A. Quadrinhos: História moderna de uma arte global. 1ª Edição. 

São Paulo: WMF Martins Fontes. 2014. 

  

MOROZUMI, A. et al. Metadata Framework for Manga: A Multi-paradigm Metadata 

Description Framework for Digital Comics. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

DUBLIN CORE AND METADATA APLICATIONS, 14., 2009, Seoul. DC-2009--Seoul 

Proceedings. DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications: 

DCMI, 2009. p. 61-70. 

 

RILEY, J. Understanding metadata: what is metadata, and what is it for? Baltimore: 

National Information Standards Organization (NISO), 2017.  

 

SANTOS, P. L. V. A. C.; SIMIONATO, A. C.; ARAKAKI, F. A. Definição de metadados 

para recursos informacionais: apresentação da metodologia BEAM. Informação & 

Informação, v. 19, n. 1, p. 146, 25 fev. 2014. 

 

SCHWARTZ, A.; RUBINSTEIN-AVILA, E. Understanding the manga hype: Uncovering 

the multimodality of comic-book literacies. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 

Internacional Literacy Association, 50(1), p. 40- 49. Set., 2006. 


