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RESUMO  

 

A organização da informação vem sendo cada dia mais necessária, devido o 
crescimento constante do volume informacional, esse fator vem impulsionando 
medidas de tratamento pelos profissionais nas diversas unidades de informação. 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o catálogo on-line do Sistemoteca da 
Universidade Federal da Paraíba, que utiliza o SIGAA/módulo Biblioteca, quanto aos 
campos do AACR2 do nível um, sua pontuação e pontos de acesso. Para a 
metodologia utilizada na pesquisa realizamos o levantamento bibliográfico de fontes 
de interesse e relevantes a pesquisa – pesquisa teórica, posteriormente passando a 
prática. A abordagem quanti-qualitativa será utilizada na pesquisa, o uso da 
pesquisa quantitativa é pertinente porque oferece mais confiabilidade e maior 
clareza na análise de possíveis quadros que são apresentados neste trabalho, como 
também, a abordagem qualitativa que se propõe a esclarecer o contexto dos 
diferentes itens. Quanto ao objetivo, a pesquisa se traduz em exploratória, e também 
um estudo de caso. A coleta dos dados se deu a partir da pesquisa no 
SIGAA/módulo biblioteca, através da Internet, para levantamento dos itens de 
interesse, totalizando 22 itens para a pesquisa e análise um a um de cada área do 
nível um do AACR2. Como resultados encontramos que a maioria dos 22 itens 
segue as normas de descrição para o nível um do AACR2, e as maiores 
inconsistências estão na falta de resumo e não paginação da Bibliografia. 

 

Palavras-chave: Catálogo on-line – UFPB. SIGAA – módulo biblioteca. AACR 2. 



ABSTRACT 

 

The organization of information is being increasingly required due to constant growth 
of information, which also drives the professional treatment measures in the various 
units of information. This research aims to analyze the online catalog of Sistemoteca 
of the Federal University of Paraíba, which uses the SIGAA/Library in relation level 
one of AACR2, the punctuation and the access point. The methodology used was 
initially proceed to literature sources of interest and relevant research - theoretical 
research, later passing the practice. It is a quantitative and qualitative research, 
quantitative research is necessary to offer more confiability and clearness in case of 
tables, and qualitative research to explain the context of different subjects presents in 
research. The research is an exploratory research and a case’ study. The data 
collect were on OPAC SIGAA/Biblioteca, we collected 22 items in research 
development and we analyzed one by one according level one of AACR2. Like 
results the major part of items description are according to AACR2, and most part of 
inconsistences are the abstract and Bibliography without pages. 

 

Keywords: Online catalogs – UFPB. SIGAA – library. AACR2 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A organização da informação vem sendo cada dia mais necessária na vida 

das pessoas para melhor desempenho nas suas atividades profissionais, nas ações 

do dia-a-dia, nas tomada de decisões, etc, acarretada pelo crescimento constante do 

volume de todos os tipos de informação, o que vem impulsionando medidas de 

tratamento pelos profissionais nas diversas unidades de informação. Na 

contemporaneidade a informação é o elo da cultura, economia, sociedade e 

tecnologia, e pressupõe não apenas sua organização, mas também sua 

representação para posterior recuperação. Assim, a importância da representação 

da informação com o auxílio da tecnologia, oferece condições para o trabalho 

cooperativo. Dessa forma, podemos pensar como a descrição de documentos 

utilizando o AACR2, no formato Machine Readable Cataloging - MARC 21 pode 

auxiliar no desenvolvimento das atividades dos profissionais bibliotecários, 

principalmente os catalogadores. 

O tema originou-se, principalmente, pela minha experiência profissional como 

bibliotecária, e por ter afinidade com o tema da representação da informação. Ao 

iniciar os estágios na área, no ano de 2007, em uma faculdade particular, tive o 

primeiro contato com um sistema de automação de biblioteca, que na época não era 

utilizado o MARC 21 e nem o AACR2 como deveria ser, o que impossibilitava o 

trabalho cooperativo com outras unidades de informação. 

Ao iniciar o trabalho na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no ano de 

2009, o Sistema de Bibliotecas da UFPB - Sistemoteca, utilizava o sistema Ortodocs, 

que era compatível com o formato MARC 21. Entretanto, não havia validação dos 

campos, o que tornava o trabalho inconsistente, já que a informação podia ser 

colocada no campo incorreto, ou ser utilizada alguma numeração que não pertencia 

a nenhum campo do MARC 21. Além de não haver a preocupação com o correto 

preenchimento dos campos de acordo com o AACR2. 

Em 2012, com o fim do contrato com o antigo sistema de automação e a 

assinatura de convênio para aquisição de um novo Sistema: o Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), mais especificamente o módulo 

Biblioteca, ocorreu à capacitação dos funcionários, inicialmente com os bibliotecários 
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do Sistemoteca, do qual participei, para atuarem como multiplicadores, e 

posteriormente outros funcionários que trabalhariam com o SIGAA/Biblioteca. 

Depois de consolidado o Sistema, houve mais um treinamento para ajustes e 

opiniões, já que por se tratar de uma plataforma customizada que permite 

modificações e adequações de acordo com a necessidade das bibliotecas 

participantes. 

Na implantação desse novo sistema, ocorreu a migração de dados do 

Ortodocs, e foram constatadas algumas incompatibilidades do Sistema em geral, 

assim como nos campos do MARC 21, e a observância de como estava sendo 

seguido o AACR2. Uma das vantagens do SIGAA/Biblioteca é a inserção do item 

apenas se os campos estiverem em conformidade com o formato MARC 21, 

precisando, no entanto, que o catalogador conheça as regas do AACR2 e as utilize, 

já que no sistema não há validação automática para o AACR2. Então surgiu a 

pergunta norteadora da pesquisa: O catálogo on-line do Sistemoteca da UFPB 

atende o nível 1 do AACR2, na coleção de Teses da Biblioteca Setorial do 

Centro de Educação? 

O nosso estudo se enquadra na linha de pesquisa “Memória, Organização, 

Acesso e Uso da Informação” do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação/UFPB por entender que estudos como este possam contribuir para 

ampliar as discussões sobre a representação da informação, na área da Ciência da 

Informação, mais especificamente no âmbito das bibliotecas, podendo também 

oferecer subsídios ao bibliotecário a fim de que possam rever suas práticas, bem 

como informar as unidades sobre os possíveis problemas encontrados para 

solucioná-los, buscando melhor capacitação dos funcionários e até mesmo 

adequações do sistema. Portanto, o desenvolvimento do trabalho sobre o tema 

escolhido trará benefícios profissionais para o órgão em que atuamos e 

coletivamente através da construção compartilhada pelas redes virtuais. Entre as 

áreas que acolhe a informação, mais especificamente a representação descritiva da 

informação, a Ciência da Informação - CI, segundo Borko (1968, p. 2), a “[...] uma 

disciplina tem como meta fornecer um corpus teórico sobre informação que 

propiciará a melhoria de várias instituições e procedimentos dedicados à 

acumulação e transmissão de conhecimento [...]” (tradução nossa). 
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Enquanto lugar de produção de conhecimento, a Ciência da Informação, tem 

como finalidade colaborar com a atualização das práticas de organização e 

representação da informação a fim de solucionar problemas que possam surgir nas 

áreas de conhecimento na sociedade. A Ciência da Informação pode trazer 

subsídios importantes de acesso e uso da informação e a importância da 

representação da informação que, apesar de ser resultado de uma longa evolução, 

na contemporaneidade, parece ampliar-se novamente em direção a novas formas de 

compreensão e meios de preservação com o surgimento das Tecnologias de 

Informação.  

Como objetivo geral temos: analisar o catálogo on-line do Sistemoteca da 

UFPB: o SIGAA/módulo Biblioteca e a descrição a partir do AACR2. E os objetivos 

específicos são: observar se os campos do nível 1 do AACR2 estão contemplados 

no catálogo on-line do SIGAA, levando em consideração o tipo de material 

bibliográfico, especificamente a coleção de Teses da Biblioteca do Centro de 

Educação; e verificar os registros no catálogo on-line do SIGAA quanto às 

pontuações referentes ao AACR2, se estão de acordo com as áreas de descrição do 

nível 1. 
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2 ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO: DA ESTRUTURA 

PLURAL A ESTRUTURA CONCEITUAL 

 

Em algumas áreas do conhecimento, algumas definições da palavra 

organização são encontradas, e usadas com diferentes significados. Na literatura 

específica da área da Ciência da Informação, Chester Barnard é um dos primeiros 

autores a trazer a definição da palavra organização como “um sistema de atividades 

coordenadas conscientemente”, conforme afirma Calazans (2006, p. 64); a autora 

acrescenta ainda que Robbins (1983) aprofundou essa definição trazendo a visão de 

organização “como o planejamento coordenado de um conjunto de atividades nas 

quais duas ou mais pessoas trabalham continuamente a fim de atingirem um ou 

mais objetivos comuns, dividindo os esforços e com definições de autoridade” 

(CALAZANS, 2006, p. 64). 

Como podemos observar, as instituições precisam organizar a informação 

que produz, que consome ou dissemina para acesso e uso. Segundo Miranda (1993, 

p. 228) a “biblioteca é um tipo de organização que está sujeita às mesmas leis e 

metodologias aplicáveis ao conjunto das organizações sociais”, sem se eximir de 

buscar sua atualização e renovação contínua.  

Por conseguinte, as bibliotecas universitárias encontram-se “em um processo 

crítico de transformação” (MIRANDA, 1993, p. 228) porque passaram a ter seu 

paradigma centrado no acesso à informação, em vez de centrado nas coleções. A 

organização da informação pressupõe o “controle de um grande volume de 

documentos exigindo que estabeleça modelos, métodos, técnicas e instrumentos 

que colaborem para o aumento de eficiência na realização dessas atividades” 

(FRANCO; VALENTIM, 2008, p. 189). Entre muitos problemas que afetam as 

bibliotecas universitárias, a organização e a representação da informação são dois 

desses problemas. 

Segundo Pinto (2011), assim como o conceito de organização, o conceito de 

representação está ligado a vários domínios do conhecimento, como por exemplo, 

aos domínios da Linguística, da Sociologia, da Antropologia, da História, da 

Semiótica, da Inteligência Artificial, da Psicologia e da Ciência da Informação. 
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Trazendo esse conceito para a Ciência da Informação, a representação da 

informação e do conhecimento “[...] é um meio de expressão, uma metalinguagem 

através da qual se podem dizer coisas sobre o mundo” (GUEDES ; DIAS, 2010, p. 

41). 

A recuperação da informação na biblioteca, como produto do processo de 

representação, acesso e uso da informação, ocorre a partir de um conjunto de 

procedimentos, onde em um primeiro momento o bibliotecário seleciona o material 

que fará parte do acervo mediante as políticas de desenvolvimento de coleções de 

cada instituição. A representação temática é feita de acordo com o assunto/tema de 

cada obra, utilizando os sistemas de classificação: Classificação Decimal de Dewey 

(CDD) ou Classificação Decimal Universal (CDU). 

Para a descrição do material, por meio da indexação, que é a representação 

temática, ela é concretizada através dos descritores, que são terminologias que 

atribuem termos aos assuntos; assumindo significados e conceitos já determinados, 

ou ainda como pontos de acesso mediante os quais um item pode ser localizado e 

recuperado (LANCASTER, 2004). 

Logo, é realizada a catalogação, que é a representação descritiva do 

documento, os processos são interligados, e se caracteriza o documento como único 

a partir de: descrição bibliográfica, pontos de acesso e dados de localização. A 

catalogação é feita com base nas normas do Código de Catalogação Anglo-

Americano – 2ª edição (CCAA/AACR2). E o MARC 21, cuja função é servir como 

formato padrão para o intercâmbio de registros bibliográficos e catalográficos, 

tornando a catalogação legível por computador em qualquer unidade de informação 

que o utilize. 

Ao concluir o processo, a informação será disponibilizada e acessada, 

mediante a necessidade expressa do usuário. Assim, a biblioteca cumpre seu papel 

de atendimento e satisfação do usuário, tendo no catálogo a forma de apresentar a 

informação. Devido à tecnologia hoje existente, os catálogos são apresentados no 

formato on-line, sendo “um subproduto do software de automação utilizado pela 

biblioteca” (PONTES, 2006, p. 40 apud SANTANA, 2012, p. 44) ampliando as 

vantagens e o alcance oferecidos por essa ferramenta.  
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2.1 FORMATO MARC 211: INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

O formato MARC é um conjunto de códigos e designações de conteúdos 

definido para codificar registros que serão interpretados por máquina. Sua principal 

finalidade é possibilitar o intercâmbio de dados, ou seja, importar dados de 

diferentes instituições ou exportar dados de sua instituição para outros sistemas ou 

redes de bibliotecas através de programas de computador desenvolvidos 

especificamente para isto.  

Um registro MARC é composto por três elementos: estrutura, indicação do 

conteúdo e conteúdo propriamente dito. A estrutura do registro é uma 

implementação dos padrões internacionais ANSI Z39.2 e ISO 2709. As indicações 

de conteúdo são códigos e convenções estabelecidos para identificar e caracterizar 

os dados dentro do registro e permitir sua manipulação. Os conteúdos dos dados 

que compõe um registro MARC geralmente são definidos por padrões externos ao 

formato, como: International Standard Bibliographic Description (ISBD), Anglo-

American Cataloguing Rules (AACR2), Library of Congress Subject Headings 

(LCSH) ou outros códigos usados pela instituição criadora do registro. 

Abaixo, no Quadro 1, apresentamos o MARC 21, sua criação e principais 

evoluções, inclusive no Brasil. 

 

Quadro 1 – Formato MARC: criação e evolução 

ANO ACONTECIMENTO 

1965 Criação do formato MARC. 

Entre 1966 e 1968 

A Library of Congress faz testes em 16 
bibliotecas do país. Apenas 
posteriormente o formato foi adaptado ao 
AACR. 

Entre 1982 e 1987 

O formato MARC consolidou-se em duas 
aplicações básicas de bibliotecas: como 
formato de intercâmbio de informação 
bibliográfica e como formato orientador 
para o desenho de bases de dados 
bibliográficas. 

                                                 
1  Parte da descrição foi retirada do site: http://www.dbd.puc-
rio.br/MARC21/conteudo.html 
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Variações ao longo dos anos 

USMARC (Estados Unidos), UKMARC 
(Inglaterra), INTERMARC (França), 
IBERMARC (Espanha), CANMARC 
(Canadá), entre outros. 

Visando maior uniformidade e 
compatibilidade, as instituições adotaram 
o formato dominante USMARC e, 
posteriormente, o MARC 21, 
desenvolvido pela fusão entre o 
USMARC e o CANMARC, cujo manual 
foi publicado em 1999. 

No Brasil, 1972 

Alice Príncipe Barbosa adaptou o 
formato MARC, dando-lhe o nome de 
Catalogação Legível por Computador 
(CALCO) e propondo seu uso no país. 

2002 

O MARC toma força no Brasil, devido a 
recomendações do Ministério da 
Educação e Cultura para bibliotecas de 
instituições de nível superior. 

Neste mesmo documento, o uso do 
protocolo Z39.50 para recuperação de 
informações também é mencionado 
dentre as qualificações desejáveis para 
uma biblioteca de instituições de nível 
superior.  

Fonte: Adaptado de Okada e Ortega (2009, p. 26-28). 

 

O formato MARC 21 para dados bibliográficos inclui informação sobre 

material textual impresso ou manuscrito, arquivo de computador, mapas, música, 

recurso contínuo, material visual e material misto; os dados bibliográficos 

normalmente incluem título, nome, assunto, nota, dado de publicação e descrição 

física. 

O formato MARC 21 é constituído por cinco módulos, segundo Okada e 

Ortega (2009): 

a) Formato para dados bibliográficos: contém especificações para codificar os 

elementos de dados necessários para descrever, recuperar e controlar várias 

formas de material bibliográfico (um livro, uma publicação seriada, um registro 

sonoro, mapas, entre outros documentos) (LIBRARY OF CONGRESS, 1996). 

b) Formato para dados de autoridades: permite criar registros contendo formas 

padronizadas para pessoas, entidades coletivas, eventos, títulos e assuntos; 
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permite ainda estabelecer uma forma reconhecida para um nome e usar esta 

forma como ponto de acesso em um registro (LIBRARY OF CONGRESS, 2004). 

c) Formato para dados de coleção (holdings): contém especificações para 

codificar elementos de dados pertinentes aos dados de coleções e a localização 

de todos os tipos de materiais (LIBRARY OF CONGRESS, 1996). 

d) Formato para dados de classificação: contém especificações para codificar 

elementos de dados relacionados aos números de classificação e aos dados 

associados a eles; são usados para a manutenção e desenvolvimento de 

esquemas de classificação (LIBRARY OF CONGRESS, 1996). 

e) Formato para informação comunitária: fornece especificações para registros 

que contêm informações sobre eventos, programas, serviços etc., que podem ser 

integradas ao catálogo de acesso público (LIBRARY OF CONGRESS, 1996). 

 

O formato MARC 21 diferencia-se de outros formatos por conter maior nível 

de detalhamento em sua estrutura, como por exemplo, os indicadores, dos campos 

de dados de controle variável e dos pontos de acesso principal e secundários, 

tornando-o mais complexo que outros. 

Winke (1993, p. 58 apud OKADA; ORTEGA, 2009, p. 27) trata a questão do 

seguinte modo: um catálogo on-line tem apenas uma entrada (ou seja, um registro) 

para cada publicação existente na coleção, e não se justifica que ela seja 

denominada entrada principal, pois não existem outras entradas para esta 

publicação específica (ou seja, entradas secundárias que seriam, na realidade, 

registros duplicados). 

 

2.2 AACR22: INSTRUMENTO PARA DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os princípios do Controle Bibliográfico Universal, que permearam as 

iniciativas de organização documental, foram consolidados no século XX pela 

institucionalização de programas e projetos de cunho internacional. Esses, por sua 

vez, possibilitaram a elaboração de diretrizes para obtenção de maior uniformidade 

na descrição bibliográfica dos documentos publicados em cada país. Dentre essas 

                                                 
2  Os primeiros 3 parágrafos foram retirados da página: http://www.febab.org.br/aacr2-
2/ 
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iniciativas, em 1961 a “Conferência Internacional sobre Princípios de Catalogação”, 

realizada em Paris, patrocinada pela UNESCO e organizada pela IFLA, apresentou 

propostas que levaram inicialmente à publicação do Código de Catalogação Anglo-

Americano (Anglo-American Cataloging Rules-AACR), em 1967. Como resultados 

mais importantes nos anos subsequentes, estão as reformulações de códigos 

nacionais de catalogação com base em regras internacionais. 

No Brasil, os trabalhos realizados nessa área tiveram como precursora a 

eminente bibliotecária Maria Luísa Monteiro da Cunha, da Universidade de São 

Paulo, que participou da mencionada Conferência realizada em 1961. A partir 

daquele momento, ela iniciou a divulgação da proposta junto às bibliotecas 

brasileiras e Escolas de Biblioteconomia, ressaltando a importância da adoção de 

princípios internacionais de representação descritiva de publicações. Em 1969, foi 

publicada a primeira edição brasileira do AACR, coordenada pelo então atuante 

bibliotecário Abner Lellis Corrêa Vicentini. 

Em 1978, novo código foi publicado em inglês. No Brasil, a Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições – 

FEBAB, a partir de vários contatos realizados com a American Library Association, 

Library Association e Canadian Library Association, assinou em 11 de julho de 1980 

o acordo que autorizava a Federação a publicar a obra em língua portuguesa, 

efetivada em dois volumes: em 1983 o volume 1, e em 1985 o volume 2. 

Posteriormente, várias tentativas foram realizadas para reimpressão do código com 

as atualizações publicadas desde 1988, porém sem sucesso devido à insuficiência 

de recursos financeiros. Em janeiro de 2003, foi efetivada a renovação do contrato 

com os editores do AACR para a cessão dos direitos autorais, o que possibilitou à 

FEBAB as providências para tornar disponível aos bibliotecários brasileiros e dos 

países de língua portuguesa o novo Código de Catalogação Anglo-Americano, 2ª 

edição, revisão 2002. 

O Código de Catalogação Anglo-Americano 2 apresenta uma série de regras 

para descrição física de suportes informacionais e seus pontos de acesso, 

representando pessoas, localizações geográficas e entidades coletivas, além de 

títulos uniformes representando obras e expressões. O AACR2 está dividido em 2 

partes, conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 – Apresentação do AACR2 

PARTE I – DESCRIÇÃO 
Parte II - Pontos de Acesso, Títulos 

Uniformes, Remissivas 

Introdução Parte I 

1 Regras gerais para descrição 

2 Livros, folhetos e folhas soltas 
impressas 

3 Materiais cartográficos 

4 Manuscritos (incluindo coleções 
manuscritas) 

5 Música 

6 Gravação de som 

7 Filmes cinematográficos e gravações 
de vídeo 

8 Materiais gráficos 

9 Recursos eletrônicos 

10 Artefatos tridimensionais e realia 

11 Microformas 

12 Recursos contínuos 

13 Análise 

Introdução Parte II 

21 Escolha dos pontos de acesso 

22 Cabeçalhos para pessoas 

23 Nomes geográficos 

24 Cabeçalhos para entidades 

25 Títulos uniformes 

26 Remissivas  

Apêndices  

A Maiúsculas e minúsculas 

B Abreviaturas 

C Numerais 

D Glossário 

E Artigos iniciais 

F Apêndice à tradução brasileira  

ÍNDICE  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Para a descrição, de acordo com o AACR2, são estabelecidos 3 níveis de 

detalhamento, que são indicados por um número mínimo de elementos em cada 

nível, para o objetivo deste trabalho escolhemos o Nível 1, para verificação conforme 

mostrado a seguir. 

 

Primeiro nível de descrição 

TÍTULO PRINCIPAL / PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, se diferir 
do cabeçalho da entrada principal em forma ou número, ou se não houver 
cabeçalho de entrada principal. – INDICAÇÃO DE EDIÇÃO. – DETALHES 
ESPECÍFICOS DO MATERIAL (ou do tipo de publicação). – PRIMEIRO EDITOR 
ETC., DATA DE PUBLICAÇÃO ETC. – EXTENSÃO DO ITEM. – NOTA(S). – 
NÚMERO NORMALIZADO. 

 



21 
 

Para atingir o nível 1 do AACR2, os campos do MARC 21 contemplados, são 

listados a seguir, os itens em destaque são os que podem ser contemplados na 

Coleção de Teses escolhidas para a pesquisa: 

 

Quadro 3 – Relação do Marc 21 e AACR2 

AACR2, nível 1 MARC 21 

DETALHES ESPECÍFICOS DO MATERIAL - 

NÚMERO NORMALIZADO 020 

TÍTULO PRINCIPAL 245 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 

INDICAÇÃO DE EDIÇÃO 250 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 

EXTENSÃO DO ITEM 300 

NOTA(S) 500 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

2.3 CATÁLOGOS DE BIBLIOTECA: INSTRUMENTOS DE ACESSO A 

INFORMAÇÃO 

 

Os catálogos são apontados como uma das ferramentas mais antigas das 

bibliotecas. Assim, a preocupação com a organização da informação não é algo 

novo, visto que, os povos da civilização mesopotâmica já conservavam alguns 

documentos como registros contábeis em tabuletas de argila. No entanto, apenas a 

partir do século XIX é que se consolida na Arquivologia e Biblioteconomia. 

Segundo Rocha (2014, p.16) “O catálogo é considerado por alguns autores o 

coração ou núcleo da biblioteca, pois através dele é possível conhecer o acervo e 

desenvolver outros produtos, com base na Representação da Informação dos 

documentos que compõem a biblioteca”. 

Mey e Silveira (2009, p. 12) consideram o catálogo como: 
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[...] um meio de comunicação, que veicula mensagens sobre os 
registros do conhecimento, de um ou vários acervos, reais ou 
ciberespaciais, apresentando-as com sintaxe e semântica próprias e 
reunindo os registros do conhecimento por semelhanças, para os 
usuários desses acervos. 

 

Foskett (1973, p. 164) pauta que “um catálogo de biblioteca destina-se a 

registrar o acervo da biblioteca [...].” Guinchat e Menou fornecem duas 

conceituações sobre os catálogos, os descrevem como “listas de todos os 

documentos conservados em unidades de informação” (1994, p. 67) e explicam que 

“um catálogo é uma série ordenada de referências ou de inscrições que registram as 

peças de uma coleção” (1994, p. 197).  

O catálogo de uma biblioteca, principalmente de uma biblioteca universitária é 

uma rica fonte de informação. Saber tratar a informação para compor o catálogo é 

de suma importância para que se tenha uma recuperação rápida e eficaz por parte 

do usuário, através de pontos de acesso, palavras-chave, nome do autor ou pelo 

título da obra. 

Quanto aos tipos de catálogos, segundo Santana (2012, p. 45-46), podemos 

elencar: 

a) Catálogo de autor: reúne todas as entradas principais e secundárias de autor 

(pessoa, entidade e, as remissivas e referências correspondentes) numa só 

ordem alfabética. 

b) Catálogo de título: reúne as entradas principais e secundárias de título, as série, 

as remissivas e as referências relacionadas numa única sequência alfabética. 

c) Catálogo de autor e título: limita-se ás entradas de autor e título, remissivas e 

referências correspondentes a estas entradas. 

d) Catálogo alfabético de assunto: utilizam-se várias referências e remissivas 

cruzadas ou recíprocas para cercar aspectos ou facetas do assunto e seus 

correlatos. 

e) Catálogo dicionário: reúne as entradas de autor, título, assuntos e as 

remissivas e referências reunidas em uma só ordem alfabética. 

f) Catálogo dicionário: dividido em duas partes para relacionar os autores e títulos 

e os assuntos. 
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g) Catálogo alfabético-sistemático: apresenta suas entradas organizadas de 

forma sistemática. 

h) Catálogo sistemático: é composto de um catálogo sistemático propriamente dito 

e o índice alfabético de assunto, chave do sistemático. 

 

Em relação à apresentação material, ainda segundo Santana (2012, p. 46), os 

catálogos podem ser:  

a) Catálogos manuais: representados por ficha padrão de 7,5 x 12,5 cm e 

publicados em forma de livros. 

b) Catálogos impressos: apresentados em forma de listas, permanecendo até a 

virada do século. 

c) Catálogos semi-automatizados: englobam a forma manual, elétrica ou ótica. 

d) Catálogos automatizados: registrados em suporte legíveis pelo computador. 

 

Quanto à sua forma, os catálogos, de acordo com Mey e Silveira (2009), podem 

ser: 

a) Manuais: 

 em fichas; e 

 em folhas soltas ou em livros (atualmente em desuso). 

b) Automatizados: 

 em linha, ou onlines (mais comuns); 

 conectados a redes ou a um servidor particular; e 

 em diferentes suportes físicos (como fichas ou discos compactos) obtidos a partir 

de um servidor. 

 

Segundo Mey e Silveira (2009, p.15), podemos citar algumas qualidades 

importantes na elaboração de um catálogo: 
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a) Uniformidade: nas representações, permite a compreensão da mensagem; em 

certas partes da catalogação, permite a reunião de registros do conhecimento 

com características comuns; na própria estruturação interna do catálogo, facilita 

seu manuseio pelo usuário. A partir do momento em que se utiliza um sistema ou 

rede, a uniformidade torna-se indispensável, com grandes vantagens para todos; 

b) Economia na preparação e na manutenção: o que significa economia de 

recursos e de tempo; 

c) Atualidade: deve estar sempre atualizado, refletindo o acervo. 

 

Para Cutter os objetivos do catálogo são (CUTTER, 1876 apud SILVEIRA, 2013, 

p. 88): 

1. Possibilitar que uma pessoa encontre um livro do qual ou 

(A) o autor 

(B) o título           seja conhecido 

(C) o assunto  

 

2. Mostrar o que uma biblioteca possui 

(D) de um determinado autor 

(E) de um determinado assunto 

(F) de um determinado tipo de literatura. 

 

3. Ajudar na escolha de um livro 

(G) de acordo com sua edição (bibliograficamente) 

(H) de acordo com seu caráter (literário ou temático). 

 

Até hoje são seguidos os preceitos de Cutter ao distinguir três tipos 
de ponto de acesso para o registro bibliográfico, a saber: ponto de 
acesso de responsabilidade, no qual um autor, compilador, 
entidade coletiva etc. podem ser buscados e recuperados; ponto de 
acesso de título, em que um título pode ser buscado e recuperado; 
ponto de acesso de assunto, no qual um assunto pode ser 
buscado e recuperado. Os pontos de acesso são padronizados, 
assim todos os documentos que possuam as mesmas características 
estarão reunidos no catálogo. As demais informações sobre um 
documento são registradas na descrição bibliográfica, que inclui as 
informações sobre a publicação, notas etc. Além disso, as relações 
entre os documentos são expressas em referências cruzadas. 
Portanto, Cutter e sua obra representam um ícone na Representação 
Descritiva (SILVEIRA, 2013, p. 89, grifo nosso). 
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2.4 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

As bibliotecas universitárias possuem um papel de grande importância nos 

processos de pesquisa e inovação tecnológica do país, através do conhecimento 

desenvolvido nas universidades. A partir deste contexto universitário, a biblioteca 

tem como função: intermediar conhecimentos, científico e tecnológico, com os 

usuários, contribuindo com o desenvolvimento do país (DAMÁSIO, 2004). 

À medida que a universidade melhora seus padrões de ensino e 
pesquisa, sente-se pressionada a dar melhores condições às 
bibliotecas para que funcionem com eficácia; e estas, por sua vez, 
funcionando, adequadamente, dão melhor apoio aos programas 
educacionais da própria universidade (FERREIRA, 1980, p. 9). 

 

Durante a década de 80, algumas discussões foram travadas a respeito dos 

sistemas de informação e os computadores, sendo o foco dessas discussões o 

usuário final e a criação de redes que, além de facilitar o acesso, ainda pudessem 

identificar a “disponibilidade de qualquer documento no acervo por meio de uma 

pergunta a esse sistema e/ou gerar relatórios relativos ao uso da coleção, sem 

esquecer as outras atividades desempenhadas pela biblioteca” (CAFÉ; SANTOS; 

MACEDO, 2001, p. 71). 

Com a informatização dos acervos, as bibliotecas denominadas 
tradicionais, (cujo acervo é constituído de documentos em formato 
convencional, isto é, em suporte impresso), passaram a ser vistas 
nesta “Era da Informação”, como bibliotecas modernas ou 
automatizadas (onde o computador é peça chave para as tarefas 
mecânicas) (PONTES, 2003, p. 29)  

 

Dentro desse contexto de bibliotecas universitárias, passamos a tratar da 

Biblioteca Central da UFPB3, e do SISTEMOTECA/UFPB. A Biblioteca Central – BC 

da UFPB foi inaugurada em 1980, após a construção de um prédio e a aprovação de 

seu regulamento pelo CONSEPE. A partir do ano de 2002, com a criação da 

Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, o Sistema de Bibliotecas da UFPB 

foi reestruturado e passou a contar com bibliotecas setoriais em seus quatro campi 

                                                 
3  Informações retiradas dos sites: www.ufpb.br/content/hitórico e 
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/paginas/institucional  
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(João Pessoa, Areia, Bananeiras e Mamanguape/Rio Tinto), e mais recentemente as 

unidades de Santa Rita e de Mangabeira, que pertencem ao Campus I. O 

SISTEMOTECA é constituído pela junção de todas as bibliotecas setoriais do 

campus I, localizadas em João Pessoa e Santa Rita, e das Bibliotecas Setoriais, que 

ficam nos três campi do interior. 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba - 

SISTEMOTECA – é um conjunto de Bibliotecas integradas sob os aspectos 

funcional e operacional, tendo por objetivo a unidade e harmonia das atividades 

educacionais, científicas tecnológicas e culturais da UFPB, voltadas para a 

aquisição, tratamento, armazenagem, recuperação e disseminação de informações, 

quais sejam: empréstimo, devolução e renovação de livros; para o apoio aos 

programas de ensino, pesquisa e extensão. 

A Biblioteca Central, em relação às Bibliotecas Setoriais, é o órgão 

coordenador geral das atividades do SISTEMOTECA e centraliza suas ações 

administrativamente, sobretudo no que se refere aos serviços de aquisição de 

material bibliográfico. 

Além do acervo físico de livros, dissertações, teses, periódicos e multimeios, o 

SISTEMOTECA da UFPB conta com acesso a portais de periódicos da CAPES e 

bases de e-books que podem ser consultados a partir da página da Biblioteca 

Central na web. 

 

2.5 IMPORTÂNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A BIBLIOTECA 

 

O investimento em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) vem 

possibilitando o acesso à informação de maneira mais rápida e democrática, em 

dimensões nunca imaginadas antes. Por essa razão, unidades de informação 

tradicionais, como as bibliotecas, os arquivos e os centros de documentação 

precisam se adequar para atender às necessidades informacionais dos usuários, 

que se tornam cada vez mais exigentes com a qualidade e a precisão na 

recuperação da informação. 

Em toda parte ouvimos o chavão de que vivemos na época da 
“revolução informática”. Mais uma vez o recurso utilizado é o do 
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discurso tecnocrático que tenta nos manipular atribuindo qualidades 
redentoras à tecnologia, como se ela, por si mesma, fosse capaz de 
resolver os graves problemas da humanidade (PINHO NETO, 2008, 
p. 1). 

 

Apesar do uso das tecnologias da informação ser de fundamental importância 

nos dias atuais, na era da informação, da sociedade globalizada, onde o mundo se 

torna pequeno, a tecnologia sozinha não pode ser vista como a força redentora da 

humanidade. Se por um lado, uns veem a tecnologia como a salvadora, em 

contrapartida, há os que veem no uso da tecnologia a força da perdição, da 

opressão da humanidade. A saída para tal impasse é a reflexão e decisão do melhor 

uso que se pode fazer das tecnologias sem condená-la ou elevá-la a um patamar ao 

qual ela não pertence. 

A hibridização do mundo virtual/real hoje existente pode ser usada de maneira 

a melhorar a comunicação e a troca entre os ambientes, onde o humano interfere no 

uso/produção da tecnologia, e a tecnologia interfere de diversas maneiras no 

desenvolvimento da humanidade. 

As Unidades de Informação vêm ganhando novos contornos com a dispensa 

de espaços físicos e suportes informacionais impressos, pois “A nova configuração 

social tem como base as Tecnologias da Informação e Comunicação que têm seu 

significado atrelado à velocidade, à simultaneidade, ao tempo e ao espaço”. 

(BARRETO, 2005, p. 117) 

Podemos afirmar que os sistemas de automatização da informação vêm 

ganhando um espaço cada vez mais significativo desde as últimas décadas do 

Século XX (ROBREDO, 2003). Assim, para efetivar a satisfação informacional de 

seus usuários, as Unidades de Informação (UIs) precisam utilizar algum recurso das 

TICs. 

A universidade é uma organização composta de pessoas, com 
missão, objetivos, metas, estruturas, papéis, relações de autoridade, 
processos de tomada de decisão e comunicação, dinâmica 
interpessoal e intergrupal, necessidades, valores e interfaces (SILVA; 
RAMALHO, 2008, p. 4). 

 

Na primeira metade do século XX, Fiuzza (1980) afirma que os bibliotecários 

passaram a sofisticar cada vez mais o catálogo. Guinchat e Menou (1994, p. 253 
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apud ROCHA, 2014) afirmam ainda no século XX que a introdução das novas 

tecnologias 

[...] está revolucionando as unidades de informação. Elas intervêm 
nas principais funções da cadeia documental. Algumas destas 
tecnologias intervêm em atividades gerais das unidades de 
informação, como a teleconferência e o tratamento de textos; outras 
intervêm em atividades específicas, como o acesso a bases de 
dados bibliográficas ou o arquivamento eletrônico de dados. 

 

Assim, Maciel e Mendonça (2006, p. 2), afirmam que “as bibliotecas 

universitárias não são organizações autônomas, mas dependentes de uma 

organização maior, as universidades, portanto, sujeitas a receberem influências 

externas e internas do ambiente que as cercam”.  

Segundo Vieira e Machado (2013) a Biblioteca Central da UFPB, por ser uma 

biblioteca universitária, está inserida no contexto das universidades, tendo uma 

importância significativa nos processos de pesquisa e inovação tecnológica, já que 

além de armazenar o conhecimento científico produzido, fornece subsídios 

informacionais que promovem o processo de pesquisa. 

As bibliotecas universitárias são organizações complexas, com 
múltiplas funções e uma série de procedimentos, produtos e serviços 
que foram desenvolvidos ao longo de décadas. No entanto, o seu 
propósito fundamental permaneceu o mesmo, isto é: proporcionar 
acesso ao conhecimento. Esse acesso ao conhecimento é que irá 
permitir que o estudante, o professor e o pesquisador possam 
realizar suas aprendizagens ao longo da vida (CUNHA, 2010, p.72). 

 

Por estarmos inseridos na chamada Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, que é uma sociedade onde a informação é utilizada de maneira 

intensa para os mais diversos fins dependendo de um suporte tecnológico para se 

propagar; torna-se cada vez mais claro que as instituições se adaptem as inovações 

tecnológicas associadas à gestão da informação. 

Falar sobre a Sociedade da Informação está extremamente ligado a 

Tecnologia da Informação. Segundo Davenport (1998) nos pilares da chamada 

Sociedade da Informação, está a tecnologia.  

Os Sistemas de Informação tem como uma das funções filtrar a informação 

para gerar conhecimento. Por isso, conforme Ferreira (2003, p.36), cada vez mais, 
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grandes corporações vêm realizando investimentos vultosos em sistemas de 

informação, objetivando interagir de forma mais rápida e dinâmica em diversas áreas 

estratégicas. 

 

2.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: SIGAA/MÓDULO BIBLIOTECA 

 

No ambiente de gestão organizacional, onde os sistemas de informação têm 

como função filtrar a informação para gerar conhecimento, os Sistemas de 

Informações Gerenciais (SIGs) vem se destacando. 

A partir dessa concepção, a UFPB através de suas Pró-Reitorias e do Núcleo 

de Tecnologia da Informação (NTI) - nomenclatura atual Superintendência de 

Tecnologia da Informação (STI), após visitas técnicas para verificação da qualidade 

do sistema no desempenho das funções gerenciais a que se destina, formalizou em 

29 de outubro de 2011, o Termo de Cooperação com a UFRN, que tem como 

objetivo promover a implantação de um novo sistema integrado de gestão 

acadêmica, administrativa e de recursos humanos na UFPB, bem como a gerência 

de seus dados, através de sistemas desenvolvidos pela UFRN e mantidos, após 

implantação, pela UFPB, mediante assessoria técnica prestada pela UFRN. 

O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos 

módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino 

médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, 

submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de 

ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos 

docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado 

denominado Turma Virtual. 

O Módulo Biblioteca surgiu com a necessidade de atender às demandas das 

Bibliotecas da UFRN, que tem como objetivo controlar a entrada de novos livros, 

catalogação e empréstimos (aquisição, processamento técnico e circulação). Um 

destaque importante é o relacionamento do MÓDULO BIBLIOTECA com outros 

módulos do SIGAA. Dentro do Módulo também é possível cadastrar diversos perfis 

para operação do Sistema de acordo com as atividades que cada servidor exerce; e 



30 
 

também diversas abas de trabalho, como por exemplo: processos técnicos, 

aquisições, circulação e relatórios. 

 

2.6.1 SIGAA/MÓDULO BIBLIOTECA: DA IMPLANTAÇÃO AO USO 

 

Para implantação inicial foram selecionadas duas Bibliotecas Setoriais, a do 

Centro de Ciências da Saúde - CCS, e a do Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional - CTDR; essas bibliotecas foram escolhidas para o 

projeto piloto por terem características dos serviços prestados semelhantes as da 

Biblioteca Central, porém com um volume menor do acervo, facilitando e 

minimizando os erros na migração de dados do Sistema anterior. 

Um cronograma foi elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI 

para implantação do módulo, porém devido as especificidades e exposição de 

motivos da BC, esse cronograma foi antecipado. Houve migração dos dados no 

Sistema, e elaboração de uma plataforma de testes, onde era possível executar 

todas as atividades em forma de treinamento sem afetar o Sistema em si. A partir 

desse momento o treinamento com os bibliotecários do SISTEMOTECA foi iniciado. 

Após implantação nas Bibliotecas selecionadas, foi feito um período de testes 

e ajustes antes da replicação para as outras Bibliotecas Setoriais, para corrigir erros 

e inconsistências do Sistema, tornando a transição menos traumática, visto que os 

erros observados a princípio não mais ocorreriam nas próximas migrações de dados. 

Houve participação efetiva dos gestores no que diz respeito a sugestões de 

melhoria do Sistema por se tratar de um Sistema que pode ser customizado de 

acordo com as necessidades dos bibliotecários e limitações da versão do Sistema; 

houve uma demanda de treinamento por parte dos servidores que trabalham nas 

bibliotecas para capacitação e utilização do Sistema. 

Durante o processo de implantação e treinamentos algumas situações 

postergaram o desenvolvimento das atividades, como: recursos humanos e um 

longo período de greve. Ainda assim, após o início das atividades do SIGAA na 

Biblioteca Setorial do CCS, os servidores lotados na mesma estavam capacitados a 



31 
 

utilizarem todas as funcionalidades do sistema e o atendimento aos usuários teve 

seu início. 

Durante a implantação do Sistema, houve uma adaptação significativa no que 

diz respeito ao atendimento de usuários, seus empréstimos em aberto no Sistema já 

desativado, cadastros migrados com inconsistências. Percebe-se que a grande 

solução não está apenas no uso de TICs, ou o melhor e mais atualizado Sistema, 

mas principalmente no fator humano, que precisa de treinamento e esclarecimentos 

para desempenhar seu papel com maestria e excelência, seja como 

operador/servidor ou como operador/usuário. A capacitação e a fomentação de uma 

política de gestão da informação são imprescindíveis para o sucesso do novo 

Sistema. 

Dentro desse contexto, faz-se necessário a educação do usuário e a 

competência informacional no que diz respeito a inclusão digital que “é um processo 

que deve levar o indivíduo à aprendizagem no uso das TICs e ao acesso à 

informação disponível nas redes [...]” (SILVA et al, 2005, p. 32). Todavia, a de se 

considerar que o acesso se dará por meio do tratamento e organização da 

informação 
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3 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo trataremos dos caminhos utilizados para se chegar aos 

objetivos propostos, através do tipo e métodos para a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Quanto à tipologia da pesquisa, Demo (1989, p. 13) se refere a quatro 

gêneros: pesquisa teórica, metodológica, empírica e prática ou pesquisa ação. A 

metodologia utilizada na pesquisa foi inicialmente proceder ao levantamento 

bibliográfico de fontes de interesse e relevantes a pesquisa – pesquisa teórica, 

posteriormente passando a prática. 

A abordagem quanti-qualitativa foi a utilizada na pesquisa, já que na 

abordagem quantitativa, o pesquisador “lida com números, usa modelos estatísticos 

para explicar os dados [sem esquecer] que não há análise estatística sem 

interpretação”, (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p. 24). O uso da pesquisa 

quantitativa é pertinente porque oferece mais confiabilidade e maior clareza na 

análise de possíveis quadros e tabelas que serão apresentados neste trabalho. 

Do ponto de vista de Minayo (1994), a abordagem qualitativa se propõe a 

esclarecer o contexto dos diferentes sujeitos envolvidos na pesquisa ao assumir seu 

papel de julgar e tomar posição sobre o que ouve, observa e compartilha, tendo 

como foco as experiências humanas e o reconhecimento da complexidade das 

realidades humanas. Este estudo pretende-se como predominantemente qualitativo, 

permitindo-nos descrever, analisar, argumentar, interpretar e refutar afirmações. 

Quanto ao objetivo, a pesquisa se traduz em exploratória, baseada em um 

estudo de caso. É exploratória visto que “se caracteriza pelo desenvolvimento e 

esclarecimento de ideias, com objetivo de oferecer uma visão panorâmica, uma 

primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado 

(GONSALVES, 2007, p. 67)”.  

É também um estudo de caso, pois se refere ao levantamento com mais 

profundidade de um caso ou grupo sob seus aspectos (MARCONI; LAKATOS, 
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1999). Para Triviños (1987, p.133) o estudo de caso “é uma categoria de pesquisa 

cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”, justamente um estudo 

mais profundo e exaustivo sobre o assunto proposto. 

A ida ao campo da pesquisa permitiu o contato direto com a realidade 

estudada e a liberdade de “ir para ver, observar [...]” (DESLANDES, 2005, p. 157) 

com o catálogo do Sistemoteca, sem a necessidade de obter a autorização dos 

gestores e efetuar a coleta do material de análise. Isso também será possível porque 

com a presença das tecnologias há a possibilidade de acesso a informação, sem 

estar fisicamente presente, fazendo a pesquisa de maneira remota a partir do uso da 

Internet. 

Desenvolvemos um check list para averiguação da coleção, conforme os itens 

de interesse: 

Quadro 4 – Correspondência entre AACR2 e MARC 21 

AACR2, nível 1 MARC 21 

NÚMERO NORMALIZADO 020 

TÍTULO PRINCIPAL 245 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 

EXTENSÃO DO ITEM 300 

NOTA(S) 500 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente, delimitamos a escolha pela coleção de Teses da Biblioteca 

Setorial do Centro de Educação. Acessamos a página de busca pública, no 

endereço eletrônico: 

https://sigaa.ufpb.br//sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf?aba=p-

biblioteca, cuja interface pode ser observada na Figura 1. 
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Figura 1 – Tela de busca SIGAA/Biblioteca 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No momento do levantamento, a partir da limitação da busca pela coleção 

escolhida, conforme Figura 2, selecionamos a Biblioteca a que a Coleção pertence – 

Biblioteca Setorial do Centro de Educação, o Acervo específico da Coleção – Acervo 

CE e o Tipo de material – Teses; com essa limitação a pesquisa nos retornou 46 

resultados, conforme Figura 3.  
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Figura 2 – Seleção da coleção 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Figura 3 – Resultado da busca 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Para nos assegurar de que a busca tinha retornado os resultados que 

representam os documentos de interesse, fizemos a análise um a um, conferindo o 

Tipo de Material e a Biblioteca a que pertence, conforme Figura 4. Ao finalizar esse 

procedimento, chegamos ao número de 22 Teses existentes na Coleção de Teses 

da Biblioteca Setorial do Centro de Educação. Este número é correspondente ao 

quantitativo de material impresso existente na Biblioteca Setorial do Centro de 

Educação e que não estão disponível na Base Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD). 
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Figura 4 – Seleção dos itens 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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4 INTERPRETANDO OS DADOS 

 

Para a análise dos dados utilizamos o Quadro 4 (p.32)  que se refere a 

correspondência entre o nível 1 do AACR2 e o MARC 21, e identificamos o ponto de 

acesso de cada Tese. Analisamos o ponto de acesso escolhido na representação e 

sua pontuação; observamos se a área de título está descrita e pontuada conforme 

recomendação do AACR2; identificamos se a primeira indicação de 

responsabilidade foi descrita corretamente após o titulo principal; analisamos que 

elementos da descrição da extensão do item foram apresentados (paginação, 

ilustração e extensão); e, analisamos também, como a área de notas foi descrita, já 

que nesta área pode-se incluir a indicação de responsabilidade (que é usada para 

indicar o orientador e, caso exista, o co-orientador do trabalho); na área de notas 

deve-se colocar a indicação de Tese no formato:  

Tese (doutorado) – nome da instituição, por extenso, à qual a tese foi 

apresentada e o ano em que foi conferido o grau. 

Na área de notas também pode-se acrescentar um resumo do item, e ainda 

incluir uma nota de conteúdo para bibliografia. 
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Figura 5 – Tese 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 5 – Dados referentes a Tese 1 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Figura 5, mostra que o ponto de acesso é o autor, por se tratar de uma 

tese, a indicação de responsabilidade é um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título principal, e separada do 
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mesmo pelo sinal gráfico [/] que é o elemento indicado para esta função. A área de 

editor/publicação contempla os itens de local, editora não conhecida e ano; e 

pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita de forma 

simplificada, apenas a paginação, poderia ser ainda acrescentada a dimensão do 

material. Na área de notas percebemos que foi incluída outra indicação de 

responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e incompleta, 

faltando o ano. Não há resumo do trabalho, e a indicação da bibliografia não indica a 

paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 6 – Tese 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 6 – Dados referentes a Tese 2 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 6 o ponto de acesso é o autor, como se trata de uma tese, a 

indicação de responsabilidade é um autor pessoal. A área de título está descrita e 

pontuada conforme recomendação para título e subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título e subtítulo, está separada 

do mesmo pelo sinal de barra inclinada que é o elemento indicado para esta função. 

A área de editor/publicação contempla os itens de local, editora não conhecida e ano 

de depósito; e pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita de 

forma simplificada, apenas a paginação. Na área de notas foi incluída outra 

indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e 

incompleta, faltando o ano e escrever o nome da instituição por extenso. Não há 

resumo do trabalho, há a indicação de bibliografia, mas não indicação da paginação 

onde a mesma se encontra. 
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Figura 7 – Tese 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 7 – Dados referentes a Tese 3 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Na Figura 7 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal. A área de título está descrita e 

pontuada conforme recomendação para título e subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título e subtítulo, está separada 

da área de título pelo sinal de barra inclinada, o elemento indicado para esta função. 

Na área de editor/publicação estão os itens de local, editora não conhecida e ano; e 

pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita com paginação e 

indicação de ilustração, por não ter indicação de (color.) não podemos definir se as 

ilustrações são coloridas, e ainda poderia ser acrescentada a dimensão do item. Na 

área de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a 

indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever o nome da 

instituição por extenso. Neste item há o resumo do trabalho; há a indicação de que 

existe bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 8 – Tese 4 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 8 – Dados referentes a Tese 4 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 8 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título e também subtítulo. A 

primeira indicação de responsabilidade está apresentada de maneira correta após o 

título e subtítulo, está separada da área de título pelo sinal de barra inclinada, que é 

o elemento indicado para esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, 

editora não conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. 

A extensão do item é descrita apenas com paginação, sem indicação da dimensão. 

Na área de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); 

a indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever por 

extenso o nome da instituição. Não há resumo do trabalho na área de notas. Há a 

indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma 

se encontra. 
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Figura 9 – Tese 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 9 – Dados referentes a Tese 5 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 9 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título e também subtítulo, 

inclusive com letras maiúscula para designar nome próprio. A primeira indicação de 
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responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título e subtítulo, e 

separada da área de título por uma barra inclinada, que é o elemento indicado para 

esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, editora não conhecida e 

ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. A extensão do item é 

descrita com paginação, indicação de ilustração no trabalho, mas não há indicação 

da dimensão. Na área de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade 

(o orientador); a indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e 

escrever por extenso o nome da instituição. Na área de notas não há indicação do 

resumo da obra. Há a indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da 

paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 10 – Tese 6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 10 – Dados referentes a Tese 6 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 10 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título e também subtítulo. A 

primeira indicação de responsabilidade está apresentada de maneira correta após o 

título e subtítulo, e separada da área de título por uma barra inclinada, que é o 

elemento indicado para esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, 

editora não conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. 

A extensão do item é descrita com paginação, indicação de ilustração no trabalho, 

mas não há indicação da dimensão. Na área de notas foi incluída mais uma 

indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e 

incompleta, faltando o ano e escrever por extenso o nome da instituição. Na área de 

notas não há indicação do resumo da obra. Há a indicação de que existe bibliografia, 

mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 
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Figura 11 – Tese 7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 11 – Dados referentes a Tese 7 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 11, por se tratar de uma tese, o ponto de acesso é o autor, 

conforme indicação de responsabilidade. A área de título está descrita e pontuada 

conforme recomendação para título e também subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título e subtítulo, e 
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separada da área de título pelo sinal da barra inclinada, que é o elemento indicado 

para esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, editora não 

conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. A extensão 

do item é descrita com paginação, indicação de ilustração no trabalho, mas não há 

indicação da dimensão. Na área de notas foi incluída mais uma indicação de 

responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e incompleta, 

faltando o ano e escrever por extenso o nome da instituição. Na área de notas não 

há indicação do resumo da obra. Há a indicação de que existe bibliografia, mas não 

indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 12 – Tese 8 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 12 – Dados referentes a Tese 8 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 12 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal. A área de título está descrita e 

pontuada conforme recomendação para título e subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título e subtítulo, está separada 

da área de título pelo sinal da barra inclinada, o elemento indicado para esta função. 

Na área de editor/publicação estão os itens de local, editora não conhecida e ano; e 

pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita com quantidade 

páginas, e ainda poderia ser acrescentada a dimensão do item. Na área de notas foi 

incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese 

está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever o nome da instituição por 

extenso. Neste item não há o resumo do trabalho; há a indicação de que existe 

bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 
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Figura 13 – Tese 9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 13 – Dados referentes a Tese 9 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 13 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal, com entrada pelo último sobrenome. A 

área de título está descrita e pontuada conforme recomendação tanto para título 

quanto para subtítulo. A primeira indicação de responsabilidade está colocada 
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corretamente após o título e subtítulo, está separada da área de título pelo sinal de 

barra inclinada, o elemento gráfico indicado para esta função. Na área de 

editor/publicação estão os itens de local, editora não conhecida e ano; e pontuação 

conforme recomendação. A extensão do item é descrita com paginação, e poderia 

ser acrescentada a dimensão do item. Na área de notas foi incluída mais uma 

indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e 

incompleta, faltando o ano e escrever o nome da instituição por extenso. Neste item 

não há o resumo do trabalho; há a indicação de que existe bibliografia, mas não 

indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 14 – Tese 10 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 14 – Dados referentes a Tese 10 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 14 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título e também subtítulo, 

inclusive com uso de letras maiúsculas. A primeira indicação de responsabilidade 

está apresentada de maneira correta após o título e subtítulo, e separada da área de 

título pela barra inclinada. Na área de editor/publicação os itens de local, editora não 

conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. A extensão 

do item é descrita apenas com paginação, poderia ter a indicação da dimensão. Na 

área de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a 

indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever por 

extenso o nome da instituição. Na área de notas não há indicação do resumo da 

obra. Há a indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da paginação 

onde a mesma se encontra. 
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Figura 15 – Tese 11 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 15 – Dados referentes a Tese 11 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 15 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título. A primeira indicação de 

responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título, e separada da 
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área de título por uma barra inclinada, que é o elemento indicado para esta função. 

Na área de editor/publicação os itens de local, editora não conhecida e ano estão 

descritos e pontuados conforme recomendado. A extensão do item é descrita com 

paginação, mas não há indicação da dimensão. Na área de notas foi incluída mais 

uma indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está 

abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever por extenso o nome da instituição. 

Na área de notas não há indicação do resumo da obra. Há a indicação de que existe 

bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 16 – Tese 12 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 16 – Dados referentes a Tese 12 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 16 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título e também subtítulo. A 

primeira indicação de responsabilidade está apresentada de maneira correta após o 

título e subtítulo, e separada da área de título por uma barra inclinada, que é o sinal 

gráfico indicado para esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, 

editora não conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. 

A extensão do item é descrita apenas com paginação, e não há indicação da 

dimensão. Na área de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o 

orientador); a indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e 

escrever por extenso o nome da instituição. Na área de notas não há indicação do 

resumo da obra. Há a indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da 

paginação onde a mesma se encontra. 
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Figura 17 – Tese 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 17 – Dados referentes a Tese 13 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 17, por se tratar de uma tese, o ponto de acesso é o autor, 

conforme indicação de responsabilidade, um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título. A primeira indicação de 

responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título, e separada da 
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área de título pelo sinal da barra inclinada, que é o elemento indicado para esta 

função. Na área de editor/publicação os itens de local, editora não conhecida e ano 

estão descritos e pontuados conforme recomendação. A extensão do item é descrita 

com paginação, indicação de ilustração no trabalho, mas não há indicação da 

dimensão nem informação se a ilustração é colorida. Na área de notas foi incluída 

mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está 

abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever por extenso o nome da instituição. 

Na área de notas não há indicação do resumo da obra. Há a indicação de que existe 

bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 18 – Tese 14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 18 – Dados referentes a Tese 14 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 18, por se tratar de uma tese, o ponto de acesso é o autor pessoal, 

conforme indicação de responsabilidade. A área de título está descrita e pontuada 

conforme recomendação para título e também subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título e subtítulo, e 

separada da área de título pelo sinal da barra inclinada, que é o elemento indicado 

para esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, editora não 

conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. A extensão 

do item é descrita com paginação, mas não há indicação da dimensão. Na área de 

notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação 

de tese está abreviada e incompleta, deveria ser acrescentado o ano. Na área de 

notas não há indicação do resumo da obra nem indicação de bibliografia; há a 

indicação de biografia. 
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Figura 19 – Tese 15 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 19 – Dados referentes a Tese 15 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 19 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal, com entrada pelo último sobrenome. A 

área de título está descrita e pontuada conforme recomendação tanto para título 

quanto para subtítulo. A primeira indicação de responsabilidade está colocada 

corretamente após o título e subtítulo, está separada da área de título pelo sinal de 

barra inclinada, o elemento gráfico indicado para esta função; observamos a 

duplicação de um sobrenome, porém como não tivemos acesso ao documento não 

podemos julgar se foi um equívoco do catalogador ou se o autor tem dois 

sobrenomes iguais. Na área de editor/publicação estão os itens de local, editora não 

conhecida e ano; e pontuação conforme recomendação. A extensão do item é 

descrita com paginação, indicação de ilustração, e poderia ser acrescentada a 

dimensão do item. Na área de notas foi incluída mais uma indicação de 

responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está incompleta, faltando o ano. 

Neste item há o resumo do trabalho; há a indicação de que existe bibliografia, mas 

não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 
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Figura 20 – Tese 16 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 20 – Dados referentes a Tese 16 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 20 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título e também subtítulo. A 

primeira indicação de responsabilidade está apresentada de maneira correta após o 
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título e subtítulo, e separada da área de título por uma barra inclinada, que é o sinal 

gráfico indicado para esta função. Na área de editor/publicação os itens de local, 

editora não conhecida e ano estão descritos e pontuados conforme recomendação. 

A extensão do item é descrita com paginação, e indicação de ilustração, mas não há 

indicação da dimensão. Na área de notas foi incluída mais uma indicação de 

responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e incompleta, 

faltando o ano e escrever por extenso o nome da instituição. Na área de notas não 

há indicação do resumo da obra. Há a indicação de que existe bibliografia, mas não 

indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 21 – Tese 17 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 21 – Dados referentes a Tese 17 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 21 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal, com entrada pelo último sobrenome. A 

área de título está descrita e pontuada conforme recomendação tanto para título 

quanto para subtítulo. A primeira indicação de responsabilidade está colocada 

corretamente após o título e subtítulo, e separada da área de título pelo sinal de 

barra inclinada, o elemento gráfico indicado para esta função. Na área de 

editor/publicação estão os itens de local, editora não conhecida e ano; e pontuação 

conforme recomendação. A extensão do item é descrita com paginação, e poderia 

ser acrescentada a dimensão do item. Na área de notas foi incluída mais uma 

indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está incompleta, 

faltando o ano e nome da instituição por extenso. Neste item não há o resumo do 

trabalho; há a indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da paginação 

onde a mesma se encontra. 
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Figura 22 – Tese 18 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 22 – Dados referentes a Tese 18 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 22 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título. A primeira indicação de 

responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título, e separada da 



66 
 

área de título por uma barra inclinada, que é o sinal gráfico indicado para esta 

função. Na área de editor/publicação os itens de local, editora não conhecida e ano 

estão descritos e pontuados conforme recomendação. A extensão do item é descrita 

apenas com paginação, e não há indicação da dimensão. Na área de notas foi 

incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação de tese 

está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever por extenso o nome da 

instituição. Na área de notas não há indicação do resumo da obra. Há a indicação de 

que existe bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 23 – Tese 19 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 23 – Dados referentes a Tese 19 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 23 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal. A área de título está descrita e 

pontuada conforme recomendação para título e subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título e subtítulo, está separada 

da área de título pelo sinal de barra inclinada, o elemento indicado para esta função. 

Na área de editor/publicação estão os itens de local, editora não conhecida e ano; e 

pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita com paginação e 

indicação de ilustração, por não ter indicação de (color.) não podemos definir se as 

ilustrações são coloridas, e ainda poderia ser acrescentada a dimensão do item. Na 

área de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a 

indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever o nome da 

instituição por extenso. Não há o resumo do trabalho; há a indicação de que existe 

bibliografia, mas não indicação da paginação onde a mesma se encontra. 
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Figura 24 – Tese 20 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 24 – Dados referentes a Tese 20 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 24 o ponto de acesso é o autor, como se trata de uma tese, a 

indicação de responsabilidade é um autor pessoal. A área de título está descrita e 

pontuada conforme recomendação para título e subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título e subtítulo, está separada 
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do mesmo pelo sinal de barra inclinada que é o elemento indicado para esta função. 

A área de editor/publicação contempla os itens de local, editora não conhecida e ano 

de depósito; e pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita de 

forma simplificada, apenas a paginação, não incluindo a dimensão do item. Na área 

de notas foi incluída outra indicação de responsabilidade (o orientador); a indicação 

de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever o nome da instituição 

por extenso. Não há resumo do trabalho, há a indicação de bibliografia, mas não 

indicação da paginação onde a mesma se encontra. 

 

Figura 25 – Tese 21 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quadro 25 – Dados referentes a Tese 21 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 25 o ponto de acesso é o autor, conforme indicação de 

responsabilidade, por ser uma tese, deve ser um autor pessoal. A área de título está 

descrita e pontuada conforme recomendação para título. A primeira indicação de 

responsabilidade está apresentada de maneira correta após o título, e separada da 

área de título por uma barra inclinada, que é o elemento indicado para esta função. 

Na área de editor/publicação os itens de local, editora não conhecida e ano estão 

descritos e pontuados conforme recomendado. A extensão do item é descrita com 

paginação, e indicação de ilustração, mas não há indicação da dimensão. Na área 

de notas foi incluída mais uma indicação de responsabilidade (o orientador); a 

indicação de tese está abreviada e incompleta, faltando o ano e escrever por 

extenso o nome da instituição. Na área de notas não há indicação do resumo da 

obra. Há a indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da paginação 

onde a mesma se encontra. 
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Figura 26 – Tese 22 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quadro 26 – Dados referentes a Tese 22 

AACR2, nível 1 MARC 21  

NÚMERO NORMALIZADO 020 Não se aplica 

TÍTULO PRINCIPAL 245 sim 

PRIMEIRA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 245 sim 

PRIMEIRO EDITOR, DATA DE PUBLICAÇÃO 260 sim 

EXTENSÃO DO ITEM 300 sim 

NOTA(S) 500 sim 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na Figura 26 o ponto de acesso é o autor, por ser uma tese, a indicação de 

responsabilidade deve ser um autor pessoal. A área de título está descrita e 

pontuada conforme recomendação para título e subtítulo. A primeira indicação de 

responsabilidade está colocada corretamente após o título e subtítulo, está separada 
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da área de título pelo sinal de barra inclinada, o elemento indicado para esta função. 

Na área de editor/publicação estão os itens de local, editora não conhecida e ano; e 

pontuação conforme recomendação. A extensão do item é descrita com paginação e 

indicação de ilustração, por não ter indicação de (color.) não podemos definir se as 

ilustrações são coloridas, e deveria ser acrescentada a dimensão do item; a 

pontuação está correta. Na área de notas foi incluída mais uma indicação de 

responsabilidade (o orientador); a indicação de tese está abreviada e incompleta, 

faltando o ano e escrever o nome da instituição por extenso. Neste item não há o 

resumo do trabalho; há a indicação de que existe bibliografia, mas não indicação da 

paginação onde a mesma se encontra. 

 

A partir da análise individual de cada item, podemos observar que em sua 

maior parte, a descrição está de acordo com o que orienta o AACR2. Tendo o 

campo 020 que não se aplica a Teses devido a natureza do material dispensar o uso 

de número normalizado. Todos os itens tem o autor como ponto de acesso e cuja 

pontuação está de maneira correta. O título e, caso haja, o subtítulo e também a 

área de editor/data de publicação estão descritos e pontuados de maneira 

condizente com o AACR2. A área de extensão no que diz respeito a paginação está 

corretamente descrita e pontuada, porém observamos que nenhum item traz a 

dimensão; e alguns colocam indicação de ilustração. 

Na área de notas, podemos observar que todos os itens contemplam mais 

uma indicação de responsabilidade, o orientador; todos os itens possuem indicação 

de tese, porém de maneira incompleta, alguns trazem o nome da instituição por 

extenso, mas a maioria mão traz, e nenhum item tem o ano depósito da tese. 

Apenas dois itens trazem o resumo do trabalho; quanto a indicação de bibliografia, 

apenas um item não possui nenhuma informação a respeito, os outros trazem a 

indicação de bibliografia, porém sem a paginação. 

Pode-se concluir que a maioria das áreas está descrita de maneira correta, 

podemos deduzir falta de conhecimento do catalogador para as áreas descritas de 

maneira incompleta/incorreta ou falta de atenção para determinados itens. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bibliotecas universitárias têm como responsabilidade suprir as 

necessidades informacionais da comunidade acadêmica, para tanto é necessário a 

existência do catálogo que é um instrumento de grande importância, pois a partir de 

pesquisas (por título, assunto, autor) podem-se saber quais materiais estão 

disponíveis na unidade de informação, porém, não podemos esquecer os cuidados 

que se deve ter ao representar a informação e como as mesmas são tratadas e 

disponibilizadas nos OPACs.  

O AACR2 normatiza a descrição dos itens disponíveis na biblioteca, 

facilitando a comunicação do acervo com o usuário, integrado ao uso da tecnologia 

para realizar a descrição bibliográfica, que é o processo de caracterização do item a 

partir das seguintes áreas: título, indicação de responsabilidade, edição, local de 

publicação, editora, data de publicação, descrição física, séries, área de notas. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, selecionamos uma coleção do 

Sistemoteca da UFPB, a coleção de Teses impressas, e que não estão disponíveis 

na Base Digital de Teses e Dissertação, da Biblioteca Setorial do Centro de 

Educação, e fizemos a pesquisa através do SIGAA, levantando 22 itens que 

satisfizeram a nossa busca. 

Verificamos que a maior parte dos itens analisados está descrita conforme 

recomendação do AACR2, podemos sugerir que haja maior preocupação com as 

práticas da representação da informação para possibilidades de sua melhoria, o que 

pode ser feito por meio da elaboração de uma política de representação da 

informação e que sirva de orientação para os profissionais responsáveis pelo 

processamento técnico e pela realização de capacitação e cursos para o 

bibliotecário. 

O catálogo on-line do Sistemoteca da UFPB atende, em sua maior parte, ao 

nível 1 do AACR2 na coleção de Teses da Biblioteca Setorial do Centro de 

Educação. 

Alcançamos os objetivos propostos na pesquisa, e acreditamos que este 

estudo poderá contribuir para a melhoria do Catálogo online do Sistema de 

Bibliotecas da UFPB, tendo como parâmetro o AACR2. Procedemos a análise do 
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catálogo on-line do Sistemoteca da UFPB: o SIGAA/módulo Biblioteca e observamos 

a descrição a partir do AACR2. Observamos se os campos do nível 1 do AACR2 

estão contemplados no catálogo on-line do SIGAA, levando em consideração o tipo 

de material bibliográfico, especificamente a coleção de Teses da Biblioteca do 

Centro de Educação; e verificamos os registros no catálogo on-line do SIGAA 

quanto às pontuações referentes ao AACR2, se estão de acordo com as áreas de 

descrição do nível 1. 

Em razão do curto prazo para a pesquisa, faz-se necessário estudos mais 

aprofundados do tema. E com a pesquisa, esperamos ter contribuído com sugestões 

a serem adotadas pelos bibliotecários-catalogadores do Sistemoteca/UFPB, a fim de 

que possam elaborar uma política que seja capaz de aperfeiçoar as práticas de 

organização e representação da informação no Sistemoteca/UFPB como um todo. 
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