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CONTEXTO I
Olhando para os serviços de informação como um modelo de 
negócio no ambiente das redes e da mobilidade digital.



Modelos de Negócio

https://goo.gl/iB1KsA



Modelos de Negócio

https://goo.gl/iB1KsA

Em ambiente no qual o usuário 

pode usufruir do acesso e 

consumo da informação e serviços, 

por múltiplas plataformas;

Produtos e serviços bibliográficos 

precisam ser responsivos aos 

dispositivos de comunicação.



CONTEXTO II
Olhando para o volume massivo de dados gerados 
na Internet



Gestão de 

dados se 

torna cada 

vez mais 

crítico.

Dado é ativo 

valioso.

“A ideia do Big Data é que, hoje em dia, 
você tem esse enorme volume de 
dados, esses ‘silos’ de Big Data, que não 
são só de um negócio, de um serviço, ou 
de uma empresa, mas são a união de 
muitos deles. Se você olhar para o que a 
Amazon faz é ter os dados de todo tipo 
de diferentes serviços, companhias e 
países juntos”, exemplifica Frank 
Karlitschek, fundador e CEO da empresa 
Nextcloud.



Gestão de 

dados se 

torna cada vez 

mais crítico.

Dado é ativo 

valioso.



Biblioteca Museu Arquivo

Coleções Heterogêneas

Gestão de Dados





Uma nova 

linguagem de 

expressão no 

tratamento da 

informação 

bibliográfica



Modelos Conceituais
Processo de 
consenso 
terminológico
-conceitual 
que garante 
a 
integração 
dos acervos 
heterogêne
os do 
Patrimônio 
Cultural 
disponíveis 
em 
Ambientes 
Digitais.

Carrasco, L. B. Integração de conteúdos culturais 
heterogêneos em ambientes digitais dos patrimônio 
cultural: harmonização de modelos conceituais. 2019. 
Tese (doutorado) UNESP.

Integração é 
essencial para 
ampliar e melhorar 
as possibilidades 
dos usuários
acessarem 
conteúdos 
digitais, sem ter 
que buscar de 
forma isolada.



Modelos Conceituais

o Não discutem a fusão de 

coleções, mas maneiras de 

trocar informações e 

trabalhar colaborativamente.

o A colaboração fornece valor 

agregado às informações 

disponibilizadas aos usuários.

LAM (Library, Archive e Museum), e 
LAM MS (Libraries, Archives, Museums, Monuments & Sites).



Europeana Collections https://www.europeana.eu/portal/pt



Patrimônio Cultural e de Memória
CIDOC (Comitê Internacional para a Documentação) CRM (Modelo de Referência 
Conceitual):
Fornecer linguagem comum; favorecer a integração e a interoperabilidade para o 
intercâmbio de informações de coleções heterogêneas. 

FRBR (Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos), baseado no modelo 
E-R; fornece um quadro da relação dos dados contidos nos registros 
bibliográficos ajustado às necessidades dos usuários. A sua ontologia →
FRBRoo (orientado a objeto) destina-se a representar a semântica da 
informação bibliográfica e facilitar a integração e intercâmbio entre entidades 
do Patrimônio Cultural.

Ric (Record in Contexts) – modelo conceitual para descrição arquivística; identifica 
e define os elementos essenciais da descrição arquivística que favoreça uma 
nova geração de sistemas de arquivos e uma colaboração com as comunidades 
aliadas do Patrimônio Cultural. 
(EGAD).



Eu desejo...
Eu procuro...
Eu pesquiso...



CONTEXTO III
As inovações no contexto da catalogação



O ambiente tradicional da organização 
da informação na biblioteca



O modelo descritivo sob conceito terminológico dominado pelo 
catalogador



Paradigma 
da ficha 
transferido 
para a 
máquina, 
desenhand
o o OPAC.







020 __ |a 9788521205340
090 __ |a 658.8 |b S128b
100 __ |a Safko, Lon
245 _2 |a A bíblia da mídia social

|b táticas, ferramentas e estratégias para
construir e transformar negócios

|c Lon Safko
250 __ |a 1. ed.
260 __ |a São Paulo |b Blucher |c 2010
300 __ |b il.
650 __ |a Comércio eletrônico
650 __ |a Marketing na internet
650 __ |a Mídia social



020 __ |a 9788521205340
082 __ |a 658
100 __ |a Safko, Lon
245 _2 |a A bíblia da mídia social

|b táticas, ferramentas e  
estratégias para construir      
e transformar negócios

250 __ |a 1. ed.
260 __ |a São Paulo |b Blucher

|c 2010
300 __ |a 520p. |b il.
700 __ |a Brake, David K.



020 __ |a 9788521205340
082 __ |a 658
100 __ |a Safko, Lon
245 _2 |a A bíblia da mídia social

|b táticas, ferramentas e  
estratégias para construir      
e transformar negócios

250 __ |a 1. ed.
260 __ |a São Paulo |b Blucher

|c 2010
300 __ |a 520p. |b il.
700 __ |a Brake, David K.



020 __ |a 9788521205340
082 __ |a 658
100 __ |a Safko, Lon
245 _2 |a A bíblia da mídia social

|b táticas, ferramentas e  
estratégias para construir      
e transformar negócios

250 __ |a 1. ed.
260 __ |a São Paulo |b Blucher

|c 2010
300 __ |a 520p. |b il.
700 __ |a Brake, David K.

• Codificação tradicional em 

transição.

• Pouca ênfase à 

conveniência do usuário.

• Destinado ao intercâmbio 

entre Agências 

Bibliográficas



91 regras
Catálogo: 
facilitar o acesso 
às obras da 
coleção.
Reunir recursos 
iguais e
Diferenciar dos 
parecidos

AnthonyPanizzi Charles Ammi Cutter

Catálogo: adequar-se a 
conveniência do 
público.
1 – Permitir que uma 
pessoa encontre um 
livro do qual conhece:
2 – Mostrar o que a 
biblioteca tem:
3 – Ajudar na escolha
de um livro:

Catálogo:

1 – Facilitar a 

localização de uma 

edição específica da obra.

2 – Relacionar e Juntar as

edições de uma obra e de

um autor

Charles Jewett

Reunir as 
edições de uma 
obra entrada 
pelo título.
Pai da 
Catalogação 
Cooperativa

Seymour Lubetzky

S R Ranganathan

Canon
da Determinabilidade
da Consistência
de Relevância
de Permanência
da Moeda; e
de prepotência
Leis gerais da catalogação
❖ Leis de Interpretação
❖ Lei da Imparcialidade
❖ Lei da Simetria
❖ Lei da Parcimônia
Princípios de Catalogação
o Princípio da Variação Local
o Princípio da Osmose
o Princípio da Unidade da Ideia
o Princípio da Probabilidade



91 regras
Catálogo: 
facilitar o acesso 
às obras da 
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2 – Mostrar o que a 
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3 – Ajudar na escolha
de um livro:

Catálogo:

1 – Facilitar a 

localização de uma 

edição específica da obra.

2 – Relacionar e Juntar as

edições de uma obra e de

um autor

Charles Jewett

Reunir as 
edições de uma 
obra entrada 
pelo título.
Pai da 
Catalogação 
Cooperativa

Seymour Lubetzky

S R Ranganathan

Canon
da Determinabilidade
da Consistência
de Relevância
de Permanência
da Moeda; e
de prepotência
Leis gerais da catalogação
❖ Leis de Interpretação
❖ Lei da Imparcialidade
❖ Lei da Simetria
❖ Lei da Parcimônia
Princípios de Catalogação
o Princípio da Variação Local
o Princípio da Osmose
o Princípio da Unidade da Ideia
o Princípio da Probabilidade

Fundamentos da Catalogação

essenciais para orientação no 

cenário atual.



Richard Smiraglia

http://kcoyle.net/

Karen Coyle

Define empiricamente o 
significado de “OBRA" e revela o 
fenômeno ubíquo de instancia 
entre objetos de informação.

http://kcoyle.net/


Richard Smiraglia

http://kcoyle.net/

Karen Coyle

Define empiricamente o 
significado de “OBRA" e revela o 
fenômeno ubíquo de instancia 
entre objetos de informação.

Nova terminologia conceitual 
reconfiguram a catalogação.

http://kcoyle.net/


• Dados usados na Web Semântica;

• Desenvolver linguagem de 

metadados mais flexível e 

extensível.



020 # # $a 0140445331 Identificador de manifestação

100 1 # $a Kierkegaard, Søren $e autor Pessoa física [Agente] ‘criador / criação ’ relação com a Obra

240 1 0 $a Sygdommen til Døden $l Inglês $a = Obra $l = Expressão

245 1 4 $a The sickness unto death : $b a 

christian psychological exposition for 

edification and awakening / $c por Anti-

Climacus [pseud. de] Kierkegaard ; 

editado por S. Kierkegaard ; traduzido 

com uma introdução e notas por Alastair

Hannay.

Cap. 2: Identificação da Manifestação: atributos: título, informação 

Complementar do título, indicação de responsabilidade

246 3 0 $a Christian psychological exposition for 

edification and awakening

Cap. 2: Identificação da Manifestação: :atributo variante do título 

(2.3.6) titulo variante da obra 6.2.3

264 # # $a London : $b Penguin, $c 1989 Cap. 2: Identificação da Manifestação: atributos: Lugar, Editor, Data

300 # #
336 ## 
337 ##
338 ##  

$a 179 p. ; $c 23 cm
$a texto $2 rdacontent
$a sem mediação $2 rdamedia
$a volume $2 rdacarrier

Manifestação – Cap. 3: Descrição de Suporte (SELECIONAR)

Expressão – Tipo de conteúdo[6.9], Cap.6 identificação Obra Expressão

Manifestação – Cap. 3: Descrição de Suporte (IDENTIFICAR) Tipo de Mídia

Manifestação – Cap. 3: Descrição de Suporte (SELECIONAR) Tipo Suporte

490 # 0 $a Penguin classics Cap. 2: Identificação da Manifestação: :atributo: indicação de Série

500 # # $a Tradução de: Sygdommen til Døden. Expressão

700 1 # $a Hannay, Alastair $e tradutor Pessoa física [Agente] indicação de relação com a Expressão



Mudança de cultura. 

Cultura de mudança.

Nova forma de pensar.

A catalogação e seu
paradigma.



Mudança de cultura. 

Cultura de mudança.

Nova forma de pensar.

Modelo conceitual.

Obra

Expressão

Manifestação

Item

é realizada por

é incorporada em

é exemplificada por

Nível conceitual

Nível físico



Mudança de cultura. 

Cultura de mudança.

Nova forma de pensar.

Modelo conceitual.





FRBR – Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos, 1997. 

(Functional Requirements for Bibliographic Records)

FRAD – Requisitos Funcionais para Dados de 

Autoridade, 2009.
(Functional Requirements for Authority Data)

FRSAD – Requisitos Funcionais para Dados 

de Autoridade de Assuntos, 2011.
(Functional Requirements for Subject Authority Data)

FRBR-Library Reference Model

[IFLA LRM model]



Fernando Modesto, 2018





Funções do catálogo: permitir ao usuário

• Encontrar

• Identificar

• Selecionar

• Obter

• Navegar

Tarefas 

do 

Usuário

Eu desejo...
Eu procuro...
Eu pesquiso...

DECLARAÇÃO DOS PRINCIPIOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO, 2009. ht tp : / /goo .gl /2yZIfx (IPC )

Entidades, Atributos e Relações

o Entidades para criação de Registros Bibliográficos 

(compreende produtos de esforço intelectual ou 

artístico).

o Atributo: identifica a entidade usada como dados nos 

registros bibliográficos e de autoridade.

o Relacionamento: Identifica as relações bibliograficamente 

significativas entre as entidades.

http://goo.gl/2yZIfx




Funções do catálogo: permitir ao usuário

Encontrar

Identificar

Selecionar

Adquirir ou Obter

Tarefas do Usuário

Auxiliar as pessoas a encontrar todos os 
recursos que incorporam as obras específicas e 
expressões no recurso, e todos os itens 
exemplificados pela manifestação.

▪ Métodos para mostrar as 

relações principais.

▪ Identificadores (obra, expressão, 

manifestação, item)

▪ Pontos de Acesso Autorizado 

(obra, expressão)

▪ Elaboração da Descrição (obra, 

expressão, manifestação, item)

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973 , autor

The hobbit / J.R.R. Tolkien ; adaptado por Bob Lewis. --

St. Paul, Minnesota : HighBridge Company, [2001], ℗2001. --

áudio discos (4 hr., 30 min.) : digital ; 4 3/4 in.

Palavra falada

Áudio

Áudio disco

Tolkien, J.R.R. (John Ronald Reuel), 1892-1973. The hobbit

é a “obra manifestada”



Funções do catálogo: permitir ao usuário

Identificar

Tarefas do Usuário

Título principal;

Títulos variantes;

Outras informações sobre o título;

Indicação da Edição;

Data de Copyright;

Indicação da Série;

Identificador para Manifestação (ISBN);

Pontos de acesso autorizado:

Nome preferido para pessoa;

Data de nascimento;

Sexo;

Lugar de residência;

Nome variante para pessoa;

Profissão ou ocupação;

Identificador para pessoa;

Forma completa do nome;

Língua da pessoa;
Indicação de Publicação (lugar, Editora, 

Data de publicação)

Notas relacionadas;

Título preferido para a Obra;

Forma da Obra;

Data da Obra;

Tipo de conteúdo;

Linguagem de expressão;

Identificadores (para obra e expressão);

Selecionar

Dimensão;
Outros detalhes físicos;
Notas relacionadas
Tipo de Público;
Linguagem do conteúdo;
Conteúdo suplementar (índice, 
bibliográfica)
Cobertura do conteúdo;
Resumo do conteúdo;
Ilustração;
Conteúdo colorido.
Tipo de mídia;
Tipo de suporte;
Extensão

Obter

Termos de disponibilidade (preço);

Informação de contato;

Restrições de acesso

URL



Estrutura

Seção 1: Registro dos atributos de manifestação e item

Capítulo 1. Instruções gerais para registrar os atributos de manifestações
e item

Capítulo 2. Identificação das manifestações e itens → identificar

Capítulo 3. Descrição de suportes (antes, descrição física) → selecionar

Capítulo 4. Proporcionar informações sobre aquisição e acesso → obter

Seção 2: Registrar atributos de obra e expressão

Capítulo 5. Instruções gerais para registrar os atributos de obras e 
expressões

Capítulo 6. Identificar obras e expressões → identificar

Capítulo 7. Descrever conteúdo → selecionar

Grupo 1 – Obra, Expressão, Manifestação e Item

PRINCÍPIOS 
INTERNACIONAIS DE 
CATALOGAÇÃO

Objetivos e 
Funções do Catálogo

Encontrar



020      $a 0521361834 Identificador de manifestação

100 1# $a Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, $c Baron de La Brède
et, $d 1689-1755 $e autor

Pessoa física ‘criado por’ relação com 
a obra

240 10 $a De l’esprit des lois. $l Inglês $a = Obra $l = Expressão

245 14 $a The spirit of the laws / $c Montesquieu ; traduzido e editado por      
Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, Harold  Samuel Stone

Manifestação

264 #2 $a Cambridge ; $a New York : $b  Cambridge University Press, 
$c 1989

Manifestação

300 ## $a xlvii, 757 páginas : $b ilustração ; $c 22 cm.
336 ##  $a texto $2 rdacontent
337 ##  $a sem mediação $2 rdamedia
338 ##  $a volume $2 rdacarrier

Manifestação
Expressão

500 ## $a Tradução de: De l’espirit des lois. Expressão

650 0# $a Ciência política
650 0# $a Direito $x Filosofia

Conceito
Relação “de assunto’ com a obra

700 1# $a Cohler, Anne M. $e tradutor
700 1# $a Miller, Basia Carolyn $e tradutor
700 1# $a Stone, Harold Samuel, $d 1949 $e tradutor

Pessoa física
Relação de ‘realizado por’ com esta 
expressão

MARC: 
mapa
FRBR



O que é um registro 
bibliográfico?

Aonde termina um 
registro bibliográfico?

BN Espanha
Trad: http://goo.gl/bTWLBJ

FRBR: http://datos.bne.es/inicio.html

Linked Data

http://goo.gl/bTWLBJ
http://datos.bne.es/inicio.html


Assinatura anual: $380 dólares (básico para dois ou mais usuários).  
Assinatura anual por usuário: $195 dólares. 
Edição impressa: $150

http://access.rdatoolkit.org/

A RDA desenvolvida pelo Joint Steering Committee (JSC) 

for Development of RDA, com representantes das entidades: 

■American Library Association

■Australian Committee on Cataloguing

■ British Library

■ Canadian Committee on Cataloguing

■ Chartered Institute of Library and Information

Professionals (CILIP) 

■ Library of Congress

Committee of Principals (CoP) supervisiona o  projeto como 

um todo. Membros do CoP: 

■American Library Association

■ Canadian Library Association

■ Chartered Institute of Library and Information

Professionals (CILIP) 

■ Library of Congress

■ Library and Archives Canada

■ British Library

■ National Library of Australia

Entidades Co-Editoras fornecem suporte financeiro e de 

produção para o RDA. 

■American Library Association

■ Canadian Library Association

■ CILIP, whose publishing imprint is  Facet Publishing

(www.facetpublishing.co.uk) 

http://access.rdatoolkit.org/
http://www.facetpublishing.co.uk/


http://access.rdatoolkit.org/

A RDA desenvolvida pelo Joint Steering Committee (JSC) 

for Development of RDA, com representantes das entidades: 

■American Library Association

■Australian Committee on Cataloguing

■ British Library

■ Canadian Committee on Cataloguing

■ Chartered Institute of Library and Information

Professionals (CILIP) 

■ Library of Congress

Committee of Principals (CoP) supervisiona o  projeto como 
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■ Chartered Institute of Library and Information
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http://access.rdatoolkit.org/
http://www.facetpublishing.co.uk/


RDA (ISBD) MARC

Ponto Acesso: Veríssimo, Luís Fernando, 

autor

Área 1: Poesia numa hora dessas?! / Luís 

Fernando Veríssimo.

Área 4: Rio de Janeiro : Objetiva, [2002?].

Área 5: 105 páginas : ilustrado ; 18 cm. 

Área 7: data de copyright c2002

Área 8: 857302481X

Tipo de conteúdo: texto 

Tipo de mídia: sem mediação 

Tipo de suporte: volume

020 __  |a 9780811217552 (pbk. : alk. paper)

041 1_  |a eng |h por

082 00  |a 869.3/42  |2 22

100 1_  |a Veríssimo, Luís Fernando,  |d 1936- |e autor.

240 10  |a Clube dos anjos.  |l English

245 14  |a The club of angels /  |c Luis Fernando  

Verissimo ; tradução do português por 

Margaret Jull Costa.

264 __  |a New York :  |b New Directions,  |c  2001.

300 __  |a 135 página :  |b ilustrado ;  |c 21 cm.

336 __  |a texto |2 rdacontent

337 __  !a sem mediação !2 rdamedia

338 __  | volume |2 rdacarrier

700 1_  |a Costa, Margaret Jull. |e tradutor.



criador

Luis Fernando
Veríssimo

Obra

Poesia numa 
hora dessas?!

Clube dos anjos

Expressão

Português /Texto

Português/Texto

Manifestação

Poesia numa hora dessas?!

Rio de Janeiro

Objetivo

c2002

105 páginas

18 cm

Sem mediação

Volume

ISBN: 857302481X

Item

Expressão

Inglês /Texto

The club of angels

Margaret Jull Costa 

London

Harvill

2001.

135 página

21 cm. 

Título original: Clube dos 

Anjos

ISBN: 1860468675

Tradutora: 
Margaret Jull
Costa

Na língua
Está incorporada

Incorpora

Tem título 

Tem título principal
Tem editor
Tem data

Tem título 
principal
Tem editor
Tem data

Costa, Margaret Jull

Veríssimo, Luis Fernando, 1936-

Tem ponto de 
acesso autorizado

Pessoa: Veríssimo, Luis Fernando

Data associada à Pessoa: 1936 -

Título da Pessoa:

Gênero: Masculino

Lugar de Nascimento:  Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Lugar de Falecimento:

País: Brasil

Lugar de Residência: Porto Alegre

Afiliação: Mafalda Halfen Volpe, Érico Veríssimo

Endereço: Rua Felipe de Oliveira

Língua da Pessoa: Português

Campo de Atividade: escritor, humorista,cartunista, tradutor, 

roteirista de televisão, autor de teatro e romancista bissexto. 

Profissão: Escritor

Bibliografia:

Outras informações associada com a pessoa:Já foi 

publicitário e revisor de jornal. É ainda músico, tendo tocado 

saxofone 

FRAD,
PCC/
NACO

C
o

n
tr

o
le

 d
e 

au
to

ri
d

ad
e

Eca de 
Queiros

Obra

Editada
Editora

FRAD, PCC/NACO

Manifestação



Usuário: Eu quero ler Harry Potter e o Enigma do Príncipe em espanhol

Há mais de uma opção 
de idioma

Há mais de um 
formato

ao encontrar uma Ficção permite que você escolha uma expressão
50 CASLIS | Hitchens | March 2011Fiction Finder is a product of OCLC Research



Inovação na Catalogação Bibliográfica

ISBD

|

AACR2

|

MARC

FRBR

|

RDA

|

BIBFRAME

RDA é padrão de conteúdo.

Dá suporte para registro de 

dados e não para a forma e a 

ordem dos dados.



Autoridade Autoridade

Autoridade
Autoridade

Autoridade

Work
Obra

Instância
(Instance)

Assunto Criador

Tem instância

Editor
Publicado em Formato

BIBFRAME – Bibliographic Framework Initiative

Metamodelo para intercâmbio entre agências 
bibliográficas e de memória por meio da Web.

Inspirado no FRBR.

Acomodar as necessidades de várias comunidades.

Obra: conceito do recurso catalogado (obra e expressão),

Instância: materialização individual da Obra,

Autoridade: identificação das entidades relacionadas com 
a Obra e as Instâncias.

Projeto de substituição do formato MARC.



http://bibframe.org/tools/editor/#

Interface de entrada de dados 
BIBFRAME

• Formato para web 

semântica. 

• Modelo agnóstico.

• Separa conteúdo de 

manifestação física.

• Ênfase nas relações entre 

Entidades.

http://bibframe.org/tools/editor/






Considerações

Registro RDA é um conjunto de

identificadores legíveis por máquina e

por humanos, compatíveis para a

aplicação e contexto específico.

Catalogação destinada a aplicações

Linked Data.

Catalogação é atividade intelectual que requer dos bibliotecários 

competências fundamentadas em bases conceituais e teóricas.



Viaf.org 

Arquivo Virtual Internacional de Autoridade, combina vários 
arquivos de nomes de autoridades em um único serviço 
hospedado na OCLC. 

O objetivo é reduzir o custo e aumentar a utilidade dos 
arquivos de autoridade, tornando a informação disponível 
na Web.

Viaf.org
Viaf.org


Bibliotecário não pode 

supor que está tranquilo


