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Resumo 

O artigo descreve o estudo feito com fins de compi-
lar uma bibliografia de fontes de informação sobre o 
assunto Pernambuco, no período de 1965 a 2003. 
Apresenta resultados parciais do estudo, relativos à 
quantidade de registros por assunto e localização 
dos mesmos em seis bibliotecas da Cidade do Reci-
fe. O produto final deve incluir: referência bibliográ-
fica, nota de conteúdo e biblioteca, com recupera-
ção através de índices onomástico e de assunto. A 
bibliografia pretende servir de instrumento de traba-
lho e pesquisa, tanto para profissionais da informa-
ção, quanto para diferentes tipos de usuários. 
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INTRODUÇÃO 

Em 1964 foi editado, pela Imprensa 

Universitária do Recife, o livro “Bibliografia 

de obras de referência pernambucanas”, 

de autoria de Edson Nery da Fonseca 

(1964), listando 75 itens de diferentes tipos 

de materiais, com datas de 1837 a 1955. 

Segundo o autor, a cobertura compreen-

deu obras de referência publicadas em 

Pernambuco ou relativas a assuntos e ins-

tituições pernambucanas. 

Em 1999, Ann Hartness edita, pela 

Briquet de Lemos/Livros de Brasília, o livro 

“Brasil: obras de referência – 1965-1998”, 

no qual aparecem 88 registros sobre Per-

nambuco, incluindo diferentes tipos de ma-

teriais, nas áreas de Humanidades, Artes e 

Ciências Sociais, com variada cobertura de 

assuntos. 

A oferta da disciplina “Fontes de In-

formação” no Curso de Biblioteconomia da 

UFPE, favoreceu a execução de atividade 

pedagógica no segundo semestre de 2002, 

com trabalho de atualização da listagem de 

Hartness (de 1998 a 2003), em bibliotecas 

selecionadas na cidade do Recife. Tarefa 

esta que resultou em 129 itens em 10 bibli-

otecas visitadas pelos alunos, com partici-

pação de monitoria da disciplina. O intuito 

foi envolver os alunos em uma atividade de 

pesquisa durante seu processo de forma-

ção, sem ficar limitada a momentos ou es-

paços pontuais do curso. 

Devido à carência de ferramentas de 

trabalho, impressos ou eletrônicos, que 

reúnam fontes de informação, obras de 

referência ou similar, houve o interesse em 

prosseguir com a referida atividade. Isto 

porque se entende que através desse tipo 

de repertório pode se conhecer determina-

da região, estado, cultura, história e sua 

produção para servir de instrumento de 

estudo e pesquisa para a sociedade. Além 

disso, convém acrescentar que o levanta-

mento do material foi feito através de con-

sulta local a unidades de informação do 

Recife, enquanto no levantamento de Hart-

ness (1999) a consulta foi centrada em a-

cervos de sete bibliotecas brasileiras do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e três 

bibliotecas americanas. 

A organização de bibliografias pode 

servir de subsídio para análise e dimensão 

de assuntos e áreas específicas estuda-

das, ou ainda serem exploradas em futuras 

investigações. Este tipo de coletânea con-

tribui ainda para mostrar um panorama do 

controle bibliográfico estadual, suas cir-

cunstâncias e adjacências, através de dife-

rentes temáticas, em diferentes períodos 

de tempo, através de múltiplas formas do 

conhecimento em abordagens de/sobre 

Pernambuco. 

A importância do tema da pesquisa 

se situa na concepção de instrumentos 

(tradicionais, formais e clássicos) a serem 

utilizados para fins de consulta, estudo e 

pesquisa para alunos, professores, pesqui-
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sadores, técnicos e usuários em geral, bem 

como instituições de ensino, setor público e 

empresarial. 

Desse modo, a obra de Ann Hartness 

(1999) foi fonte de inspiração e ponto de 

partida para a elaboração e execução do 

projeto. A pesquisa foi retomada em 2003 

e tem previsão para término em 2008. Inti-

tulada “O mundo pernambucano através de 

fontes de informação”, o projeto visa colher 

documentos de/sobre Pernambuco nas 

áreas de Artes, Humanidades e Ciências 

Sociais, com ampla cobertura de assuntos, 

no período de 1965 a 2003. 

Tem como objetivos: 

• Resgatar a produção relativa a as-

suntos de/sobre Pernambuco no  

período; 

• Compilar e analisar materiais de re-

ferências pertinentes a Pernambuco, 

em bibliotecas públicas, universitá-

rias e especializadas do Recife; e 

• Ordenar os registros sob represen-

tação dos assuntos, com descrição, 

resumo e localização física dos do-

cumentos. 

REVISÃO DA LITERATURA 

O tema da pesquisa se insere no con-

texto da bibliografia, que por sua vez está 

agrupada na tipologia de obra de referên-

cia, ao se falar da composição e variedade 

da coleção do acervo de bibliotecas, uni-

dades de informação, centros de documen-

tação e de informação. 

A obra de Grogan (1995) menciona 

obra de referência como “aquela destinada, 

em virtude de organização e tratamento de 

dados e seu conteúdo temático, a ser con-

sultada em busca de informações específi-

cas e não para ser lida inteiramente”, con-

forme a American Library Association (A-

LA) – Glossary of Library and Information 

Science. 

Por sua vez, Cunha (2001) aponta 

que as bibliografias, em clássica divisão, 

são consideradas documentos terciários 

que têm como função principal ajudar o 

leitor na pesquisa de fontes primárias e 

secundárias, sendo que na maioria não 

trazem nenhum conhecimento do assunto 

como um todo. Isto é, são sinalizadores de 

localização ou indicadores de documentos 

primários ou secundários, além de infor-

mação factual. O mesmo autor, de forma 

mais explícita, afirma que bibliografia con-

siste em uma “lista de referências bibliográ-

ficas relativas aos diversos tipos de fontes 

de informação sobre determinado assunto 

ou pessoa”, sendo geralmente organizada 

em ordem alfabética de autores. Em ter-

mos de cobertura, pode ser exaustiva ou 

seletiva, podendo trazer apenas a referên-

cia ou incluir anotações sobre o item anali-

sado. 

Para Figueiredo e Cunha (1967) a 

função da bibliografia consiste em fornecer 

dados relativos à produção bibliográfica de 
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um país, estado, região, e informar sobre a 

atividade intelectual em várias áreas do 

conhecimento. São obras de pesquisa, 

consulta, indicando o que já foi realizado 

nos domínios do saber e visam facilitar o 

trabalho científico, técnico e cultural. 

Com mais detalhe e amplitude Fon-

seca (1964) afirma que as bibliografias as-

sumem a função instrumental de oferecer 

um panorama da produção editorial e bibli-

ográfica de locais, instituições, personali-

dades, grupos de pessoas e assuntos, e de 

desvendar as nuances, características e 

peculiaridades do repertório cultural (as-

pectos históricos, econômicos e sociais) e 

científico produzido por uma região/nação. 

Mais recentemente, usando a expres-

são guias bibliográficos, Bufrem (1993, p. 5 

) afirma que:  
 

[...] são valiosos instrumentos para 
sistemas de informação, pois além 
de facilitarem as buscas dos usuá-
rios, contribuem para formar ima-
gens da produção bibliográfica em 
determinada área do conhecimen-
to, num período de tempo, num cer-
to local e/ou distribuição num con-
junto de bibliotecas. 
 

Sem fugir, necessariamente, às divi-

sões clássicas e tradicionais da área, surge 

na última década a expressão fontes de 

informação, englobando a variedade de 

obras de referência e indo até além. Com 

esta concepção se posiciona Hartness 

(1999) ao entender por fonte de informação 

qualquer documento que forneça uma in-

formação específica, constituindo-se de 

elementos fundamentais para responder 

uma consulta, buscar e preencher uma 

necessidade de informação. Em determi-

nados momentos e situações, essas fontes 

podem se caracterizar como obras ou fon-

tes de referência por possuírem informa-

ções específicas, mesmo sem terem sido 

concebidas com tal. 

Assim, as bibliografias podem ser en-

tendidas como os guias de fontes de infor-

mações que assinalam temas, pessoas, 

instituições, locais, identificando seus da-

dos descritivos e temáticos, localizando-os 

fisicamente, através de arranjo alfabético, 

cronológico, temático, entre outros, con-

comitantemente ou não. 

As bibliografias podem ser exausti-

vas, seletivas, sinaléticas, analíticas, críti-

cas, retrospectivas e correntes (NORO-

NHA, 1982). Estas categorias estão rela-

cionadas com a sua natureza, sendo que 

os tipos mais encontrados nos últimos a-

nos são as analíticas e as retrospectivas. 

Os guias bibliográficos analíticos se 

caracterizam por apresentar, além da refe-

rência bibliográfica, resumos, notas e/ou 

análises do conteúdo do documento descri-

to. Os retrospectivos registram os docu-

mentos relacionados a um período já ultra-

passado. As descrições do conteúdo do-

cumental fornecem elementos para que os 

usuários tomem decisões de acordo com 

suas necessidades. A cobertura do período 

estabelece parâmetros para a pesquisa e 
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oferece itens bibliográficos num espaço de 

tempo determinado. 

Para exemplificar estes dois casos, 

evidencia-se a obra de Ann Hartness 

(1999), que serviu de modelo para o proje-

to. No livro, os itens estão arranjados em 

ordem temática, com subdivisões de forma 

e/ou geográfica, trazendo referências bibli-

ográficas organizadas alfabeticamente e 

notas de conteúdo, referentes aos docu-

mentos editados de 1965 a 1998. 

Sobre a importância do documento 

bibliografia, Cunha (2001) defende que o 

uso regular e efetivo de fontes apropriadas, 

impressas/formais é a chave para se al-

cançar sucesso na pesquisa, desenvolvi-

mento e conhecimento da produção de 

diferentes áreas do conhecimento, assim 

como atividades ligadas à ciência e tecno-

logia. O autor ainda afirma que o praticante 

de ciência e tecnologia que souber utilizar 

as fontes existentes, e que tenha paciên-

cia, energia, perspicácia, terá vantagem 

sobre os que não possuam as habilidades 

necessárias ou que não saibam utilizá-las. 

Na tentativa de produzir um instru-

mento de trabalho e de consulta sobre um 

assunto, vale a pena se reportar à tradicio-

nal e clássica idéia de Ranganathan, ao 

criar cinco leis (1931) sobre a importância 

do livro. Essas leis, na década de 90, são 

re-estudadas e ainda discutidas e analisa-

das em sua modernidade. Conforme expli-

ca Figueiredo (1992), para Ranganathan a 

investigação objetiva/empírica deve substi-

tuir abordagens subjetivas ou puramente 

impressionistas, isso quando se refere a 

métodos como: consultas a “fontes biblio-

gráficas” e a especialistas, quando se refe-

re à avaliação de coleções com abordagem 

impressionista. Como princípio, o bibliote-

cário deveria estar treinado e preocupar-se 

com a exploração de recursos bibliográfi-

cos, avaliar coleções e serviços em termos 

das necessidades do usuário. Por exten-

são, cada usuário deve poder saber o que 

existe sobre cada assunto, onde encontrar, 

buscar o material, e o mesmo estar dispo-

nível para atender a sua necessidade. 

Finalmente, por que elaborar lista-

gens de documentos, de fontes, enfim, 

construir uma bibliografia? Talvez Campel-

lo, Cendón e Kremer (2000) cheguem a 

responder essa pergunta quando desta-

cam: a importância da literatura especiali-

zada para uma determinada área do co-

nhecimento, a sua identificação, coleta, 

organização e preservação estão entre as 

responsabilidades mais importantes do 

profissional da informação. Ainda Campel-

lo, Cendón e Kremer (2000) complemen-

tam que, apesar de toda evolução tecnoló-

gica – e mesmo por causa dela – a neces-

sidade de se conhecer as fontes e saber 

identificar e promover o acesso à informa-

ção pertinente, continua sendo tão impor-

tante quanto sempre foi para os profissio-

nais que se dedicam ao atendimento do 

usuário.  
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa segundo seus 

procedimentos se apresenta como biblio-

gráfica e documental. Constitui-se em téc-

nicas de seleção, análise, tratamento e 

organização de obras de referência e fon-

tes de informação de/sobre Pernambuco, 

para a recuperação temática do conjunto 

de registros coletados. Busca-se fornecer 

subsídios para consultas, estudos e pes-

quisas de estudantes, professores, pesqui-

sadores, instituições e usuários em geral.  

As etapas realizadas no desenvolvi-

mento do projeto são expostas, a seguir: 

1. análise da literatura sobre biblio-

grafias e fontes de informação; 

2. definição e seleção dos parâme-

tros para a coleta das fontes de in-

formação e das bibliotecas da ci-

dade a serem visitadas; 

3. busca e coleta, em catálogos ma-

nuais e informatizados, dos mate-

riais pertinentes à pesquisa; 

4. descrição dos itens em forma de 

referência, incluindo notas de con-

teúdo; 

5. indexação e digitação dos itens; 

6. compilação das fontes de informa-

ções afetas aos objetivos do proje-

to; 

7. arranjo dos registros segundo as-

suntos e outras categorias; 

8. construção dos índices de assunto 

e de nomes. 

Na seleção das Bibliotecas da Cidade 

do Recife a serem visitadas, foram escolhi-

das as bibliotecas que possuíssem cole-

ções em conformidade com os propósitos 

do projeto, isto é, as unidades que tives-

sem itens bibliográficos de/sobre o Estado 

de Pernambuco. O total de bibliotecas se-

lecionadas para visitação foram treze, das 

quais foram destacadas seis, pela repre-

sentação quantitativa, a saber: 

– Biblioteca Pública do Estado de 

Pernambuco – Coleção Pernambu-

cana (BPE); 

– Fundação Joaquim Nabuco (FUN-

DAJ) 

– Instituto Tecnológico do Estado de 

Pernambuco (ITEP); 

– Universidade Católica de Pernam-

buco (UNICAP); 

– Universidade Federal de Pernambu-

co (UFPE); 

– Universidade Federal Rural de Per-

nambuco (UFRPE); 

As demais sete bibliotecas não alcan-

çaram o índice de dez itens do total encon-

trado. 

As buscas, referências e notas de 

conteúdo dos itens bibliográficos afetos à 

pesquisa foram realizadas in-loco. As o-
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bras foram localizadas, selecionadas e in-

cluídas através de catálogos manuais e 

automatizados, sob critérios de assunto e 

palavra-chave no título. Ainda sob exame 

de cada obra para verificar a abordagem 

do conteúdo e preparar a descrição do 

mesmo. 

Para a descrição dos itens, foi esco-

lhido o formato recomendado pela NBR 

6023/2002 da ABNT, referente à elabora-

ção de referências bibliográficas, que nor-

maliza a ordem e a disposição dos elemen-

tos descritivos de diversos materiais. As 

notas de conteúdo estão dispostas, logo 

após as referências. Estas notas buscam 

oferecer informações de conteúdo e de 

características físicas dos materiais. Os 

julgamentos de valor foram descartados 

pelo fato da compilação não estar sendo 

elaborada para um público específico e 

porque necessidades de informação po-

dem variar. Também são registrados os 

locais para obtenção dos itens. A seguir, 

será mostrado um exemplo, conforme des-

crito. 

FERRAZ, Marilourdes. A presença 
da mulher nas redações. Recife: Ins-
tituto Antônio Camelo de Estudos de 
Comunicação Social, 1999. (Série 
Grandes Nomes da Comunicação). 
// Destaca a presença feminina nos 
jornais pernambucanos, com um to-
tal de trinta mulheres que atuaram 
em jornais, rádios, televisões e a-
gências de publicidade de Pernam-

buco. Inclui breve biografia de cada 
personagem com fotos. 
LOCALIZAÇÃO: FUNDAJ; UNICAP 

 
Na etapa de indexação dos itens fo-

ram analisados os descritores adotados 

pelas bibliotecas visitadas, com a finalida-

de de verificar a pertinência ou não, das 

palavras-chave utilizadas para representar 

o conteúdo dos documentos. Esta fase e-

xigiu um grande esforço pelo fato de cada 

biblioteca possuir sua política de represen-

tação descritiva e temática, dificultando, 

em alguns casos, a escolha dos descrito-

res. 

Logo após, todos os documentos co-

letados foram digitados, com ordenação 

temática semelhante ao livro de Ann Hart-

ness (1999), com algumas adaptações. 

Ressalta-se que foi criado um modelo es-

trutural de documento no Microsoft Word, 

para que a visualização dos itens depois 

de impressos fosse a melhor possível. Em 

seguida, realizou-se a conferência dos títu-

los encontrados, ordenando todos os itens 

numa listagem geral. Registra-se ainda que 

a presente pesquisa está em fase de con-

clusão, detendo-se à confecção dos índi-

ces onomástico e de assunto. Os grupos 

temáticos adotados pelo estudo em ques-

tão são apresentados através do Quadro 1. 
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ARRANJO GRUPOS TEMÁTICOS SIGLA 
Bibliografias BIB 

Obras de Referência 
Fontes Gerais FOG 
Arquitetura ARQ 
Arte ART 

Bibliotecas, Arquivos e Museus BAM 
Biografias BIO 

Cinema e Teatro CIT 
Comunicação COM 

Condições Sociais COS 
Direito DIR 

Economia e Agricultura ECA 
Educação EDU 

Folclore e Cultura Popular FCP 
Geografia GEO 

Grupos Étnicos GET 
História HIS 

Meio Ambiente MAM 
Música MUS 

Política e Governo POG 
Religião REL 

Assuntos 

Trabalho e Indústria TIN 
Quadro 1 - Denominação dos grupos temáticos 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O total de registros localizados, sele-

cionados e examinados chega a 594, dis-

tribuídos nos seguintes grupos, conforme 

mostra o Quadro 1 e o Gráfico 1. 

O gráfico 1 retrata áreas de maior e 

menor incidência da produção de fontes de 

informação de assuntos relativos ao Esta-

do de Pernambuco nas áreas de humani-

dades, ciências sociais e artes, incluindo 

100% das fontes coletadas. Ressalta-se 

que os itens existem e foram localizados 

nos locais visitados, ou seja, dentro dos 

limites da pesquisa. Outras produções 

concernentes ao tema da pesquisa podem 

estar presentes em outras bibliotecas ou 

centros de informação não selecionados 

para participar deste levantamento. Vale 

acrescentar também que a bibliografia não 

se caracteriza como exaustiva, mas como 

bibliografia especializada anotada. 
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Gráfico 1 - Ranking dos itens bibliográficos por grupos temáticos 
 

A cobertura do estudo limita-se a fon-

tes de referência, 6%, e outras fontes de 

informação, 94%. Na tipologia de obras de 

referência aparecem apenas dois grupos: 

bibliografias e fontes gerais. As demais 

obras encontradas estão classificadas em 

dezenove assuntos, representando maioria 

do total de registros. 

Do conjunto de bibliotecas visitadas, 

devidamente escolhidas pela sua represen-

tatividade, percebe-se que seis bibliotecas 

concentram a maior parte do total de regis-

tros presentes na listagem, conforme o 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Ranking dos Itens bibliográficos nas bibliotecas 
 

Observa-se que na primeira posição 

aparece a Biblioteca Pública do Estado de 

Pernambuco, representada pela Coleção 

Pernambucana, que tem a função de reunir 

a produção editorial de autores e editoras 

pernambucanas. Do grupo acima destaca-

se a presença de três bibliotecas universi-

tárias pertencentes à Universidade Católica 

de Pernambuco (privada), à Universidade 

Federal de Pernambuco e à Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (públicas), 

concentrando 39% do total de registros. 

Verifica-se ainda a presença de duas bibli-

otecas especializadas: da Fundação Joa-

quim Nabuco (área de Ciências Sociais) e 

do Instituto Tecnológico de Pernambuco 

(área de Informação Científica e Tecnoló-

gica), com 21% dos itens coletados. 

O Gráfico 2 mostra ainda que o nú-

mero de itens presentes nas seis bibliote-

cas contabiliza 97% da produção editorial 

localizada. Os 3% restantes das fontes se 

concentraram nas sete bibliotecas não pre-

sentes no gráfico. Da representação gráfi-

ca acima, os registros estão distribuídos 

em diferentes bibliotecas, indicando um 

aspecto positivo, considerando a vocação 

daquelas instituições e seu papel na socie-

dade pernambucana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto motivado pela obra de Ann 

Hartness (1999), tentou descobrir outras 

fontes existentes sobre Pernambuco, am-

pliando então o retrato publicado do esta-

do. O processo de construção dessa bibli-
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ografia envolveu etapas meticulosas e com 

grande consumo de tempo desde a coleta 

“in-loco”, até a elaboração dos índices au-

xiliares para a recuperação das fontes. 

Os resultados apresentados, embora 

parciais, podem ser motivo de análises bi-

bliométricas de variáveis como: autoria, 

editoras, períodos de tempo, assuntos, lo-

cais e os possíveis cruzamentos. 

O trabalho ainda incompleto está a-

berto a novas inclusões e interpretações, 

para chegar-se a um retrato mais atualiza-

do e concreto da produção editorial do es-

tado, nas áreas concernentes à pesquisa. 

Isto levando em conta a própria natureza 

da atividade: inesgotável e sempre a ser 

completada. 

A publicação deverá oferecer infor-

mações e servir como indicador para um 

amplo público, desde profissionais da in-

formação, pesquisadores, estudiosos, téc-

nicos, professores e alunos. 
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The article describes a study conducted in or-
der to compile a bibliography of information 
sources about Pernambuco, from 1965 to 
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