
 

 

 

 

Universidade de Brasília (UnB) 
Faculdade de Ciência da Informação (FCI) 
Curso de Graduação em Biblioteconomia 

 

 

 

 

 

 

ANA LUÍSA DUARTE TEIXEIRA 

 

  

 

 

 

 

ANÁLISE DA USABILIDADE DA BIBLIOGRAFIA 

 BRASILEIRA DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília 

2011 



 

 

 

ANA LUÍSA DUARTE TEIXEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA USABILIDADE DA BIBLIOGRAFIA 

 BRASILEIRA DE DIREITO 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Biblioteconomia, da 

Faculdade de Ciência da Informação, da 

Universidade de Brasília, como requisito à 

obtenção do grau de Bacharel em 

Biblioteconomia. 

Orientadora: Profª. Drª. Ilza Leite de 

Azevedo Santos Lopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 
2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Teixeira, Ana Luísa Duarte. 
       Análise da usabilidade da Bibliografia Brasileira de 

Direito / Ana Luísa Duarte Teixeira. _ 2011. 
  80 f. : il. ; 30 cm. 

 
      Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, 
Faculdade de Ciência da Informação, 2011. 

Inclui bibliografia. 
Orientação: Maria Alice Guimarães Borges. 
 

1. Bibliografia Brasileira de Direito. 2. Usabilidade. 3. 
Sistemas de recuperação da informação. I. Lopes, Ilza 
Leite. II. Título.  

 



 

 

 

ANÁLISE DA USABILIDADE DA BIBLIOGRAFIA 

 BRASILEIRA DE DIREITO 

 

 

 

ANA LUÍSA DUARTE TEIXEIRA 

 

 

 

MONOGRAFIA APRESENTADA AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

BIBLIOTECONOMIA, DA FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, COMO REQUISITO PARA A OBTENÇÃO DO 

GRAU DE BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA. 

 

Banca examinadora: 

 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Dulce Maria Baptista 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Murilo Bastos da Cunha 

 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Ilza Leite de Azevedo Santos Lopes 

 

 

 

 

 
Brasília, 

2011 
 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e por me capacitar, dando 

sabedoria e discernimento para a conclusão de mais uma importante etapa vivida. 

A minha mãe de quem herdei a força e garra para vencer na vida, que sem 

ela este momento tão gracioso não estaria acontecendo. Ela que sempre sonhou 

com meu futuro, batalhou pelos meus estudos e me mostrou a luz onde eu 

enxergava somente a escuridão. 

Ao meu amado esposo Sávio Junior que procurou entender minhas 

necessidades e me apoiou quando pensei que tudo estava perdido. 

A minha família, um amparo nos momentos difíceis. Às minhas irmãs Lorenna 

e Giovanna, que com amor participaram deste momento comigo. À Tia Mary, pela 

dedicação e ajuda que tens me dado neste momento. 

Em especial, à professora Ilza, que com determinação, amor e carinho 

orientou a condução deste trabalho. 

Aos meus verdadeiros amigos do Curso de Biblioteconomia, por 

compartilharmos sonhos, alegrias, felicidades, inseguranças e preocupações, 

obrigada por tornar esta graduação inesquecível. 

À todos que estiveram ao meu lado durante a execução desse trabalho. Às 

bibliotecárias do Senado Federal, que me auxiliaram nas pesquisas e estimularam a 

concretização dessa monografia. À Maria de Fátima Jaegger, que abriu o caminho, 

esclareceu grande parte das minhas dúvidas. 

Aos professores da FCI pois tiveram atenção e paciência para me passar um 

pouco do seu conhecimento,  contribuindo para minha formação profissional. 

Enfim, obrigada a todos que me apoiaram. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo; 

mas tudo o que eu coloquei nas mãos de Deus,  

eu ainda as tenho.” 

Martin Luther King  

 



 

 

 

RESUMO 

 

Analisa a usabilidade da Bibliografia Brasileira de Direito (BBD). A BBD foi 
desenvolvida como reposta à necessidade de uma fonte especializada na área 
jurídica, que reunisse os documentos em um local, de forma a facilitar o acesso aos 
mesmos. Inicialmente a BBD era elaborada pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e 
Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). Posteriormente, o IBICT tomou medidas de descentralização da 
elaboração da Bibliografia Brasileira de Direito (BBD), que foi atribuída ao Senado 
Federal, passando a ser disponibilizada online na rede Rede Virtual de Bibliotecas 
(RVBI). Além de verificar a usabilidade da interface da BBD, este trabalho tem o 
objetivo de: apresentar as características da BBD; reunir o máximo de informações 
sobre a referida bibliografia e conhecer os aspectos de usabilidade para avaliação 
de sistemas de recuperação da informação. Considera-se que, em se tratando do 
espaço digital, as interfaces de sistemas de recuperação da informação devem ser 
construídas com base em princípios de usabilidade e acessibilidade. Por isso, foi 
realizada uma pesquisa exploratória, com a aplicação de questionário com 21 
estudantes de pós-graduação em Direito. O questionários constitui-se de dezesseis 
questões, divididos em duas etapas. Na primeira etapa, o jurista deve chegar à 
página da BBD primeiro sem a ajuda de outras pessoas, podendo desistir a qualquer 
momento e pedir para seja mostrada o caminho para a página da BBD. Essa etapa 
tem o intuito de analisar se a navegação no sítio eletrônico da BBD é fácil e 
agradável ou se tem alguma dificuldade. Na segunda etapa são feitas três buscas na 
BBD utilizando a palavra-chave: “direito digital” com tipo de material sendo 
“periódico”, mudando apenas o filtro da busca, devendo-se realizar as pesquisas no 
campo de: 1) todos os campos; 2) título e 3) assunto. O objetivo dessa etapa é 
avaliar a interface de busca e resultados da base de dados. A revisão de literatura e 
os resultados atestam a importância da BBD para os profissionais da área jurídica. 
De acordo com o grupo examinado na pesquisa exploratória, pôde-se verificar uma 
positiva avaliação quanto a usabilidade da base de dados da BBD, sendo sugerida 
apenas a adaptação da interface da BBD para os tablets. 
 

Palavras-chave: Bibliografia Brasileira de Direito. Sistemas de recuperação da 
informação. Usabilidade. 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

It presents a usability analysis of Bibliografia Brasileira de Direito (BBD). The 
bibliography was developed as a response to the need for a specialized source in 
legal field that gathered documents in one place in order to facilitate access to them. 
BBD was initially developed by Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). 
Subsequentely, IBICT decided to descentralize BBD elaboration, which was 
attributed to the Brazilian Senate, becoming available online in network Rede Virtual 
de Bibliotecas (RVBI). Besides the goal to verify BBD interface usability, this work 
aims to: present BBD characteristics; gather information about the former and to 
know usability criteria for evaluation of information retrieval systems. When it comes 
to digital space, it’s considered that information retrieval systems interface must be 
built on principles of usability and accessibility. Therefore, it was realized a survey by 
means of the application of questionnaires with 21 Law graduating students. The 
questionnaires are formed by sixteen questions, divided in two tasks. The first asks 
the student to reach to BBD Web page without any help from other people. He may 
quit at any time and ask for showing the answer. By this task it is intended the 
analysis of whether navigation of BBD Web page is easy and pleasing or whether it 
brings any difficulty to the user. In the second task, the user must search three times 
in BBD catalog using the keyword “digital rights”, restricting the search by type of 
material, which must be journals. The first search must be done in all fields, the 
second in the “title” field and, the third, in “subject” field. The second task intends to 
evaluate both search an results interfaces from BBD. The literature review and the 
survey results testify BBD importance for legal professionals. According to the group 
surveyed, BBD got a positive assessment regarding the usability of its interface and 
browsing, and they suggested only the need for suiting BBD interface for tablets. 
 

Keywords: Bibliografia Brasileira de Direito. Information retrieval systems. Usability. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Com o surgimento da imprensa, passou a existir uma grande massa 

documental que, por conseguinte, cresceu exponencialmente com a chegada da Era 

Digital, determinando assim que fosse de vital importância que a necessidade de 

informação sentida pelo leitor fosse atendida da melhor forma possível. A biblioteca 

é incumbida de fazer o tratamento da informação para prover seu acesso aos 

usuários, com o objetivo de satisfazer suas necessidades informacionais.  

A biblioteca especializada no ramo jurídico tratará da informação de acordo 

com seu público alvo. As principais fontes de informação da literatura jurídica são as 

doutrinas, legislações e jurisprudências. 

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), antigo 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), era responsável pela 

compilação e publicação das bibliografias especializadas. O crescimento 

exponencial das produções técnico-científicas acabou por dificultar a compilação de 

todas as informações, ocasionando, portanto, um atraso nas publicações. Para 

amenizar este problema, o IBICT tomou medidas de descentralização, demandando 

a competência bibliográfica a instituições afins. 

Nesta descentralização, a elaboração da Bibliografia Brasileira de Direito 

(BBD) foi atribuída ao Senado Federal, permanecendo até os dias atuais e, se 

encontra inserida na rede Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI). 

A BBD foi criada para suprir a necessidade de uma fonte especializada no 

campo jurídico, capaz de fornecer aos pesquisadores um mecanismo de 

centralização de documentos da área de interesse.  

A BBD tem como objetivo o processo de coleta, indexação e geração dos 

índices, como forma de maior controle e organização das publicações jurídicas 

publicadas no Brasil. 

Tratando-se da Bibliografia Brasileira de Direito (BBD), percebe-se uma 

preocupação em organizar para prover a acessibilidade aos documentos jurídicos. 

Contudo, faz-se necessário manter atualizadas as bases de dados em que a 
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informação está armazenada, pois estas passam por várias modificações num curto 

espaço de tempo. 

A informação jurídica diverge das demais, pelo fato de haver a longevidade, 

ou seja, as leis, doutrinas e jurisprudências podem parar de ser consultadas 

frenquentemente por seus usuários, tornam-se antigas, porém não deixam de ser 

consultadas.  

É possível perceber a importância da BBD para a organização das 

informações na área jurídica brasileira, e a disponibilização dessa bibliografia em um 

catálogo online facilita muito para o usuário a pesquisa e o acesso às informações 

ali contidas. No contexto do espaço digital, é de grande importância que a interface 

desse catálogo seja agradável e de fácil uso, a fim de que as informações possam 

ser de fato acessadas e utilizadas. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de 

avaliar a usabilidade do catálogo da BBD, por meio da realização de uma pesquisa 

com usuários da área de direito. 

O texto está organizado de forma que os assuntos tratados em cada tópico 

tornam-se gradativamente mais específicos. Além desta Introdução, a monografia 

compreende os seguintes tópicos: 1) objetivo geral e objetivos específicos da 

pesquisa; 2) revisão de literatura, abordando, dentre outras, questões acerca do 

surgimento da bibliografia, origem e importância da BBD na área jurídica; 3) 

metodologia da pesquisa; 4) estudo de caso, seção na qual se apresentam as 

instituições envolvidas com a pesquisa exploratória, universo e amostra da pesquisa, 

instrumento de coleta de dados e análise dos resultados; 6) conclusão da 

monografia. 

 

1.1 Objetivos 

 

Os objetivos geral e específicos são apresentados a seguir. 
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1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a usabilidade da BBD por meio de pesquisa exploratória aplicada a 

estudantes da UnB cursando a pós-graduação em direito. 

 

1.1.2  Objetivos específicos: 

 

OE1- Apresentar as características da Bibliografia Brasileira de Direito (BBD); 

OE2- Reunir em um documento os dados, informações e características a 

respeito da BBD; 

OE3- Conhecer os aspectos de usabilidade para avaliação de sistemas de 

recuperação da informação; 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Antes que se possa discorrer sobre o surgimento e os aspectos essenciais da 

BBD, é primordial que se estabeleça as definições de alguns temas que serão 

abordados na atual pesquisa. 

As transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas 

proporcionaram o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de modificar 

permanentemente a História da Humanidade: o computador. Inicialmente, criado 

apenas para uso militar, partir de então, o mundo presenciou uma verdadeira 

revolução. Entre as décadas de 1960 e 1970, em solo norte-americano, foi criada 

uma rede para compartilhamento e troca de informações militares. Com o fim da 

guerra fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, atual Rússia (1945-1991), a 

rede foi estendida aos pesquisadores das universidades americanas, e expandiu-se, 

em pouquíssimo tempo, evoluindo para uma rede mundial. Finalmente, em 1990 

ficou conhecida como Internet. Sua criação, segundo Castells (2003, v. 1, p.82), 

resultou de uma associação entre inovação tecnológica, estratégia militar, 

cooperação científica e “inovação contracultural.”  

Conforme Taruhn (2007), as inovações impulsionaram o aparecimento da 

informação em suporte eletrônico. No campo da Ciência da Informação e da 

Documentação despontaram inúmeras alternativas e, num curto espaço de tempo, 

surgiram no mercado empresas capazes de produzir e distribuir informação em 

formato eletrônico.  

Como provedoras de informação, bibliotecas de todo o mundo tiveram sua 

capacidade ampliada mas, ao mesmo tempo, tiveram de reestruturar seus objetivos 

e missão, a fim de ampliar a capacidade de administrar uma gama de informações e 

variedade de produtos oferecidos no mercado.  

Concomitantemente, o perfil dos usuários também sofreu mutações. Agora, 

com maiores possibilidades de acesso à informação, este novo perfil passou a exigir 

rapidez, eficiência e confiabilidade nas informações que atendessem às suas 

necessidades. 
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Se por um lado as novas tecnologias e os conteúdos eletrônicos 

disponibilizados por meio de provedores de bases de dados e de recursos 

eletrônicos facilitaram e ampliaram as possibilidades de busca da informação, por 

outro lado forçaram as bibliotecas e os bibliotecários a obterem recursos 

orçamentários para a manutenção de suas coleções, não mais apenas em suporte 

impresso mas, também, em suporte eletrônico. Dessa forma, cresceram as 

iniciativas de cooperação entre bibliotecas como meio de se viabilizar a obtenção e 

disponibilização de recursos eletrônicos de informação para os usuários. Tais 

iniciativas se tornam mais comuns a cada dia e, geralmente, são bem sucedidas, 

entre outras razões, devido à facilidade de acesso rápido propiciada pela internet.  

Há um largo entendimento de que as bibliotecas, por mais extensos que 

sejam seus acervos, e por maior que sejam seus orçamentos, não poderão deter 

todos os recursos de informação disponíveis no mercado. Ainda mais com a 

facilidade e rapidez de publicação que o meio digital permite. Em vários países, 

cresceu a cooperação, surgiram as redes de bibliotecas e, mais recentemente, 

caminhou-se para a formação de consórcios com vistas, principalmente, à aquisição 

de bases de dados e recursos eletrônicos. A colaboração entre bibliotecas, em 

âmbito nacional e internacional visa, entre outras práticas, o trabalho compartilhado 

quanto à seleção, o processamento técnico, o intercâmbio de registro e de material 

bibliográfico e, por fim, a aquisição.  

O objetivo de tais associações seria compartilhar conhecimento, facilitar o 

acesso à informação, alcançar a racionalização dos custos e das atividades, a 

manutenção e preservação de acervos e da informação e a ampliação dos serviços 

e dos recursos de informação a serem disponibilizados para os usuários 

aumentando, assim, o grau de sua satisfação.  

Segundo Tonta (2000, p. 2, tradução nossa): 

A proliferação de serviços eletrônicos de informação e produtos e a 
disponibilidade do processamento da informação, arquivamento e 
tecnologias de comunicação em bibliotecas, facilitaram o compartilhamento 
de recursos e engendraram novos esquemas cooperativos. (TONTA, 2000, 
p.2) 
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Com o surgimento da Imprensa, a popularização da escrita e a chegada da  

Era Digital, a massa documental sofreu um aumento exponencial e tornou-se de vital 

importância para o leitor que a informação fosse recuperada e acessada em tempo 

hábil. A biblioteca é incumbida de fazer o tratamento da informação para prover seu 

acesso aos usuários, com o objetivo de satisfazer suas necessidades de informação.  

Para isto, os bibliotecários têm que buscar cursos de atualização e 

qualificação voltados para sua área de formação e da especialidade do centro de 

informação em que trabalha, com o intuito de sempre estar modernizando suas 

habilidades e competências, focando na qualidade e eficiência do atendimento aos 

usuários. 

É essencial que o profissional da informação possua o domínio das técnicas 

de selecionar, organizar, disponibilizar e recuperar a informação. No entanto, 

também se faz necessário que este tenha conhecimento correlato a respeito dos 

assuntos especializados na área de atuação, conhecendo assim a terminologia e as 

suas principais fontes de informação. 

 

2.1  Bibliografia: Conceitos 

Bibliografia1

                                                 
1 A palavra bibliografia, segundo sua etimologia, vem do grego: biblion = livro e graphein = 

grafar, descrever, desenhar. 
 

 é um ramo da bibliologia (ciência que estuda a guarda, 

conservação e divulgação do livro) que, segundo Malcles (1960), “é o conhecimento 

de todos os textos impressos ou multigrafados. Fundamenta-se na pesquisa, na 

transcrição, na descrição e no arranjo desses textos, visando a organizar serviços ou 

elaborar repertórios destinados a facilitar o trabalho intelectual.” 

 A bibliografia tem o objetivo de proporcionar ao público condições para que 

se possa informar, rápida e seguramente, sobre os recursos de toda a espécie que 

oferece o patrimônio literário e científico da humanidade; dispor de todo o patrimônio 

para que todos os interessados o aproveitem de forma completa e cômoda 

(LANGLOIS apud MALCLES, 1960, p.9). 
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Conforme afirma Ferreira (2010), bibliografia é uma lista geralmente em 

ordem alfabética, de livros e outros documentos relativos a determinado assunto. 

Cunha ainda define bibliografia como:  

“Ramo da bibliologia (ou ciência do livro) que consiste na pesquisa de textos 
impressos ou multigrafados para indicá-los, descrevê-los e classificá-los 
com a finalidade de estabelecer instrumentos (de busca) e organizar 
serviços apropriados a facilitar o trabalho intelectual. (...) As bibliografias 
podem ser: a) repertórios bibliográficos (ou bibliografias) editados como 
publicações autônomas; b) bibliografias inseridas em documentos diversos, 
quer no fim de capítulos e artigos, quer no final do documento e até mesmo 
como anexo ou suplemento de um documento. Estas bibliografias são 
conceituadas por alguns autores por bibliografias ocultas.” (CUNHA, 2008, 
p.46) 

Para uma bibliografia ser elaborada, se faz necessário passar por quatro 

etapas, quais sejam: a pesquisa que é a procura por informações a respeito do 

assunto pré-selecionado; a transcrição do documento escolhido, a inserção de 

dados que possibilitem a recuperação deste, com o auxílio das normas técnicas 

existentes; a descrição, cujo objetivo é ressaltar os pontos relevantes do documento 

através do resumo, e o arranjo que tem a missão de organizar as referências 

bibliográficas na bibliografia, sendo que este pode ser: alfabético, cronológico, 

geográfico ou sistemático. 

A bibliografia tem por objetivo proporcionar dados quanto à produção 

científica de um país, ou de um conjunto de países; informar a evolução científica de 

cada área do conhecimento seja nacional ou internacional; ajudar o pesquisador a 

encontrar novos documentos que ainda não havia conhecido que sejam úteis e 

benéficos para sua pesquisa. 

Por fim, a bibliografia é entendida como um conjunto de referências 

bibliográficas de documentos, geralmente em ordem alfabética ou cronológica, que 

tem por finalidade fornecer dados a respeito de um determinado assunto com o 

intuito de organizar para tornar o processo de recuperação da informação mais 

eficaz. É um tipo de documento, que por consequência de suas características de 

elaboração, não foi feito para a leitura, e sim para facilitar as consultas e pesquisas. 
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2.2  Evolução histórica 

Ao longo da história, as bibliografias foram mudando de denominação, 

passando a serem conhecidas por catálogos, repertórios, inventários, índices sem, 

no entanto, alterarem as técnicas empregadas. A terminologia ‘bibliografia’ só surge 

no ano de 1633. Este tópico é embasado na obra “La bibliografia” da autora Malclés 

(1960). 

No século II, o médico grego Galeno, numa auto-bibliografia “De libris proper 

liber”, relacionou na introdução trabalhos de outros autores e dividiu a obra em 

capítulos, listando 500 obras de sua autoria.  São Jerônimo (que viveu de 342 a 420) 

reuniu a vida e a obra de 392 escritores eclesiásticos na obra: “Scriptorum 

ecclesiasticorum vitae”. 

A evolução da bibliografia se percebe ao longo dos tempos destacando-se 

com a Época Erudita (século XVI); Época histórica (século XVII); Época histórica e 

científica (século XVII, até 1789); Época literária e bibliofílica (desde 1790 até 1810); 

Época artesanal (desde o ano de 1810 até 1914) e Época técnica (desde 1914).  

 

2.2.1 Época Erudita (século XVI) 

Na Idade Média, devido à escassez de bibliotecas, os compiladores não 

faziam crítica e não descriminavam o valor dos documentos. Com o Renascimento 

iniciam estudos históricos e científicos e encontram uma primeira forma de 

bibliografia. O surgimento da Imprensa suscitou o aparecimento de mais livros, 

agora não tão somente religiosos, mas também científicos e literários. 

Consequentemente, a leitura tornou-se popular, e os livros, não pertenciam tão 

somente aos nobres. A evolução do conhecimento trouxe novas condições de 

trabalho. A Reforma instigou o crescimento intelectual e a aceleração do comércio 

livreiro. Estudos jurídicos foram estimulados neste mesmo período.  

Observou-se o aumento no consumo e coleção de livros, principalmente por 

causa do barateamento dos exemplares. Os primeiros estudiosos do meio 

bibliográfico pertenciam ao mesmo ciclo científico dos autores de obras, estudiosos 

da área e leitores. Os bibliógrafos compilavam suas coleções através de análises 
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das grandes bibliotecas dos mais famosos humanistas, conventos, igrejas e livreiros 

do seu período.  

Com a evolução do conhecimento e da cultura desde o século XVII, observou-

se que as bibliotecas adquiriram um caráter enciclopédico, e com isto, o trabalho 

bibliográfico enriqueceu e consequentemente se desenvolveu. Cada novo repertório 

apóia-se no anterior e serve como um alicerce para o seguinte. 

Os humanistas que estimularam o desenvolvimento da ciência da informação, 

apesar de não saberem, eram considerados bibliógrafos. De início, fizeram 

importantes definições, tais como: bibliografias especializadas e bibliografias gerais, 

sejam elas tanto universais quanto nacionais.  

As bibliografias especializadas envolviam quase todos os ramos do 

conhecimento e por sua vez aplicavam todas as formas de apresentação, que são 

elas: descritiva, analítica e crítica. Adequaram todos os sistemas de classificação 

como alfabético, cronológico e sistemático. A bibliografia surge e seu sistema de 

classificação é rudimentar e pouco prático.  Assemelha-se mais a dicionários 

biográficos.  

Não se deve confundir estes repertórios com os catálogos dos primeiros 

livreiros e colecionadores ou das primeiras bibliotecas. Estes, embora revelem 

informações pertinentes, não estão organizados metodicamente.  

Os primeiros bibliógrafos foram estudiosos que encararam o seu trabalho 

nesta área como prolongamento do seu estudo humanístico. Tinham um método 

meramente individual. Não obedeciam a regras ou a uma disciplina. Procuravam 

elaborar os seus repertórios, não a partir de catálogos das coleções, que eram 

inexistentes, mas a partir da fonte primária, em bibliotecas, casas particulares ou em 

livrarias. Interessava-lhes mais o autor do que o livro em si. Mas pouco a pouco o 

conteúdo dos livros passou a atrair a sua atenção e, com isso surgiu, mais tarde, a 

descrição completa e técnica do livro. 

Após o surgimento da imprensa, houve o crescimento de edições e aumento 

no número de exemplares, por isto, torna-se necessária a criação de bibliografias 

técnicas mais elaboradas.  
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Apresentam-se no Quadro 1 os anos, títulos, autores e/ou observações de 

algumas publicações da Época erudita. 

Quadro 1- Bibliografias da Época Erudita 

 

Ano Título Autor/Observações 
1494 Liber de scriptoribus ecclesiasticis Johann Tritheim 

1506 De medicinae claris scriptoribus Symphrorien Champier 

1545 Bibliotheca universalis Conrad Gesner 

1555 Bibliotheca universalis Suplemento 

1548 Illustrium Maioris 
John Bale, para livros da Grã-

Bretanha 

1550 Francisco Doni Bibliografia de livros italianos 

157? Bibliothèque françoise François du Maine/Antoine Verdier 

 

2.2.2 Época histórica (século XVII)  

Com o advento da imprensa houve o aumento do número de obras impressas 

e a prosperidade dos livreiros. Com isto a bibliografia alcançou a maturidade e 

permitiu a criação de bibliotecas privadas cada vez mais ricas. 

Surge o espírito científico moderno e as primeiras sociedades literárias, 

científicas e artísticas, tais como: Academia Francesa, em 1637 e a Academia de 

Ciências, em 1666. 

As instituições religiosas começam a fazer a análise e registro do imenso 

patrimônio que possuíam. Os intelectuais laicos também participam deste 

movimento, não nas Universidades, mas em salões e, posteriormente, em colégios, 

onde organizavam e administravam relevantes trabalhos coletivos. Na segunda 

metade do século XVII, os colégios passam a ser titulados de academias. Os sábios 

reuniam-se em cenáculos, comparando resultados das suas pesquisas 

experimentais. 

Surge um movimento internacional chamado de República das Letras, que 

reúne os sábios dos países europeus, num internacionalismo intelectual, criando 
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assim uma rede precursora de periódicos. Nascem assim, os primeiros periódicos 

nos países europeus, buscando satisfazer um público insaciável de conhecimento e 

de anseio enciclopédico.  

No ano de 1633, foi feita a “Bibliografia Politica” por Gabriel Naudé. Este foi 

médico de Luis XIII, bibliotecário do Cardeal Richilieu e depois do Cardeal Mazarino, 

que possuiu mais que quarenta mil obras. 

Na Alemanha, durante o século XVII, destacaram dois grandes compiladores: 

Johann Cless e Georg Draud. Estes reuniram títulos de livros, sem exceção de 

idiomas nem de assunto (bibliografia universal), compostos com a ajuda das feiras 

de livros de Franqueforte e Leipzig. As bibliografias não possuíam caráter erudito, 

mas eram muito importantes como descrição da atividade livreira da época. 

 

2.2.3 Época histórica e científica (século XVII, até 1789)  

Houve nesta época a renovação das idéias gerais e dos fatos descobertos, 

ocorrendo assim comparações entre costumes, para que os estudiosos 

compreendam o desenvolvimento das civilizações e suas leis; procuram encontrar 

na história argumentos para as novas idéias democráticas.  

Passam a existir os dicionários bibliográficos, este gênero era considerado 

inferior na hierarquia do mundo literário, no entanto adquire então uma nova 

importância, registrando aí as mais recentes especulações e descobertas científicas. 

 A partir da obra de Jean-Pierre Nicéron, a bibliografia adquire tanta 

importância quanto a biografia.  

Há uma grande expansão das publicações periódicas.    

A bibliografia desenvolve-se. A princípio, a biobibliografia predominava; 

posteriormente surge uma nova geração de autores que começam a dar cada vez 

mais importância ao livro. Embora coexistindo estes dois relevantes modelos, ambos 

trabalham concomitantemente. No entanto, os autores eruditos observaram que a 

demanda por suas obras diminuíram cada vez mais. Já os novos autores criaram 

uma nova mentalidade, pois se organizaram, criaram sistemas de classificação, 

estabeleceram normas de catalogação e deram ao livro uma importância até então 
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desconhecida. Estas mudanças foram primordiais para que a bibliografia passasse 

por um novo caminho, trilhando vida própria. 

A bibliografia universal é um repertório geral e de caráter amplo. Seu 

surgimento ocorre por meio dos catálogos de feiras de livros (Leipzig). Depois, 

graças aos esforços de livreiros instruídos, surge uma série de catálogos de livros 

antigos por toda a Europa.  

A bibliografia nacional, em sua maior parte, baseia-se em trabalhos de 

erudição consagrados a homens de letras de determinado território.  

No século XVIII a bibliografia ainda não está definida, embora se tenha 

notado alguns avanços. É o tempo das bibliografias especializadas, da bibliografia 

erudita, da bibliofilia e da bibliografia comercial. 

Apresentam-se no Quadro 2 os anos, títulos, autores e observações de 

algumas publicações citadas por Malclés (1960) da Época histórica e erudita. 

Quadro 2- Publicações da Época histórica e científica 

Ano Título Autor/Observações 

1697 Dictionaire histórique et critique  Pierre Bayle 

1674 Grand dictionnaire historique Luis Moreri 

1704 Dictionnaire de Trévoux Jesuítas que publicaram, 
universal français et latim 

1727 e 
1743 

Mémoires pour servir à I’histoire des 
hommes illustres de la République des 
Lettres avec um catalogue de leurs 
ouvrages 

Jean-Pierre Nicéron 

1758-
1759 

Dictionnaire historique, littéraire et 
critique Pierre Barral 

1764 Dictionnaire philosophique portatif Voltaire 

1767 Dictionnaire anti-philosophique pour 
servir de commentaire  Publicado por L. Chaudon 

1751-
1780 

Encyclopédie ou dictionnare raisonné 
des ciences, des arts et des métiers Dennis Diderot 

1970 e 
1974 Dictionnaire philosophothéologique Padre Paulian 

Fonte: MALCLÈS, Louise Nöelle. La Bibliografia. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1960. 
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2.2.4 Época literária e bibliofílica (desde 1790 até 1810) 

Nestes 20 anos a bibliografia deu um salto, atingindo os limites que são 

aqueles que ainda perduram. No final do século XVIII, a bibliofilia está em pleno 

desenvolvimento. Depois de um período, as luxuosas edições tiveram o apoio das 

Coroas, passando a existir um público esclarecido e rico que assegura a circulação 

livreira. 

 Afirma Malclés (1960, p.11) que: 

Durante o Primeiro Império, aparecem na França, e também no exterior, os 
primeiros tratados teóricos sobre a ciência do livro; são titulados: 
bibliografia, ainda quando tratam simultaneamente bibliotecologia, bibliofilia, 
biblioteconomia, bibliografia pura e também paleologia, história das 
bibliotecas e crítica literária; em suma, de um conjunto de estudiosos 
claramente diferenciados em nossos dias. Todo o século XIX adaptara a 
essa maneira de ver, sendo consagrada em 1885 pela Grande 
Encyclopédie e fielmente reproduzida até a data por todos os dicionários 
lingüísticos. (Tradução nossa) 
 

 Com a Revolução Francesa, aconteceram diversas mudanças nos hábitos e 

posições adquiridos pela sociedade. Foi confiscado um arsenal de livros nas 

instituições religiosas, universitárias e dos emigrantes que ali viviam. O Estado torna-

se possuidor de uma formidável quantidade de livros e manuscritos, ocorrendo 

assim uma grande revolução bibliográfica. Por tanto, criaram bibliotecas centrais e 

se forjaram regulamentos para protegê-los, ordená-los, classificá-los e catalogá-los. 

Com isto, extraviaram-se múltiplas vias de desenvolvimento e pesquisa.  Foi neste 

período que a bibliografia tornou-se a “ciência do livro”.  

Passam a existir na França e em outros países, os primeiros tratados teóricos 

sobre bibliografia. Consideram-na a ciência do livro, pois inclui a imprensa e sua 

invenção, a história dos primeiros impressores e a dos primeiros caracteres 

tipográficos, as marcas de papel, os formatos, os sistemas de classificação e as 

regras de catalogação, as melhores edições de textos antigos e modernos, o estudo 

das bibliotecas, a sua história, os cuidados que exigem, dentre outros. O termo 

bibliografia já nasce confundido com o da bibliologia. Os autores desta concepção 

são modestos funcionários ou livreiros, excessivamente zelosos, que procuram 

fomentar uma formação exaustiva aos bibliotecários. 
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No ano de 1934, o Centro de Síntese Histórica de Paris delimita o termo 

bibliografia como setor da bibliologia, cuja função é a de seguir a marcha das 

produções do espírito.  

Langlois conceitua bibliografia como “parte especial da ciência do livro que 

trata dos repertórios e que fornece os meios para que se possa procurar o mais 

rapidamente possível, informações sobre as fontes” (LANGLOIS apud MALCLES, 

1960, p.9). 

Por conseguinte, pôde-se perceber que a bibliografia é o conhecimento de 

todos os textos impressos ou multigrafados. Fundamenta-se na pesquisa, na 

transcrição, na descrição e no arranjo desses textos, visando a organizar serviços ou 

elaborar repertórios destinados a facilitar o trabalho intelectual. 

Estudam técnicas que viabilizem a investigação, transcrição, descrição e 

classificação de documentos. Analisam a terminologia e faz um vocabulário que 

remete ao mesmo tempo ao procedimento no trabalho e o resultado obtido pelo 

usuário.    

A elaboração de bibliografias tem um papel primordial no controle e 

investigação dos trabalhos intelectuais e artísticos produzidos no mundo. Faz 

análise para além do seu papel de apoio ao trabalho de investigação, permitindo que 

seja observada a evolução e os ciclos das criações.   

 

2.2.5 Época artesanal (desde o ano de 1810 até 1914) 

 

Os livreiros que criaram a bibliografia têm agora uma visão mais clara e noção 

mais precisa da tarefa imensa que tiveram de desenvolver e tomam para si, a 

incumbência de organizar as bibliografias gerais internacionais e nacionais. 

Conseguem fazer grandes e definitivos trabalhos nas bibliografias gerais, 

nacionais e universais com mesmo nível dos maiores bibliógrafos que os 

antecederam. Com a prerrogativa de que, conscientes da importância pública do seu 

trabalho, eram mais organizados e disciplinados.  

Com o movimento científico ocorrido no século XIX, houve mudanças nas 

condições do trabalho intelectual. O avanço do colonialismo, os progressos na 
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instrução pública, a reforma no ensino e nas universidades, a criação de grandes 

escolas e instituições em todos os países, a fundação de sociedades eruditas nas 

províncias, a regulamentação da atividade livreira, a multiplicação da imprensa 

periódica, a formação de bibliotecas e de arquivos de acesso público, acendem um 

aumento da procura dos serviços de informação e provocam um crescimento 

formidável de edições de obras impressas.  

A bibliografia adquire, então, uma admirável importância e mostra-se como 

um inigualável procedimento de difusão de informação. Até então era utilizada 

essencialmente para proteger e conservar textos escritos no passado (bibliografia 

retrospectiva). Posteriormente passou a servir para divulgar as inovações científicas 

(bibliografia recurso), que se juntará à anterior noção e depois a substituiu.  

Esta nova concepção surgiu na Alemanha, onde se estendeu por todo o 

século XIX a vanguarda da bibliografia, devido ao seu desenvolvimento econômico e 

à vigorosa organização das universidades.  

Pelo resto da Europa segue-se o exemplo da Alemanha, multiplicando-se as 

publicações bibliográficas. 

Este impulso internacional leva à procura de novos processos e de uma nova 

etapa na história da bibliografia: a cooperação e ao trabalho em equipe, 

desaparecendo o trabalho de gabinete. Os Estados Unidos da América vão além, ao 

transformar a bibliografia numa verdadeira indústria.  

 

2.2.6 Época técnica (desde 1914)  

 

A produção de repertórios particulares de uma disciplina, ou de um ramo, 

prosseguiu por todo o século XIX. Em seguida, no início do século XX a produção 

destes repertórios começa a declinar, por causa das novas condições econômicas 

criadas após a Primeira Guerra Mundial que não favorecem a atividade privada. O 

artesanato bibliográfico desaparece e quase todas as bibliografias que abarcam 

matérias muito extensas ou períodos muito latos ficam suspensas. Chegou o 

momento de os bibliógrafos se organizarem para assegurar a sua sobrevivência.   
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Por outro lado, vigora uma exigência de informação completa que registre não 

só todos os livros sem exceção, mas também os artigos contidos em periódicos.   

Surgem então as bibliografias especializadas correntes, produzidas por 

Instituições governamentais, Institutos de pesquisa, Associações de classe e outros. 

Há um conjunto muito rico em recursos materiais e intelectuais, no entanto estão 

descentralizados, dispersos. E para agrupar as pesquisas e atualidades publicadas, 

foi necessário criar estas bibliografias. 

Apresentam-se no Quadro 3 os anos e títulos de algumas Bibliografias 

Especializadas Correntes surgidas na Época Técnica. 

 

               Quadro 3- Bibliografias Especializadas Correntes 

Ano Título 

1907 
Chemical Abstracts,  da American 
Chemical Society 

1926 Biological Abstracts 

1927 Psychological Abstracts 

1927 Index Medicus 

1940 Bulletin Analytique du C.N.R.S. 

1942 Bibliography of Agriculture 

1947 Excerpta Medica 

Fonte: MALCLÈS, Louise Nöelle. La Bibliografia. 
Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1960. 

 

2.3  Bibliografia: tipologia 

Embasado na literatura, pôde-se perceber que as bibliografias consideradas 

gerais são aquelas que possuem documentos abordando diversos assuntos, ou 

seja, não foram determinados critérios especiais de seleção ou descriminação de 

documentos. As bibliografias especializadas podem ser conceituadas como o 

conjunto de referências de documentos a respeito de um assunto ou de assuntos 

correlacionados.  
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Estes dois gêneros de bibliografia possuem dois tipos que podem ser 

classificados de acordo com o local de origem dos documentos analisados. Ou seja, 

podem ser consideradas como internacionais, quando seus textos são oriundos de 

diversos países. São caracterizadas como nacionais quando seus documentos são 

originários de um determinado país. 

Cunha (2008) destaca que: 

  Os autores que escreveram sobre ‘bibliografia’ ora falam da ‘natureza’ dessa 
espécie documentária, ora se referem ao ‘gênero’, ora estudam os ‘tipos’, 
ora abordam as características; características das bibliografias, espécies 
de bibliografias, gêneros de bibliografias, tipos de bibliografias. Segundo 
sua natureza, as bibliografias (ou repertórios bibliográficos) apresentam 
características próprias que dependem de sua elaboração: quanto ao 
conteúdo e tipo de material, podem ser gerais, especiais (ou especializadas) 
e orientadas para áreas específicas; quanto à finalidade, podem ser 
genéricas (abrangência ampla), informativas (literatura para especialistas, 
áreas, temas e problemas específicos), de recomendação (categoria 
específica de usuários); de acordo com a época de publicação. 

 
Apresenta-se no Quadro 4 os tipos de bibliografia e suas respectivas 

características. 
 
Quadro 4- Tipos de Bibliografias: visão da literatura 

Tipos de bibliografias Características 
Bibliografias gerais registram documentos que tratam de todos os 

assuntos 
Bibliografias  internacionais registram documentos escritos em diversos países 
Bibliografias nacionais registram   todos  os documentos publicados no país 
Bibliografias especializadas registram documentos sobre um tema e suas áreas 

afins 
Bibliografias Regionais registram documentos sobre uma determinada 

região/grupo de países. 
Fonte: Slides de aulas da disciplina Bibliografia 

 

Apresenta-se no Quadro 5 as tipologias das bibliografias segundo sua 

elaboração. 
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       Quadro 5- Bibliografia: tipologia segundo as condições de elaboração 

Tipologia Conceitos 

Primária referências são redigidas à vista do documento 

Secundária referências são extraídas de fontes bibliográficas 

Sinaléticas incluem somente as referências bibliográficas 

Analíticas cada referência é acompanhada de um resumo 

Críticas resumo emite julgamento sobre o trabalho 

Exaustivas quando a pesquisa dos documentos é completa 

Seletivas quando existe seleção dos documentos 

Retrospectivas os documentos registrados referem-se a um período 

de tempo já ultrapassado 

Correntes quando são atualizadas periodicamente 

 

Apresenta-se no Quadro 6 exemplos de bibliografias especializadas 

brasileiras. Seguidas da instituição produtora (instituição que criou a bibliografia), 

instituição proponente (instituição que ficou com a responsabilidade de atualizar e 

publicar novas edições da bibligrafia), período coberto (período que as instituições 

produtoras editaram as suas respectivas bibliografias) e algumas observações 

importantes. 
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Quadro 6- Bibliografias especializadas brasileiras 

 
Fonte: CAMPOS, Carlita Maria, CALDEIRA, Pauto da Terra. Bibliografia especializada corrente no 
Brasil: três décadas de descontinuidade. R. Esc. Biblitecon. UFMG, Belo Horizonte, v. 3, n. 2, p. 186-
213, set. 1988. 
 

2.4  Biblioteca Jurídica 

Existem várias tipologias de bibliotecas, a mais recente é a biblioteca 

especializada. Na literatura, encontram-se várias terminologias para designá-la, tais 

como: biblioteca técnica; unidade de pesquisa; centro de recursos da informação e 

unidade de informação, dentre outras.  

As bibliotecas especializadas estão ligadas e subordinadas a empresas, 

órgãos e/ou instituições que as sustentam, cujo acervo tem sua estrutura dedicada a 

um assunto ou grupo de assuntos que visam atender a demanda dos usuários que 

estão inseridos na organização. 

Os usuários deste tipo de unidade de informação precisam de conhecimento 

mais técnico e geralmente utilizam a biblioteca para rápidas tomadas de decisão. 

Subentende-se, então, que não possuem tempo para olhar vários documentos 

buscando encontrar a informação que necessita, sem passar por  busca exaustiva. 

Por tal motivo, a biblioteca técnica tem a função de compreender as verdadeiras 

necessidades informacionais do usuário. Para que haja êxito, é preciso analisar o 

requerimento do usuário e resumir a busca antes de repassá-la aos solicitantes 

predeterminados. 
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As fontes de informação encontradas neste tipo de biblioteca, vão dos mais 

tradicionais livros e periódicos especializados no assunto, como também relatórios 

técnicos e científicos, normas técnicas, bases de dados, bibliografias, patentes, 

dicionários técnicos (possuem terminologias utilizadas na área), catálogos e várias 

outras fontes especializadas que cada unidade de informação selecionou para 

satisfazer a necessidade de seu usuário. 

A biblioteca especializada tem por missão atender um grupo selecionado de 

usuários que possuem conhecimento técnico a respeito do assunto de especialidade 

da unidade de pesquisa e atender suas necessidades informacionais. Para que isto 

seja possível, terá que ser feito um estudo de caso que identifique o perfil dos 

usuários e fazer o planejamento estratégico do sistema de informação.  

A atualização do acervo é imprescindível, pois áreas como direito e medicina 

crescem exponencialmente a quantidade de documentos e são atualizados 

constantemente. Por isto, é preciso que haja acompanhamento permanente quanto 

ao conteúdo inserido nas novas edições e mudanças realizadas, visando precipitar-

se à demanda dos usuários. 

As bibliotecas jurídicas geralmente atuam em organizações de âmbito jurídico 

ou que possuem departamento jurídico. Por isto, os usuários que pesquisam são 

magistrados, advogados, juristas, estudantes e todos aqueles que precisam do 

objeto jurídico.  

De acordo com Lopes-Muniz Goni (1984):  

“No mundo onde se produz um documento jurídico a cada um minuto, 
nunca se pode estar seguro de ter encontrado a totalidade de informação 
relativa ao problema que se estuda (...). O jurista, para chegar a uma 
resolução, deve dedicar um bom número de horas de trabalho a 
documentar a decisão, buscando a lei pertinente, a jurisprudência que a 
interpreta e a bibliografia que oferece soluções; com tudo isso nas mãos, é 
fácil obter uma decisão e sobretudo saber que ela está de acordo com a 
legislação vigente na interpretação dos tribunais.” 
 

Para que haja controle bibliográfico do grande número de documentos 

produzidos anualmente no ramo do direito, mantendo seu acervo atualizado e 
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buscando tornar ágil o processamento técnico, várias bibliotecas2

                                                 
2 Catalogação cooperativa: união de bibliotecas que visa o aproveitamento dos registros de material 

bibliográfico para diminuir custos e tempo de processamento por meio da adoção de padrões de 

registro e intercâmbio de dados. 

 optam por fazer 

catalogação cooperativa, ou seja, várias unidades de informação trabalham juntas 

evitando que uma obra seja catalogada mais de uma vez. Para que isto seja 

possível, foram criados potentes sistemas informacionais que armazenam, 

disponibilizam e recuperam informações. No entanto, é primordial utilizar 

bibliografias, bases de dados, catálogos de livros, catálogos de teses, catálogos de 

legislação, catálogos de jurisprudência, coletâneas como as de jurisprudência e 

legislação para maior controle das publicações da matéria jurídica. 

A Lei 10.994, de 14 de dezembro de 2004, dispõe a respeito do depósito legal 

de publicações estabelecendo que toda publicação editada no Brasil deverá ser 

enviada à Biblioteca Nacional, que em seguida deverá divulgar a bibliografia 

brasileira corrente com o propósito de ter o registro e a guarda da produção 

intelectual nacional. No entanto, poucos obedecem esta Lei, ocasionando assim 

menor controle da informação jurídica, ou seja, não há um instrumento inteiramente 

confiável onde pode se localizar todos os documentos jurídicos editados no país.  

Contudo, o Senado Federal é um órgão que tem contribuído bastante para o 

controle bibliográfico jurídico nacional, através da manutenção de bases de dados 

(BIBR, PERI, JORN, NJUT, JURI, VCBS, AUTR e THES) (PASSOS, 1994, p. 368). 
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2.5 Bibliografia Brasileira de Direito (BBD) 

 

Conforme preceitua Zaher (1972, p.2), a Bibliografia Brasileira de Direito 

(BBD) possui como finalidade organizar o material bibliográfico produzido na área de 

direito e disseminar a informação organizada. 

Como aborda PASSOS em seu artigo Bibliografia Brasileira de Direito 

“A princípio a BBD pretendia incluir todo o material bibliográfico sobre o 
Direito brasileiro, mesmo que tivesse sido publicado no exterior; entretanto, 
devido à dificuldade de captação desse material, decidiu-se incluir apenas o 
que tivesse sido publicado no Brasil sobre o Direito brasileiro ou estrangeiro, 
em português ou em outro idioma.” 
 

2.5.1 Origem e evolução da Bibliografia Brasileira de Direito 

 

A Bibliografia Brasileira de Direito (BBD) originou-se do desmembramento da 

Bibliografia Brasileira de Ciências Sociais (BBCS), que vinha sendo editada pelo 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A elaboração desse trabalho estava 

sendo muito demorada devido ao crescente número de publicações bibliográficas no 

campo das Ciências Sócias, esta demora acarretava um grande atraso na 

publicação de cada volume da BBCS. Diante desse trabalho tão demorado e 

especializado, o IBBSD sentiu a necessidade de fazer o desmembramento da BBCS 

em novas bibliografias mais especializadas e mais completas, desse modo dando a 

origem a BBD (ZAHER, p.2, 1970). 

 

2.5.2 Bibliografia Brasileira de Direito no IBICT 

Neste tópico, será relatado o histórico do IBICT e os antecedentes da 

bibliografia brasileira de direito no período em que foi editada pelo IBICT. 

 

2.5.2.1 INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(IBICT) 

O Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), foi fundado em 

1954, por meio do decreto nº 35.124, de 27 de fevereiro de 1954, como órgão do 
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então Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e posteriormente foi transformado no 

atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), por meio da 

Resolução nº 20/76, de 25 de março de 1976. Portanto, ao tratar do IBICT, é 

impossível deixar de fazer uma alusão ao IBBD, órgão que lhe deu origem e, como 

tal, possui enormes ligações históricas (CUNHA, 2005). 

A transformação do IBBD em IBICT, a partir de 1976, teve como objetivo 

preencher uma lacuna do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, quanto à necessidade de fornecimento de informações em 

Ciência e Tecnologia. O objetivo era desenvolver uma rede de informação no país, 

envolvendo entidades atuantes em ciência e tecnologia, adotando-se para tanto, um 

modelo de sistema de informação descentralizado para o país. Esse novo Instituto 

atuaria, assim, em âmbito nacional, na proposição e execução de políticas para o 

setor de informação científica e tecnológica, colaborando para o avanço da ciência e 

competitividade da tecnologia brasileira (ARAÚJO, 2006). 

 

2.5.2.1.1 Antecedentes da Bibliografia Brasileira de Direito no IBICT 

 

O Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) foi o órgão que 

criou e detinha o encargo de manter as bibliografias. Quando o IBBD foi 

transformado no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

este ficou responsável pela publicação da bibliografia, até o nono volume, no ano de 

1981.  

Comprometido em incitar a produção e edição, de forma descentralizada, das 

bibliografias nacionais especializadas por campos do conhecimento, o IBICT enviou 

consulta à Subsecretaria da Biblioteca do Senado Federal (SSBIB) sobre a 

probabilidade de esse órgão assumir o cargo pela edição regular da Bibliografia 

Brasileira de Direito (BBD). (PASSOS, 1993). 

Foi no ano de 1985 que o diretor do IBCT, Dr. Antônio Agenor Briquet de 

Lemos, enviou um ofício à Biblioteca do Senado Federal que dizia: 

“Tendo em vista a cobertura do acervo da Biblioteca do Senado Federal e a 
experiência acumulada por este órgão no processamento da informação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Pesquisas�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica�
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Informa%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica_e_tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
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bibliográfica por computador, vimos consultar V. As. sobre a possibilidade 
de essa biblioteca assumir a responsabilidade pela edição regular da 
Bibliografia Brasileira de Direito.” 

Ao adquirir esse cargo, em 1986, a Biblioteca do Senado Federal preferiu por 

adicionar ao título anterior a informação "nova série", bem como por reiniciar a 

numeração dos volumes. (PASSOS, 1993). 

Apresentam-se no Quadro 7 os volumes, períodos e datas de publicação da 

BBD anos que esta ficou sob a direção da IBBD e do IBICT, respectivamente.  

 

                           Quadro 7-  BBD: versão impressa 

 Volume/ Período 
Data de 

Publicação 

IBBD 

v. 1, 1967/1968 [ed. 1970] 

v. 2, 1969/1971  [ed. 1972] 

v. 3, 1972 [ed. 1974] 

v. 5, 1973/1974 [ed. 1977] 

IBICT 

v. 6, 1974/1975 [ed. 1977] 

v. 7, pt.1, 1975/1977 [ed. 1978] 

v. 7, pt.2, 1975/1977 [ed. 1978] 

v. 7, pt.3, 1975/1977 [ed. 1980] 

v. 8, 1977/1978 [ed. 1981] 

v. 9, 1978/1979 [ed. 1981] 

Fonte: Informativo da RVBI. Brasília, n.2, 2011. 

 

2.5.3  Bibliografia Brasileira de Direito no Senado Federal 

 

A Bibliografia Brasileira de Direito passou a ser de responsabilidade integral 

do Senado Federal em 1985 por solicitação do IBICT. 

A Bibliografia Brasileira de Direito (BBD) foi criada pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Esta organização ficou responsável 

por sua publicação até a publicação do nono volume, referente aos anos de 

1978/1979, arrolando 1458 itens. 
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Em 1986, o IBICT, empenhado em estimular a produção e edição, de forma 

descentralizada, das bibliografias nacionais especializadas por áreas do 

conhecimento, enviou consulta à Subsecretaria de Biblioteca do Senado Federal 

(SSBIB) sobre a possibilidade desse órgão assumir a responsabilidade pela edição 

regular da BBD, incluindo o controle bibliográfico retrospectivo relativo aos anos em 

que a Bibliografia esteve interrompida. 

Três fatores possibilitaram à SSBIB atender à solicitação do IBICT: todo o 

suporte técnico na área de processamento eletrônico de dados, propiciado pelo 

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 

(PRODASEN); a existência de material bibliográfico nas duas bases de dados 

gerenciadas pela Biblioteca,constituído de monografias e de uma coleção expressiva 

de periódicos sobre o assunto, pertencentes aos acervos das 11 bibliotecas que, à 

época, compunham a Rede SABI* de Bibliotecas, e a facilidade de impressão gráfica 

possibilitada pelo Centro Gráfico do Senado Federal (CEGRAF).  

Desses três fatores, sem dúvida alguma, o principal foi a existência da Rede 

SABI que já catalogava, classificava e indexava as monografias e periódicos da área 

de Direito. 

A BBD, inicialmente, incluía apenas referências bibliográficas de monografias 

e artigos de periódicos. A partir de 1994, passou a incluir artigos de jornais do 

Caderno Direito e Justiça do Correio Braziliense de autoria de renomados juristas 

brasileiros, pretendendo, assim, incluir referências bibliográficas de um tipo de 

material nem sempre presente em bibliografias especializadas. 

Apresentam-se no Quadro 8 os volumes, períodos e datas de publicação da 

versão impressa da BBD. 
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                          Quadro 8- BBD: versão impressa 

Volume Período Data de publicação 

v. 1, 1980/81 [ed. 1987] 

v. 2, 1982/83 [ed. 1988] 

v. 3, 1984/85 [ed. 1986] 

v. 4, 1986 [ed. 1987] 

v. 5, 1987 [ed. 1989] 

v. 6, 1988 [ed. 1990] 

v. 7, 1989 [ed. 1991] 

v. 8, 1990 [ed. 1991] 

v. 9, 1991 [ed. 1992] 

v. 10, 1992 [ed. 1993] 

v. 11, 1993 [ed. 1994] 

v. 12, 1994 [ed. 1995] 

v. 13, 1995 [ed. 1996] 

v. 14, 1996 [ed. 1998] 

v. 15, 1997 [ed. 1998] 

v. 16, 1998 [ed. 1999] 

Fonte: Informativo da RVBI. Brasília, n.2, 2011. 

 

Com a edição da Bibliografia Brasileira de Direito em CD-ROM, o Senado 

Federal, através da SSBIB e do PRODASEN, pretende acompanhar o 

desenvolvimento das novas tecnologias de armazenamento e disseminação de 

informações, com o objetivo de tornar disponível um meio moderno e eficaz de 

consulta às informações jurídicas nacionais, indubitavelmente de grande interesse 

para a sociedade e, principalmente, para a classe jurídica. 

Nessa versão em CD-ROM, as informações podem ser pesquisadas nos 

campos título, autor, assunto (usando termos controlados ou livres), tipo de 
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documento, idioma, local e ano da publicação. Esses campos podem ser 

combinados entre si.   

Apresentam-se no Quadro 9 o período cumulativo dos CD-ROM e respectivas 

datas de publicação. 

 

                           Quadro 9- BBD: versão eletrônica 

1980-1995* [ed. dez.1995] 

1980-1996* [ed. jul.1996] 

1980-1997* [ed. out.1997] 

1980-1998* [ed. jul.1998] 

1980-1999* [ed. jul. 1999] 

1980-2001 
nova série 

[ed. abr. 2002] 

1980-2002 [ed. abr. 2003] 

1980-2003 [ed. abr. 2004] 

*Publicado no CD-ROM 
“Legislação brasileira”, da base NJUR 
Fonte: Informativo da RVBI. Brasília, n.2, 

2011. 

 

Como observado no Quadro 6, desde o ano de 2004 a BBD está disponível 

no catálogo online da rede RVBI, possuindo assim atualização frequente.  Incluem 

no material de referência da BBD, todos os materiais bibliográficos contidos nas 

bibliotecas da rede RVBI, tais como: livros, capítulos de livros, artigos de periódicos, 

sobre direito brasileiro e estrangeiro, publicados no Brasil, na língua portuguesa ou 

em outro idioma, e artigos de jornais publicados no caderno Direito e Justiça, do 

Correio Braziliense. (Informativo RVBI, 2011) 
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2.6 Usabilidade 

 

Levando-se em conta que o estudo de caso deste trabalho destina-se à 

avaliação da usabilidade da Bibliografia Brasileira de Direito (BBD) a partir da visão 

do usuário, é necessário, primeiramente, entender o que é usabilidade.  

De acordo com Torres e Mazzoni (2004,p. 152): 

A usabilidade de um produto pode ser mensurada, formalmente, e 
compreendida, intuitivamente, como sendo o grau de facilidade de uso 
desse produto para um usuário que ainda não esteja familiarizado com o 
mesmo. 

A ISO 9241-11 (INTERNATIONAL STANDARD, 1998) traz um conceito 

semelhante de usabilidade, tendo também como característica a facilidade de uso 

de um produto. Segundo a norma usabilidade é a “medida em que um produto pode 

ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com 

efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado” 

(INTERNATIONAL STANDARD, 1998, p. 2, tradução livre3

De acordo com Cendón, Souza e Ribeiro (2011), a avaliação de usabilidade 

por meio da opinião e reação dos usuários à interação, baseando-se na satisfação 

que eles têm, talvez seja a melhor forma de se medir o sucesso do sistema de 

informação, principalmente pelo fato de ser “difícil negar o sucesso de um sistema 

do qual os usuários dizem gostar” (DELONE; MCLEAN, 1992 apud CENDÓN; 

SOUZA; RIBEIRO, 2011, p. 73). Ao contrário, se por exemplo, um sítio eletrônico é 

). 

O conceito de Kafuri e Cunha (2006, p. 67) é semelhante e, segundo os 

autores “Entende-se por usabilidade a capacidade que a Interface Humano-

Computador (IHC) oferece para a recuperação da informação com efetividade, 

eficiência e satisfação em um contexto determinado”, sendo a efetividade, ou 

eficácia, entendida como o alcance dos objetivos da interação com a interface; a 

eficiência, o esforço empreendido e satisfação, como “o nível de conforto que o 

usuário sente ao utilizar a interface, e a sua aceitação como maneira de alcançar os 

seus objetivos”. 

                                                 
3 No original: “Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. 
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de difícil navegação, isso pode causar irritação aos usuários e, logo, estarão mais 

propensos a não utilizá-lo novamente (FRANÇA; HENN; DIAS, 2010). 

Nielsen (1994 apud SANTOS, 2006) também afirma que um produto baseado 

no princípio da usabilidade deve permitir utilização eficiente, mas aponta outros dois 

critérios diferentes dos citados anteriormente (efetividade e eficiência): o produto, 

que pode ser uma interface de computador, deve permitir a aprendizagem e 

apresentar poucos erros. 

Torres e Mazzoni (2004) estabelecem dez princípios de projetos de produtos 

baseados na usabilidade na produção de conteúdos digitais relacionados por Jordan 

(1998). Os princípios são voltados para interfaces de computador e conteúdos 

digitais multimídas em geral e são explicados a seguir: 

• Consistência: diz respeito ao estabelecimento de padrões no produto, pois, 

quando percebidos pelos usuários, eles adquirem padrões 

comportamentais do mesmo. Isso significa que eles usam “[…] os 

conhecimentos referentes à realização de uma tarefa para a execução de 

novas tarefas, procurando assim, com ações similares, atingir novos 

objetivos” (TORRES; MAZZONI, 2004, p. 155); 

• Compatibilidade: semelhante ao princípio da consistência, mas neste caso, 

o usuário faz analogias entre experiências do cotidiano e a utilização do 

sistema “como, por exemplo, a associação de luzes vermelhas com 

situações de perigo”, mensagens de erro, proibições de acesso, ou seja, 

relaciona esse símbolo a ações ou resultados negativos (TORRES; 

MAZZONI, 2004, p. 155); 

• Consideração dos recursos do usuário: esse princípio propõe que se há 

informações captadas por apenas um sentido, como, por exemplo, a visão, 

deve-se utilizar a comunicação por via auditiva para se destacar a 

importância de outro evento do sistema. É importante observar, nesse 

caso, a acessibilidade para pessoas com deficiência visual e pessoas com 

deficiência auditiva, devendo-se utilizar outros recursos para dar destaque 

a determinadas respostas do sistema a ações dos usuários. Deve-se levar 

em conta também as limitações relacionadas a recursos materiais do 
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usuário, como software e hardware pelo qual ele interage com o conteúdo 

digital; 

• Feedback: diz respeito ao retorno para o usuário de sua navegação no 

sistema e, nesse sentido, a necessidade de conteúdos digitais acessíveis 

se mostra mais evidente. Por exemplo, documentos  

“[…] em formato hipertexto […] podem ser caracterizados como navegação 
à deriva, pois os usuários que utilizam sistemas de leitura de tela não obtêm 
informações úteis sobre os mesmos, nem sobre a estrutura do documento, 
nem sobre as informações apresentadas na tela inicial. Documentos de 
hipertexto precisam ser construídos respeitando-se a estrutura do 
documento e as denominações atribuídas aos campos de enlace, pois 
essas informações são os guias para a navegação dos usuários que 
utilizam SLT” (TORRES; MAZZONI, 2004, p. 157). 

Por isso, a informação deve ser dotada de redundância, isto é, poder ser 

captada por diferentes sentidos, por meio de textos, imagens, sons, 

porventura outros meios que sejam necessários (TORRES; MAZZONI, 

2004); 

• Prevenção e recuperação de erros: esse princípio orienta que os erros 

sejam minimizados, o que foi apontado por Nielsen (1994 apud SANTOS, 

2006). Além disso, os erros dos usuários devem ser diferenciados dos 

erros do sistema, como falta de consistência e compatibilidade, em relação 

a interfaces mal elaboradas; 

• Controle do usuário: possibilita que o usuário personalize a interface do 

sistema, por meio da criação de contas de usuário. Recomenda-se que o 

sistema reconheça padrões e preferências do usuários e permita 

alterações de tamanho de fontes, alteração de idioma, entre outras opções 

de personalização; 

• Clareza da informação apresentada: esse princípio preza pela boa 

apresentação da informação de forma que sua compreensão seja 

facilitada  à clareza semântica da mesma, a fim de se evitar ambiguidades 

e confusões. Por isso “os ícones devem ser usados apenas como recurso 

alternativo de redundância à barra de menu, ou seja, é necessário que o 

usuário possa interagir com o ambiente sem o uso dos ícones” (TORRES; 
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MAZZONI, 2004, p. 158). Mesmo quando os ícones forem essenciais, eles 

devem ser compatíveis com seu significado; 

• Priorização da funcionalidade e da informação: esse princípio estabelece 

que é possível utilizar diferentes efeitos sonoros e visuais para realçar as 

informações, mas com cautela. É a própria informação que deve ser 

priorizada. Deve-se atentar para o fato de que apenas o uso de cores para 

destacar palavras ou determinadas ações no sistema, em razão das 

pessoas com deficiência visual, com perda total ou parcial da visão e 

daltônicos, para os quais o destaque visual por cor não será útil. Logo, são 

feitas revisões do texto digital por meio de sistemas de leitura de tala, a fim 

de que se garanta o máximo possível que a informação é o foco do 

documento e está clara, concisa e acessível a todas as pessoas 

(TORRES; MAZZONI, 2004); 

• Transferência de tecnologia: segundo esse princípio, uma tecnologia 

devidamente testada e aprovada pode ser utilizada por pessoas para as 

quais não foi projetada inicialmente. Torres e Mazzoni (2004) citam como 

exemplo, a utilização dos sistemas de leitura de tela por pessoas com 

deficiência intelectual, sendo que essa tecnologia foi inicialmente pensada 

para pessoas com deficiência visual; 

• Auto-explicação: diz respeito à  fácil e intuitiva do produto. Sendo esse 

produto auto-explicativo, o usuário consegue utilizar o mesmo, pois 

aprende rapidamente as possibilidades do sistema. 

É possível perceber que Torres e Mazzoni (2004) abordam a usabilidade de 

conteúdos digitais em estreita relação com a acessibilidade e esta pode ser 

considerada outro elemento importante da usabilidade. Os autores mostram por que 

essa relação usabilidade-acessibilidade é importante: 

• A informação veiculada no espaço digital deve ser passível de uso e 

compreensão por todos, independentemente de suas limitações, seja por 

deficiência, seja por limitações de recursos de informática. As teconologias 

de informação e comunicação (TIC) devem trabalhar a favor da inclusão 

na Sociedade da Informação e não em exclusão; 
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• Tendo em vista que usabilidade basicamente tem a ver com uso fácil, 

agradável e intuitivo de um produto ou uma interface digital, por exemplo, 

a acessibilidade deve ser incluída nesse conceito, pois esta nada mais é 

do que a possibilidade de uso de produtos, serviços, ambiente (físicos ou 

digitais), etc., por todas as pessoas. 

Nas palavras dos autores: 

A usabilidade visa a satisfazer um público específico, definido como o 
consumidor que se quer alcançar quando se define o projeto do produto, o 
que permite que se trabalhe com as peculiaridades adequadas a esse 
público-alvo (associadas a fatores tais como a faixa etária, nível 
socioeconômico, gênero e outros). Porém, é a acessibilidade que permitirá 
que a base de usuários projetada seja alcançada em sua máxima extensão 
e que os usuários que se deseja conquistar com o produto tenham êxito em 
iniciativas de acesso ao conteúdo digital em uso (TORRES; MAZZONI, 
2004, p. 153, grifo meu). 

A usabilidade deve ser pensada com base nos princípios do design for all 

(desenho para todos), que nada mais é do que a acessibilidade em seu conceito 

absoluto. Ou seja, um produto é acessível se pode ser utilizado por todas as 

pessoas, independentemente de suas limitações sensoriais ou de recursos de 

hardware, software ou mesmo de suas preferências por determinados meios de 

acesso à informação e, por isso, a acessibilidade deve, sim, permear a construção 

da usabilidade de qualquer produto. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi elaborado a partir de três pesquisas: pesquisa documental, 

pesquisa descritiva e pesquisa exploratória.  

A pesquisa documental constitui-se de levantamento bibliográfico, que 

resultou em revisão de literatura. A revisão aborda temas como: Conceitos de 

Bibliografia e sua evolução histórica; Conceitos de biblioteca jurídica; Surgimento da 

Bibliografia Brasileira de Direito e sua importância para pesquisadores no ramo 

jurídico e Conceitos de usabilidade. 

A coleta de documentos foi feita por meio de pesquisas em:  

• Mecanismos de busca da Internet, como Google e Google Acadêmico;  

• Sítio eletrônicos de revistas especializadas na área de biblioteconomia e 

ciência da informação, como a revista Ciência da Informação, Informação 

e Informação, Perspectivas em Ciência da Informação, Revista Digital de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, Informação & Sociedade, entre 

outras;  

• Sítio eletrônico Infolegis, que auxilia o bibliotecário a fazer pesquisa 

jurídica; 

• Portal de periódicos da Capes;  

• Catálogo da Biblioteca Central da Universidade de Brasília;  

• Biblioteca Digital de Monografias da Universidade de Brasília;  

• Catálogo da Biblioteca do IBICT; 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, do IBICT, entre outras fontes.  

• Catálogo Coletivo Nacional, IBICT; 

• Catálogo da Rede RVBI.  

 A pesquisa descritiva é o reconhecimento do ambiente onde a pesquisa foi 

realizada, discriminando os sistemas que o compõem. São eles: Biblioteca do 

Senado Federal e a Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI). As informações obtidas 

sobre a Biblioteca do Senado e da Rede RVBI foram basicamente retiradas dos 



46 

 

 

 

 

seus respectivos sítios eletrônicos e documentos que possuíam informações a 

respeito do assunto. 

Para realização da pesquisa exploratória, foi utilizado questionário para a 

coleta dos dados. Esse método foi escolhido por esta ser uma pesquisa de caráter 

qualitativo e quantitativo, dessa forma, a entrevista é instrumento de coleta 

adequado à obtenção de respostas mais aprofundadas e abrangentes sobre o 

assunto, necessárias a esta pesquisa. O universo é caracterizado por estudantes de 

direito da Universidade de Brasília (UnB), com uma amostra constituída por 21 

estudantes da pós-graduação. 

Os questionários foram aplicados em sala de aula. A taxa de resposta foi de 

70%, pois foram aplicados 30 questionários e 21 foram respondidos. 
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4 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso foi realizado a partir de uma pesquisa descritiva e de uma 

pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória tem o objetivo de verificar a 

usabilidade do catálogo coletivo da Rede RVBI, com o objetivo de melhorar o acesso 

à informação que o usuário necessita. As pesquisas descritiva e exploratória são 

apresentadas com mais detalhes nas subseções a seguir. 

 

4.1 Biblioteca do Senado Federal 

A história4

                                                 

4 Fonte: Sítio eletrônico da biblioteca do Senado Federal 

(

 da Biblioteca do Senado Federal teve começo em 18 de maio de 

1826. A Câmara dos Senadores do Império do Brasil, por requerimento do Visconde 

de Cairu, determinou a formação de um comitê para elaborar o “Catálogo de Livros” 

que deveria compor o acervo inicial da “Livraria do Senado”. Em 1899 foi editado o 

primeiro catálogo da Biblioteca, relacionando 12.000 volumes de livros e 158 títulos 

de revistas (VIEIRA, Guia). 

No dia 18 de maio de 1826 foi criada a Biblioteca do Senado Federal, 

inicialmente titulada por "Livraria do Senado". O Barão de Cairú teve a idéia de criar 

a biblioteca e tornou-se o responsável em mostrar a importância da aquisição de 

novas publicações ao presidente do Senado Federal, pois esta seria essencial para 

auxiliar os senadores nos trabalhos legislativos. 

A biblioteca passou por diversas mudanças até o ano de 1898, cujo acervo foi 

enviado a um salão, ordenado pelo presidente do Senado Federal Manoel Victorino 

Pereira, no qual foi constatado crescimento no número de usuários. Neste mesmo 

ano, sob a direção de R. Vila-Lobos foi publicado o primeiro Catálogo da biblioteca. 

Em 1960, a capital da República Federativa do Brasil mudou-se para Brasília, e o 

Senado Federal foi transferido para o Palácio do Congresso Nacional. 

No ano de 1968, foi estabelecido que somente bacharéis em biblioteconomia 

puderiam ocupar o cargo de chefia da biblioteca, sendo que este direito tinha sido 

outorgado pela Lei 4.084, de 30 de junho de 1962.  

http://www.senado.gov.br/biblioteca/sobre/sobre.asp) 

http://www.senado.gov.br/biblioteca/sobre/sobre.asp�
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A partir do ano de 1972, a Biblioteca do Senado Federal uniu-se ao Centro de 

Informática e Processamento de Dados do Senado Federal (Prodasen) para a 

automação do acervo. Decorrente disto, houve a criação de uma das primeiras 

redes de bibliotecas brasileira, a Rede Sabi. Neste mesmo ano, foi criada a 

Secretaria de Documentação e Informação, com a finalidade de fazer o tratamento 

das informações legislativas e bibliográficas.  

Em 1979, sob a presidência do Senador Luiz Viana Filho, foram aprimoradas 

e ampliadas as instalações da Biblioteca, passando esta a denominar-se "Biblioteca 

Acadêmico Luiz Viana Filho". 

Em 1986, houve solicitação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), que com a intenção de estimular a produção e edição, de forma 

descentralizada, das bibliografias nacionais especializadas por áreas do 

conhecimento, enviou consulta à Subsecretaria de Biblioteca do Senado Federal 

(SSBIB) sobre a possibilidade desse órgão assumir a responsabilidade pela edição 

regular da BBD, incluindo o controle bibliográfico retrospectivo relativo aos anos em 

que a Bibliografia esteve interrompida. A biblioteca admitiu esta responsabilidade, 

porque a Rede SABI já catalogava, classificava e indexava as monografias e 

periódicos da área de Direito. A BBD foi publicada inicialmente em papel, teve a sua 

primeira versão em CD-ROM, em 1996. Atualmente, está disponível apenas na 

versão virtual, inserida na Rede RVBI. 

      Foi inaugurada página da Biblioteca na Internet, no ano de 1997, tornando 

acessível seu catálogo geral, incluindo livros, revistas, recortes de jornais e obras 

raras. Em dezembro de 2000, foi instalada a Rede Virtual de Bibliotecas - Congresso 

Nacional - RVBI com uma plataforma de gerenciamento de informações, utilizando 

um novo sistema que adotava o formato bibliográfico internacional, usado pelas 

maiores bibliotecas do mundo. 

     A Biblioteca Digital do Senado Federal – BDSF surgiu no ano de 2007, 

com a função de armazenar, preservar, divulgar e possibilitar o acesso ao texto 

integral das publicações do Senado Federal à produção intelectual dos servidores da 

Casa e a outros documentos de interesse do Poder Legislativo.  

http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/acervo/LVF100/vida_01.shtm�
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A Biblioteca do Senado Federal tem por objetivo fornecer o suporte 

informacional necessário às atividades desenvolvidas no âmbito do Senado Federal 

e do Congresso Nacional. (BRASIL, 2001) 

 

4.2 Rede Virtual de Bibliotecas - Congresso Nacional - RVBI 

 

A RVBI5

               Quadro 10- Bibliotecas integrantes da Rede RVBI 

, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal, visa agregar os 

recursos bibliográficos, materiais e humanos. Esta rede é composta por quatorze 

bibliotecas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, com abrangência federal, 

e do Distrito Federal, de forma a atender às demandas de informações bibliográficas 

de seus órgãos mantenedores, facilitando o acesso a informações relevantes, 

atualizadas e pontuais. 

Apresentam-se no Quadro 10 as bibliotecas integrantes da rede RVBI e suas 

respectivas siglas. 

 Bibliotecas  Siglas 
Advocacia Geral da União AGU 
Câmara dos Deputados CAM 
Câmara Legislativa do Distrito Federal CLDF 
Ministério da Justiça MJ 
Ministério do Trabalho e Emprego MTE 
Procuradoria-Geral da República PGR 
Secretaria Especial de Informática do Senado Federal PRODASEN 
Senado Federal SF 
Superior Tribunal de Justiça STJ 
Superior Tribunal Militar STM 
Supremo Tribunal Federal STF 
Tribunal de Contas do Distrito Federal TCDF 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDFT 
Tribunal Superior do Trabalho TST 

Essas instituições são responsáveis pela alimentação de bases de dados 

bibliográficos e administrativos com dados individualizados de coleção, usuários, 

                                                 
5 Fonte: Sítio eletrônico da biblioteca do Senado Federal (http://www.senado.gov.br/biblioteca/rvbi/rvbi.asp) 

http://www.senado.gov.br/biblioteca/rvbi/rvbi.asp�
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fornecedores, etc. O acervo registrado nas bases de dados bibliográficos da RVBI 

tem como prioridade temática as áreas das Ciências Humanas e Sociais, com 

enfoque no Direito.  

A RVBI tem sua origem na extinta Rede Subsistema de Administração de 

Bibliotecas (SABI), iniciada em 1972, e que era um dos componentes do Sistema de 

Informação do Congresso Nacional (SICON), formado por bases de dados 

destinadas às atividades do Senado Federal e do Congresso Nacional. A RVBI se 

consolidou em 2000, com a implantação da tecnologia de bases de dados 

multimídia. Posteriormente, em dezembro de 2004, foi assinado o Termo de 

Cooperação Técnica entre as bibliotecas participantes, formalizando, 

definitivamente, o intercâmbio de informações entre os poderes.  

O Serviço de Gerência da RVBI, órgão da Biblioteca do Senado, é 

responsável pelo gerenciamento e controle da qualidade das informações contidas 

nas bases de dados bibliográficos, administrativos e de autoridades, por meio de 

padronização de critérios de catalogação, classificação e indexação cooperativas. 

Inexiste na rede, até o momento, qualquer iniciativa de cooperação relacionada à 

aquisição. 

Segundo Barreto (2011), a Biblioteca do Senado renova parcerias e investe 
em interatividade, como mostra a reportagem publicada no sítio eletrônico da 
Agência Senado. 

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (7) na Biblioteca do Senado em 
comemoração aos 36 anos da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI), 
representantes da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, 
do Ministério da Justiça e de outras dez instituições assinaram Termo de 
Cooperação Técnica dando continuidade ao compartilhamento de seus 
recursos bibliográficos. A Biblioteca do Senado, coordenadora da RVBI, 
forma com as bibliotecas conveniadas um banco de dados conjunto de mais 
de 900 mil livros, periódicos e documentos, constituindo-se no maior acervo 
de ciências sociais da América Latina. 

A diretora da Biblioteca do Senado, Simone Bastos Vieira, lembrou 
que as 14 instituições da RVBI podem consultar acervos umas das outras e 
emprestar livros entre si. Ela explicou a trajetória dos sistemas de 
automação da Biblioteca do Senado, que começaram em 1975 e passaram 
por inúmeras transformações adaptando-se a questões como o Bug do Ano 
2000 e o advento da internet - no futuro próximo, o foco será na integração 
do usuário com o catálogo. 
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O usuário vai nos dizer: esse livro é bom, esse livro não é bom. Vai 
compartilhar essas ideias. Nós vamos colocar informação digital, textos 
completos da melhor forma possível - disse Simone Bastos, que também 
previu que outras bibliotecas possam entrar na rede. 

A diretora-geral do Senado, Doris Peixoto, destacou a modernização 
da gestão dos acervos públicos, que, em sua avaliação, constituem 
patrimônio de valor incalculável, e o 1º secretário do Senado, Cícero Lucena 
(PSDB-PB), espera que em pouco tempo o próprio conteúdo do acervo 
esteja disponível para consulta pela internet. 

Com a fusão virtual dos acervos num único catálogo coletivo on-line, formado 

por documentos de livros e capítulos de livros, artigos de revistas e jornais, coleções 

de periódicos, obras raras, e, mais recentemente, documentos digitais, foi possível a 

formação de um portal do conhecimento através do acesso às bases de dados via 

internet6

Tabela 1- Quantidade de referências bibliográficas na base da BBD 

, contribuindo para a difusão do conhecimento, para a democratização da 

informação, auxiliando a construção de um Brasil melhor.  

Apresenta-se na Tabela 1, a quantidade atual de referências bibliográficas 

que possui a base de dados da BBD em outubro de 2011. 

 

 

Tipo de documento Quantidade 

Livros  e Folhetos 

Artigos publicados em periódicos 

Títulos de periódicos7

46.728 

94.635 

254 

5.472 

 

Artigos publicados em jornais 

Total 147.089 

Fonte: Elaboração da autora 

 

                                                 
6 Sítio Eletrônico: www.senado.gov.br/sf/biblioteca 
7 Consta em anexo uma tabela com os títulos de todos os periódicos indexados pela 

BBD (dados até 28 de outubro de 2011), seguida do ano de recebimento do periódico e ano de 

indexação.  
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A Biblioteca do Senado Federal, com o intuito de organizar e gerenciar a 

informação, buscou a implantação de procedimentos técnicos e metodológicos de 

catalogação, classificação e indexação, usando a padronização internacional. 

Na expectativa de intercâmbio de dados entre bibliotecas, sentiu-se a 

necessidade de organizar e determinar as diretrizes para a padronização do 

tratamento das informações na base de dados da Rede RVBI.  

O documento onde foram alocadas as normas e instruções da rede foi 

denominado de “Análise e representação de assuntos: diretrizes para a Rede Virtual 

de Bibliotecas- Congresso Nacional”. 

  Atualmente a Bibliografia Brasileira de Direito (BBD), aloca 254 títulos de 

periódicos científicos. O Gráfico 1, mostra o total de indexações de títulos de 

periódicos feitas por cada biblioteca integrante da Rede RUBI.  

 

Gráfico 1- Periódicos da BBD indexados por bibliotecas da Rede RVBI 

 
         Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Apresenta-se no Gráfico 2 que 18% dos títulos de periódicos ainda têm 

números e artigos que não foram indexados ou estão em processamento.  
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Gráfico 2- Percentual de Indexação 

 

                       Fonte: Elaboração da autora. 

 

Em seguida, mostra-se no Gráfico 3 a quantidade de títulos de periódicos que 

cada biblioteca já indexou (consta na cor azul) e a quantidade de periódicos que 

faltam ser indexados ou estão em fase de processamento técnico (cor vermelha). 

 

Gráfico 3- Quantidade de títulos de periódicos indexados por bibliotecas 

da Rede RVBI 

 
                 Fonte: Elaboração da autora. 
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O gráfico 4 mostra que a periodicidade mais comum é a semestral com 70 

periódicos; em segundo lugar está a trimestral com 44 periódicos e em terceiro a 

anual com 37 periódicos. A legenda está disposta de acordo com o maior número de 

periódicos por periodicidade. 

Gráfico 4- Total de periódicos por periodicidade 

 
            Fonte: Elaboração da autora. 

 

4.3 Pesquisa Exploratória 

 

Conforme afirma Severino (2007, p.123), a pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. Buscou-se no 

trabalho fazer uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. E para a coleta dos 

dados utilizou-se questionário, este com questões abertas e fechadas. As perguntas 

feitas aos entrevistados buscaram mostrar as particularidades e a caracterização do 

grupo pesquisado, com o objetivo de identificar os seguintes aspectos:  

• Possíveis dificuldades para encontrar a página da BBD;  

• Possíveis dificuldades com a interface e usabilidade do catálogo;  

• Comportamento dos usuários pesquisados ao buscar por periódicos na BBD; 
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   A pesquisa exploratória tem como objetivo verificar se usuários formados em 

direito conhecem e se têm dificuldades no uso da biblioteca e, caso possuam, 

identificar quais são elas.   

 

4.3.1 Universo 

O universo foi composto por estudantes de direito da Universidade de Brasília 

(UnB). Por se tratar de uma universidade conceituada em todo Brasil. 

 
4.3.2 Amostra 

     A amostra é constituída por 21 estudantes da UnB de pós-graduação em 

Direito, sendo 7 com especialização. 

 

4.3.3 Coleta dos dados 

    Os dados foram coletados a partir de um questionário composto por quinze 

questões, apresentado no Apêndice A. O contato com o grupo pesquisado foi feito 

por meio de e-mail e visita a sala de aula. 

O questionário foi aplicado em duas etapas, que são elas: 

• 1ª etapa: encontrar a página da BBD a partir da página do catálogo da 

Rede RVBI. 

Nesta etapa, o jurista deve chegar à página da BBD primeiro sem a ajuda de 

outras pessoas. Ele pode desistir a qualquer momento e pedir para que seja 

mostrado o caminho para a página da BBD. O seu tempo para encontrar a página 

deve ser anotado, bem como o tempo até a desistência, se esse for o caso. Essa 

etapa tem o intuito de analisar se a navegação no sítio eletrônico da BBD é fácil e 

agradável ou se tem alguma dificuldade. 

• 2ª etapa: buscas na base da BBD. 

Neste tópico, foram feitas três buscas na BBD utilizando a palavra-chave: “direito 

digital” com tipo de material sendo “periódico”, mudando apenas o filtro da busca, 

devendo-se realizar as pesquisas no campo de: 1) todos os campos; 2) título e 3) 

assunto. Após realizar as buscas, o entrevistado deveria responder o questionário. 
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Com esta etapa, buscou-se avaliar a interface de busca e resultados da base de 

dados. 

 

Amostra por faixa etária  

O grupo pesquisado é composto por indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, 

estando a maioria na faixa de 20 a 39 anos, conforme apresenta a Tabela 1.  

 

Amostra por gênero  

Com relação ao gênero, o grupo pesquisado tem a seguinte composição: 

treze indivíduos do sexo feminino e oito do sexo masculino, de acordo com a Tabela 

1: 

   

                    Tabela 2- Idade e gênero dos entrevistados 

Faixa etária 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 

5 
2 

  1 

4 
5 

  4 

9 
7 

  5 

Total 8 13 21 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Acesso ao Catálogo Coletivo da Rede RVBI 

Como mostra a Tabela 4 a divulgação do Catálogo Coletivo da Rede RVBI 

aos alunos da UnB é falha, pois dos 21 entrevistados 8 não conhecem o catálogo; 6 

indivíduos já ouviram falar, porém nunca acessaram e somente 7 já navegaram no 

catálogo. 

O entrevistado E14 afirmou que o catálogo não é de conhecimento de todos, 

porém é muito rico quanto a documentos para pesquisas por operantes do direito. 
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Tabela 3-  Acesso ao Catálogo Coletivo da Rede RVBI 

 

                        Fonte: Elaboração da autora. 

 

Interface de busca da BBD 

Conforme afirma Cunha e Cavalcanti (2008,), interface é a interação entre o 

homem e o computador buscando através de recursos e metodologias melhorar e 

simplificar a interação entre o usuário e o sistema informático. 

Tipo de configuração de imagens de vídeo que permite ao usuário selecionar 
comandos, acionar programas, e ver listas de arquivos ou opções apontando 
para representações figurativas (ícones) e listas de itens de menus da tela 
(CUNHA; CAVALCANTE, 2008, p.210). 

  

    Neste tópico, buscou-se mostrar a interação entre o usuário e a BBD. 

Conforme aponta a Tabela 5, a interface do catálogo é excelente, agradável e de 

fácil uso (de acordo com 11 entrevistados), porém precisa de alguns reparos quanto 

às novas tecnologias. 

 Os entrevistados E5, E8, E10, E15, E19 afirmam que o catálogo deve 

permitir, ou melhor, adequar a compatibilidade dos tabletes (IPad e outros por 

exemplo), atualmente bastante utilizado por advogados, executivos e estudantes. 

As necessidades de compatibilidade para interface da BBD para os tabletes 

tem relação com o princípio de usabilidade da consideração dos recursos do 

usuário, apontado por Torres e Mazzoni (2004), pois é necessário levar em conta o 

software e hardware pelo qual o usuário interage com o conteúdo digital. 

 

 

 

Você conhece o Catálogo Coletivo da Rede RVBI? Indivíduos 

Sim, já naveguei. 
Sim, mas nunca naveguei. 

                           Não. 

 

 

         
Total 21 
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                        Tabela 4- Interface de busca da BBD 

Interface de busca da BBD Indivíduos 

Excelente, agradável e de fácil uso 

Boa, mas pode melhorar em alguns pontos 

Razoavelmente organizada e clara          

Muito ruim e precisa ser mudada urgente 

 

 

         1  

         0 

Total 21 

                         Fonte: Elaboração da autora. 

 

Resultados da busca 

No geral, os resultados de busca foram bons. A tela de apresentação dos 

resultados foram consideradas pelos entrevistados clara e satisfatória.  

Os entrevistados E1, E5, E8 e E12 afirmaram que o banco de dados do 

catálogo é muito rico e de grande valia para a construção de grandes obras, dada a 

facilidade de acesso ao sítio eletrônico. Os resultados obtidos mostraram que o 

acervo é de fundamental importância às pesquisas por operadores do direito. 

 

Tabela 5- Apresentação dos resultados de busca 

 
 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Aperfeiçoar o Catálogo da BBD 

Os resultados permitem verificar que alguns elementos do catálogo da BBD 

precisam ser melhorados, quais sejam menus e layout da página do catálogo, 

conforme Tabela 7: 

 

Tela de apresentação dos resultados da busca Indivíduos 

Clara e bem organizada 

Mais ou menos clara e organizada 

Pouco clara e é desorganizada 

19 

  

          0 

Total 21 
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Tabela 6- Melhorias para o catálogo da BBD 

 

 

 

 

 

 Os entrevistados apontaram que era necessário a adaptação do catálogo 

quanto ao uso de tabletes. 

 

 

O que fazer para aperfeiçoar o Catálogo da BBD? Indivíduos 

Reestruturar os menus 

Refazer layout 

Outros 

13 

4 

        4 

Total 21 
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5 CONCLUSÃO 

 

Analisando os dados obtidos com as pesquisas: documental, descritiva e 

exploratória, correlacionando estes dados com os objetivos propostos inicialmente 

neste trabalho de conclusão de curso, pode-se afirmar que estes foram atingidos. A 

pesquisa mostrou que a preocupação de profissionais da ciência informação quanto 

à organização da massa informacional surgida ao longo dos anos é antiga, devido à 

necessidade de tornar acessível à informação ao usuário. 

Na área de direito existe um grande número de documentos publicados 

anualmente, e para que não haja um ‘caos documental jurídico’ foram desenvolvidos 

mecanismos para controlar e recuperar a informação contida nos documentos. 

(PASSOS, 1994, p.364) 

A Biblioteca do Senado Federal ficou incumbida pela atualização e 

manutenção da BBD. Atualmente, ela está inserida no catálogo da Rede RVBI. É de 

grande valia ressaltar que de acordo com a Lei de Depósito Legal, todas as 

publicações editadas no Brasil deveriam ser enviadas à Biblioteca Nacional e, 

posteriormente, constarem na BBD, cujo objetivo principal é o registro e a divulgação 

da produção literária nacional. (PASSOS, 1994, p.365) 

De acordo com o grupo examinado na pesquisa exploratória, pôde-se verificar 

uma positiva avaliação quanto a usabilidade da base de dados da BBD. Os 

entrevistados E3, E5, E6, E8, E14 e E20 apontaram a importância do catálogo para 

os juristas, onde as informações e documentos recuperados foram de grande 

relevância na área.  

No entanto, foi constatado que deveria haver uma melhor divulgação do 

catálogo, pois poucos entrevistados conheciam a base de dados da BBD. 

Finalmente, indica-se apenas fazer a adaptação da interface da BBD para os 

tablets, com o intuito de que esta interação humano-computador seja melhorada. 

Fazendo com que a usabilidade e acessibilidade, que são os elementos que 

garantem que a informação seja recuperada, realmente sejam alcançadas pelo 

usuário. 
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6 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

A Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) é coordenada pelo Senado Federal e é 

composta por quatorze bibliotecas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

com abrangência federal, e do Distrito Federal. O acervo registrado nas bases de 

dados bibliográficos da RVBI tem como prioridade temática as áreas das Ciências 

Humanas e Sociais, com enfoque para o Direito.  

O questionário será aplicado em duas etapas, que são elas: 

1ª etapa: encontrar a página da BBD a partir da página do catálogo da Rede RVBI. 

Você deve chegar à página da BBD primeiro sem a ajuda de outras pessoas.. Você 

pode desistir a qualquer momento e pedir para seja mostrada o caminho para a 

página da BBD. O seu tempo para encontrar a página deve ser anotado, bem como 

o tempo até a desistência, se esse for o caso. 

 

2ª etapa: buscas na base da BBD. 

Você deve fazer três buscas na BBD utilizando a palavra-chave: “direito digital” com 

tipo de material sendo “periódico”. Mudando apenas o filtro da busca, deve-se 

realizar as pesquisas no campo de: 1) todos os campos; 2) título e 3) assunto. Após 

realizar as buscas, por favor responda ás questões: 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

2. Idade:             

 

1ª ETAPA: 

3. Você conhece o Catálogo Coletivo da BBD? 

(  ) A. Sim, já naveguei. 

(  ) B. Sim, mas nunca naveguei. 
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(  ) C. Não.  

 

4. Com que frequencia você visita ou navega no sítio eletrônico? 

(  ) Só naveguei uma vez. 

(  ) Raramente. 

(  ) Frequentemente. (Pelo menos uma vez por semana) 

(  ) Sempre. (No mínimo três vezes por semana) 

 

5. Você conseguiu encontrar sozinho a página da BBD? 

(  ) Sim. (Vá para a questão 7).  

Tempo que levou para realizar a tarefa:______________ 

(  ) Não.(Vá para a questão 8). 

 Tempo que levou para desistir da tarefa: ____________ 

 

6. Sentiu dificuldade para encontrar a página da BBD? (Depois, vá para a 

questão 9). 

(  ) Sim, muita dificuldade. Que dificuldades?  

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

(  ) Sim, dificuldade razoável. Que dificuldades?  

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

(  ) Sim, pouca dificuldade. Que dificuldades?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

(   ) Não, nenhuma dificuldade? 

 

7. Qual foi o grau de dificuldade ao procurar a página da BBD? 
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(  ) Dificuldade elevada 

(  ) Dificuldade razoável 

(  ) Dificuldade baixa 

O que dificultou a procurar a página da BBD? Que fatores 

impossibilitaram a conclusão da tarefa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. O que precisa ser melhorado na interface do catálogo da rede RVBI para 

facilitar o acesso à BBD? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____ 

 

2ª ETAPA: 

 

9. Sentiu dificuldade na navegação do catálogo? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. (Pule para a questão 12) 

 

10. Sobre qual aspecto sentiu dificuldade? 

(  ) Layout 

(  ) Menus 

(  ) Não achei a informação que eu queria 

(  ) Há excesso de informação 

(  ) As cores do layout não me agradam 

(  ) Outros: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Quanto à interface de busca da BBD (marcar APENAS UMA): 
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(  ) A interface é excelente, agradável e de fácil uso. Não precisa mudar nada. 

Quais são os aspectos positivos da interface de busca? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

(  ) A interface é boa, mas pode melhorar em alguns pontos. Quais são os 

pontos positivos e o que pode ser melhorado? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

(  ) A interface é razoavelmente organizada e clara, mas precisa melhorar. 

Quais são os pontos positivos e o que pode ser melhorado? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

(  ) A interface é muito ruim e precisa de mudança urgente. O que precisa ser 

melhorado? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

12. Quanto à tela de apresentação dos resultados da busca (marcar APENAS 

UMA): 

(  ) A apresentação é clara e bem organizada 

(  ) A apresentação é mais ou menos clara e organizada 

(  ) A apresentação é pouco clara e é desorganizada 

(  ) A apresentação é muito confusa e desorganizada 

Outras impressões sobre a tela de apresentação dos resultados: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13.  A filtragem da busca por diferentes critérios foi eficaz?  
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(Se a pesquisa filtrada por assunto ou por título trouxe menos 

documentos que a pesquisa por todos os campos, isso significa que a 

filtragem foi eficaz) 

 

(  ) Sim. A filtragem por título e assunto funcionaram e a quantidade de 

documentos buscados foi menor do que na pesquisa em todos os campos 

(  ) Sim, mas apenas a filtragem por assunto foi eficaz 

(  ) Sim, mas apenas a filtragem por título foi eficaz 

(  ) Mais ou menos. As filtragens não foram satisfatórias e a quantidade de 

documentos não alterou significativamente 

(  ) Não, a filtragem não foi eficaz. 

 

14. O que é possível fazer para aperfeiçoar o catálogo? 

(  ) Reestruturar os menus. 

(  ) Refazer o layout. 

(  ) Outros: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

15.  Outras impressões sobre a BBD ou sugestões para sua melhoria: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7 ANEXO A – LISTA DE TÍTULOS DE PERIÓDICOS INDEXADOS PELAS 

BIBLIOTECAS DA REDE RVBI SEGUIDA DO ANO DE RECEBIMENTO DO 

PERIÓDICO E ANO DE INDEXAÇÃO.   

                                                                                                                                

   Recebido até Indexado até 
 BIBLIOTECA TÍTULO Ano Ano 

1.  AGU Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais da 
UniBrasil. 

2008 2008 

2.  AGU Debates em direito público: revista de direito dos advogados 
da União. 

2010 2010 

3.  AGU Revista da AGU 2010 2010 
4.  AGU Revista da CGU : Controladoria-Geral da União / 

Presidência da República. 
2009 2009 

5.  AGU Revista da Esmape 2010 2009 
6.  AGU Revista de direito administrativo   
7.  AGU Revista de direito da Advocef / Associação de Advogados da 

Caixa Econômica Federal 
2011  

8.  AGU Revista do Programa de Pós-graduação em Direito da UFBA 2008 2009 
9.  AGU Revista Esmafe / Escola de Magistratura Federal da 5. 

Região. 
2009 2009 

10.  CAM A & C : revista de direito administrativo & constitucional. 2010 2010 
11.  CAM Revista brasileira de direito comparado. 2009 2009 
12.  CAM Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD 2008 2008 
13.  CAM Revista Brasileira de Direito Eleitoral - RBDE 2010 2010 
14.  CAM Revista brasileira de direito municipal RBDM / Instituto de 

Direito Municipal. 
2010 2010 

15.  CAM Revista da ABPI / Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual (ABPI). 

2009 2009 

16.  CAM Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). 

2009 2009 

17.  CAM Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do 
Sul (PGE-RS). 

2010 2007 

18.  CAM Revista de direito do terceiro setor : RDTS / Instituto 
Brasileiro de Advogados do Terceiro Setor. 

2009
. 

2009. 

19.  CAM Revista de direito privado. 2010 2010 
20.  CAM Revista de direito público da economia : RDPE. 2010 2010 
21.  CAM Revista de Direito Sanitário = Journal of Health Law 2011 2010 
22.  CAM Revista de economia e sociologia rural = Brazilian review of 

agricultural economics and rural sociology / Sociedade 
Brasileira de Economia e Sociologia Rural. 

2010 2010 

23.  CAM Revista fórum de direito tributário : RFDT. 2011 2011 

24.  CAM Revista jurídica empresarial 2011 2010 

25.  CAM Revista jurídica tributária. 2010 2010 

26.  CLD Boletim de Direito Municipal (a*) 2011 2011 

27.  CLD Consulex: revista jurídica 2011 2011 
28.  CLD R. de administração municipal 2010 2010 
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   Recebido até Indexado até 
 BIBLIOTECA TÍTULO Ano Ano 

1.  MJU Arquivos do Ministério da Justiça. 2006 2006 

2.  MJU Coleção segurança com cidadania: Sistemas de informação, 
estatísticas criminais e cartografias sociais 

2009 2009 

3.  MJU Direito, Estado e Sociedade / Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

2007 2007 

4.  MJU Getúlio / Fundação Getúlio Vargas (FGV). 2011 2011 
5.  MJU Revista anistia política e justiça de transição / Ministério da 

Justiça. 
2010 2010 

6.  MJU Revista de direito da concorrência / Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. 

2010 2010 

7.  MJU Revista direitos humanos / Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos (SEDH). 

2009 2009 

8.  MJU Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária 

2008 2008 

9.  MJU Revista do Ministério Público / Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro. 

2010 2010 

10.  MJU Revista fórum CESA / Centro de Estudos das Sociedades de 
Advogados 

2008 2008 

11.  MJU Revista jurídica do Ministério Público de Mato Grosso 2008 2008 
12.  MJU Segurança pública & cidadania : revista brasileira de 

segurança pública e cidadania. 
2008 2008 

13.  MJU Série pensando o direito / Secretaria de Assuntos 
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