
     
 
DESENVOLVIMENTO DE INTERPRETADOR COMPUTACIONAL DE ACESSO WEB PARA 

CONVERSÃO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS ANALÓGICOS PARA O FORMATO MARC21 

BIBLIOGRÁFICO 

Linha de Pesquisa: Tecnologia, Informação e Representação 

Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Descrição  

A pesquisa insere-se no contexto social contemporâneo, no qual se faz uso e aplicação de 

tecnologias no seu cotidiano. Unidades de informação, em específico, as bibliotecas, tem 

vivenciado a (re)construção do cenário de transformações socioculturais e tecnológicas. Como 

não poderia deixar de ser, tem se mostrado necessária a (re)avaliação de processos, produtos 

e serviços que, motivados pelas aplicações tecnológicas, tem influenciado e transformado a 

geração e o uso de informações. Tem sido alterados processos de descrição, tratamento, 

organização, distribuição, armazenamento e, em decorrência disso, a recuperação e o acesso 

às informações, tanto por humanos quanto por máquinas. Com as novas tecnologias de 

informação e comunicação surgem, também, as facilidades de compartilhamento de registros 

bibliográficos entre as mais variadas unidades de informação. O desafio, entretanto, está 

presente nas instituições que ainda não se utilizam deste universo de facilidades por conta de 

não fazerem uso de recursos tecnológicos, por quaisquer que sejam os motivos. O principal 

problema a ser abordado está presente no dilema de que ainda se encontram instituições que 

não disponibilizam a totalidade de dados bibliográficos de seus acervos em catálogos online de 

acesso público, ou seja, os registros ainda compõem catálogos bibliográficos impressos em 

fichas (registros analógicos). Pode-se recorrer a processos de conversão retrospectiva de 

registros bibliográficos para saldar tal lacuna. Entretanto, nos processos tradicionais de 

conversão retrospectiva, uma vez que registros de catálogos coletivos são utilizados como 

base para a cópia de registros, vários trabalhos técnicos tornam-se necessários, tais como 

adequação de pontos de acesso de assunto, de notas e outras informações locais nos quais 

incorrem correção, supressão de campos, modificação de conteúdo e acréscimo de 

informações locais. É sobre este ponto que se apresenta a proposta desta pesquisa, uma vez 

que considera proceder a conversão retrospectiva de dados bibliográficos que considera o 

aproveitamento integral do registro bibliográfico da própria instituição (dados bibliográficos, 

pontos de acesso e dados de localização, já definidos nos registros analógicos), a partir do 

processamento de imagens. Propõe-se como objetivo principal desenvolver um interpretador 

computacional de acesso web para conversão de dados bibliográficos analógicos para o 

Formato MARC21 Bibliográfico. Vislumbram-se contribuições no plano científico, tecnológico e 

social: [1] científicas, dado o desenvolvimento de questões inerentes aos aspectos sintáticos e 

semânticos de registros bibliográficos, e por envolver, a um só tempo, a interdisciplinaridade 

entre a Ciência da Informação, a Ciência da Computação e a Linguística; [2] tecnológicas, dado 

o fato de a pesquisa voltar-se para o desenvolvimento de interpretador computacional de 

conversão de dados bibliográficos analógicos para o formato MARC21 Bibliográfico a partir dos 

esquemas de descrição e de visualização de registros bibliográficos, o que apresenta o 

desenvolvimento de um produto e a melhoria de processos de conversão de dados 

bibliográficos analógicos por meio de aplicações tecnológicas, que favorecem, como ato 

contínuo, o desenvolvimento de políticas de acesso livre aos registros bibliográficos e 

aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis, com aplicações de protocolos de 



     
 
comunicação e intercâmbio de dados; [3] sociais, inerentes aos aspectos do compartilhamento 

de registros bibliográficos, da ampliação do acesso aos metadados dos recursos informacionais 

representados pelas diversas unidades de informação, da divulgação de metodologias que 

promovam o compartilhamento de registros e a interoperabilidade entre sistemas 

gerenciadores de bibliotecas contribui, sobremaneira, para a discussão e socialização do 

conhecimento científico/tecnológico. 
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