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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo fazer uma análise comparativa dos registros em 

bases de dados atuais com a nova modelagem entidade-relacionamento dos FRBR. 

Através de uma pesquisa empírica em algumas bases de dados pré-determinadas, 

escolhidas aleatoriamente, dos registros de uma única obra, Ulysses, do autor 

James Joyce em suas expressões em língua portuguesa, faz uma comparação entre 

os registros atuais e de como seria no modelo entidade-relacionamento dos FRBR e 

o reconhecimento das entidades do  modelo nos registros atuais. Como resultado, 

obtêm-se a concordância da aplicabilidade do modelo nos catálogos online e o 

reconhecimento de algumas entidades e relacionamentos do novo modelo, bem 

como a identificação da necessidade de melhorias na consistência dos registros 

atuais para a aplicação do modelo. Esse estudo não tem a pretensão de ser 

conclusivo, até porque ficaram algumas dúvidas na identificação de alguns atributos 

em nível das manifestações e para tanto necessitando de mais estudos sobre o 

tema. 

Palavras-chave: FRBR; Catálogos-online; Catalogação; James Joyce; Ulysses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo hacer un análisis comparativo de los registros en 

bases de datos actuales con la nueva modelaje entidad-relacionamiento de los 

FRBR. A través de una pesquisa empírica en algunas bases de datos 

predeterminadas, elegidas aleatoriamente, de los registros de una única obra, 

Ulysses, del autor James Joyce en sus expresiones en lengua portuguesa, hace una 

comparación entre los registros actuales y de cómo sería en el modelo entidades-

relacionamientos de los FRBR y el reconocimiento de las entidades del modelo en 

los registros actuales. Como resultado, se obtiene la concordancia de la aplicabilidad 

del modelo en los catálogos online y el reconocimiento de algunas entidades y 

relacionamientos del nuevo modelo, bien como la identificación de la necesidad de 

mejorías en la consistencia de los registros actuales para la aplicación del modelo. 

Este estudio no tiene la pretensión de llegar a ser conclusivo, hasta porque 

quedarían algunas dudas en la identificación de algunos atributos en el nivel de las 

manifestaciones y para tanto necesitando más estudio sobre el tema. 

Palabras llaves: FRBR; Catálogos-online; Catalogación; James Joyce; Ulysses 
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2. INTRODUÇÃO 

Com os novos rumos tomados pela catalogação com a publicação do novo 

modelo conceitual, os Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR), 

sentiu-se a necessidade de mais pesquisas sobre esse tema o que motivou a 

realização desse estudo. 

 Para tanto propusemos uma pesquisa empírica em algumas bases de dados 

para análise dos registros da obra “Ulysses” de James Joyce com a finalidade de 

identificação de expressões em língua portuguesa, manifestações e relacionamentos 

da referida obra de maneira comparativa com o novo modelo conceitual. 

Os FRBR propõem uma catalogação no modelo entidade-relacionamento com 

o intuito de agilizar a pesquisa e a obtenção da informação através do 

entrelaçamento das informações sobre a obra e suas demais entidades e trazem 

também uma nova terminologia explicada por Tillet (2003, p 1-2) do seguinte modo: 

[...] quando se diz “livro” para se descrever um objeto físico que tem 
páginas de papel e uma encadernação  
[...] os FRBR chamam esse objeto de “item”quando se diz “livro” 
também se pode dizer “publicação”  
[...] os FRBR chamam essa instância de “manifestação” quando se 
diz “livro”, no contexto de “quem traduziu o livro”,  
[...] os FRBR chamam isso de expressão quando se diz “livro” no 
contexto de quem escreveu esse livro 
[...] os FRBR chamam isso de “obra” (TILLET, 2003, p. 1 e 2). 

O modelo conceitual é totalmente voltado para facilitar as tarefas do usuário 

na recuperação da informação. 

1.1 Contextualização 

 

 Em face da necessidade cada vez maior de auxiliar o usuário na obtenção da 

informação, bem como no intercâmbio dos registros bibliográficos, foi publicado pela 

Federação Internacional das Associações de Bibliotecas (IFLA) em 2009 a nova 

Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação que se destina aos 

catálogos de bibliotecas em linha e outros. Essa declaração está baseada nos 

FRBR, estabelecidos pela mesma e  

[...] substitui e amplia o âmbito dos Princípios de Paris, incluindo, 
além das obras textuais, todos os tipos de materiais, e além da 
simples escolha e forma de entrada, todos os aspectos dos dados 
bibliográficos e de autoridade utilizados em catálogos de bibliotecas. 
Inclui não só princípios e objetivos (isto é, funções do catálogo) mas 
também regras orientadoras que devem ser incluídas nos códigos de 
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catalogação em âmbito internacional, bem como servir de orientação 
para as funcionalidades de pesquisa e recuperação. (IFLA, 2009, p. 
1) 

A Declaração estabelece princípios para catalogação, sendo que os dados 

descritivos devem sempre seguir uma norma internacionalmente vigente, no caso da 

biblioteconomia, a Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada consolidada 

(ISBD International Standard Bibliographic Description), e a Descrição e Acesso de 

Recursos (RDA - Resource Description and Access). 

 Nesse contexto foi criado um novo código de catalogação, a RDA, que vem 

para substituir o Código de Catalogação Anglo-Americano 2ª edição revisada 

(AACR2r). O novo código tem como base o código anterior, porém, tem aplicação 

para conteúdos em bases digitais. A RDA traz a aplicação dos modelos conceituais 

entidades-relacionamentos da família FRBR (exceto os Requisitos Funcionais para 

Dados de Autoridade Assunto (FRSAD)).  

 

1.2 Questões da pesquisa  

 

 Com o surgimento dos modelos conceituais surgiram algumas dúvidas sobre 

como ficariam os catálogos. Haverá coerência entre a estruturação conceitual do 

FRBR e os Catálogos On-line de Acesso Público (OPACs)? Essa estrutura poderá 

enriquecer os catálogos? Nos registros anteriores ao FRBR poderão ser detectados 

os atributos de suas entidades? Para tentar responder a essas perguntas propôs-se 

uma pesquisa empírica em algumas bases de dados, tomando como exemplo as 

expressões e/ou manifestações em língua portuguesa da obra “Ulysses” do autor 

James Joyce e através da análise desses registros encontrar algumas respostas.                                                                                                           

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Identificar a aplicabilidade das entidades e relacionamentos do FRBR a partir 

da análise de registros da obra Ulysses de James Joyce em suas expressões em 

português brasileiro. 

2.3.1 Objetivos específicos 
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• Encontrar expressões em português, e suas manifestações, da obra Ulysses 

de James Joyce em cinco (05) bases de dados; 

• Identificar nos registros elementos de expressão em português e de outras 

manifestações; 

• Verificar nos registros elementos de relacionamento no nível da obra; 

• Identificar pessoas e entidades coletivas envolvidas nas expressões e 

manifestações identificadas; 

• Discutir a relação das entidades [do modelo FRBR] a partir dos registros 

identificados; 

2.4 Justificativa 

 

 Como os modelos conceituais são um assunto relativamente novo e com 

pouca produção intelectual publicada no Brasil, segundo Moreno (2009), fica uma 

lacuna e necessidade de aprofundamento nesse tema. Para tanto propôs-se essa 

pesquisa para ter uma noção mais prática sobre sua aplicação e de como podem ser 

identificadas suas expressões, manifestações e relacionamentos entre entidades.  
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Representação descritiva e catalogação: aspectos históricos e principais   

conceitos 

 

 Antes de entrar no tópico principal desse trabalho faz-se necessária uma 

breve explanação sobre os conceitos e histórico da catalogação e representação 

descritiva, sendo um pouco difícil de separar tais conceitos, pois na literatura, alguns 

autores veem-nos como sinônimos, outros como sendo a representação descritiva 

parte da catalogação. 

 Segundo Mey; Silveira (2009, p. 7), a catalogação, ou representação 

bibliográfica, consiste em um conjunto de informações que simbolizam um registro 

do conhecimento. Sabe-se que esta representação não é um trabalho mecânico, 

pois implica o tratamento das características desse registro e a cognição das 

características do usuário.Pode-se definir catalogação como: 

O estudo, preparação e organização de mensagens, com base em registros 

do conhecimento, reais ou ciberespaciais, existentes ou passíveis de inclusão em 

um ou vários acervos, de forma a permitir a intersecção entre as mensagens 

contidos nestes registros do conhecimento e as mensagens internas dos usuários. 

(MEY; SILVEIRA, 2009, p. 07).  

 Para alguns autores, o termo Catalogação abarca todas as etapas da 

descrição de um documento, tanto a bibliográfica quanto a temática e a 

Representação Descritiva de um documento não contempla a descrição temática. 

 Conforme Silveira (2013, p. 66) “O termo representação Descritiva é o mais 

comumente utilizado quando se pretende abordar a representação documental, 

excluindo a representação temática de um documento”. 

 Historicamente o termo Catalogação está associado ao ato de produzir 

catálogos, o que nos primórdios da biblioteconomia seriam mais listas de 

documentos e/ou assuntos ou inventários de bibliotecas. 

 Através dos séculos foram estudadas maneiras de registrar e organizar o 

conhecimento de forma a facilitar sua recuperação, culminando na publicação do 

model, o conceitual FRBR (Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos), 

conforme apresentado na seção 2.2. 
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 Com o surgimento da Internet, aumentou a necessidade da Catalogação 

Cooperativa, o que levou em 1990 ao seminário sobre Registros Bibliográficos, em 

Estocolmo, patrocinado pelo Universal Bibliographic Control on Internacional MARC 

e pela Divisão de Controle Bibliográfico da IFLA, onde:       

[...] foi aprovada a formação de um grupo de estudos para definir os 
requisitos funcionais para os registros bibliográficos e fornecer um 
entendimento claro e partilhado sobre as informações providas por 
tais registros.(MEY; SILVEIRA, 2009, p.86 e 87). 

Em 1997 foi apresentado e aprovado o relatório final da 63ª Conferência Geral 

da IFLA e publicado em 1998 sob o título de Functional Requeriments for 

Bibliographic Records: final report. FRBR (Requisitos funcionais para registros 

Bibliográficos) 

No período de 2003 a 2007 a IFLA promoveu cinco encontros para discussão 

de novos princípios para a nova catalogação universal. 

Em 2004 o Comitê de Revisão da AACR inicia processo de revisão das 

AACR, o que provoca mudanças tão profundas que resolve, em 2005, desenvolver 

um novo código, o RDA (inteiramente de acordo com os modelos conceituais). 

 

2.2 O modelo FRBR   

        

 Em face da nova realidade informacional e da necessidade cada vez maior 

de uma catalogação cooperativa, a IFLA criou um grupo para estudar as práticas 

das normas de catalogação, que no período de 1992 a 1995, desenvolveu um 

modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento, publicado em 1998. Esse novo 

modelo foi chamado de FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) 

ou Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos, “sendo independente de 

qualquer código de catalogação ou implementação” (TILLET, 2003, p. 1). 

 O modelo conceitual FRBR, não é um código de catalogação, nem um 

formato para registros bibliográficos mas sim um modelo entidade-relacionamento 

que propõe os requisitos para um registro bibliográfico e os relacionamentos entre 

suas entidades. 

 O FRBR é um modelo que trabalha com o conceito de entidades, 

relacionamentos e atributos do objeto bibliográfico, se relacionando aos catálogos 

informatizados, facilitando assim o acesso do usuário à informação (MORENO, 

2006).  
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 O modelo é composto por dez entidades divididas em três grupos, conforme 

abaixo. 

• Grupo 1: representam o produto do trabalho intelectual ou artístico: obra, 

expressão, manifestação e item. 

• Grupo 2 : representam os responsáveis pelo conteúdo, produção, 

disseminação e guarda das entidades do grupo 1: pessoa e entidade coletiva. 

• Grupo 3: representam os assuntos de uma obra: conceito, objeto, evento e 

lugar. (além das entidades contidas no Grupo 3, quaisquer entidades dos   Grupos 1 

e 2 também podem ser assunto de uma obra). 

   Abaixo, quadro demonstrativo dos grupos e entidades do modelo FRBR e 

uma breve explanação de cada uma das dez entidades dos grupos 1, 2 e 3, sendo 

que nos deteremos mais nas entidades dos grupos 1 e 2 por serem mais relevantes 

para esse trabalho. 

 

Figura1 – Grupos e entidades do modelo conceitual FRBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação da autora 

    Grupos 

Grupo 1 

Entidades 

Grupo 2 
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Conceito 

Objeto 

Evento 

Lugar  
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Grupo 1: 

• Obra: produto intelectual, criação do autor, é abstrato, podendo somente ser 

vista através de suas expressões. Por exemplo, “Ulysses” de James Joyce.  

• Expressão: é a realização intelectual ou artística de uma obra, não 

importando a forma como é realizada, nem o suporte que é utilizado para sua 

realização. Por exemplo, a obra “Ulysses” de James Joyce, tradução para a língua 

portuguesa de Bernardina da S. Pinheiro. 

 Uma maneira de diferenciar a entidade obra da entidade expressão é através 

do atributo forma da entidade: 

Forma da Obra: a forma da obra é a classe a que a obra pertence, 
ex.: novela, drama, poema, ensaio, biografia, sonata, mapa, 
desenho, pintura, fotografia, etc.; 
Forma da Expressão: a forma da expressão é o modo pela      qual a 
obra é expressa, ex.: notação alfanumérica, notação musical, palavra 
falada, som, imagem cartográfica, imagem fotográfica, escultura, 
dança, mímica, etc. (IFLA, 1998, p. 85). 
 

   A fronteira entre a definição de obra e expressão é muito tênue e ainda meio 

confusa, assim como o que deve ser definido como uma nova obra ou nova 

expressão, mas pode ser explicitado melhor através do quadro abaixo (Figura 2). 

Figura 2 Família da Obra 

 

 Fonte: Silveira ( 2007, p. 60) 



18 
 

  Conforme figura acima, a obra permanece a mesma enquanto não for 

despendido um grande esforço intelectual para representá-la em uma nova 

expressão. E uma expressão não mudará enquanto não houver alterações em seu 

texto, podendo haver alterações em suporte físico (SILVEIRA, 2007). 

 Em referência às traduções, mesmo o tradutor despendendo um grande 

esforço intelectual na tradução, ele segue as ideias do autor da obra, sendo então 

considerada uma nova expressão, mas não uma nova obra.. 

• Manifestação: é a representação física de uma expressão de uma obra, 

podendo ser considerada seu suporte físico. Podemos exemplificar da seguinte 

forma: A obra “Ulysses” do autor James Joyce, traduzida para a língua portuguesa 

por Bernardina da Silva Pinheiro, publicada em livro impresso é considerada uma 

manifestação da expressão da obra, já a mesma expressão da obra publicada em 

ebook é considerada uma nova manifestação da mesma expressão da obra, pois 

mudou seu suporte físico. 

• Item: é um exemplo único de uma manifestação de uma expressão da obra. 

Por exemplo, o livro “Ulysses” do autor James Joyce, faltando a primeira página, é 

uma representação física única. O item pode ser considerado o objeto que permite 

ao usuário obter a informação da qual necessita. 

 Através da figura 3 abaixo, podemos ter uma melhor compreensão das 

entidades do grupo 1 . 

 Figura 3  Exemplos de entidades do grupo1 

 

Fonte: Moreno, 2006 adaptado de Beacom (2003) 
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Grupo 2 

• Pessoa: abarca todas as pessoas envolvidas na criação ou realização de uma 

obra ou quando é assunto de uma obra. Essa entidade permite que sejam 

representadas na descrição bibliográfica todas as pessoas envolvidas, independente 

do grau de cooperação para a realização de uma manifestação ou de uma 

expressão de uma obra. Por exemplo; autor, tradutor, ilustrador, etc.. 

• Entidade Coletiva: representa uma organização ou grupo coletivo de caráter 

permanente ou temporário que estão envolvidos na criação ou realização de uma 

obra ou quando é assunto de uma obra. Por exemplo: editora, congressos, etc.. 

Grupo 3 

• Conceito: refere-se ao assunto de uma obra que esteja associado á uma área 

do conhecimento. Por exemplo: um texto no qual o assunto seja a Biblioteconomia. 

• Objeto: representa os objetos animados ou inanimados quando forem assunto 

de uma obra. Por exemplo: um livro que tenha como tema a Biblioteca Nacional. 

• Evento: representa o assunto de uma obra que seja evento histórico, épico ou 

período específico. Por exemplo: um filme sobre a Revolução Farroupilha. 

• Lugar: representa o assunto de uma obra quando se refere a um local 

específico, seja ele terrestre, extraterrestre, histórico, jurisdição geopolítica, 

acidentes geográficos ou contemporâneos. Por exemplo, um documento sobre a 

Cidade do Rio Grande. 

 As entidades do grupo 1 representam a parte intelectual e física da obra, as 

do grupo 2 representam as pessoas ou entidades coletivas envolvidas na produção 

de uma obra, já as do grupo 3 representam os assuntos da obra, sendo que 

qualquer uma das entidades dos três grupos podem ser assunto de uma obra. No 

grupo 1 as duas primeiras entidades (obra e expressão) representam a parte 

intelectual ou artística de uma obra e as duas últimas (manifestação e item), a parte 

física da obra (SILVEIRA, 2007). 

2.3  Modelos conceituais [FRAD, FRSAD e FRBRoo] 

   

O modelo FRBR estuda com mais profundidade as entidades do Grupo 1, 

Para as entidades dos grupos 2 e 3 foram desenvolvidos outros modelos, o FRAD 

para as entidades do Grupo 2 e o FRSAD para as entidades do grupo 3.  
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 O modelo FRAD acrescenta mais uma entidade bibliográfica além das 

existentes no Grupo 2 dos FRBR, a entidade “família”, que é definida como duas ou 

mais pessoas relacionadas entre si por nascimento, casamento, adoção ou outra 

situação legal semelhante.(IFLA FLANAR, 2009). 

 Assim como o FRBR, o FRAD também propõe relacionamentos entre 

entidades, somente que focados nos relacionamentos de autoridade. 

As entidades do FRAD são: 

• Nome: um caractere ou grupo de caracteres ou palavras, pelas quais se 

conhece uma entidade. Incluem nomes e termos que designam pessoas, famílias, 

entidades coletivas, conceitos, objetos, eventos e lugares, assim como inclui 

atributos de obra, manifestação e item; 

• Identificador: um número, código, palavra, frase entre outros, associados a 

uma única entidade e serve para diferenciar uma entidade de outras; 

• Ponto de acesso controlado: um nome, termo, código, entre outros, utilizados 

para se encontrar um registro de identidade (ou autoridade) ou bibliográfico. Inclui o 

ponto de acesso autorizado (cabeçalho preferido) e as suas formas variantes; 

• Regras: as instruções relacionadas à formulação dos pontos de acesso 

controlados. Incluem os códigos de catalogação e outras convenções; 

• Agência: a organização responsável pela criação e modificação dos pontos de 

acesso controlados e pela aplicação e interpretação das regras em uso (IFLA 

FLANAR, 2009). 

O FRAD, assim como todos os modelos conceituais do tipo entidade-

relacionamento, estabelece relacionamentos entre entidades, permitindo a 

navegação entre elas (SILVEIRA, 2013). 

A seguir, figura 4 demonstra as relações entre as entidades no modelo FRAD. 



21 
 

Figura 4 Relações entre entidades do FRAD

 

Fonte: Mey e Silveira 2009, p. 47. 

 

 Assim como foi criado o FRAD para aprofundar as entidades do Grupo 2 dos 

FRBRs, também foi criado um modelo para aprofundar a descrição do Grupo 3, o 

modelo conceitual FRSAD (Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade 

Assunto), com enfoque na descrição temática. 

 Segundo Melo e Bräscher (2013, p. 8),  

[...] cujo propósito é prover uma compreensão clara e partilhada das 
informações que os dados de autoridade assunto devem fornecer 
para corresponder às necessidades dos usuários. O foco do modelo 
FRSAD é a modelagem das entidades que representam 
tematicamente uma obra sob o ponto de vista dos usuários, de forma 
independente de qualquer domínio do conhecimento, sistema de 
organização do conhecimento ou aplicação em contexto específico, a 
fim de promover o uso e o compartilhamento internacional dos dados 
de autoridade de assunto. (MELO ; BRÄSCHER, 2013, p. 8).  
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 Assim como todo modelo conceitual, os FRSAD também são estruturados em 

entidades, atributos e relacionamentos. 

 As entidades desse modelo são: thema e nomem. Sendo thema “qualquer 

entidade usada como assunto de uma obra” e nomem “qualquer sinal ou sequência 

de sinais (caracteres alfanuméricos, símbolos, sons,etc) que pelo qual um thema é 

conhecido por, referenciado a, ou tratado como (IFLA,2010, p. 15). 

 Quanto a seus atributos a entidade thema possui dois atributos aplicáveis em 

todos os casos: tipo de thema e nota de escopo. Segundo Melo e Bräscher (2013, p. 

11):  

O atributo tipo do thema é a categoria a qual pertence um thema no 

contexto de um determinado sistema de organização do 

conhecimento. Faz-se necessário lembrar que no contexto do 

modelo FRBR, os tipos de thema do modelo FRSAD envolvem as 

dez entidades do FRBR: obra, expressão, manifestação, item, 

pessoa, entidade coletiva, conceito, objeto, evento e lugar.  

Quanto ao atributo nota de escopo, é um texto que descreve ou define o 

thema especificando seu escopo dentro de um determinado sistema de autoridade 

de assunto (MELO; BRÄSCHER, 2013). 

 Os atributos de nomem listados no modelo FRSAD tem o objetivo de 

representar apenas os mais comuns, pois nem todos os atributos tem aplicação em 

todos os nomens. Os atributos tipo, esquema, fonte, representação, linguagem, 

escrita, conversão de escrita, forma, tempo de validade, público e status de um 

nomem são descritos como aplicáveis em contextos específicos de sistemas de 

organização do conhecimento (MELO; BRÄSCHER, 2013). 

 O modelo FRSAD estabelece dois conjuntos de relacionamentos: 

• entre diferentes tipos de entidades (obra–to-thema; thema–to–nomem) 

• entre entidades do mesmo tipo (thema–to–thema; nomem–to-nomem) 

 O tipo obra-to-thema foi definido no modelo FRBR e indica que quaisquer das 

entidades do modelo podem ser assunto de uma obra, e que qualquer obra pode ter 

vários themas e que qualquer thema pode ser assunto de várias obras. 

 O tipo thema-to-nomem foi introduzido pelo modelo FRSAD  e evidencia que 

qualquer thema pode ter múltiplos nomens, como ocorre em diferentes idiomas e 

sistemas de organização do conhecimento. Mas, para evitar ambiguidades em 
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vocabulários controlados cada nomem somente pode ser a designação de um 

thema. 

 Já o tipo thema-to-thema; nomem-to-nomem envolve os relacionamentos 

hierárquicos e associativos entre conceitos que são discutidos no contexto dos 

assuntos como pontos de acesso em registros bibliográficos e no contexto da 

construção e uso dos dados de autoridade assunto nas estruturas dos sistemas de 

organização do conhecimento (MELO;  BRÄUSCHER, 2013) 

 O modelo conceitual FRBRoo é um modelo entidade-relacionamento 

orientado ao objeto, sendo uma versão aprofundada dos FRBR harmonizada com a 

ontologia CIDOC CRM (Comité International pour La Documentation – Conceptual 

Reference Mode).  Segundo Lima (2008, p 60), “a integração com os conceitos 

CIDOC CRM introduz no modelo FRBR a dimensão temporal, essencial para a 

comunidade de museus, bem como para o universo jurídico”. 

 2.4 Atributos das entidades 

 

Atributos são dados associados às entidades, podendo ser inerentes ou 

externos a elas. São esses dados que as identificarão e possibilitarão sua 

recuperação. 

 Os atributos inerentes são aqueles constantes no item (parte física) 

geralmente encontrados na folha de rosto, colofão, capa, etc.. Os externos são 

aqueles que não constam na parte física e que identificam a entidade e informações 

contextuais, sendo necessário o uso de fontes externas ao item para estabelecer. 

Podemos exemplificar como atributo externo o contexto em que a obra foi criada 

(Silveira, 2007). 

Alguns atributos das Entidades, (IFLA, 1998): 

• Obra 

• Título da Obra 

• Forma da Obra 

• Data da Obra 

• Outra característica distintiva 

• Término previsto 

• Público a que se destina 

• Contexto da Obra 
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• Meio de execução (obras musicais) 

• Designação numérica (obras musicais) 

• Tonalidade (obras musicais) 

• Coordenadas (obras cartográficas) 

• Equinócio (obras cartográficas) 

• Expressão 

• Título da Expressão 

• Forma da Expressão 

• Data da Expressão 

• Língua da Expressão 

• Outra característica distintiva 

• Expansibilidade da Expressão 

• Capacidade de revisão da Expressão 

• Extensão da Expressão 

• Sumarização do conteúdo 

• Contexto para a Expressão 

• Resposta crítica à Expressão 

• Restrições de uso da Expressão 

• Padrão seqüencial (periódico) 

• Regularidade esperada da publicação (periódico) 

• Frequência esperada da publicação (periódico) 

• Tipo de partitura (notação musical) 

• Meio de execução (notação musical ou gravação sonora) 

• Escala (imagem ou objeto cartográfico) 

• Projeção (imagem ou objeto cartográfico) 

• Técnica de apresentação (imagem ou objeto cartográfico) 

• Medição geodésica, de malha e vertical (imagem ou objeto cartográfico) 

• Técnica de registro (imagem por sensor remoto) 

• Característica especial (imagem por sensor remoto) 

• Técnica (imagem projetada ou gráfica) 

• Manifestação:   

 Título da Manifestação 

• Indicação de responsabilidade 
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• Designação de edição/impressão 

• Local de publicação/distribuição 

• Publicador/distribuidor 

• Data de publicação/distribuição 

• Fabricante 

• Indicação de série 

• Forma do suporte 

• Extensão do suporte 

• Meio físico 

• Modo de captura 

• Dimensões do suporte 

• Identificador da Manifestação 

• Fonte para aquisição/autorização de acesso 

• Termos de responsabilidade 

• Restrições de acesso à Manifestação 

• Tipo de letra (livro impresso) 

• Tamanho da letra (livro impresso) 

• Notação de folhas (livro de impressão manual) 

• Colação (livro de impressão manual) 

• Velocidade de execução (registro sonoro) 

• Largura do sulco (registro sonoro) 

• Tipo de corte (registro sonoro) 

• Configuração da fita (registro sonoro) 

• Tipo de som (registro sonoro) 

• Característica especial da reprodução (registro sonoro) 

• Condição da publicação (periódico) 

• Numeração (periódico) 

• Cor (imagem) 

• Taxa de redução (microforma) 

• Polaridade (microforma ou projeção visual) 

• Geração (microforma ou projeção visual) 

• Formato de apresentação (microforma ou projeção visual) 

• Requisitos do sistema (recurso eletrônico) 
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• Característica do arquivo (recurso eletrônico) 

• Forma de acesso (recurso eletrônico de acesso remoto) 

• Endereço de acesso (recurso eletrônico de acesso remoto) 

• Item: 

• Identificador do Item 

• Impressão digital 

• Proveniência do Item 

• Marcas/inscrições 

• Histórico de exibição 

• Condição do Item 

• Histórico de tratamento 

• Plano de tratamento 

• Restrições de acesso ao Item 

• Pessoa:  

• Nome da Pessoa 

• Datas da Pessoa 

• Título da Pessoa 

• Outra designação associada à Pessoa 

• Entidade Coletiva:  

• Nome da Entidade Coletiva 

• Número associado à Entidade Coletiva 

• Local associado à Entidade Coletiva 

• Data associada à Entidade Coletiva 

• Outra designação associada à Entidade Coletiva 

• Conceito, Objeto, Evento e Lugar: possuem um atributo único que é o Termo com o 

qual é designado. 

2.4.1 Relacionamentos entre entidades   

 

No modelo conceitual FRBR os relacionamentos entre as entidades servem 

para facilitar as tarefas dos usuários na obtenção da informação à qual estão à 

procura, tarefas essas relacionadas às funções do catálogo, atribuída pela 

Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação, que são: permitir ao 
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usuário, encontrar, identificar, selecionar e adquirir ou obter e, ainda, navegar pelo 

catálogo. (IFLA, 2009, p. 3). 

Para tanto foram estabelecidas as seguintes tarefas aos usuários,  

encontrar  entidades que correspondam aos critérios de busca do 

usuário, seja para localizar ou uma entidade específica ou um 
conjunto de entidades, usando um atributo ou um relacionamento da 
entidade; 
identificar uma entidade, confirmando se a entidade recuperada foi a 

buscada ou distinguí-la das demais com características semelhantes; 
selecionar uma entidade que é apropriada às necessidades do 

usuário, com relação ao conteúdo, formato físico, etc., ou a rejeitar 
uma entidade como sendo inadequada para as suas necessidades; 
adquirir ou obter acesso à entidade descrita, seja por compra, 

empréstimo ou eletronicamente. (SILVEIRA,  2013, p. 90): 
 

 Os relacionamentos são vários e atuam como pontes de ligação entre 

as todas as entidades do modelo FRBR, entre eles os mais claros e 

presentes, são segundo (KNÖRICH, E. M. G, et. al, 2008, p. 10, grifo do 

autor)  

 

Três relacionamentos são claros e sempre presentes: o 
relacionamento de responsabilidade, que associa as entidades do 

primeiro grupo com as entidades do segundo grupo, ou seja, as 
obras com os seus responsáveis, sob vários aspectos; o 
relacionamento de assunto, que une as entidades do primeiro 

grupo (obras) e do segundo grupo (responsáveis) com as entidades 
consideradas como assunto (conceito, objeto, evento e lugar); e os 
relacionamentos implícitos, que representam a relação hierárquica 

natural entre as quatro entidades do primeiro grupo, isto é, entre a 
obra, a expressão, a manifestação e o item. 

 

 Através das figuras a seguir pode-se visualizar esses relacionamentos, 

na figura 5 tem-se os relacionamentos de responsabilidade, ou seja, as 

entidades do grupo 2 podem ser responsáveis pela criação, produção e 

guarda de quaisquer entidades do grupo 1.  

 Os relacionamentos de assunto estão demonstrados na figura 6 e 

indica que quaisquer das entidades dos grupo 1,2 e 3 podem ser assunto de 

uma obra, inclusive a própria obra. 

 Entre as entidades do grupo 1 pode-se ver os relacionamentos 

implícitos ou primários (Figura 7). Para melhor entendimento pode-se dizer 

que: uma obra é realizada através de uma expressão que está contida em 

uma manifestação que é exemplificada pelo item. (MORENO 2006, p.40) 
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Figura 5: Relacionamentos de responsabilidade entre entidades dos Grupos 1 e  2 

 

Fonte: Tillett ( 2003, p. 3) 

Figura 6: Relacionamentos de assunto entre entidades dos Grupos 1, 2 e 3 

 

Fonte: Tillett ( 2003, p. 3) 
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Figura 7: Relacionamentos entre entidades do Grupo 1 

Fonte: Tillett ( 2003, p. 2) 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesse capítulo será apresentada a metodologia, a classificação da pesquisa, 

a caracterização da obra e seu autor, a relação das bases de dados analisadas, bem 

como o passo a passo das buscas nas bases de dados para a análise proposta. 

3.1 Classificação da pesquisa 

  

 Em um projeto de pesquisa é necessário o emprego de uma metodologia para 

especificar os passos, instrumentos e métodos utilizados. Para tanto, nesse projeto 

foi feita uma pesquisa exploratória descritiva, através da exploração de bases de 

dados pré-definidas e posteriormente análise e descrição dos registros obtidos. 

 Para um melhor entendimento, serão trazidos alguns conceitos de pesquisa e 

métodos de pesquisa. Pesquisa pode ser conceituada como:  

[...] um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 
que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para 
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 
(MARCONEI; LAKATOS, 2010, p. 139). 
 

 Como esse trabalho foi realizado através da análise de registros em bases de 

dados, pode-se classificá-la como exploratória descritiva, sendo que, segundo Gil 

(2010, p. 22) “as pesquisas exploratórias tem como propósito proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses” e as pesquisas descritivas, conforme  Metring (2011, p. 62, grifo do 

autor): 

Seu objetivo concentra-se na observação, registro e/ou descrição, 
análise e interpretação de características (o que é) a respeito de um 
fenômeno do mundo real, população, grupos e processos ou no 
estabelecimento de relações entre variáveis e no entendimento da 
natureza dessas relações (como é), guardando a característica de 
que o observador não interfere na realidade ou fenômeno. 
 

 Para melhor contextualização desse estudo, a seguir uma breve 

caracterização da obra e seu autor. 

  

3.2  Caracterização da obra “Ulysses” e James Joyce  
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A obra pesquisada foi Ulysses criado por James Joyce.. A seguir uma breve 

explanação sobre o autor e sua obra. 

 James Augustine Aloysius Joyce nasceu em Dublin, Irlanda em 1882, mudou-

se para Paris em 1902. Entre 1903 e 1922 vive em Dublin, Zurique, Trieste e Paris e 

é em 1922 que publica Ulysses em Paris, o qual lhe dá fama internacional, após 

viver 20 anos em Paris, volta para Zurique, onde morre em 1941. (e-Biografias) 

 Sua obra é considerada, atualmente, como um dos maiores romances do 

século XX, tendo sido traduzida para diversos idiomas. Sendo que, para a língua 

portuguesa foram feitas três traduções: por Antônio Houaiss, Bernardina da Silveira 

Pinheiro e Caetano Waldrigues Galindo. 

 A obra Ulysses se passa em Dublin e retrata as 24 horas do dia 16 de junho 

de 1904 na vida de seu personagem principal, um agente de publicidade Leopold 

Bloom. A história é inspirada no  clássico Odisséia de Homero e narra as aventuras 

de Leopold nesse único dia (Livraria Cultura). 

3.3  Trabalho empírico  

 

Para a realização desse trabalho foi feita uma busca, nas bases de dados 

indicadas, dos registros da obra Ulysses do autor James Joyce no idioma português, 

bem como a elaboração de um registro simulado baseado no modelo conceitual 

FRBR. 

3.4  Bases 

 

 Foram escolhidas 05 bases de dados, sendo 04 de bibliotecas nacionais, por 

suas particularidades de serem responsáveis pelo registro das publicações lançadas 

em suas nações e uma biblioteca universitária para fazer contraponto às outras 4 

 

• Biblioteca da Universidade de Caxias do sul 

• Biblioteca Nacional do Brasil 

• Library  Of Congress (Biblioteca do Congresso Americano) 

• Bibliothèque Nationale de France (Biblioteca Nacional da França) 

• Biblioteca Nacional de Portugal 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Identificação das entidades nos registros 

 

 Nessa subsessão serão apresentados o modo como foram feitas as buscas 

dos registros nas bases de dados e as entidades e seus atributos identificados nos 

registros recuperados. 

4.1.1 Biblioteca da Universidade de Caxias do Sul 

 

  A busca foi realizada através do site da Universidade de Caxias do Sul,  

www.ucs.br – Biblioteca – Sistema de Biblioteca – Consulta ao Catálogo. 

Foram feitos dois tipos de pesquisa: Pesquisa Geral e Pesquisa Avançada 

com os seguintes termos, em ambas as pesquisas; “James Joyce”; “Ulisses” e 

“Ulysses”, conforme demonstrado abaixo: 

 Pesquisa geral: 

 James Joyce: 06 registros recuperados 

 Ulisses:          06 registros recuperados 

 Ulysses:         05 registros recuperados 

 

 Pesquisa avançada: foram utilizados os termos da seguinte maneira: 

 Título = Ulisses ou  

 Título = Ulysses ou  

 Autor = James Joyce (sendo “ou” o operador booleano indicado     pela 

base de dados): 06 registros recuperados 

 As pesquisas feitas com os termos “Caetano Waldrigues Galindo” e 

Bernardina da Silveira Pinheiro, que são os outros tradutores da obra para a 

língua portuguesa, não obtiveram nenhum retorno relacionado à obra Ulysses 

de James Joyce. 

 

http://www.ucs.br/
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 Descrição dos registros encontrados, indicando os atributos das entidades do 

grupo 1: expressão e manifestação do modelo FRBR referente á obra analisada em 

língua portuguesa:  

Registro 1 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                           James Joyce (autor)                                     

                         Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 2003 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Descrição Física: 957 páginas, 21 cm 

 Edição:  13ª edição 

 ISBN: 8520000088  

Registro 2  

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                           James Joyce (autor)                                     

                                    Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 2004 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Descrição Física: 957 páginas, 21 cm 

 Edição:  14ª edição 

 ISBN: 8520000088  
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Registro 3  

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                           James Joyce (autor)                                     

                                           Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 1966 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Descrição Física: 846 páginas, 21 cm 

 Título de Série: Biblioteca do leitor moderno,  vol. 72  

Registro 4  

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                          James Joyce (autor)                                     

                                          Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 1966 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Descrição Física: 846 páginas, 21 cm 

 Título de Série: Biblioteca do leitor moderno,  vol. 72  

 Registro 5  

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 
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 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                           James Joyce (autor)                                     

                                           Abril Cultural (editor) 

 Data de Publicação: 1983 

 Local de Publicação: São Paulo 

 Descrição Física: 852 páginas, 23 cm 

Registro 6 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                           James Joyce (autor)                                     

                                           Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 1967 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Descrição Física: 846 páginas, 21 cm 

 Edição:  2ª edição revisada 

 Título de Série: Biblioteca do leitor moderno, vol. 72 

 

4.1.2 Biblioteca Nacional do Brasil 

 

 A busca foi realizada através do site da Fundação Biblioteca Nacional– 

http://www.bn.br/portal/  - Catálogos – Acervo Geral - Livros – 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html - Pesquisa - Qualquer acervo. 

Busca combinada: 

http://www.bn.br/portal/
http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html
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 Autor: James Joyce E Todos os campos: Antônio Houaiss (sendo “E” o 

operador booleano indicado pelo sistema): recuperados 08 (oito) registros 

referente à obra Ulysses. 

 Autor: James Joyce E Todos os campos: Bernardina da Silveira pinheiro 

(sendo “E” o operador booleano indicado pelo sistema): recuperados 02 (dois) 

registros referente à obra Ulysses. 

 Autor: James Joyce E Todos os campos: Caetano Waldrigues Galindo (sendo 

“E” o operador booleano indicado pelo sistema): recuperado 01 (um) registro 

referente à obra Ulysses. 

Descrição dos registros encontrados, indicando os atributos das entidades do 

modelo FRBR do grupo 1 : 

Registro 1 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                                     James Joyce (autor) 

                                                     Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 1982 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Brochura 

 Descrição Física: 550 páginas, 23 cm 

 ISBN:  8520000088 

 Edição:  6ª edição 

Registro 2 

 Elementos da Expressão:   

    Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 
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 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                                      James Joyce (autor)                                 

Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 2005 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Brochura 

 Descrição Física: 957 páginas, 21 cm 

 ISBN:  8520000088 

 Edição:  15ª edição 

Registro 3 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

     James Joyce (autor)        

                                 Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 2004 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Brochura 

 Descrição Física: 957 páginas, 22 cm 

 Edição:  14ª edição 

 ISBN:  8520000088 

Registro 4 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 
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 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

     James Joyce (autor)                                     

     Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 2003 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Brochura 

 Descrição Física: 957 páginas, 22 cm 

 ISBN:  8520000088 

 Edição:  13ª edição 

Registro 5 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                         James Joyce (autor) 

                                                        Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 1998 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Brochura 

 Descrição Física: 957 páginas, 22 cm 

 ISBN:  8520000088 

 Edição:  10ª edição 

Registro 6 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 
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                     James Joyce (autor) 

                                Civilização Brasileira (editor) 

 Data de Publicação: 1982 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 853 páginas, 21 cm 

 Série: Biblioteca do Leitor Moderno; vol. 72 

Registro 7 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma: notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

     James Joyce (autor)                                      

     Abril Cultural (editor) 

 Data de Publicação: 1983, 1980 

 Local de Publicação: São Paulo 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 852 páginas, 23 cm 

 Contém dados biográficos 

Registro 8 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

          James Joyce (autor)                                      

          Abril (editor) 

 Data de Publicação: 1980 
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 Local de Publicação: São Paulo 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 852 páginas 

 Registro bibliográfico não revisado 

Registro 9  

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Bernardina da Silveira Pinheiro    (tradução) 

                     James Joyce (autor) 

                  Objetiva (editor) 

Flávia Maria Samudal (seleção,elaboração e 

tradução  notas de capítulos) 

 Data de Publicação: 2007 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 908 páginas, 24 cm 

 ISBN: 9788560281077 

Registro 10 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Bernardina da S. Pinheiro (tradução) 

                                         James Joyce (autor)                                      

              Objetiva (editor) 

 Data de Publicação: 2005 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 
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 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 888 páginas, 23 cm 

 ISBN: 8573026731 

 Série: Clássicos modernos 

Registro 11 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulysses 

 Idioma: português (traduzido do irlandes) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulysses 

 Indicação de Responsabilidade: Caetano W. Galindo (tradução) 

                                            James Joyce (autor)                                      

                                            Declan Kiberd (introdução) 

                                                           Companhia das Letras- Penguin (editor)

  

 Data de Publicação: 2012 

 Local de Publicação: São Paulo 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 1.106 páginas, 20 cm 

 ISBN: 9788563560421 

 

4.1.3  Biblioteca Nacional De Portugal 

 

A busca foi realizada através do site da Biblioteca Nacional de Portugal, 

http://www.bnportugal.pt/  - Catálogos – Catálogo da BNP – Catálogo Geral 

Foram feitas pesquisas simples, utilizando as palavras-chave: Antônio 

Houaiss, Bernardina da Silveira Pinheiro e Caetano Waldrigues Galindo e todas 

suas variações, nas quais foram encontrados 10 registros da obra Ulisses, todos 

eles com tradução de Antônio Houaiss. 

Descrição dos registros encontrados, indicando os atributos das entidades do 

modelo FRBR do grupo 1 : 

http://www.bnportugal.pt/
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Registro 1 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                 James Joyce (autor)                                      

                     Difel (editor) 

 Data de Publicação: 2010 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550 páginas, 23 cm 

 ISBN: 978-972-29-0929-7 

 Edição: 10ª edição 

Registro 2 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                       James Joyce (autor)                                      

                      Difel (editor) 

 Data de Publicação: 1984 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550 páginas, 24 cm 

 Edição: 3ª edição 

Registro 3 

 Elementos da Expressão:   
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 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                          James Joyce (autor)                                      

                 Difel (editor) 

 Data de Publicação: 2009 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550, [1] páginas, 23 cm 

 Edição: 9ª edição 

Registro 4 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                  James Joyce (autor)                                      

                   Circulo de Leitores (editor) 

 Data de Publicação: 1983 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550 páginas, 25 cm 

 Edição: 1ª edição 

Registro 5 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 
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 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

              James Joyce (autor)                                      

                 Difel  (editor) 

 Data de Publicação: 1992 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550 páginas, 24 cm 

 Edição: 5ª edição 

Registro 6 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  palavra falada 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                 James Joyce (autor)                                      

                 Helena Falé (narrador) 

            Civilização Brasileira  (editor) 

 Data de Publicação: 1994 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: cassete 

 Descrição Física: 23 cassetes 90 min,(34 h, 2 min.) 

 Edição: 6ª edição 

 Nota de reprodução:Registo sonoro. Lido por Helena falé. - Lisboa : BN, 2006.  

Registro 7 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 
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 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                  James Joyce (autor)                                      

                   Civilização Brasileira  (editor) 

 Data de Publicação: 1966 

 Local de Publicação: Rio de Janeiro 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 846 páginas, 21 cm 

 Série: Biblioteca do leitor moderno, v. 72 

Registro 8  

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                       James Joyce (autor)                                      

                      Difel  (editor) 

 Data de Publicação: 1987 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550 [1] páginas, 23 cm 

Registro 9 

 Elementos da Expressão:   

 Título: Ulisses 

 Idioma: português (traduzido do inglês) 

 Forma:  notação alfanumérica 

 Elementos de Manifestação: 

 Título: Ulisses 

 Indicação de Responsabilidade: Antônio Houaiss (tradução) 

                   James Joyce (autor)                                      

                  Difel  (editor) 
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 Data de Publicação: 1983 

 Local de Publicação: Lisboa 

 Forma do suporte: Livro Impresso 

 Descrição Física: 550 páginas, 24 cm 

4.1.4 Biblioteca Do Congresso Americano 

 

A busca foi realizada através do site da Biblioteca do Congresso Americano, 

http://www.loc.gov/   - Catálogo da Biblioteca – http://catalog.loc.gov/ - Procurar – 

Pesquisa Avançada – Pesquisar palavra-chave 

Foram feitas pesquisas avançadas, utilizando as palavras-chave: Ulisses, 

Ulysses, James Joyce, Antônio Houaiss, Bernardina da Silveira Pinheiro e Caetano 

Waldrigues Galindo, em todas suas variações, nas quais não foi encontrado nenhum 

registro referente à obra pesquisada em língua portuguesa. 

4.1.5 Biblioteca Nacional Da França 

 

A busca foi realizada através do site da Biblioteca Nacional da França, 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html - Coleções e Serviços – Catálogos– Acesso ao 

catálogo geral da  BnF – Pesquisa simples no índice – Busca 

   Foram feitas pesquisas simples, utilizando palavras-chave: 

Título: Ulisses, Ulysses 

Autor: Joyce, James  

Palavra-chave: ,Antônio Houaiss, Bernardina da Silveira Pinheiro e Caetano 

Waldrigues Galindo, em todas suas variações 

Em nenhuma das pesquisas foi encontrado qualquer registro referente à obra 

Ulisses em português. 

 

4.2 Pessoas e Entidades Coletivas identificadas nos registros 

 

 Pessoas  

 James Joyce (criador da obra) 

http://www.loc.gov/
http://catalog.loc.gov/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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  Antônio Houaiss, Bernardina da Silveira Pinheiro,   Caetano Waldrigues * 

Galindo (realizadores das expressões) 

 Declan Kiberd (introdução)  

 Flávia Maria Samudal (seleção,realização da expressão e tradução  notas de 

capítulos) 

 Helena Falé (realizador da expressão) 

 

 Entidades coletivas  

 Civilização Brasileira (editor) 

 Objetiva (editor) 

 Abril Cultural (editor) 

 Companhia das Letras (editor) 

 Penguin (editor) 

 Difel (editor) 
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Figura 8 – Mapa geral da obra Ulysses: expressões e manifestações identificadas a partir dos registros analisados  

       Obra - 1922  
Ulysses de James Joyce 

 

 Expressão 1- 1966         Expressão 2 – 2005   Expressão 3 – 20012   Expressão 4 – 2006 

Notação alfanumérica           Notação alfanumérica     Notação alfanumérica     Palavra falada 

Português brasileiro              Português brasileiro                                   Português brasileiro   Português brasileiro 

 Antônio Hoauiss                              Bernardina da S. Pinheiro                         Caetano W. Galindo   Helena Falé 

 

 
Manifestações     Manifestações               Manifestação    Manifestação 

 1:   [1ª ed ] . Civilização Brasileira 1966  

 2:  2ª ed rev –Civilização Brasileira 1967 [1ª ? Ed] – Objetiva – 2005  1ª ? Ed] – Cia das Letras – 2012 Antônio Houaiss-tradutor 

 3:  [ ? ed] – Abril Cultural – 1980                         [?ª Ed] – Objetiva – 2007       6ª Ed -  1994                                                       

4:  [ ? Ed] - Civilização Brasileira – 1982                                                                                                                                                                                                                           

5- ª Ed - Civilização Brasileira – 1982 

 6:  [ ? ed] – Abril Cultural – 1983 

 7: 10ª Ed - Civilização Brasileira – 1998 

 8: 13ª Ed - Civilização Brasileira – 2003 

 9: 14ª Ed - Civilização Brasileira – 2004 

10: 15ª Ed - Civilização Brasileira- 2005 

11: 1ª Ed – Circulo dos Leitores – 1983 

12:  [?Ed] – Difel – 1983 

13:  3ª Ed – Difel – 1984 

14:  [? Ed] – Difel – 1987 

15:  5ª Ed – Difel – 1992 

16:  9ª Ed – Difel – 2009 

17:  10ª Ed – Difel – 2010 
 

Fonte: Criação da autora



49 
 

 O mapa acima (Figura 8) dá uma visão geral dos registros recuperados e com 

a aplicação do modelo FRBR, através da qual se pode responder alguns dos 

questionamentos desse estudo. 

Um dos principais questionamentos desse estudo seria em relação às 

expressões analisadas, pois foram recuperados registros de três tradutores distintos, 

todos em português brasileiro e a dúvida de como considerá-los: três expressões 

diferentes ou uma mesma expressão e diferentes manifestações. Para tentar 

responde-la recorreu-se a outros estudos sobre o tema. 

Conforme IFLA (1998), a forma e o idioma como é expressa a obra são  

atributos da expressão, e no caso são todas em notação alfanumérica e no idioma 

português brasileiro, configurando uma única expressão com várias manifestações, 

mas essa afirmação é complementada por Tillett (2006, p. 2) ao descrever a 

expressão como ”quando se diz “livro”, no contexto de “quem traduziu o livro”, têm-

se em mente um texto em particular em uma língua específica. Os FRBR chamam 

isso de “expressão”” , o que então configuram três expressões distintas. 

Foi ainda, identificada outra expressão na forma de palavra falada derivada 

de uma expressão em formato alfanumérico, o que indica um relacionamento 

expressão-expressão.  

Ao analisar as manifestações surgiram algumas dúvidas quanto ao que se 

poderia considerar como novas manifestações então se tomaram como base as 

diferentes edições da expressão em português brasileiro da forma alfanumérica 

baseando-nos na publicação da IFLA (1998). 

Em alguns registros, não conseguindo identificar a edição, foram buscadas a 

data e a indicação de responsabilidade constante no mesmo. Mesmo assim ainda 

ficaram algumas dúvidas, como no caso específico de alguns registros da Biblioteca 

Nacional de Portugal que possui registros com a descrição física com o número de 

páginas muito menor do que a maioria encontrada. Fica aqui uma lacuna na qual 

não foi possível obter a certeza de tratar-se de apenas mais uma manifestação ou 

uma nova expressão da obra, pois mesmo as dimensões físicas sendo um atributo 

da manifestação, não têm como saber se a diferenciação é resultado do tipo de letra 

utilizado ou de uma condensação do texto, por exemplo. Assim os referidos registros 

foram considerados como novas manifestações de uma mesmo expressão. 

Ainda no nível da manifestação, outra dúvida surgiu referente ao Número 

Padrão Internacional de Livro (ISBN) o qual na publicação da IFLA (1998) é, assim 
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como a edição, um dos atributos da manifestação e seria único para cada 

manifestação. No entanto foram encontrados 05 (cinco) registros com tradução de 

Antônio Houaiss, publicados pela editora Civilização Brasileira com diferentes 

edições, mas o mesmo ISBN, enquanto que os registros com tradução de 

Bernardina da S. Pinheiro, publicados pela editora Objetiva possuem edições e 

ISBNs diferentes. Entende-se que essa divergência seja somente um problema de 

entendimento por parte das editoras brasileiras 

Como o modelo FRBR é um modelo entidade-relacionamento e 

[...] as relações são utilizadas como um veículo para estabelecer o 
vínculo entre uma entidade e outra, assim como um meio para ajudar 
o usuário a “navegar” pelo universo representado em uma 
bibliografia, um catálogo ou base de dados bibliográficos (SILVEIRA, 
2007, p. 64). 

Procurou-se identificar alguns relacionamentos entre as entidades constantes 

nos registros e o que se observou foi que em relação a entidades diferentes é 

possível a identificação mas entre mesmas entidades não existem relacionamentos 

nos registros atuais, dificultando assim a navegação pelo catálogo. 

Nesse estudo foi possível verificar que, mesmo que o catálogo das 

instituições possuam outras obras relacionadas de alguma forma com a obra 

pesquisada, não é possível recuperá-las sem efetuar outra pesquisa. 

Foi identificado somente um relacionamento entre obras, que foi a introdução 

em uma das manifestações, elaborada por uma pessoa que não o autor da obra 

original, configurando assim uma nova obra dentro de uma manifestação da obra 

analisada. 

Quanto á pessoas e entidades coletivas envolvidas nas expressões e 

manifestações identificadas foram possíveis o reconhecimento das entidades e seus 

relacionamentos com a obra, expressões e manifestações, mas não os 

relacionamentos entre si e com outras obras. 

O modelo conceitual FRBR é um modelo que com certeza veio para facilitar 

as tarefas do usuário, mas ainda tem alguns pontos não muitos claros em suas 

definições, como os limites de obra e expressão, por exemplo, uma manifestação 

que contenha introdução elaborada por outra pessoa que não o seu executor, 

configura apenas outra manifestação ou outra expressão? São questões que ora 

ficam sem respostas exigindo um maior aprofundamento nos estudos desses temas. 
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4.3 Simulação de relações bibliográficas  

 

 

 

NIVEL DE OBRA 

TÍTULO: Ulysses  

AUTOR: Joyce, James, 1882-1941 

DATA: 1922 

FORMA: Romance 

NÍVEL DE EXPRESSÃO 

1 FORMA E IDIOMA: Texto – Português 

TÍTULO: Ulisses 

REALIZADOR: Antônio Houaiss 

DATA: 1966 

NÍVEL DA MANIFESTAÇÃO 

 1 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1966 

EDITORA: Civilização Brasileira 

 LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 

 EDIÇÃO: [1ª ed.?] 

 DESCRIÇÃO FÍSICA: 846 p., 21 cm 

TÍTULO DA SÉRIE:Biblioteca do leitor moderno,v 72 

   2 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1967 

EDITORA: Civilização Brasileira 

 LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 

 EDIÇÃO: 2ª ed. rev. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 846 p., 21 cm 

3 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1980 

EDITORA: Abril Cultural 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: São Paulo 

EDIÇÃO: [ ? ] 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 852 p.,  

NOTA: Contém dados bibliográficos 

4 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

 SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1982 

EDITORA: Civilização Brasileira 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 

EDIÇÃO: 6ª ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 550 p., 23 cm 

ISBN: 8520000088  

5 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1982 

 EDITORA: Civilização Brasileira 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de   Janeiro 

 EDIÇÃO: [ ? ] 

 DESCRIÇÃO FÍSICA: 853 p., 21 cm 

 ISBN: 8520000088  

 TÍTULO SÉRIE:Biblioteca do leitor moderno, v 72 

 6 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

 SUPORTE: Livro Impresso 
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 DATA: 1983 

 EDITORA: Abril Cultural 

 LOCAL DE PUBLICAÇÃO: São Paulo 

 EDIÇÃO: [?] 

 DESCRIÇÃO FÍSICA: 852 p. , 23 cm 

 7 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1998 

EDITORA: Civilização Brasileira 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 

EDIÇÃO: 10ª ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 957 p., 21 cm 

ISBN: 8520000088  

 8 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 2003 

EDITORA: Civilização Brasileira 

LOCAL PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 

EDIÇÃO: 13ª 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 957 p. , 21 cm 

ISBN: 8520000088 

 9 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 2004 

EDITORA: Civilização Brasileira 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de JANEIRO 

EDIÇÃO: 14ª 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 957 p., 21 cm 

ISBN: 8520000088 

 10 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 
SUPORTE: Livro Impresso 
DATA: 2005 
EDITORA: Civilização Brasileira 
LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 
EDIÇÃO: 15ª ed. 
DESCRIÇÃO FÍSICA: 957 p., 21 cm 
ISBN: 8520000088  

11 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: ULISSES 

SUPORTE: livro impresso 

DATA: 1983 

EDITORA: Círculo de Leitores 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: 1ª Ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500p. , 25 cm. 

12 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1984 

EDITORA: Difel 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: 3ª ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500 p., 24 cm 

13 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1983 

EDITORA: Difel 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: [ ? ] 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500 p., 23 cm 

14 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 
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DATA: 1984 

EDITORA: Difel 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: 5ª ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500 p., 24 cm 

15 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 1987 

EDITORA: Difel 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: [ ? ] 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500 [1] p., 23 cm 

16 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 2009 

EDITORA: Difel 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: 9ª ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500 [1] p., 23 cm 

17 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 2010 

EDITORA: Difel 

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: 10ª ed. 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 500 p., 23 cm 

ISBN: 978-972-29-0929-7 

TÍTULO DE SÉRIE: Clássicos   modernos 

 

NÍVEL DE EXPRESSÃO 

2 FORMA E IDIOMA: Texto – Português 

TÍTULO: Ulisses 

REALIZADOR: Bernardina da S. Pinheiro 

DATA: 2005 

NÍVEL DA MANIFESTAÇÃO 

 1 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

 SUPORTE: Livro Impresso 

 DATA: 2005 

 EDITORA: Objetiva 

LOCAL PUBLICAÇÃO: Rio de   Janeiro 

 EDIÇÃO: [ ? ] 

 DESCRIÇÃO FÍSICA: 888 p. , 23 cm 

 ISBN: 8573026731 

 TÍTULO DE SÉRIE: Clássicos modernos 

 2 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

 SUPORTE: Livro Impresso 

 DATA: 2007 

 EDITORA: Objetiva 

 LOCAL PUBLICAÇÃO: Rio de Janeiro 

 EDIÇÃO: [ ? ] 

 DESCRIÇÃO FÍSICA: 908 p. , 24 cm 

 ISBN: 9788560281077 

 ORGANIZADORA: Flávia Maria Samudal 

 

NÍVEL DE EXPRESSÃO 

3 FORMA E IDIOMA: Texto – Português 
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TÍTULO: Ulisses 

REALIZADOR: Caetano W. Galindo 

DATA: 2012 

NÍVEL DA MANIFESTAÇÃO 

1 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Livro Impresso 

DATA: 2012 

EDITORA: Cia das Letras - Penguin 

LOCAL PUBLICAÇÃO: São Paulo 

EDIÇÃO: [ ? ] 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 1.106 p. , 20 cm 

ISBN: 97885663560421 

INTRODUÇÃO: Declan Kiberd 

 

NÍVEL DE EXPRESSÃO 

4 FORMA E IDIOMA: Palavra falada – Português 

TÍTULO: Ulisses 

REALIZADOR: Helena Falé 

DATA: 2006 

 

NÍVEL DA MANIFESTAÇÃO 

1 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO: Ulisses 

SUPORTE: Fita cassete 

DATA: 1994 

EDITORA: Civilização Brasileira 

LOCAL PUBLICAÇÃO: Lisboa 

EDIÇÃO: 6ª ed 

DESCRIÇÃO FÍSICA: 23 cassetes,  

90 min(34h,2 min) 

NOTA DE REPRODUÇÃO: Tradução. de   Antônio Houaiss lido por Helena Falé 

Através da análise dos registros e da simulação do registro acima foi possível 

identificarmos alguns relacionamentos das entidades do modelo FRBR, 

principalmente os relacionamentos implícitos ou primários que, como cita KNÖRICH, 

E. M. G, et. al., (2008, p. 10) “demonstram a relação hierárquica entre as entidades”. 

Se observarmos o registro simulado veremos que ao recuperarmos a obra, 

recuperaremos também todas suas expressões e manifestações contidas no 

catálogo, pois ela se relaciona diretamente com as outras entidades, vai ser através 

da obra que conseguiremos chegar a suas expressões e manifestações, assim 

como através das expressões conseguiremos recuperar suas manifestações.  

 Podemos perceber que ao abrirmos o registro da obra, nos será apresentado 

os registros de suas expressões e cada uma das expressões nos abrirá as 

manifestações, por ai podemos primeiramente ver as formas com as quais a obra se 

expressa e após as maneiras que ela se manifesta. Desse modo podemos dizer que 

uma  

“expressão” pode ser incorporada em várias “manifestações”, como 
também uma “manifestação” pode conter várias “expressões de 
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obras”. Por fim, o Item é o exemplar de uma “manifestação” de uma 

“expressão” de uma “obra”(LIMA, 2008, p. 57) 

 Ao lermos um registro modelado a partir do modelo FRBR, podemos  

perceber como se dá o relacionamento de uma obra com as outras entidades, de 

como  a obra pode se expressar e manifestar de várias formas, ou seja, existir várias 

expressões e manifestações referentes á uma mesma obra. Podemos identificar  

 

cada entidade relacionada a essa obra, como também suas expressões e as várias 

manifestações de uma mesma expressão.  
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5 Considerações finais 

 

Este estudo não tem a pretensão de ser conclusivo, mas sim de demonstrar 

como a modelagem de um modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento como 

os FRBR facilitaria as tarefas dos usuários na busca de determinada informação. 

Os FRB são  um modelo conceitual do tipo entidade-relacionamento e não um 

código de catalogação ou um formato para registros bibliográficos, criado para 

aplicação em catálogos informatizados com o intuito de facilitar as tarefas dos 

usuários na recuperação da informação, porém a Declaração de Princípios 

Internacionais de Catalogação estabelece princípios para a catalogação, sendo que 

os dados descritivos devem seguir uma norma internacionalmente vigente, para 

tanto foi criado um novo código de catalogação com a aplicação dos modelos 

entidades-relacionamento da família FRBR. A RDA  traz as regras para a 

aplicabilidade dos FRBR.  

 Como foi detectado através da análise dos registros e da simulação do 

registro no modelo FRBR, podemos perceber como facilitaria para o usuário se os 

catálogos utilizassem esse modelo, pois ele não precisaria fazer várias pesquisas 

em um mesmo catálogo e até mesmo em outros que estivessem em rede, para obter 

a informação da qual precisa, porque o modelo interliga todas as informações que se 

relacionam com uma mesma obra, independente de suas expressões e 

manifestações. Pudemos perceber também que existe sim coerência entre os 

OPACs e a estruturação conceitual dos FRBR e de como essa implantação 

enriqueceria os catálogos. 

 Como o objetivo principal desse estudo era identificar a aplicabilidade das 

entidades e relacionamentos do FRBR a partir da analise de registros da obra 

Ulysses de James Joyce, acreditamos que o mesmo tenha sido alcançado, pois com 

a elaboração do registro simulado na modelagem dos FRBR foi possível ter uma 

visão dos registros no novo modelo, mesmo sendo necessárias algumas 

adequações nos catálogos para a implementação do novo modelo. 

 Na análise dos registros das bases de dados pudemos identificar as 

entidades do modelo FRBR e alguns de seus relacionamentos. As entidades dos 

grupos 1 e 2 tiveram relativa facilidade de identificação, assim como os 

relacionamentos do grupo 1, quanto ás pessoas e entidades coletivas envolvidas 
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nas expressões e manifestações restaram algumas dúvidas quanto a suas relações 

com as entidades do grupo 1. 

 A grande mudança trazida pelos FRBR é o foco da representação 

bibliográfica que até então pelas regras do AACR2 era o suporte e passa a ser o 

conteúdo da obra, o que amplia e muito a possibilidade de recuperação da 

informação, pois quando o foco é o conteúdo em uma busca se recupera todos os 

registros referentes á obra não se limitando a determinado suporte. 

 Esse estudo se concentrou na análise dos registros de uma única obra em 

apenas cinco bases de dados, com uma baixa recuperação de registros e muitos 

dos quais pouco consistentes, mesmo assim foi possível alcançar alguns objetivos. 

 Ainda se faz necessário muitos estudos sobre o tema, pois como podemos 

observar restaram algumas dúvidas as quais não foi possível sanar, como em 

referência às edições e seus ISBNs, a necessidade de informação de estilo e 

tamanho de fonte utilizada e em uma maior consistência nos registros para a 

obtenção, pelo usuário, da informação específica procurada, o que abre espaço para 

estudos futuros, talvez realizando a pesquisa com outra ou mais obras se ampliando 

o número de bases consultadas poderá se chegar a resultados mais conclusivos. 
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* ANEXO A - Registros  Universidade de Caxias do Sul 

Registro 1 

 

 
Registro 2 

 001  
   

271061 
 

020  
   

$a 8520000088  

041 1

   

$a por $h eng  

090  
   

$a 821.111(415)-31 $b J89u $c 14.ed.  

100 1
   

$a Joyce, James,  $d 1882-1941  

245 1

 0 

$a Ulisses /  $c James Joyce ; trad. Antônio Houaiss  

250  
   

$a 14.ed.  

260  
   

$a Rio de Janeiro :  $b Civilização Brasileira,  $c 2004.   

300  

   

$a 957 p. ;  $c 21 cm.  

650 0
 4 

0 4 

$a Literatura irlandesa $x Ficção  
$a Ficção irlandesa  

765 0
   

$t Ulysses  

Registro 3 
 

001     140182 

041 1   $a por  $h eng  

090     $d L.C.M.  $a 821.111(415)-31 $b J89u  $c 1966   

100 1   $a Joyce, James,  $d 1882-1941  

245 1 0 $a Ulisses /  $c James Joyce ; trad. Antônio Houaiss  

260     $a Rio de Janeiro :  $b Civilização Brasileira,  $c 1966.   

300     $a 846 p. ;  $c 21 cm.  

440   0 $a Biblioteca do leitor moderno ;  $v 72  

650 
0 4 
0 4 

$a Literatura irlandesa $x Ficção  
$a Ficção irlandesa  

765 0   $t Ulysses   

 

001     271056 

020     $a 8520000088  

041 1   $a por $h eng  

090     $a 821.111(415)-31 $b J89u $c 13.ed.  

100 1   $a Joyce, James,  $d 1882-1941  

245 1 0 $a Ulisses /  $c James Joyce ; trad. Antônio Houaiss  

250     $a 13.ed.  

260     $a Rio de Janeiro :  $b Civilização Brasileira,  $c 2003.   

300     $a 957 p. ;  $c 21 cm.  

650 
0 4 
0 4 

$a Literatura irlandesa $x Ficção  
$a Ficção irlandesa  

765 0   $t Ulysses  
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   Registro 4  

001     169906 

041 1   $a por  $b eng   

090     $a 821.111(415)-31 $b J89u  $c 1966   

100 1   $a Joyce, James,  $d 1882-1941  

245 1 0 $a Ulisses /  $c James Joyce ; trad. Antônio Houaiss  

260     $a Rio de Janeiro :  $b Civilização Brasileira,  $c 1966.   

300     $a 846 p. ;  $c 21 cm.  

440   0 $a Biblioteca do leitor moderno ;  $v 72  

650 
0 4 
0 4 

$a Literatura irlandesa $x Ficção  
$a Ficção irlandesa  

765 0   $t Ulysses  

  

Registro 5  

001     249363 

041 1   $a por $h eng  

080     $a 821.111(415)-31  

090     $a 821.111(415)-31 $b J89u $c 1983  

100 1   $a Joyce, James,  $d 1882-1941  

245 1 0 $a Ulisses /  $c James Joyce ; trad. Antônio Houaiss  

260     $a São Paulo :  $b Abril Cultural,  $c 1983.   

300     $a 852 p. ;  $c 23 cm  

650 
0 4 
0 4 

$a Literatura irlandesa  $x Ficção  
$a Ficção irlandesa  

765 0   $t Ulisses  

  

Registro 6  

001     22030 

041 1   $a por $h eng  

090     $a 821.111(415)-31 $b J89u $c 2.ed.  

100 1   $a Joyce, James,  $d 1882-1941  

245 1 0 $a Ulisses /  $c James Joyce ; trad. Antônio Houaiss  

250     $a 2.ed., rev.  

260     $a Rio de Janeiro :  $b Civilização Brasileira,  $c 1967.   

300     $a 846 p. ;  $c 21 cm.  

440   0 $a Biblioteca do leitor moderno ;  $v 72  

650 
0 4 
0 4 

$a Literatura irlandesa $x Ficção  
$a Ficção irlandesa  

765 0   $t Ulysses  

 
Fonte - Biblioteca da Universidade de Caxias do Sul. Disponível em:    <http://www.ucs.br/site/biblioteca/> . Acesso em 
29.06.2014. 

 

 
 

http://www.ucs.br/site/biblioteca/
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* ANEXO B – Registros Biblioteca Nacional de Portugal 

 
Registro 1 

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

EDIÇÃO:  10a ed 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Difel, 2010 
 

DESCR. FÍSICA:  550, [1] p. ; 23 cm 
 

COLECÇÃO:  Literatura estrangeira 
 

NOTAS:  Tít. orig.: Ulysses 
 

ISBN:  978-972-29-0929-7 
 

 

  

MARC 

001: 1783310 
 

100     $a20110628d2010    m  y0pory0103    ba 
 

101  1  $apor$ceng 
 

200: 1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

205     $a10a ed 
 

210     $aLisboa$cDifel,$d2010 
 

215:    $a550, [1] p.$d23 cm 
 

225: 2  $aLiteratura estrangeira 
 

304:    $aTít. orig.: Ulysses 
 

675:    $a821.111(417)-31"19"$vBN$zpor 
 

700:  1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:  1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

801:  0 $aPT$bBN$gRPC 
 

900:    $aBIBNAC$d20111125 
 

 

Registro 2  

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

EDIÇÃO:  3a ed 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Difel, imp. 1984 
 

DESCR. FÍSICA:  550 p. ; 24 cm 
 

NOTAS:  Tít. orig. Ulysses 
 

CDU:  821.111(417)-31"19" 
 

 

  

MARC 

001:  27071 
 

100:     $a19840901d1984    m  y0pora0103    ba 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

102:     $aPT 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

205:     $a3a ed 
 

210:     $aLisboa$cDifel,$dimp. 1984 
 

215:     $a550 p.$d24 cm 
 

304:     $aTít. orig. Ulysses 
 

675:     $a821.111(417)-31"19"$vBN$zpor 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

801:   0 $aPT$bBN$gRPC 
 

 
 

 

 

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
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Registro 3 
 

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

EDIÇÃO:  9a ed 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Difel, 2009 
 

DESCR. FÍSICA:  550, [1] p. ; 23 cm 
 

NOTAS:  Tít. orig.: Ulysses 
 

ISBN:  978-972-29-0929-7 
 

 

MARC 

001:  1756754 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

205:     $a9a ed 
 

210:     $aLisboa$cDifel,$d2009 
 

215:     $a550, [1] p.$d23 cm 
 

304:     $aTít. orig.: Ulysses 
 

675:     $a821.111(417)-31"19"$vBN$zpor 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

801:   0 $aPT$bBN$gRPC 
 

 

Registro 4 

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

EDIÇÃO:  1a ed 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Círculo de Leitores, imp. 1983 
 

DESCR. FÍSICA:  550 p. ; 25 cm 
 

NOTAS:  Tít. orig.: Ulysses 
 

 

  

MARC 

001:  46947 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

102:     $aPT 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

205:     $a1a ed 
 

210:     $aLisboa$cCírculo de Leitores,$dimp. 1983 
 

215:     $a550 p.$d25 cm 
 

304:     $aTít. orig.: Ulysses 
 

675:     $a821.111(417)-31"19"$vBN$zpor 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

801:   0 $aPT$bBN$gRPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1415237418XQ8.146498&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=73&aspect=subtab15&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1415237418XQ8.146498&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=73&aspect=subtab15&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=9&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=9&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
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Registro 5  
 

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

EDIÇÃO:  5a ed 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Difel, D.L. 1992 
 

DESCR. FÍSICA:  550 p. ; 24 cm 
 

NOTAS:  Tít. orig.: Ulysses 
 

ISBN:  972-29-0107-9 
 

 

MARC 

001:  350961 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

102:     $aPT 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

205:     $a5a ed 
 

210:     $aLisboa$cDifel,$dD.L. 1992 
 

215:     $a550 p.$d24 cm 
 

304:     $aTít. orig.: Ulysses 
 

675:     $a821.111(417)-31"19"$vBN$zpor 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

801:   0 $aPT$bBN$gRPC 
 

 

REGISTRO 6 

AUTOR(ES): Joyce, James, 1882-1941; Falé, Helena, 1946-, narrador; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 

EDIÇÃO:  6ª ed. 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa: Difel, imp. 1994 

DESCR. FÍSICA:  550, [1] p. ; 23 cm 

NOTAS:   Ti. orig.: Ulysses 

REPRODUÇÃO: Registro sonoro. Lido por Helena Falé – Lisboa : BN, 2006 – 23 cassetes 90 min. (34 h. 2 min.) 

 

MARC 

 

001: 525160 

101:    1 $apor$ceng 

200:    1 $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 

205: $a6a Ed 

210: $aLisboa$cDifel,$dimp. 1994 

215: $a550, [1] p.$d23 cm 

304: $aTít. orig.: Ulysses 

325: $aRegisto sonoro. Lido por Helena falé. - Lisboa : BN, 2006. - 23 cassetes 90 min. (34 h. 2 min.) 

700:   1  $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 

702    1  $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 

702:   1  $aFalé,$bHelena,$f1946-$4550 

 

 

 

 

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=15&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=15&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1415237418XQ8.146498&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=82&aspect=subtab15&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1415237418XQ8.146498&profile=bn&uri=search=AL~!Fal%C3%A9,%20Helena,%201946-,%20narrador&term=Fal%C3%A9,%20Helena,%201946-,%20narrador&ri=82&aspect=subtab15&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1415237418XQ8.146498&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=82&aspect=subtab15&menu=search&source=~!bnp
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Registro 7  

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

PUBLICAÇÃO:  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1966 
 

DESCR. FÍSICA:  846 p.; ; 21 cm 
 

COLECÇÃO:  Biblioteca do leitor moderno ; 72 
 

NOTAS:  Tít. orig.: Ulysses 
 

 

  

MARC 

LDR:  00606cam  2200205  04500 
 

001:  1136542 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

102:     $aBR 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. Antônio Houaiss 
 

210:     $aRio de Janeiro$cCivilização Brasileira,$d1966 
 

215:     $a846 p.;$d21 cm 
 

225:  2  $aBiblioteca do leitor moderno$v72 
 

300:     $aTít. orig.: Ulysses 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

Registro 8  

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

EDIÇÃO:  3a ed 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Difel, imp. 1987 
 

DESCR. FÍSICA:  550, [1] p. ; 23 cm 
 

NOTAS:  Tit. orig. : Ulysses 
 

DEP. LEGAL:  PT -- 83967 
 

CDU:  821.111(417)-31"19" 
 

 

  

MARC 
 

001:  107638 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

102:     $aPT 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

205:     $a3a ed 
 

210:     $aLisboa$cDifel,$dimp. 1987 
 

215:     $a550, [1] p.$d23 cm 
 

304:     $aTit. orig. : Ulysses 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

Registro 9  

AUTOR(ES):  Joyce, James, 1882-1941; Houaiss, Antônio, 1915-1999, trad. 
 

PUBLICAÇÃO:  Lisboa : Difel, imp. 1983 
 

DESCR. FÍSICA:  550 p. ; 24 cm 
 

NOTAS:  Tít. orig.: Ulysses 
 

 

  

MARC 

001:  46946 
 

101:  1  $apor$ceng 
 

200:  1  $aUlisses$fJames Joyce$gtrad. António Houaiss 
 

210:     $aLisboa$cDifel,$dimp. 1983 
 

215:     $a550 p.$d24 cm 
 

304:     $aTít. orig.: Ulysses 
 

700:   1 $aJoyce,$bJames,$f1882-1941 
 

702:   1 $aHouaiss,$bAntônio,$f1915-1999$4730 
 

Fonte:BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. Disponível em: <http://www.bnportugal.pt/>  Acesso em 25.08.2014. 

 

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=22&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=22&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=29&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=29&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Joyce,%20James,%201882-1941&term=Joyce,%20James,%201882-1941&ri=32&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=141X4E667H937.161905&profile=bn&uri=search=AL~!Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&term=Houaiss,%20Ant%C3%B4nio,%201915-1999&ri=32&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://www.bnportugal.pt/
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*ANEXO C- Registros  Biblioteca Nacional do Brasil 
 

Registro 1 

ISBN  8520000088 (broch.)  

Edição 6 ed. 

Localização  V-247,8,24  

Ent. princ. Joyce, James, 1882-1941    
 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss.  

Imprenta  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, c1982.  

Desc. física  550p. ; 23 cm.  

Ent. sec. I. Houaiss, Antonio, 1915-1999    
 

MARC 
001 000093513 
020 __ |a 8520000088 (broch.) 
041 1_ |a por |h eng 

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 
240 00 |a Ulysses |l Português 
245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss 

250 __ |a 6. ed 
260 __ |a Rio de Janeiro |b Civilização Brasileira |c c1982 
300 __ |a 550p. |c 23 

500 __ |a Tradução de: Ulysses 
700 1_ |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 
 

Registro 2  

ISBN  8520000088 (broch.)  

Edição 15 ed. 

Ent. princ. Joyce, James, 1882-1941    
 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss.  

Imprenta  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2005.  

Desc. física  957p. ; 21 cm.  

Assuntos 1. Ficção irlandesa    
 

Ent. sec. I. Houaiss, Antonio, 1915-1999    
 

  

MARC 

 
001 000161268 
020 __ |a 8520000088 (broch.) 

041 1_ |a por |h eng 
043 __ |a e-ie-- 
100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l Português 
245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss 
250 __ |a 15. ed 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Civilização Brasileira |c 2005 
300 __ |a 957p. |c 21 
500 __ |a Tradução de: Ulysses 

650 04 |a Ficção irlandesa 
700 1_ |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 
 

 

 

 

 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
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javascript:LinkBuscaAssunto(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
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Registro 3  

 

ISBN  8520000088 (broch.)  

Edição 14 ed. 

Ent. princ. Joyce, James, 1882-1941    
 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss.  

Imprenta  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2004.  

Desc. física  957p. ; 22 cm.  

Ent. sec. I. Houaiss, Antonio, 1915-1999    
 

MARC 
 
001 000123056 

020 __ |a 8520000088 (broch.) 
041 1_ |a por |h eng 
100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l Português 
245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss 
250 __ |a 14. ed 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Civilização Brasileira |c 2004 
300 __ |a 957p. |c 22 
500 __ |a Tradução de: Ulysses 

700 1_ |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 

 
Registro 4  

 

ISBN  8520000088 (broch.)  

Ediçãp 13 ed. 

Ent. princ. Joyce, James, 1882-1941    
 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss.  

Imprenta  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2003.  

Desc. física  957p. ; 22 cm.  

Ent. sec. I. Houaiss, Antonio, 1915-1999    
 

MARC 

 
001 000100360 
020 __ |a 8520000088 (broch.) 

041 1_ |a por |h eng 
043 __ |a e-uk-en 
100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l Português 
245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss 
250 __ |a 13. ed 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Civilização Brasileira |c 2003 
300 __ |a 957p. |c 22 
500 __ |a Tradução de: Ulysses 

700 1_ |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 

 

 

 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
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Registro 5  

 

ISBN  8520000088 (broch.)  

Edição 1 ed. 

Ent. princ. Joyce, James, 1882-1941    
 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss.  

Imprenta  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1998.  

Desc. física  957p. ; 22 cm.  

Ent. sec. I. Houaiss, Antonio, 1915-199 
 

MARC 

 
001 000586058 

020 __ |a 8520000088 (broch.) 

041 1_ |a por |h eng 

043 __ |a e-uk-en 

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l Português 

245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução de Antônio Houaiss 

250 __ |a 10. ed 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Civilização Brasileira |c 1998 

300 __ |a 957p. |c 22 

500 __ |a Tradução de: Ulysses 

700 12 |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 

 

Registro 6  

 

Ent. princ. 
Joyce, James, 

1882-1941  
  

 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; [traducao de Antonio Houaiss].  

Imprenta  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1982.  

Desc. física  853p. ; 21cm.  

Série  (Biblioteca do leitor moderno ; v.72))  

Ent. sec. 
I. Houaiss, Antonio, 
1915-1999  

  
 

 
MARC 

 
001 000354389 
041 1_ |a por |h eng  

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 
240 00 |a Ulysses |l Portugues 
245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; [traducao de Antonio Houaiss] 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Civilização Brasileira |c 1982 
300 __ |a 853p. |c 21cm 
490 __ |a (Biblioteca do leitor moderno |v v.72) 

500 __ |a Traducao de: Ulysses 
700 1_ |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 

 
 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,566571,'Houaiss,_Antonio,_1915-1999',1);
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 Registro 7  

 

Ent. princ. Joyce, James, 1882-1941    
 

Título uniforme  [Ulisses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; traducao de Antonio Houaiss.  

Imprenta  São Paulo : Abril Cultural, 1983, c1980.  

Desc. física  852p. : ret. ; 23 cm.  

Ent. sec. I. Houaiss, Antonio, 1915-1999    
 

MARC 
 

001 000355502 

041 1_ |a por |h eng 

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulisses |l Portugues 

245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; traducao de Antonio Houaiss 

260 __ |a São Paulo |b Abril Cultural |c 1983 |c c1980 

300 __ |a 852p. |b ret. |c 23 

500 __ |a Traducao de: Ulisses 

500 __ |a Contem dados biograficos 

700 1_ |a Houaiss, Antonio |d 1915-1999 

 

Registro 7  

ISBN  9788560281077 (broch.)  

Ent. princ. 
Joyce, James, 

1882-1941  
  

 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  
Ulisses / James Joyce ; tradução Bernardina da Silveira Pinheiro ; [seleção, elaboração e tradução das 
notas de capítulos Flavia Maria Samuda].  

Imprenta  Rio de Janeiro : Objetiva, 2007.  

Desc. física  908p. : il. ; 24cm.  

Assuntos 
1. Ficção 
irlandesa  

  
 

Ent. sec. 

I. Pinheiro, Bernardina da Silveira, 
1922-  

  

 
II. Samuda, 
Flavia Maria  

  
 

MARC 
 
001 000271129 

020 __ |a 9788560281077 (broch.) 

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l Português 

245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução Bernardina da Silveira Pinheiro ; [seleção, elaboração e tradução das notas de 

capítulos Flavia Maria Samuda] 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Objetiva |c 2007 

300 __ |a 908p. |b il. |c 24cm 

500 __ |a Tradução de: Ulysses 

650 04 |a Ficção irlandesa 

700 1_ |a Pinheiro, Bernardina da Silveira |d 1922- 

700 1_ |a Samuda, Flavia Maria 

 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,579964,'Joyce,_James,_1882-1941',1);
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Registro 9  

ISBN  8573026731 (broch.)  

Ent. princ. 
Joyce, James, 

1882-1941  
  

 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulisses / James Joyce ; tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro.  

Imprenta  Rio de Janeiro : Objetiva, 2005.  

Desc. física  888p. : il. ; 23cm.  

Série  (Clássicos modernos))  

Assuntos 
1. Ficção 

irlandesa  
  

 

Ent. sec. 
I. Pinheiro, Bernardina da Silveira, 
1922-  

  
 

MARC 

001 000140875 

020 __ |a 8573026731 (broch.) 

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l Português 

245 10 |a Ulisses |c James Joyce ; tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro 

260 __ |a Rio de Janeiro |b Objetiva |c 2005 

300 __ |a 888p. |b il. |c 23cm 

490 __ |a (Clássicos modernos) 

500 __ |a Tradução de: Ulysses 

650 04 |a Ficção irlandesa 

700 1_ |a Pinheiro, Bernardina da Silveira |d 1922- 

Registro 10  

ISBN  9788563560421 (broch.)  

Ent. princ. 
Joyce, James, 

1882-1941  
  

 

Título uniforme  [Ulysses]  

Título  Ulysses / James Joyce ; tradução de Caetano W. Galindo ; introdução de Declan Kiberd.  

Imprenta  São Paulo : Penguin : Companhia das Letras, 2012.  

Desc. física  1.106p. ; 20 cm.  

Assuntos 
1. Ficção 
irlandesa  

  
 

Ent. sec. I. Galindo, Caetano Waldrigues    
 

MARC 

001 000322421 

020 __ |a 9788563560421 (broch.) 

041 1_ |a por |h iri 

043 __ |a e-ie--- 

092 __ |a LOCALIZANDO/FORA DE CONSULTA 

100 1_ |a Joyce, James |d 1882-1941 

240 00 |a Ulysses |l português 

245 12 |a Ulysses |c James Joyce ; tradução de Caetano W. Galindo ; introdução de Declan Kiberd 

260 __ |a São Paulo |b Penguin |b Companhia das Letras |c 2012 

300 __ |a 1.106p. |c 20 

500 __ |a Tradução de: Ulysses 

650 04 |a Ficção irlandesa 

700 1_ |a Galindo, Caetano Waldrigues 

Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL DO BRASIL. Disponível em: <http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html > . Acesso em 

29.06.2014 
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