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= RESUMO =
Após um breve historia l da NP 405 e justifica ção da sua
importân cia para o técnico da documen tação e para o utilizad or,
salientam -se os aspectos mais relevant es que orientar am os trabalhos da Subcomi ssão 4 (Dados Bibliogr áficos) da CT7 (Comissã o
Técnica de Normaliz ação da Documen tação) na sua revisão.
Referem- se os vários tipos de documen tos abrangid os pela
alguma
e explicita m-se pontos que poderão suscitar
norma
forma
o,
pontuaçã
ia,
referênc
da
niveis
discordâ ncia ou polémica :
áficas
bibliogr
listas
las,
maiúscu
de
uso
dos cabeçalh os, autoria,
e citações .
Just ifica m-se as opções tomadas na perspec tiva, quer dos
quer da concilia ção necessá ria
doc umentos de apoio utilizad os,
entre as exigênci as dos técnicos da documen tação e os interess es
dos utilizad ores.
Apresent am-se algumas reflexõe s que visam a sensibil ização
dos técnicos para a necessid ade do conhecim ento da estrutur a
desta norma e para a importàn cia do papel que lhes cabe na sua
difusão e implanta ção junto do público em geral .

= ABSTRACT =
the reason of its
After giving a brief account o f NP 405,
importan ce for the user and for the informat ion special ist is
presente d.
The most consider able aspects which oriented the works of
(Technic al
the Sub-com mittee 4 (Bibliog raphic Data) of CT7
are
revision
its
in
Committe e of Documen tation Standard ization)
pointed out.
Some referenc es are made to the several types of documen ts
embraced by the s tandard and the aspects which may give rise to
referenc e levels,
disagree ment or controve rsy are expresse d:
capital letters,
of
use
ip,
authorsh
headings form,
punctuat ion,
s.
citation
and
bibliogr aphic lists
The assumed options concerni ng both the selected documen ts
of support and the required adjustme nt between the demands of
informat ion special ists and user interest s are justifie d.
Some consi9e rations are made in order to touch technici ans
for the need of knowing the structur e of this standard and for
the importan t role they may play concerni ng its dissemin ation and
impleme ntation near the public .
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1- INTRODUÇAú
Quem
refer~ncias

não ouviu falar da NP 405 para a elaboração
bibliográf icas? Quem não a utilizou já?

de

Estas perguntas motivam, com certeza . no13 profission ais da
informação em Portugal,
uma resposta afirmativa . A verdade é que
a NP 405 - Refe r ~ nc ia s bibliográf icas.
Elementos essenciais
editada em 1966 , na sua Já longa exist~ nci a,
tem sido a norma
portuguesa mais utilizada e a que mais se tem imposto numa área
heterogéne a de utilizador es. Ela correspond eu - e positivame nte ao q ue os serviços de i nformação e documentaç ão necessitav am e,
facto significa t i vo, ao que os utilizador es co muns pretendiam : um
instrument o de trabalho conciso, claro e sucinto, destinado ã
referencia ção de documentos gráficos. Como tal, foi sem margem de
d~vida, dtil e prestou importante apoio aos autores na e l aboração
de bibliograf ias e referencia oão dos documentos consultado s.
.
Note-se que em muitos casos foi adoptada como código de
catalogaQã o dos fundos bibliográf icos,
facto explicáve l pela não
ex i stênc i a, até 1984, de regras portuguesa s de catalogaQã ó(1).
Tanto o técnico da informaQão como o utilizador encontrara m
na NP 405 um instrutr1en to que lhes permitiu normaU.za r, de certa
for ma, os respectivo s procedime ntos.
Fácil de util izar, foi sobreviven do como prática corrente,
apesar de,
hoj e em dia. estar u l trapassada em vários aspectos e
de reve l ar lacunas importante s, nomeadame nte na falta de cobertura de diversos tipos de documentos .
Na perspectiv a de que uma norma é se mpr e um instrument o de
tra balho que necessita de actualizaQ ão e adequação constantes a
NP 405 co meçou a ser r evista em 1987 pela Subcomissã o 4 - Dados

(1) Comprovam -no os resultados do inquéri t o efectuado junto de 27
portuguesa s de vários tipos (FARIA, Isabel [et al. J Análise da normalizaQ ão da informaQão em Portugal : propostas de
metodolog ia para a s u a pro moção. In Congresso Nacional de Bibliotecários,
Arquivista s e Docume ntalistas,
1, Porto, 1985 - A info rma ção em tempo de mudanca : Actas.
Porto :
1985 , vol. 1, p.
224) .
"No caso das monografia :s é de salientar que 70% dos serviços utilizavam a ISBD (M) e 2U% a NP 405;
nas publicacôe s em
série 50% utilizavam a ISBD (S) e 16% a NP 405;
para artigos e
publicaçõe s em ser 1e, 7 0% utilizavam a NP 405".
Neste dl tin1o
caso, a justificar a perc~ntagem verificada , o facto do aparecimento mais t~rdio da ISBD (CP).
biblio~ecas
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Bibliográfico s
Documentaoão.

- da

Uma palavra se
tempo de revisão.

CT7
imp~e.

- Comissão Técnica de Normalização
desde já, para justificar tio

da

longo

Na verdade, o grande número de Comissões Técnicas de
Normalizaoão a funcionar sob a responsabilid ade do o rgani smo de
normalizaQão nacional - IPQ - Instituto Portugu~s da Qualidade,
por dificuldades de coo rdenação de todas as
obrigou este,
no sentido de descentraliza r
comissões, a uma reestruturaçã o,
transferindo- as para outros organismos das respectivas
algumas,
especialidade s que passaram a designar-se por Organismos de
A CT7 foi, por isso, convidada a
Normalização Sectorial - ONS.
A Biblioteca Na ciona l,
.
acolhesse
a
que
mo
encontrar um o rganis
destas novas
desempenho
o
aceitou
efeito,
o
contactada para
funoões.
um processo deste género te m implicações
Naturalmente,
diver sas pelo que foi longo, originando grandes atrasos no
andamento de todos os trabalhos de normalização da área da
Informação o que se reflectiu no andamento da
Documentação e
revisão da NP 405.
na fase de
Foi pelos motivos apontados que esta norma,
quando
estudos
novos
projecto desde 1988, só voltou a merecer
actividade,
sua
a
pleno
em
retomaram
CT7
todas as Subco miss ões da
em 1991.
Curiosamente, se ntimos, no entanto, que este atraso se veio
a revelar benéfico porque permitiu:
aos
maior amadurecimen to das ideias no tocante
- um
na actualidade, podem ser preenchidos pela
objectivos reais que,
nova norma;
- um estudo da normalização internaciona l sobre refer!ncias
com a
bibliográfica s baseado em documentos mai s r ecentes,
encontradas;
consequente comparaoão de soluções
- um co nhe ci mento mais fut tda mentado dos interesses que, quer
os técnicos da informaoão , quer os utilizadores pretendem ver
solucionados.
A nossa presença neste 4Q Congresso BAD visa, precisamente,
justificar as opções que
dar a conhecer o estado dos trabalhos,
to mámos para casos que possam ser considerados polémicos e testemunhar o entusias mo que nos te m movido.
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2- A

REVIS~O

DA NP 405

Consideran do que as normas não resultam de interesses de
sistematiz ação ,
mas de necessidad es sentidas e verifi cadas em
todos os sectores da produção , co mpreende-s e que os textos
normativos elaborados em determinad o momento da evolu~ão dos
conhecime ntos sejam periodicam ente objecto de r~visão.
Pretendese assim que continuem a ser os apoios válidos na fixação da
terminolog ia,
qualidade, métodos de análise e ensaios, definindo
com clareza e rigor os produtos considerad os.
E afinal a importânci a da normalizao ão
progresso, rentabilid ade e uniformíza ção.

como

factor

de

A
normalizaç ão da documentaç ão reflecte naturalmen te o
impacto resultante do aumento exponenci al do volume da informação . Exige-se com acuidade acrescida que a transferên cia da
informação , desde a produção editorial à utilização dos documen tos, se processe de uma forma coerente, uniforme, cómoda e facilme~te detectáve l.
As
modifica~ões
verificada s
nos
suportes
fisicos,
apresentaç ão, tratamento ca talográfic o, tipologia dos documento s,
reprodução e aplicacão das novas tecnologia s justificam assim as
revisões periódicas das no rmas.
Bastará recordar a nivel internacio nal, as AACR e os
documentos ISBDs emitidos pe l a IFLA, que determinar am alteraoões
profundas nos princ ipies adoptados para a parte descritiva da
ficha bibliográf ica. ·
A actividade da ISO aco mpanhou naturalmen te as modificacô es
no sector da transferên cia da informação , reformulan do muitos dos
textos normativos elaborados pelos diversos grupos de trabalho e
comissões técnicas. O mesmo aconteceu em Portugal.
A
nivel da nor malização i nternacion al das refer~ncias
bibliográ ficas, a ISO 690 demonstra exactamen te a apl.i c acão e
aceita~ão das alteraoões surgidas
e impostas pela informati~aoào
dos dados bibliográf icos.
Pelas mes mas razões e com a agravante de ser uma
1966, se to rnava imperiosa a revisão da NP 405.

norma

de

2. 1- Principies Orientador es
Iniciados os trabalhos de revisão em 1987 definiu-se , desde
logo, como politica a observar, a aproximaoã o aos principias
preconizad os na I SO 690 .
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Outras preocupaoõ es tidas, desde inicio, foram relativas â
Não se podia, no entanto,
terminolog ia e ao rigor técnico.
Neste
e interpreta ção.
leitura
dificil
de
elaborar um texto
o
conciliaçã
dificil
a
possivel,
que
sempre
e,
sentido procurou-s
es.
utilizador
dos
interesses
os
com
ais
profission
das exig~ncias
A adequação âs novas tecnologia s, muito especialm ente as
resultante s da informatiz ação dos dados bibliográf icos, foi
ta mbém facto considerad o. Assim se justifica, por exemplo, que em
vez de seguir uma apresentaç ão tipográfic a rigida, com a utilização obrigatór ia de determinad os tipos de letra ou de relevos
nas bibliotipográfic os para determinad os elementos se optasse,
destacar
de
edade
obrigatori
pela
grafias e listas bibliográ ficas,
utilizaao
conviesse
mais
que
forma
apenas o elemento titulo da
os).
tipográfic
relevos
ou
dor (sublinhad os, aspas
A fim de proporcion ar a flexibilid ade desejável, de modo a
satisfazer exigências diferentes , distinguir am-se nos elementos a
os
Essenciai s,
bibliográf icas
referência s
nas
incluir
Recomendá veis e Facultativ os.
A Subco mi ssão preocupou -se também com a inclusão de uma
variada gama de ex~mplos, que permitisse ilustrar a aplicaQão
prática dos principies estabeleci dos.
entendeu- se da maior utilidade a
Dada a extensão da norma,
um indice, que facilitasse m a sua
de
elaboração de um sumário e
consulta.

2.2- Ambito da Norma
O enor me aumento da tipologia documenta l e a diversidad e dos
trouxeram
suportes em que é apresentad a a informação consultada ,
405.
NP
da
âmbito
do
to
consigo a necessidad e de alargamen
nela se con sideravam apenas as
enquanto que
Assim,
de
parte
ou
de publicaçõe s
icas
bibliográf
s
referência
folhas",
e
folhetos
,
"livros
de
idade
modal
a
sob
s
publicaçõe
"contribui ções e m trabalhos
"publicaçõ es periódicas e em série",
colectivos , mi scelâneas, etc ". e "artigos e m p ubli cações periódicas ", que pressupunh am como único e exclusivo suporte o papel, ao
redigir-se uma nova versão da norma houve que conte mpl ar uma
informação mais diversific ada.
Para isso e; no que respeita â documentaç ão impressa, foram
considerad as as monografia s (na totalidade , capitules, partes ou
páginas), as publicaçõe s e m série (na totalidade ou e m parte), os
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artigos de publicaçõe s em série, as séries monogr áficas
(como
monografia ou como publicação em série), as teses, as actas de
congresso s, os relatórios cientifico s e técn icos, os documentos
legislativ os e judicia is, as publicaoõe s religi osas , as patentes,
as normas, a müsica impressa e os documentos sob a forma de
resumos .
Como é sabido,
toda esta gama de documentos pode ser
apresentad a em suportes me nos convencion ais que
papel, co mo a
microficha , o microfilme , a banda magnética, etc.

o

Os documentos considerad os material não livro serão alvo de
uma norma especifica que, desde já, aqui se deixa anunciada.
Os documentos de arquivo foram inicialmen te contemplad os.
Quem quer que tenha consultado o projecto desta norma tê-los-á
por certo encontrado nos pontos 4.14.2,
4.13, 4.14 (le2), 4.16
e 4. 17.
Uma
reflexão mais aturada da Subcomissã o,
aliada
à
ponderaç:ão das sugestões que nos foram enviadas como resultado da
fase de inquérito a que foi sujeito o projecto, estiveram na
origem de uma mais rigorosa sistematiza ç:ão da documentaç :ão a
considera r na norma ; dai que tivessemos sido levados a apresentar
esta norma co mo uma espécie de triptico: referência s bibliográ ficas de documentos impressos, documentos de arquivo e material não
livro.
Para lá do já referido alargament o do âmbito da norma houve
ainda outros aspectos omissos na norma anterior, que achámos
convenien te
introduzir
nesta .
E o
caso
das
citações
bibliográf icas, figuras do trabalho cientifico escrito, que
"permitem identifica r a publicação . onde foram obtidos a ideia, o
excerto, etc. e indicar a sua localizaçã o exacta na fonte".
2.3- Documentos de Apoi o Utilizados
Para a elaboração da norma que pretende apresenta r-se, deci diram os elementos por ela responsàv eis,
proceder a um levantamento rigoroso de material bibliográf ico com ela relacionad o.
Procedeu- se a um estudo comparativ o das normas então existentes sobre esta temática e pareceu- nos que os documentos fundamentais a considerar na sua estruturaç ão e posterior elaboraQio
seriam
a
ISO 690 (2) e a norma Americana (3 ) . A primeira,

(2) Na primeira fase foi considerad a a edição de 1985 e, mais
tarde, foram revistos todos os aspectos à luz da 2a edição desta
mesma norma, datada de 15 de Agosto de 1987.

(3) ANSI Z39.29 1977.
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devido â forma sistematizada e imediata como apresentava a
informaQão e dada a sua natureza de norma internaciona l, a
segunda pelo vasto leque de documentos impressos que considerava,
niveis de descriQão e apresentaQão gráfica sob a forma de quadros.
Subjacentes a todo o trabalho técnico estão os principies
Catalogação"
de
Portuguesas
"Regras
nas
estabelecidos
nos pontos em que as primeiras são
complementado s pelas "AACR",
Estão-no, também, as ISBDs, normas de terminologia e
omissas.
outras.

2.4- Aspectos a Realçar
por se
Parece-nos útil referir alguns pontos da Norma que,
afastarem da metodologia seguida pela NP 405 (1966) ou dos principies das "Regras Portuguesas de Catalogaoão", podem ser alvo de
polémica e consequentem ente merecerem algumas reflexões/ju stificaoões sobre as opoões tomadas .
Com o objectivo.de melhorar a sua compreensão e com vista ao
igualmente útil se nos
alargamento da sua utilização e difusão,
afigurou enunciar os aspectos considerados inovadores e a forma
de apresentação dos elementos da referência bibliográfica .

2 . 4. 1- Niveis e Quadros
A norma americana ANSI Z39 . 29 1977 contemplava a apresenelementos essentaQão de três niveis através das designações:
ciais, recomendáveis e facultativos e abrangia um leque alargado
por forma a responder a uma gama mais vasta de
de documentos,
suportes documentais.
uma analogia com os niveis de catalogaoão
Procurava também,
American Cataloguing Rules" permitindo,
"Anglo
pelas
preco nizados
bibliográfica s a partir dos catáreferências
elaborassem
que se
s, sem alteração da descrição
informatizado
ou
tradicionais
logos
Socorria-se, para a apresentação dessas opoões,
ou da pontuaoão.
da utilização de quadros.
Em 1985 o Projecto da Norma ISO/DIS 690.2 e, mais tarde, a
ISO 690 de 1987 apontavam dois niveis consignados atravé s
referência de base e elementos facultativos.
das designações:
Esses niveis distinguiam- se pela utilização de caracteres romanos
A inclusão de
e itálicos e abrangiam cinco tipos de documentos.
o
apresentava
lado
um
um terceiro nivel na NP 405, se por
No~ma
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inconveniente de tornar a norma extensa tinha,
por outro, a
vantagem de permitir a aproximação da descrição bibliográfica .
Este argumento foi decisivo para a sua escolha, embora se entende- se, que para a implementação da nova norma seriam aconselháveis ac<;:ões de divulgação e promoção .
Par~ceu-nos
também
que a inclusão
das
abreviaturas
E (Essencial)·,
R (Recomendável ) e F (Facul tatii. vo) se tornaria
mais explicita através do recurso a quadros/grelh as permitindo ao
utilizador encontrar rápida resposta para os diferentes problemas em função do uso que entendesse fazer.

A
fim de permitir uma orientação mais pormenorizada ,
incluiram- se nesses quadros os números das secções da Norma
respeitantes às regras gerais de transcrição e especificação dos
elementos da referência a aplicar.
Os grupos de exemplos que se seguem aos quadros ilustram,
por ordem crescente, os três niveis possíveis de elaboração das
referências bibliográfica s.

2.4.2 - Pontuação e Apresentação Bibliográfica
Os principies de pontuação pelos quais se orientava a NP 405
de 1966 obedeciam aos seguintes paràmetros:
- inteligibilid ade dos diferentes elementos no interior
referência bibliográfica ;

da

- obediência à pontuação seguida nos exemplos transcritos;
- recomendaç:ão
uniformidade
referências.

no sentido do respeito pelo principio da
no interior de cada bibliografia ou lista de

A ISO 690 1987 norteia - se pelos princípios de coerência dâ
pontuacão e refere a necessidade da separação nitida de cada
elemento da referência do seguinte, através de
,
"· ", etc.
Afirma, contudo, que o esquema de pontuação utilizado na norma
tem um caracter simplesmente exemplificati vo e não vinculativo.
Os exemplos que a ISO apresenta aproximam-se da pontuação
prescrita pela ISBD no que respe:Lta à utilização dos ":" antes do
complemento de titulo e nome do editor e na utilizac;:ão de ";"
antes da responsabilid ade secundária.
Afastam-se dessa pontuação
no símbolo utilizado para separac;:ão de zonas e na inexistência de
"( )"para os dados referentes à série.
Se

a necessidade de alteração da pontuação da NP 405 (1966)
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algo
era evidente, pelas raz ões já atrás apontadas, a solução,
vasto,
demasiado
nós
a
quanto
ambígua da ISO p ermitia um leque,
d e soluções.
A polémica subjacente a esta questão deixava perceber que,
iria acarretar desagrado, quer
qualquer que fosse a decisão,
junto dos técnicos da documentação, por não reconhecerem outra
pontuação além da prescrita pela ISBD, quer junto do utilizador
comum , para quem esta última pontuação seria demasiado hermética.
Daqui resultou a necessidade d e , na fase de inquérito do
Projecto, se auscultarem opiniões sobre este assunto, a fim de
mai s tarde se decidirem os reajustamento s a fazer de acordo com
as criticas recebidas.
As opiniões apontavam para a necessidade de uma maior evidência na separação entre o Autor e o Titulo pelo que se considerou útil a utilização do hifen . A contradição que parece resultar
inexistente na ISBD ,
da introdução de um elemento da pontuação,
por se consideabolida,
modo
certo
de
ntender,
e
nosso
em
ficou,
não sendo a de separação de zona, teria a
rar que a sua funQão,
vantagem de permitir e facilitar uma maior intelegibilid ade da
referência bibliográfica .
Com excepção dos dados referentes à série todas as restantes
opções se orientaram pela pontuação apresentada nos exemplos da
Norma ISO.

2.4.3- Forma dos Cabeçalhos
Conforme Ja referimos, foi nossa intenção conciliar as
exigências dos profissionais co m os interesses dos utilizadores
embora não nos afastando de um certo rigor
de forma a que,
técnico , também não tornássemos esta norma numas segundas r egras
de cata logaQ ão inacessivel ao utilizador e, consequentem ente, por
ele não aplicada.
Foi uma vez mais nesta linha de orientaoão que entendemos
dever respeitar a forma dos cabeçalhos de acordo com as "Regras
Portuguesas de Catalogação" para os casos de autor-pessoa física
e colectividade -autor, quer autor-institu ição, quer autor-grupo
eventual .
E, se nos pareceu acessível consignar na norma os princípios
já nos pareceu extremamente exiestabelecidos para estes casos,
aente e mesmo irrealista pretender que qualquer utilizador aplicasse os cabeçalhos especiais para publicações legislativas,
judiciais e relig.iosas.
Nestes ~asos entende mos que lhes seria mais fácil seguir uma
certa lógica de entrar sistematicame nte pelo titulo do documento
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ou
por um nome de um autor,
caso este aparecesse
como
responsabilid ade expressa.
Convém salientar que sobre este aspe c to não pudemos socorrer-nos da norma ISO, dado que nela este
tipo de documentos nem sequer foi contemplado.
Uma vez mais queremos sublinhar que a NP 405 não é uma norma
para a elaboracão de catálogos e que para tal,
isso si m, os
profissionais
deverão seguir com todo o rigor as
regras
preconizadas.
Isto mesmo é realoado no objectivo e campo de
aplicacão desta norma.

2.4.4- Autoria
Antes de fazermos algumas considerações sobre a determinação
da autoria, queremos também esclarecer que , por vezes, fizemos
algumas cedências no rigor terminológico para possibilitar ao
ut~lizador
uma melhor compreensão da norma .
E o caso da utilização do termo autor ou autoria em vez de responsabilid ade principal ou secundária por não ser um termo familiar ao utilizador,
o que poderia ser motivo para interpretaçõe s erradas.
Quanto à determinação da autoria, muito embora se seguissem
as regras estabelecidas , foi feita uma excepção para editores
literários, compiladores, anotadores e directores literários
permitindo-se a sua entrada como autores principais sempre que
aparecam destacados na página de titulo .
Isto porque nas
referências bibliográfica s não se fazem entradas secundárias e
não seria entendivel pelos utilizadores que um documento que
apresenta um nome de um responsável de forma bem
destacada
tivesse uma entrada pelo titulo como qualquer documento que não
refere uma responsabilid ade.
Convém salientar
precisamente a mesma
cremos! . . .

que também a respectiva norma ISO faz
cedência.
E uma questão de bom senso,

2.4.5- Utilizaoão de Maiúsculas
Não é novidade para ninguém que este ponto tem sido várias
vezes motivo de controvérsia, dado que as regras de catalogação
referem que o uso das maiúsculas é condicionado pelo uso da
lingua ou da escrita do documento e se
seguem, muitas vezes,
usos que não estão de acordo porque se ignoram as regras do pais.
Este aspecto também foi para n6s motivo de muita reflexão
de consultas várias.

l(XJ

e

Relativa mente ao caso da lingua e da escrita portugue sas,
entendem os dever seguir- se o estabele cido no prontuár io da lingua
portugue sa, pelo que preconiz ámos no projecto da norma, quer para
o uso
titulos de publicaç ões periódic as, quer para monogra fias,
o
cas
bibliote
nas
corrente
prática
fosse
embora
las,
de maiúscu
.
fias
monogra
das
titulos
os
para
ente
nomeadam
las,
minúscu
de
uso
a
Apesar de nos custar esta decisão, ela era, no entanto,
io
prontuár
pelo
única válida porque assentav a no estabele cido
ortográf ico e guia da lingua portugue sa.
ainda que não tivessem os
Ao fazermos a revisão do projecto ,
voltámos a reflecti r
ponto,
recebido qualquer critica a este
tomada de decisão,
nova
uma
a
então
sobre ele, o que nos levou
portugue sa. Mas,
lingua
da
ico
ortográf
baseada já no novo acordo
monogra fias se
de
títulos
nos
que
permitir
acordo
apesar de este
las, decidi minúscu
ou
ulas
c
maiús
as
e
ntement
indifere
possam usar
ador, que
normaliz
o
principi
um
cer
estabele
os
deveriam
mos que
evitasse a utilizaç ão das duas formas.
Dado que já era corrente a utilizaQ ão de minúscu las,
exceptua ndo, claro está, a primeira letra da primeira palavra do
As maiúscu las
foi este o principi o que estabelec emos.
titulo,
palavras dos
as
todas
de
usam- se , sim, para ás primeira s letras
titulos de publicaç ões periódic as.

2 . 4.6 - Listas Bibliogr áficas
A NP 405 1966 apenas na parte final aludia à apresent ação
das referênc ias bibliogr áficas em bibliogr afias e listas de refe rências que pouco ou nada esclarec ia . Achou- se, no entanto, que
era essencia l apresen tar principi es normaliz adores neste campo,
à semelhan ça da norma ISO 690 .
Assim, estabele ce- se que estas listas de refer~ncias bibliográficas sejam ordenada s alfabetic amente pelos apelidos do autor
ou numa sequênc ia numérica correspo ndente à ordem das citações do
texto.

2.4.6. 1- Apresent ação
Quanto à apresent ação das listas por ordem alfabéti ca fez-se
ainda uma especifi cação relativam ente a casos em que nelas
aparecem vários documen tos do mesmo autor ou todos os documen tos
do mesmo autor .
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2.4.6.2 - Ordem dos Elemen tos
Muito
e mbo ra
a orde m dos
ele mentos
da
refer~ncia
bibliog ráfica deva ser sempre respeit ada, entende mos que em
listas bibliog ráficas se justifi cava a permiss ão de, em certos
casos, destaca r o elemen to data, colocan do- o fora da ordem
estabel ecida.
Deveu- se este facto essenci alment e aos motivos que
passamo s a apontar :
Uma forma de citaQão permiti da pela norma é feita através
dos elemen tos autor - data-lo calizaç ão.
Neste caso ,
justifi ca- se
plenam ente que na respec tiva refer~n c ia bibliog ráfica se respeit e
a mesma ordem autor - data, de forma a verific ar - se a coer~ncia
desejad a.
Por outro lado, todos temos verific ado que é muito corren te
e m várias comuni dades cientif icas, utiliza r esta mesma ordem nas
listas de referên cias bibliog ráficas , pretend endo-s e, deste modo,
destac ar o elemen to data pela importâ ncia que reveste em termos
de actuali zação da informa Qão.
Pareceu -nos, pois, dever condesc ender neste ponto, permit indo um respeit o por uma prática muito usada e que , pelos motivos
apontad os, se justific ava.

2 . 4.7- Citaçõe s
De há muito que a necessi dade de princip ies
para a elabora ção das citaçõe s se fazia sentir.

orienta dores

A ISO,
conscie nte dessa lacuna, entende u consag rar ao
assunto uma parte signifi cativa , quer atra vés da análise das
relaçõ e s referên cias bibliog ráficas /citaçõ es, quer através de
indicaç ões metodo lógicas para a elabora ção de citaçõe s com base
em diverso s métodos : citaçõe s numéri cas,
em nota e citaçõe s
autor-d ata-loc alizaçã o.
Este
último
método sofreu
alguns
ajustam entos na versão de 1987, tendo sido especia lmente adoptad o
para bibliog rafias, nas quais o elemen to data é desloca do para
junto do autor.

Pela nossa parte,
entende mos que o texto
suficie ntemen te explic ito e abrange nte para apenas
traduçã o .

da ISO
merecer

era
uma

Inicial mente pensou -se q ue seria útil consign ar nesta Norma
algumas abrevia turas muito usadas no âmbito das Humani dades tais
co mo:
idem.
ibidem. ~ ~. etc . Contudo , a extensã o do documento parecia desaco nselhar a inclusã o desses dados vindo,
a
so luç ão apresen tada pela ISO para as segunda s citaçõe s, resolve r
uniformemente a heterog eneidad e das opções anterio res.
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Como elemento novo e dada a sua frequênc ia de utilizaç ão,
consigno u-se, apenas o caso de obras não consulta das e ·citadas
por outro(s) autor(es ) através do recurso às expressõ es "apud" ou
"cit. por".

3. REFLEXOES FINAIS
Pretende mos apresen tar a filosofi a subjacen te à revisão da
NP 405 . Ressaltam os ainda os seus aspectos mais s ignifica tivos
que, em nosso entender , merecem algumas reflexõe s.
informaQ ão,
A sua utilidad e para os profissi onais da
o
ísse
constitu
que
o
normativ
to
documen
um
de
dos
carencia
é
de
instrume nto de trabalho indispen sável para a sua activida
com
do
solicita
facto por todos nós reconhec ido e desde há muito
ins is tênc ia.
também, como já foi salienta do, a
Mas a NP 405 destina- se,
uma vasta audiênci a constitu ida pelos utilizad ores comuns que
listas de
necessita m de elaborar refer~ncias bibliogr áficas,
ada e
normaliz
forma
uma
de
adas
apresent
referênc ias e citações
.
corrente
uso
de
hoje
ias,
tecnolog
novas
exigida até pelas
de um nómero ~e publicaç ão em série ou de uma
ca ou técnica comprova a afirmaoã o de que uma
cientifi
fia
monogra
desses utilizad ores não está motivada para a
elevada
gem
percenta
observãn cia de principi es normativ os na preparao ão e elaboraç ão
dos documen tos por eles emitidos .

O manusear

existind o a NP 405 a que se
interess ará agora,
consulta
de
a flexibil idade e facilida de
dar
pretende u
ados e
interess
pelos
ão
aconselh áveis é promover a sua utilizaç
os
todos
de
junto
sensibil izaoão
de
acoões
efectuar
desde
ão
informaç
de
ência
transfer
de
interven ientes no processo
incluind o os
autores, serviços oficiais , entidade s privadas ,
conhecid o,
seja
to
documen
o
que
para
ais,
editores comerci
.
aplicado
mente,
divulgad o e, evidente

O que

Se até aqui, nós profissi 6nais da informao ão, nos sentiamo s
pouco motivado s para impor aos utilizad ores o uso de uma norma
a nossa
de futuro
e com grandes lacunas,
desactua lizada
dos
ão
orientao
responsa bilidade será maior na sua difusão e
edição,
sua
da
partir
Temos, a
utilizad ores na sua aplicaçã o.
mais força e mais autorida de para fomentar o seu uso generali zado.
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Que o desconh ecimen to da NP 405 nunca seja o motivo invocad o
para a s ua não utiliza oão, deverá ser a preocup aoão de todos os
respon sáveis.
O exemplo terá que partir dos profiss ionais da informa oão
que aplican do-a e divulga ndo-a nos seus servi~os podem e devem
ser os agentes privile giados no process o.
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