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Catálogos

Usuário Catálogo Acervo



Catalogação

Atividade de elaborar representações de 
documentos de modo a identificá-los, 
individualizá-los e permitir sua recuperação de 
modo mais eficiente possível, poupando tempo e 
energia do usuário.

 “Poupe o tempo do leitor”

Poupe o tempo do catalogador!



Regras de catalogação

Escopo das regras de catalogação

Descrição dos aspectos de forma (descrição 
bibliográfica)

Atribuição dos pontos de acesso de 
responsabilidade e de títulos



AACR2

Código de Catalogação 
Anglo-Americano

1967, 1978,... 2002

Organizado pelo tipo de 
documento

Regras de catalogação para 
um contexto não digital



Necessidade de mudanças

 Impacto das Tecnologias de Informação e 
Comunicação no cenário informacional
Novos tipos de documentos
Novos tipos de conteúdo
Novas formas de acesso
Novos suportes para o armazenamento
Novas necessidades de informação



Objetivos do RDA

Resource Description and Access
 Recursos: Descrição e Acesso

 Descrição de Recursos e Acesso

O RDA é um código de catalogação

 Voltado ao ambiente digital

 Para ser utilizado além da comunidade de bibliotecas

 Descrição de todo tipo de conteúdo e de mídia



Substituição do AACR2

 Surgiu a partir dos estudos para a atualização do 
AACR (AACR3)

Manter a compatibilidade entre os registros 
criados com o AACR2 e os registros criados com o 
RDA



RDA Toolkit

 Ferramenta online

 Funcionalidades de busca e de navegação

Personalização

Conteúdo adicional

 Inscrição anual
Único usuário: US$ 195
 Instituição: US$ 325 + US$ 55 (por usuário)

Versão impressa: US$ 150



RDA Toolkit

Screen image from the RDA Toolkit (www.rdatoolkit.org) used by permission of the Co-Publishers for RDA (American Library Association, Canadian Library 
Association, and CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals)



RDA e FRBR

A organização do RDA segue o FRBR
 FRBR - Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos

Modelo conceitual

Define
 Objetos que são de interesse dos usuários 

(entidades)

 Características dos objetos (atributos)

 Relações entre os objetos (relacionamentos)



Estrutura do RDA

AACR2

Partes (I e II)
Capítulos

Áreas
Elementos

Regras

Partes (Atributos e 
Relacionamentos)
Seções

Capítulos
Elementos

Regras

RDA



Registro dos Atributos

Manifestação e item 1

Obra e expressão 2

Pessoa, família e entidade coletiva 3

Conceito, objeto, evento e lugar4



Registro dos Relacionamentos

Relacionamentos primários5

Pessoas, famílias e entidades coletivas e o recurso6

Assuntos7

Obras, expressões, manifestações e itens8

Pessoas, famílias e entidades coletivas9

Conceitos, objetos, eventos e lugares10



Estrutura do RDA

Cada seção contém um capítulo inicial com regras 
gerais e capítulos com regras específicas

 Seção 1: Registro dos atributos de manifestação e 
de item
 Capítulo 1: Diretrizes gerais para o registro dos atributos 

de manifestações e de itens

 Capítulo 2: Identificação de manifestações e de itens

 Capítulo 3: Descrição dos suportes

 Capítulo 4: Provendo aquisição e acesso à informação



Redação das regras

2.5 Indicação de edição

2.5.2 Designação de edição
2.5.2.1 Escopo
2.5.2.2 Fonte de informação
2.5.2.3 Registro da designação de edição

Registre a designação de edição aplicando 
as instruções básicas dadas em 2.5.1.



O que muda
com o RDA?



Pontuação e transcrição

Fonte: LC



Abreviaturas



Novos elementos



“Regra de três”



Designadores de relacionamento



RDA e MARC 21

É possível?



RDA e MARC 21

Regras de catalogação (AACR2, RDA, etc.)

Conjuntos de instruções para o registro dos 
dados catalográficos

 Formatos (MARC 21, MODS, UNIMARC, etc.)

Estruturas para a identificação dos dados 
catalográficos de modo processável por 
computadores

As regras de catalogação independem dos 
formatos



Screen image from the RDA Toolkit (www.rdatoolkit.org) used by permission of the Co-Publishers for RDA (American Library Association, Canadian Library 
Association, and CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals)



Novos campos/subcampos

Registros bibliográficos:
 264 – Produção, publicação, distribuição, manufatura e 

copyright
 336 – Tipo de conteúdo
 337 – Tipo de mídia
 338 – Tipo de suporte
 347 – Características de arquivo digital

 $a – Tipo de arquivo
 $b – Formato de codificação
 $c – Tamanho do arquivo
 $d – Resolução

 380 – Forma da obra
 382 – Meio de performance



Novos campos/subcampos

Registros de autoridade:

 368 – Outros atributos de pessoa ou de entidade 
coletiva

 370 – Local associado

 371 – Endereço

 372 – Campo de atividade

 373 – Grupo associado

 374 – Ocupação

 375 – Gênero

 376 – Informação sobre a família

 378 – Forma completa do nome pessoal



Registros RDA/MARC 21



Registros RDA/MARC 21



Quem já está utilizando o RDA

 Austrália
 National Library of Australia e outras bibliotecas

 Singapura
 National Library of Board of Singapore

 Reino Unido e Irlanda
 British Library, Bibliographic Data Services, Cambridge University 

Library, OLIS/Bodleian Library, Trinity College, University of Warwick

 Estados Unidos
 Library of Congress, National Agricultural Library, National Library of 

Medicine, Brigham Young University, Stanford University, University 
of Chicago

Who's Cataloging in RDA, 2013

Apresentação-RDA-Pergamum.pptx


Quem já está utilizando o RDA
 No Brasil: Universidade de Caxias do Sul

Votto, 2013

http://processotecnicoucs.wordpress.com/2013/02/18/biblioteca-da-ucs-passa-a-utilizar-os-campos-da-rda-para-marc-autoridades/


Preparação para o RDA

RDA Toolkit: rdatoolkit.org
Acesso livre por 30 dias: rdatoolkit.org/trial

Tutoriais
 Inglês: rdatoolkit.org/training
Espanhol: 

loc.gov/catworkshop/courses/rda_naco_spanish.html

http://rdatoolkit.org/
http://www.rdatoolkit.org/trial
http://rdatoolkit.org/training
http://www.loc.gov/catworkshop/courses/rda_naco_spanish.html


Bibliografia brasileira sobre o RDA

 Livros

Artigos

Dissertações e trabalhos de conclusão de curso

 Slides

Cursos e eventos

fabricioassumpcao.com/bibliografia-rda

http://fabricioassumpcao.com/bibliografia-rda


Em síntese...

Catalogação & Códigos de catalogação

RDA: substituto do AACR2

RDA
Ambiente digital
Conteúdo e mídia
 FRBR

Diferenças entre AACR2 e RDA

RDA no MARC 21

Bibliografia RDA, eventos e cursos



Bibliotecário, o que o RDA está 
tentando dizer é...

Você não está mais catalogando em 
uma ficha, então não aja como se 

estivesse!
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Obrigado!
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