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Sobre o estudo

• Relato de experiência

• Resultados da dissertação defendida em 2018

• Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização 

do Conhecimento da Escola Ciência de Informação da 

UFMG.
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Resource Description and Acess (RDA)

• São normas e orientações para catalogação 

que padronizam a descrição de dados dos 

recursos informacionais.

• Foi lançado em 2010 

• Surge devido a necessidade de atualização do 

AACR2
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A configuração de algumas regras da 
RDA:

• Permite opções e escolhas do catalogador

• Permite julgamento do catalogador

• Necessidade de decisões locais sobre as 

práticas de catalogação.
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Regra (0.6 RDA) - Elementos 
essenciais 

• Estabelece que, além dos elementos considerados

essenciais para a descrição dos recursos informacionais de

uma obra, expressão, manifestação e item, o catalogador

deverá incluir todos os elementos “core-if”, que são os

elementos necessários, para casos específicos, que

diferencia um recurso de outro que tenha identificação

similar (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 2016).
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Política de catalogação. 

• El Sherbini (2013), Mering, M. (2014) e Parent

(2014) recomendam a elaboração da política 

de catalogação. 
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Política de catalogação

• É composta de decisões institucionais e 

técnicas que visam orientar o catalogador em 

todo o processo de catalogação e, ainda, no 

processo de transição entre a RDA e os 

códigos de catalogação anteriores.
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Desafios para elaborar a política de 
catalogação 

• Identificar os tipos de decisões sobre a prática

de catalogação com a RDA em todos os casos

que são necessários. (MCCUTCHEON, 2012)

• Testes, discussões e treinamento da equipe

(MERING, 2014)
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Objetivo geral

• Estabelecer premissas normativas como

subsídios para a construção da política de

catalogação em RDA para o Sistema de

Bibliotecas da Universidade Federal de Minas

Gerais (SB/UFMG).
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Objetivos específicos
• (1) comparar as principais regras de catalogação do 

AACR2r que tiveram alteração na RDA; 

• (2) identificar junto aos bibliotecários catalogadores da 

instituição quais das principais regras de catalogação 

que foram alteradas e propostas na RDA devem ser 

padronizadas na política de catalogação do SB/UFMG; 

• (3) apresentar uma proposta das premissas normativas 

para compor a política de catalogação em RDA do 

SB/UFMG.
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Metodologia
• O estudo é  exploratório e descritivo;

• Abordagem qualitativa, 

• É um estudo de caso no Sistema de Bibliotecas da 

UFMG

• Procedimentos usados para coleta de dados: pesquisa 

bibliográfica, questionário e entrevistas com grupos 

focais.

• Sujeitos: 77 Bibliotecários catalogadores do SB/UFMG
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Sobre o Sistema de Bibliotecas da 
UFMG

• Composto por 25 bibliotecas
• Não adotou a RDA 
• AACR2r (2002) 
• MARC 21
• Não possui uma política de catalogação 

formalizada;
• Software Pergamum como Sistema de 

Recuperação da Informação
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Quadro comparativo com 22 regras da 
RDA

(I) Regras gerais
1-Uso dos colchetes; 
2-Incorreções de gravação; 
3-Abreviaturas; 
4-Uso de maiúsculas; 
5-Criação de um novo registro; 
6-Elementos essenciais para descrição; 
7-Fontes de informação;
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(II) Regras para descrição 
8-Título principal; 
9-Indicação de responsabilidade;
10-Indicação de responsabilidade e obras 

colaborativas; 
11-Indicação da edição; 
12-Área de publicação; 
13-Lugar, editor e data de publicação
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(II) Regras para descrição 
14 Extensão; 
15 Páginas não numeradas e o termo 

"aproximadamente";
16 Folhas ou páginas de lâminas não 

numeradas; 
17 Categorização de recursos versus

Designação Geral de Materiais (DGM);
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(III) Regras para pontos de acesso 

18-Pontos de acesso para pessoas e órgãos 

corporativos; 

19-Designação de relacionamento; 

20 -Partes das escrituras sagradas e acréscimos;

21-Tratados com mais de três signatários; 
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• (IV) Regra para registro do título preferido 
para compilação de obras 

22 - Compilações que não possuem título 
coletivo.
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1º etapa – Quadro comparativo
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2º etapa – Questionário



2º etapa - Resultado
• As regras que obtiveram maior quantidade de 

indicações para padronizar na política foram: 
1. Uso de maiúscula (42 apontamentos);
2. Indicação de responsabilidade (38 apontamentos);
3. Extensão (37 apontamentos); 
4. Indicação de edição (33 apontamentos); 
5. Pontos de acesso para pessoas e órgão coorporativos 

(33 apontamentos)
6. Designação de relacionamento (33 apontamentos). 
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3º etapa - entrevista com grupos 
focais

• Grupo focal 1 (GF1) e grupo focal 2 (GF2).

• (GF1) 4 participantes

• (GF2) 5 participantes

• Experiência na catalogação: mais de 5 anos
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Analise global

Regras indicadas para ser padronizar na política 
de catalogação

1. Uso de maiúsculas,
2. Indicação de responsabilidade de obras 

colaborativas
3. Elementos essenciais de descrição

23



Analise global

Regras sem necessidade de padronização na
política de catalogação da instituição.

• Indicação de edição

as opiniões dos bibliotecários foram unânimes no
sentido de não precisar padronizá-la na política,
indicando que a regra deve ser seguida conforme
orientação da RDA.
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Analise global
Regras consideradas indefinidas

1. Indicação de responsabilidade, 
2. Extensão
3. Categorização de recursos (Tipo de conteúdo; Tipo 

de suporte e Tipo de mídia). 

• OBS.: no questionário, elas foram indicadas para 
serem padronizadas na política de catalogação; nas 
entrevistas com os grupos focais não houve um 
consenso dos bibliotecários sobre a inclusão ou 
não delas na política de catalogação. 
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A discordância ocorreu pelos 
seguintes fatores

• Pouco entendimento sobre à regra 
• Dificuldade de aceitação da regra
• Apego ao antigo código
• Resistência à regra da RDA
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Resultado

• Elaboração da proposta com as premissas
normativas para construção da política de
catalogação do SB/UFMG.

• O esboço foi baseado na literatura sobre
política de catalogação, política de
catalogação em RDA e nos resultados da
análise global apresentados neste estudo.
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proposta com as premissas normativas para 
construção da política de catalogação do 

SB/UFMG.
• Regras gerais de descrição 

• Tipo do idioma e o tipo de alfabeto
• Elementos essenciais para descrição – além 

dos elementos considerados essenciais pela 
norma*

• Fontes de informação
• Criação de um novo registro
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Proposta com as premissas normativas para 
construção da política de catalogação do SB/UFMG.

• Regras para descrição dos recursos informacionais
• Indicação de responsabilidade relativo ao título 

principal
• Indicação de responsabilidade para obras 

colaborativa
• Extensão, páginas não numeradas e o termo 

aproximadamente; folhas ou páginas de lâminas não 
numeradas (padronização dos termos que serão 
adotados para transcrição desses elementos)

• Categorização de recursos (tipo de conteúdo, tipo 
de mídia, tipo de suporte)
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Proposta com as premissas normativas para 
construção da política de catalogação do SB/UFMG.

• Regras para pontos de acesso
• Pontos de acesso para pessoas e órgãos

corporativos
• Designação de relacionamento
• Partes das escrituras sagradas e acréscimos
• Tratados com mais de três signatários
• Registro do título principal para

compilações de obras
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Considerações finais

• Constatou-se que, para implantar a RDA no
processo de catalogação, é aconselhável que a
instituição estabeleça a política de catalogação.

• Para elaborá-la, tanto as decisões adotadas como
a escolha das regras da RDA que deverão ser
padronizadas no documento devem ser
estabelecidas conforme os objetivos da
instituição e considerando-se os benefícios para
os usuários.
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Considerações finais
• Conclui-se que é necessário que a equipe responsável 

pela elaboração da política de catalogação tenha
• experiência na prática de catalogação,
• conhecimento da RDA e AACR
• capacidade de visualização no catálogo sobre os 

benefícios alcançados pelos usuários com a nova 
norma. 

recomenda-se
estudos e treinamentos para a equipe sobre a RDA e 
AACR

32



Referências
• AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. RDA: Resource Description and Access. 

Chicago: American Library Association Ottawa; Canadian Library 
Association London; Charteres Institute of Library and Information 
Professionals, 2016. Disponível em: http://access.rdatoolkit.org/ Acesso 
em: 1.º set. 2018.

• EL-SHERBINI, M. RDA: Estrategies for Implementation. Chicago: Ala 
Editions, 2013.

• MCCUTCHEON, Sevim. Designing policy for copy cataloging in RDA. Library 
Collections, Acquisitions, & Technical Services, v. 36, n. 3–4, p. 69-78, 
2012.

• MERING, M. The RDA workbook: learning the basics of Resource 
Description and Access. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, 
2014.

33



Referências
• MODESTO, F. Universo RDA: conceitos, inovações e perspectivas. V Encontro do 

Sistema de Bibliotecas da UFMG Biblioteca e Inovação & II Ciclo de Formação de 
Editores 11 a 13 de setembro de 2018. YouTube, 13 de setembro de 2018. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nEBIB96ubZw&t=8684s>. 
Acesso em: 13 set. 2018. 

• OLIVER, C. Introdução à RDA: um guia básico. Tradução de Antonio Agenor Briquet
de Lemos. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2011.

• PARENT, M. Implementing RDA in a time of change: RDA and system migration at 
RMIT University. Cataloging and Classification Quarterly, vol. 52, n. 6-7, 2014. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2014.889058. Acesso em: 17 
nov. 2017.

• TILLETT, B. RDA, or The Long Journey of the Catalog to the Digital Age. Italian 
Journal of Library, Archives, and Information Science, vol. 7, n. 2 (May 2016): Art: 
#11643. DOI: 10.4403/jlis.it-11643. Disponível em: 
https://www.jlis.it/article/view/11643. Acesso em: 10 nov. 2016. 

34



Questões?

Cleide Vieira de Faria
Instituição: UFMG
E-mail: cleidevf@gmail.comFoto


