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Catalogação - finalidade 

2  

Padronizar 

Integrar 
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Princípios, regras e códigos de 
catalogação 
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Como descrever dados 
 

Como estabelecer 
pontos de acesso 
 

Como identificar uma 
obra 
 

Como possibilitar o 
acesso 
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Linha do tempo do desenvolvimento 
dos códigos de catalogação 
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1831 

91 Regras de 
Panizzi 

1852 

Código de 
Charles C. Jewett 

1876 

Regras para o 
catálogo 

dicionário 
(Cutter) 

1908 

Código da 
ALA 

1953 

 Princípios e 
regras de 

catalogação 
(Lubeztky) 

1961 

Princípios de 
Paris 

1998 

FRBR 

2007 

FRAD 

2009 

Princípios 
Internacionais 
de Catalogação 

2010 

RDA - 
toolkit 
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Controle de autoridade 

 

Unificar 

Padronizar 

Estabelecer relações  
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Pontos de acesso 
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Controle de autoridade - finalidade 

Objetiva evitar ambiguidades causadas por: 

homônimos,  

sinônimos ou  

diversidades de nomes pelos quais os 
pontos de acesso possam ser denominados 

Auxiliam no intercâmbio de informações 

Benéfico na redução dos custos globais para a 
manutenção e elaboração de bases de dados 
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Controle de autoridade 
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Unificar e padronizar, por meio da normalização, os pontos de acesso dos 
catálogos, permitindo uma recuperação confiável dos registros 
bibliográficos e de autoridade. 

Vários nomes              forma autorizada Mesmo nome             vários registros 

Arnaldo 

Antunes  

Antunes, Arnaldo, 1960- 

Arnaldo 
Augusto Nora 
Antunes Filho 
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Registro de autoridade 
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Forma 
autorizada Formas 

variantes 

Controlar 

 “o termo registro designa uma agrupação lógica de elementos ordenados 
segundo um critério determinado que configure uma entidade simples de 
informação a ser incluída em uma bibliografia, base de dados ou catálogo.” 
(JIMENÉZ PELAYO; GARCÍA BLANCO, 2002, p. 40, tradução nossa) 
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O modelo conceitual FRAD 

 Extensão do modelo conceitual FRBR 

 Entender como os dados de autoridade 
funcionam 

 Esclarecer conceitos fundamentais 

 Fornecer uma base para refinar e melhorar 
a prática da catalogação de registros de 
autoridades  

(IFLA WORKING GROUP ON FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND NUMBERING OF AUTHORITY RECORDS, 2013) 
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Requisitos Funcionais para Dados de 
Autoridade (FRAD) 

Estabelece as tarefas do usuário 

Define dezesseis entidades relacionadas ao 
registro de autoridade 

Estabelece atributos a cada uma das 
entidades 

Apresenta os relacionamentos existentes 
entre as entidades 
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Tarefas do usuário - FRAD 
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Fonte: IFLA WORKING GROUP ON FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND NUMBERING OF AUTHORITY RECORDS, 2013 

Encontrar uma 

entidade ou um conjunto de 
entidades que 

correspondam a critérios 
indicados no momento da 

busca. 

Identificar uma 

entidade confirmando se a 
entidade representada 
corresponde à entidade 

procurada, e distinguir entre 
duas ou mais entidades de 

características semelhantes. 

Contextualizar, ou 

seja, localizar uma pessoa, 
instituição, obra, etc. colocando-
a num contexto, esclarecendo a 

relação entre pessoas, 
entidades coletivas, obras, etc. 

Justificar ou 

documentar a razão de 
escolha do nome ou a 

forma do nome adotado em 
um ponto de acesso 

controlado  
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Entidades FRAD 
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Pessoa 

Família 

Entidades 

coletivas 

Obra Expressão 

Manifestação 

Item 

Conceito Objeto 

Evento 

Lugar 

Nome Identificador 

Ponto de 
acesso 

controlado 

Regras 

Agência 
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Atributos FRAD - exemplos 
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Entidades 
• Datas associadas ao nome 
• Título da pessoa 
• Gênero 
• Local de nascimento/morte 
• País 

Atributos 

• Lugar associado a entidade 
coletiva 

• Data associada 
• Língua 
• Campo de atividade 

• Nome da família 
• Tipo de família 
• História 
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Relacionamentos FRAD - exemplos 
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Relação de pseudônimo 
Clarice Lispector/ Helen Palmer 

Pessoas Pessoas e Entidades coletivas 

Relação de associação 
Arnaldo Antunes / Titãs 

Entre Entidades Coletivas 

Relação hierárquica 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos / Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Departamento de Filatelia 
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RDA - estrutura 

 Organizada segundo as entidades e relacionamentos 
do FRBR e do FRAD.  

 São 10 seções, compreendendo 37 capítulos,  

 O capítulo 0 – introdutório - apresenta os objetivos e 
suas principais características.  

 no capítulo preliminar de cada seção são apresentados: 

os princípios e objetivos 

os elementos essenciais (core elements) 

e a indicação de que seção se encontram as 
instruções específicas para o registro de cada um 
deles.  
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RDA - toolkit 
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Fonte: Resource Description & Access, 2019 
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RDA e registros de autoridade 

A RDA apresenta três estágios para o registro 
dos pontos de acesso das entidades Pessoa, 
Família e Entidade Coletiva 

registro dos atributos das entidades (Seção 3) 

registro dos relacionamentos entre as entidades 
(Seção 9) 

registro dos relacionamentos entre as entidades 
e a obra a ser catalogada (Seção 6) 
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Estrutura dos capítulos RDA para a construção de 
registros de autoridade (1) 

Entidade Pessoa Entidade Família Entidade Coletiva 

Nº Instruções Nº Instruções Nº Instruções 

9 Identificando pessoas 10 Identificando Famílias 11 Identificando Entidades Coletivas 

9.0 Finalidade e escopo 10.0 Finalidade e escopo 11.0 Finalidade e escopo 

9.1  

  

Diretrizes gerais sobre 

identificação de Pessoas  

10.1 Diretrizes gerais sobre 

identificação de Famílias 

11.1 Diretrizes gerais sobre 

identificação de Entidades 

Coletivas 

9.2 Nome da pessoa 10.2 Nome da Família 11.2 Nome da Entidade Coletiva 

9.3 Data associada à pessoa 10.3 Tipo de Família 11.3 Lugar associado à Entidade 

Coletiva 

9.4 Título da pessoa 10.4 Datas associadas à Família 11.4 Datas associadas à Entidade 

Coletiva 

9.5 Forma completa do nome 10.5 Lugar associado à Família 11.5 Instituição associada 

9.6 Outra designação 

associada à pessoa 

10.6 Membro proeminente da 

Família 

11.6 Número da Conferência, etc. 

9.7 Gênero 10.7 Título hereditário 11.7 Outra designação associada à 

Entidade Coletiva 

9.8 Local de nascimento 10.8 História da Família 11.8 Idioma da Entidade Coletiva 

9.9 Local de morte 10.9 Identificador para a Família 11.9 Endereço da Entidade Coletiva 
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Estrutura dos capítulos RDA para a construção de 
registros de autoridade (2) 
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Entidade Pessoa Entidade Família Entidade Coletiva 

Nº Instruções Nº Instruções Nº Instruções 

9.10  País associado à pessoa 10.10 Construindo pontos de 

acesso para 

representar Famílias 

11.10 Campo de atividade da Entidade 

Coletiva 

9.11  Local de residência     11.11 História da Entidade Coletiva 

9.12 Endereço da pessoa     11.12 Identificador para a Entidade 

Coletiva 

9.13 Afiliação     11.13 Construindo pontos de acesso 

para representar Entidades 

Coletivas 

9.14 Idioma da pessoa         

9.15 Campo de atividade da 

pessoa 

        

9.16 Profissão ou ocupação         

9.17 Informação biográfica         

9.18 Identificador para a pessoa         

9.19 Construindo pontos de 

acesso para representar 

pessoas 
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Entidade pessoa: comparativo entre alguns dos 
atributos FRAD, RDA e MARC21 Autoridade 
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Atributos FRAD 

Entidade Pessoa 

Instrução RDA MARC21 Autoridade 

Número Instrução 

Não contemplado 9.2 Nome da pessoa 100 1# $a 

100 2# $a 

Data associada à pessoa 9.3 Data associada à pessoa 100 $d 

Gênero 9.7 Gênero 375 $a 

Local de nascimento 9.8 Local de nascimento 370 $a 

Local de falecimento 9.9 Local de falecimento 370 $b 

País 9.10 País associada à pessoa 370 $c 

Idioma da pessoa 9.14 Idioma da pessoa 377 $a  

Campo de atividade 9.15 Campo de atividade da 

pessoa 

372 $a 

Profissão/Ocupação 9.16 Profissão ou ocupação 374 $a 

Biografia/História 9.17 Informação biográfica 678 $a 
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RDA/FRAD Mapeamento de alguns 
dos atributos da entidade Pessoa 
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FRAD - Atributo RDA – norma correspondente 
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Conhecido por 

  

9.2 – Nome da pessoa 

9.2.2 – Forma preferida do nome da pessoa 

9.2.3 – Forma variante do nome da pessoa 

      

Datas associadas à pessoa 9.3 - Datas associadas à pessoa (data de nascimento, 

morte e período de atividade) 
     

Não contemplado 9.5 – Forma completa do nome       

Gênero 9.7 - Gênero        

Local de nascimento 9.8 – Local de nascimento        

Local de falecimento 9.9 – Local de falecimento        

País 9.10 – País associado à pessoa       

Idioma da pessoa 9.14 – Idioma da pessoa       

Campo de atividade 9.15 – Campo de atividade        

Profissão/Ocupação 9.16 – Profissão ou Ocupação        

Biografia/História 9.17 – Informação biográfica       
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RDA/FRAD Mapeamento de alguns dos 
relacionamentos da Entidade Pessoa 
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FRAD - Relacionamento RDA – norma correspondente 
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Relacionamento “se denomina/é denominado” 

 nome 

9.2.2 – Nome preferido da pessoa 
      

Relacionamento de pseudônimo pessoa 9.2.3.4 – Nome verdadeiro 

29.4 – Registrando relacionamentos entre pessoas, 

famílias e entidades coletivas 

30.1 -  Pessoa relacionada 

      

Relacionamento de associação  família 29.1.3 – Relacionando pessoas, famílias ou entidades 

coletivas 

29.4 – Registrando relacionamentos entre pessoas, 

famílias e entidades coletivas 

      

Relacionamento de associação  entidade 

coletiva 

29.1.3 – Relacionando pessoas, famílias ou entidades 

coletivas 

29.4 – Registrando relacionamentos entre pessoas, 

famílias e entidades coletivas 

       

Relacionamento de pseudônimo  nome da 

pessoa 

9.2.2.8 – Indivíduos com mais de uma identidade 

9.2.3.4 – Nome real 
      

Relacionamento de nome anterior  nome da 

pessoa 

9.2.3.7 – Nome anterior da pessoa 
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Registro de autoridade de D. Pedro I 
(entidade pessoa) 
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RDA MARC 

Tag 

Campo MARC 21 Indicadores Dado 

  040 Fonte de catalogação # # $e rda 

9.3 046 Código Especial de datas # # $f 1798       g$ 1834 

9.2 100 Ponto de acesso – Nome pessoal 1 # $a Pedro $b I $c Imperador do Brasil $d 1798-1834  

9.10 370 Local associado # # $a Queluz, Portugal     $ b Queluz, Portugal 

9.16 374 Ocupação # # $a Imperador 

9.7 375 Gênero # # $a Masculino 

9.14 377 Idioma associado # # $ por 

9.5 378 Forma completa do nome # # $q Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier 

de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 

Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon 

9.2.3 400 Remissiva ver – Nome Pessoal 1 # $a Pedro $b IV $c Rei de Portugal $d 1798-1834 

30.1 510 Remissiva ver também – Entidade Coletiva 1 # $a Brasil $b Soberano (1822-1831 : Pedro I) 

8.12 670 Fonte positiva de dados # # $a (nasceu no Palácio de Queluz, Portugal, no dia 12 

de outubro de [...] fim do Império) $u 
https://www.ebiografia.com/dompedro_i/ 

9.17 678 Dado biográfico ou histórico 0 # $a Dom Pedro I (1798-1834) foi o primeiro 

Imperador do Brasil. Governou entre [...] vigorou de 

1824 até 1889 com o fim do Império.  
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Entidade família: comparativo entre alguns dos atributos FRAD, 
instrução RDA e campos MARC21 Autoridade 

Atributos FRAD 

Entidade Família 

Instrução RDA MARC21 Autoridade 

Número Instrução 

Não contemplado 10.2 Nome da família 100 3# $a 

Tipo de família 10.3 Tipo de família 376 $a 

Datas da família 10.4 Data associada à família 3# 100 $d 

Lugares associados à 

família 

10.5 Lugar associado à família 370 $c $e 

História da família 10.8 História da família 678 $a 

Não contemplado 10.6 Membro proeminente da 

família 

376 $b 

Não contemplado 10.7 Título hereditário 376 $c 
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RDA/FRAD Mapeamento dos 
atributos da entidade Família 

FRAD - Atributo RDA - Norma correspondente 

E
n

c
o

n
tr

a
r 

Id
e

n
ti

fi
c

a
r 

C
o

n
te

x
tu

a
li

z
a

r 

J
u

s
ti

fi
c
a

r 

Conhecido por 

10.2 – Nome da família 

10.2.2 – Forma preferida do nome da 

família 

10.2.3 – Forma variante do nome da 

família 

    

Tipo de família 10.3 – Tipo de família       

Datas associadas à família 10.4 – Datas associadas à família      

Lugares associados à família 10.5 – Lugares associados à família       

Não contemplado 10.6 – Membro proeminente da família       

Não contemplado 10.7 – Título hereditário       

Campo de atividade Não contemplado        

História da família 10.8 – História da família       
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RDA/FRAD Mapeamento dos 
relacionamentos da entidade Família 

FRAD - Relacionamento RDA - Norma correspondente 
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Relacionamento genealógico  família 31.1 – Família relacionada 

29.4 – Registrando relacionamentos entre pessoas, famílias e 

entidades coletivas 

       

Relacionamento entre fundadores  entidade 

coletiva 

29.1.3 – Relacionando pessoas, famílias ou entidades coletivas 

29.4 – Registrando relacionamentos entre pessoas, famílias e 

entidades coletivas 

31.1.1.3 – Registrando relacionamento com uma determinada 

família 

      

Relacionamento de propriedade  entidade 

coletiva 

29.1.3 – Relacionando pessoas, famílias ou entidades coletivas 

29.4 – Registrando relacionamentos entre pessoas, famílias e 

entidades coletivas 

31.1 – Família relacionada 

  

Relacionamento de forma linguística alternativa 

 nome de família 

10.2.3.4 Forma linguística alternativa do nome 
      

Relacionamento “se denomina/é denominado” 

 nome 

10.2 - Nome da família 
      

Relacionamento “atribuído/é atribuído à”  

identificador 

10.9 – Identificador para a família 
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Registro de autoridade da Família Orleans e Bragança 
(entidade família) 
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RDA MARC 

Tag 

Campo MARC 21 Indicadores Dado 

  040 Fonte de catalogação # # $e rda 

10.2 100 Ponto de acesso – Nome da Família 3 # $a Orleans e Bragança (Família : $c Brasil) 

10.5 370 Local associado # # $c Brasil 

10.3 

10.6 

376 Informação da Família # # $a Família Real 
$b Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 

10.8 377 Idioma associado # # $ por 

10.2.3 400 Remissiva ver – Nome da Família 3 # $a Família Imperial Brasileira 

10.2.3 400 Remissiva ver – Nome da Família 3 # $a Família Orleans e Bragança 

10.6 

31.1 

500 Remissiva ver também 3 # $i Progenitor $a Pedro I $c Imperador do Brasil $d 1798-1834 

8.12 670 Fonte positiva de dados # # $a Wikipédia, acesso em 30 de março, 2015 $b (A família imperial 

brasileira tem sua origem na família real portuguesa, [...]. Fundada 

por dom Pedro de Alcântara de Bragança.)  

$u http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_imperial_brasileira#Fam.C3.ADlia_imperial  

10.9 678 Dado biográfico ou histórico 0 # $a A família imperial brasileira tem sua origem na família real 

portuguesa, [...]. Fundada por dom Pedro de Alcântara de 

Bragança,[..] a casa imperial brasileira foi soberana de 1822, 

quando Pedro de Alcântara proclamou a independência do 

território brasileiro, até 1889, quando a proclamação da república 

brasileira derrubou a monarquia e dom Pedro II.$u 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_imperial_brasileira#Fam.C3.ADlia_imperial  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_imperial_brasileiraFam.C3.ADlia_imperial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_imperial_brasileiraFam.C3.ADlia_imperial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_imperial_brasileiraFam.C3.ADlia_imperial
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Entidade coletiva: comparativo entre alguns dos atributos 
FRAD, instrução RDA e campos MARC21 Autoridade 

Atributos FRAD 

Entidade Coletiva 

Instrução RDA MARC21 Autoridade 

Núme
ro 

Instrução 

Não contemplado 11.2 Nome da entidade 

coletiva 

110 $a $b 

Local associado à entidade 

coletiva 

11.3 Lugar associado à 

entidade coletiva 

370 $c $e 

Data associada à entidade coletiva 11.4 Data associada à entidade 

coletiva 

111 $d 

Campo de atividade 11.10 Campo de atividade da 

entidade coletiva 

372 $a 

História 11.11 História da entidade 

coletiva 

678 $a 
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RDA/FRAD Mapeamento dos 
atributos da Entidade Coletiva 

FRAD - Atributo RDA – Norma correspondente 
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Conhecido por 

11.2 – Nome da entidade coletiva 

11.2.2 – Nome preferido da entidade coletiva 

11.2.3 – Forma variante da entidade coletiva 

      

Lugar associado à entidade coletiva 11.3 – Lugar associado à entidade coletiva      

Data associada à entidade coletiva 11.4 – Data associada à entidade coletiva      

Não contemplado 11.5 – Instituição associada       

Não contemplado 11.6 – Número da Conferência, etc.      

Outra informação associada à entidade coletiva 11.7 – Outra designação associada à entidade 

coletiva 
      

Idioma da entidade coletiva 11.8 – Idioma da entidade coletiva       

Endereço 11.9 – Endereço da entidade coletiva        

Campo de atividade 11.10 – Campo de atividade da entidade coletiva        

História 11.11 – História da entidade coletiva       

Atribuído por 11.12 – Identificador da entidade coletiva        
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RDA/FRAD Mapeamento dos 
relacionamentos da Entidade Coletiva 

FRAD - Relacionamento RDA – Norma correspondente 
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Relacionamento hierárquico  entidade coletiva 32.1 – Entidade coletiva relacionada        

Relacionamento sequencial  entidade coletiva 32.1 – Entidade coletiva relacionada        

Relacionamento de nome completo  nome da 

entidade coletiva 

11.2.3.4 – Nome expandido 
      

Relacionamento de acrônimo/iniciais/abreviaturas  

nome da entidade coletiva 

11.2.3.5 – Acrônimos / siglas / forma abreviada 
      

Relacionamento de forma linguística alternativa  

nome da entidade coletiva 

11.2.3.6 – Forma linguística alternativa 
      

Relacionamento de outra forma variante do nome 

nome da entidade coletiva 

11.2.3.7 – Outra forma variante do nome 
      

Relacionamento “se denomina/é denominado”  nome 11.2 – Nome da entidade coletiva       

Relacionamento “atribuído/é atribuído à”  identificador 11.12 – Identificador para a entidade coletiva       

30  



Denise Mancera Salgado 

Registro de Autoridade do Reinado de Pedro I 

RDA MARC 

Tag 

Campo MARC 21 Indicadore

s 

Dado 

  040 Fonte de catalogação # # $e rda 

11.4 046 Código Especial de datas # # $s 1822      $t 1831 

11.2 110 Ponto de acesso – Entidade 

Coletiva 

2 # $a Brasil  $b Soberano (1822-1831 : Pedro I) 

11.3 370 Local associado # # $c Brasil 

11.8 377 Idioma associado # # $ por 

32.1 500 Remissiva ver também – 

Nome Pessoal 

1 # $a Pedro $b I $c Imperador do Brasil $d 1798-1834 

8.12 670 Fonte positiva de dados # # $u https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_reinado 

10.9 678 Dado biográfico ou histórico 0 # $a dado ao período da história brasileira em que 

Pedro I do Brasil governou o Brasil como 

Imperador, entre 7 de setembro de 1822, data em 

que proclamou a independência do Brasil, e 7 de 

abril de 1831, quando abdicou do trono 

brasileiro.$u https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_reinado 
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