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Introdução
• Em 2014, Margaret Mering, publicou o livro “The RDA 

workbook”
• Obra para uso didático, foi escolhida como base para 

uma disciplina sobre RDA. 
• Disciplinas chamadas “tópicos” - permitem a inserção 

de conteúdos atuais na matriz. de conteúdos atuais na matriz. 
• No primeiro semestre de 2016 foi ofertada pela 

primeira vez a disciplina “Tópicos em Catalogação e 
Classificação da Informação D: MARC, RDA e 
metadados”. 

• Três anos de oferta ininterrupta e atendendo a três 
turmas por ano.
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O manual de RDA
• Mering (2014), estrutura o conteúdo em quatro 

capítulos:
• Capítulo 1 - uma visão geral do modelo conceitual 

FRBR. 
• Capítulo 2 - destaca dez tópicos importantes para a 

implementação da RDA, e discute a catalogação em implementação da RDA, e discute a catalogação em 
RDA com o formato MARC. 

• Capítulo 3 - aborda a questão do controle de 
autoridade 

• Capítulo 4 – destaca as questões gerenciais 
necessárias à implementação da RDA.
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Destaques da RDA
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O manual de RDA
• Realizou-se uma rápida revisão sobre o formato MARC.
• Além do MARC, a disciplina aborda outros padrões de 

metadados, utilizados e desenvolvidos para a 
implementação da RDA: Dublin Core, MODS e BIBFRAME.

• A metodologia de ensino do RDA foi aplicada usando como 
base os capítulos 1 a 3 do livro de Margareth Mering. base os capítulos 1 a 3 do livro de Margareth Mering. 

• O capítulo 4 não é utilizado, pois aborda as questões de 
gestão da implementação - necessitariam de uma disciplina 
específica 

• Entretanto, alguns pontos específicos são colocados 
durante as aulas, como por exemplo, a necessidade de se 
construir uma Política de Catalogação para a 
implementação da RDA. 
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O manual de RDA
• Aborda a estrutura do FRBR utilizada pela RDA 

propondo atividades:
• que exercitam a percepção dos alunos das quatro 

entidades básicas
• que complementam a teoria
• que reforçam a mudança na percepção do aluno • que reforçam a mudança na percepção do aluno 

sobre os elementos de descrição
• A atividade - um texto onde recursos bibliográficos 

diversos são apresentados e o objetivo é localizar 
quatro obras e agrupá-las com suas expressões, 
manifestações e itens respectivos.
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Atividade 
para 

entender 
as 

Entidades Entidades 
do FRBR
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O manual de RDA

• Na outra atividade os alunos são encorajados 
a navegar pelo sumário da RDA, para localizar 
a regra RDA para elementos específicos da 
descrição. 

• Um dos pontos ricos da proposta da autora é a • Um dos pontos ricos da proposta da autora é a 
oferta de três “Guias Rápidos”. 

• Esses guias são uma espécie de suporte para a 
realização das tarefas com o objetivo de 
ajudar os alunos na resolução dos exercícios.
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Navegação pelo RDATookit
Exemplo: A página de rosto do livro inclui Lendo os clássicos com C.S. Lewis.

O título encontrado em uma página de rosto é um elemento da(o) ________________.
(    ) obra
(    ) expressão
(    ) manifestação
(    ) item

O número de instruções RDA para gravar o título principal é ________________.

Fonte: MERING (2014)

O número de instruções RDA para gravar o título principal é ________________.

Resposta: manifestação  e  RDA 2.3.2.7

O caminho para a resposta através da Tabela de Conteúdo do RDA:
Seção 1: Registro de atributos de manifestação e de item 

Capítulo 2: Identificação de manifestações e itens
2.3 Título

2.3.2 Título principal
2.3.2.7 Registrando o título principal
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O manual de RDA

• Dessa maneira, os alunos vão 
progressivamente assimilando os conceitos da 
RDA para na sequência navegar pelos 
capítulos da norma. capítulos da norma. 

• As próximas atividades são de catalogação em 
RDA com a utilização do formato MARC 
(bibliográfico e de autoridade)
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Catalogação em RDA
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MARC autoridade em RDA
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A atividade final

• A última atividade foi estruturada pela 
professora, utilizando o Dublin Core.

• Porque outros padrões como BIBFRAME e 
MODS, não foram possíveis de implementação MODS, não foram possíveis de implementação 
nos laboratórios do curso.

• O Dublin Core tem geradores disponíveis 
online que facilitam a atividade.
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Catalogando em RDA com o DC
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Considerações finais
• Após a oferta da disciplina para 9 turmas, observou-se:

• que o uso do manual é eficiente e de fácil 
compreensão pelos alunos. 

• a maior dificuldade tem sido a tradução dos 
exercícios para o português.

• Nos dois primeiros anos de oferta da disciplina os • Nos dois primeiros anos de oferta da disciplina os 
exercícios foram realizados com citação de obras em 
língua inglesa. 

• Aos poucos essas citações foram sendo traduzidas.
• O ideal seria substituir as obras citadas por obras 

existentes no Brasil. 
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Considerações finais
• Um ponto muito positivo – os exercícios são 

passíveis de ser realizados apenas com a 
navegação pelo sumário da RDA, disponível 
gratuitamente no RDAtookit.

• A questão do controle de autoridade é um ponto 
que necessitaria de mais aprofundamento e do 

• A questão do controle de autoridade é um ponto 
que necessitaria de mais aprofundamento e do 
desenvolvimento de atividades mais consistentes. 

• Um tópico fundamental que não é abordado no 
manual - refletir acerca das opções de padrões de 
metadados para implementação da RDA, além do 
formato MARC.
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Considerações finais

• Duas questões importantes para a formação do 
bibliotecário brasileiro:
• a gestão da implementação 

• política de catalogação, • política de catalogação, 
• treinamento de pessoal, 
• capacidade tecnológica da instituição, 
• suporte técnico de empresas de software, 
• entre outros; 
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Considerações finais

• Duas questões (continuação):
• a importância de estudo de outros padrões 

de metadados para essa implementação -
analisar e avaliar os pós e os contras:analisar e avaliar os pós e os contras:
• continuar com o formato MARC. 
• migrar para um padrão mais adequado 

ao ambiente web.
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Questões?
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