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A diversidade de publicações lançadas nas últimas décadas, em novos
formatos e em diferentes plataformas de informação, exigem adequações
nas normas de catalogação. Os mantenedores do AACR2, um dos códigos
mais usados mundialmente, decidiram desenvolver novas regras para
atender a essas necessidades. Surgiu, então a RDA - Resource Description
and Access, baseada nos modelos conceituais de entidade-relacionamento
-  FRBRs,  projetada  para  o  ambiente  digital  e  com  um  escopo  mais
abrangente. Na catalogação, o trabalho de autoridade é uma das tarefas
mais importantes, por reduzir ambiguidades e conflitos nos registros nos
catálogos.  O  AACR2R não  fornece  regras  muito  consistentes  para  a
descrição de dados de autoridade, prevendo apenas entradas autorizadas
e remissivas de nomes. Já a RDA apresenta instruções mais abrangentes
para  a  manutenção  do  catálogo  de  autoridades,  além  de  evidenciar
ligações com os registros bibliográficos. A justificativa para esta pesquisa
está relacionada à escassez de trabalhos científicos sobre o controle de
autoridade e sobre as normas RDA, e pela necessidade em abordar o tema
controle de autoridade,  com enfoque nas entidades de nome pessoal.
Buscar respostas sobre contribuições para o controle de autoridade de
nome pessoal, na catalogação de registros de autoridade com o uso da
RDA, no quesito consistência e viabilidade de implementação no catálogo
do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais –
SB/UFMG, é a questão de pesquisa deste estudo, cujo principal objetivo é
“Identificar  as  contribuições  mais  significativas  da  RDA para  maior
consistência  no controle  de autoridade de nome de pessoa local,  e  a
viabilidade de sua implementação no catálogo bibliográfico da UFMG”.
Com uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva,
utilizou-se de um estudo de caso como estratégia de investigação. Como
procedimentos metodológicos, elaborou-se a caracterização das regras
para registros de autoridade em ACR2R e RDA, baseada na literatura, e
realizou-se  um  experimento  de  catalogação,  através  da  criação  e
implementação  de  registros  de  autoridade  de  pessoas,  com  o  uso
alternado  das  duas  normas,  cuja  amostra  foi  constituída  por  95
pesquisadores  da  UFMG.  Como  resultado,  foram  identificadas
características essenciais da RDA para registros de autoridade de nome
pessoal local e delineadas premissas para uma possível implantação da
RDA no SB/UFMG. Concluiu-se que a RDA traz grandes contribuições
para o Controle de Autoridade, melhorando a consistência do catálogo das
bibliotecas  universitárias,  pois  autoriza  uma  descrição  robusta  e
consistente  dos  dados,  pela  possibilidade  de  inclusão  de  atributos
específicos  aos  nomes  e  de  ampliação  dos  relacionamentos  entre
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entidades. Considerou-se, ainda, que a RDA favorece a navegação e a
descoberta de recursos informacionais pelos usuários e amplia a noção de

Prof. Cíntia de Azevedo Lourenço (ECI/UFMG)

Prof. Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan (ECI/UFMG)

Prof. Gercina Ângela de Lima (ECI/UFMG)

Prof. Elisângela Cristina Aganette (ECI/UFMG) - suplente

Comissão Examinadora

22 de fevereiro de 2022
10:00h

por videoconferência


