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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

I Encontro de RDA no Brasil, realizado de 16 a 18 de abril de 2019, no Hotel Quinta da Bica 

d’Água, em Florianópolis/SC, promovido pela Universidade Estadual de Santa Catarina. 

RDA - Recursos, Descrição e Acesso (Resources Description Acess) surgiu com a necessidade de 

uma nova abordagem para as regras de catalogação para contemplar os atuais recursos 

tecnológicos e digitais e auxiliar melhor os usuários a encontrar, identificar, selecionar e obter a 

informação desejada. 

Participei do evento como ouvinte e destacarei abaixo os pontos principais do encontro. 

Palestra de abertura – 16/04 

Memórias da Memória na catalogação brasileira 

A bibliotecária Antônia Memória, graduada em Biblioteconomia pela Biblioteca Nacional, atuou 

como bibliotecária na Biblioteca Central da UnB e Biblioteca da Câmera dos Deputados, e é 

autora de vários livros sobre catalogação. Em um bate papo, relatou sua experiência com as 

mudanças na catalogação brasileira, desde o Código da Vaticana, passando pelas duas edições 

do AACR (Código de Catalogação Anglo Americano). Mesmo não atuando mais em bibliotecas 

procura estar atualizada, inclusive mantendo um blog onde sana dúvidas de colegas 

bibliotecários sobre o uso das normas do AACR2 e do RDA. No evento, promoveu o livro RDA 

versus AACR2. 

Palestras – 17/04 

A primeira palestra foi proferida pela Bibliotecária Glória Valim, do Escritório da Library of 

Congress no Brasil, que abordou o tema: Decifrando o RDA: a experiência da Library of Congress 

– Rio de Janeiro Office com a nova norma de catalogação. Ela falou sobre os passos para 

implantação da RDA pela Library of Congress, que teve início em agosto de 2012 com o 

treinamento da catalogação de dados bibliográficos e de registros de autoridade, através de 

uma plataforma de e-learning, após o treinamento, os bibliotecários somente tinham 

autorização para importar registros já catalogados, sendo autorizados apenas a fazer correções 

nos campos do MARC 21. Começaram com obras mais simples com apenas autoria principal até 

chegar em obras com o mesmo grupo de assunto. Depois de assimiladas as novas regras 

passaram a fazer a catalogação original. Destacou que fizeram algumas adaptações da RDA para 

atender as necessidades da catalogação da Library of Congress. Destacou que as mudanças 

trazidas pelo RDA tornam o registro mais claro para os usuários. 

A segunda palestra do dia foi proferida pelo Prof. Dr. Fernando Modesto, docente da ECA, sobre 

o tema: RDA no Brasil: inovação ou mesmice para a catalogação brasileira?. O professor 

destacou a necessidade da tradução da RDA para o português, para que as novas diretrizes 

sejam colocadas em prática pelas bibliotecas brasileiras. Ressaltou que ao longo dos anos todos 

os códigos de catalogação adotados anteriormente no Brasil, foram traduzidos para o 

português. Esclareceu que o modelo de negócios para tradução pode dificultar o trabalho, visto 

as exigências para autorização da tradução. A tradução não se limita ao código impresso, mas 

também da ferramenta RDAtookit. Caso seja traduzido, o Brasil assumiria o compromisso de 

implantar o RDA em até dois anos. Finalizou com a proposta de retomada da Comissão Brasileira 

de Tratamento da Informação, que foi dissolvida após o falecimento da bibliotecária Rosa 

Corrêa. 
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A bibliotecária Angela Quiroz Ubierna, da Biblioteca Nacional do Chile e representante da 

América Latina e no Caribe do RDA Board, proferiu a palestra sobre o tema Desafíos y 

oportunidades de la implementación de RDA en América Latina y el Caribe. O RDA Board tem 

como objetivo tornar o RDA um padrão reconhecido internacionalmente, aumentar a adoção 

da RDA, desenvolver um modelo de negócio sustentável, desenvolver uma estrutura de 

governança relevante.  Apresentou um panorama da RDA na América Latina: o Chile montou um 

grupo de interesse entre 2010-2014, liderado pela Biblioteca Nacional, o trabalho foi dissolvido 

em 2014 e até agora não foi formado outro grupo para discutir o RDA no Chile. A Universidad 

de Concepción promoveu três workshops sobre RDA. A Biblioteca Nacional do Chile implantou 

a norma em 2013. A Argentina desde 2012 conta com o grupo de trabalho, liderado pela 

Biblioteca Nacional, cujo objetivo é analisar o RDA como um novo código de catalogação, a fim 

de estabelecer diretrizes para sua implantação. Estão promovendo a tradução em espanhol do 

material de treinamento, juntamente com a Biblioteca Nacional da Colômbia, a Biblioteca 

Nacional do Chile e a Biblioteca Nacional da Espanha. Na Colômbia, a Biblioteca Nacional tem 

liderado o grupo de trabalho juntamente com bibliotecas universitárias especializadas e 

públicas, com o objetivo de adotarem e implementarem o RDA no país. Desde 2015, eles vêm 

desenvolvendo um projeto piloto sobre RDA e têm trabalhado de forma colaborativa em uma 

plataforma virtual: o "Fórum Virtual sobre RDA".  Outra iniciativa que eles realizaram é o 

treinamento on-line sobre RDA em junho de 2018. No México tem trabalhado a muito tempo 

para adoção e implementação da RDA, apesar do grupo de trabalho ter sido formado somente 

em 2017. Já no Brasil, o RDA foi implementado na Biblioteca Central da PUCRS e no Sistema de 

Bibliotecas da Universidade de Caxias do Sul. Ainda não existe um grupo de trabalho no país. O 

Grupo de Trabalho da RDA na América Latina foi criado no contexto da ABINIA (Associação de 

Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento de Bibliotecas Nacionais da América Latina), 

em agosto de 2018. As reuniões são mensais via videoconferência e estão fazendo uma pesquisa 

para as bibliotecas nacionais para conhecer o estado da implementação da RDA na região. 

A quarta palestra foi proferida pela bibliotecária Denise Mancera Salgado, do Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo, com o tema: A construção de registros de autoridade e o 

mapeamento das tarefas do usuário: um estudo da norma RDA, resultado de sua pesquisa de 

Mestrado aqui na ECA. Para ela é preciso entender os princípios da catalogação para fazermos 

uma boa descrição, seja utilizando o AACR2 ou o RDA. O controle de autoridades tem como 

serve para unificar, padronizar e estabelecer relações entre os pontos de acesso. Tem como 

objetivo evitar ambiguidades, auxiliar no intercâmbio de informações, reduzir os custos para 

manutenção e elaboração de bases de dados, controlando a forma autorizada e as formas 

variantes de nomes pessoais, de corporações, eventos e assuntos. 

Apresentações de trabalhos – 17/04 

Eixo Ensino de RDA: 

Ensino de RDA: relato de experiência a partir do manual The RDA workbook de Margaret 

Mering / Cintia de Azevedo Lourenço, Célia da Consolação Dias. A obra está sendo utilizada 

desde 2016 para uso didático na disciplina “Tópicos em catalogação e Classificação da 

Informação: MARC, RDA e metadados” na Universidade Federal de Minas Gerais, atendendo 

três turmas por ano. Ressaltou que o uso do manual é eficiente e de fácil compreensão, a 

maior dificuldade foi a tradução dos exercícios para o português, e que o ideal seria substituir 

as obras citadas por obras publicadas no Brasil. Positivamente, os exercícios propostos podem 

ser realizados apenas com a navegação pelo sumário da RDA disponível gratuitamente no 

RDAtookit. Como pontos negativos ressaltou que o manual precisa aprofundar a questão do 
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controle de autoridade, e também não aborda as opções de padrões de metadados para 

implementação da RDA além do formato MARC.  

Ensino do código RDA: processos e desafios na implantação no curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal de Goiás / Filipe Reis, Luciana Candida da Silva. Em 2016 o curso de 

Biblioteconomia da UFG passou por uma reforma curricular e em 2017 o ensino da RDA fez parte 

da disciplina Representação Descritiva III. A inserção dessa disciplina garantiu, no mínimo, a 

atualização da formação dos bibliotecários do estado de Goiás, consolidou os conhecimentos de 

catalogação com AACR2r em MARC 21 com ensino do RDA. Acreditam que com o ensino da RDA 

apresenta-se como possibilidade de aperfeiçoamento nos processos de catalogação nas 

bibliotecas brasileiras. Pretendem realizar a análise do ensino da RDA na UFG, a partir da 

percepção dos alunos que já tiveram aulas de AACR/MARC e RDA/MARC. 

RDA en las aulas: una experiencia docente / Filiberto Felipe Martínez Arellano, Patricia de la Rosa 

Valgañón, Ma. de los Ángeles Espino Rivera. O Colegio de Bibliotecología da Universidade 

Autônoma do México ministra o ensino de catalogação em três disciplinas: Organización de 

información con RDA, Catalogación por tema e Catalogación de material no impresso. O plano 

de estudos foi aprovado em maio de 2013, com foco na concepção construtivista do ensino. 

Cutter e o objetivo do catálogo na Representação Descritiva sob a AACR e a RDA / Fernando 

Modesto, Marcos Leandro Freitas Hübner. Trabalho do doutorando da ECA sob orientação do 

Prof. Fernando Modesto, que apresentou o trabalho no evento, propõe a estudar se a teoria de 

Cutter se ajusta na nova catalogação, se os princípios são ainda válidos e aplicáveis. Para Cutter 

o catálogo precisa apresentar uniformidade na informação sobre os responsáveis pela 

publicação, do título e assunto e é instrumento de atendimento das necessidades do usuário. 

Os novos princípios da catalogação, baseado nos requisitos funcionais, expandem o conceito de 

Cutter. Considera que catalogar requer a teoria e a prática, o usuário é o objetivo do catálogo e 

a catalogação tem que ser compreensível, e o RDA é um código de apoio à tomada de decisão. 

Eixo Aplicação de RDA: 

A catalogação em RDA: percepções e conhecimentos dos bibliotecários(as) de Santa Catarina / 

Orestes Trevisol Neto, Joviane Sedosvki Borin. Trabalho de Conclusão de Curso, da Joviane sob 

orientação do Prof. Orestes, do Curso de Biblioteconomia EAD da Unochapecó, apresentou o 

resultado da pesquisa exploratória, desenvolvida de 15 a 31 de outubro de 2018, com 

bibliotecários vinculados ao CRB-14. Dentre os 750 profissionais ativos do CRB-14, obtiveram 

uma amostra de 110 respondentes que atuam em 55 instituições, 53% dos participantes 

ouviram falar do RDA, 31% afirmaram conhecer o RDA e 16% não tem conhecimento. 11% dos 

bibliotecários(as) afirmaram conhecer o software RDA Toolkit, 24% ouviram falar do RDA Toolkit 

e 65% não conhecem. Quanto aos conhecimentos dos Requisitos Funcionais para os Registros 

Bibliográficos (FRBR), 27% conhecem esse modelo conceitual, 24% ouviram falar e 49% não 

conhecem. 32% dos respondentes conseguem identificar as principais mudanças do AACR2 x 

RDA e 68% não identificam as mudanças. 53% acreditam que a implantação do RDA é viável, 

apresentando melhorias para a catalogação e recuperação da informação e 47% acreditam não 

ser viável, devido aos impactos a instituição e aos profissionais. 16% dos bibliotecários(as) 

conhecem bibliotecas brasileiras que implantaram e utilizam o RDA e 84% não conhecem 

bibliotecas que utilizam o RDA. Duas bibliotecas universitárias brasileiras se manifestaram 

quanto ao uso desse novo código, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Constatou-se a necessidade de aprimoramento da classe 

bibliotecária acerca da catalogação em RDA, Fatores que limitam a adoção do RDA pelas 
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bibliotecas estão refletidos no idioma do código, o acesso ao software RDA Toolkit, e a estrutura 

dos sistemas de informação (softwares) das bibliotecas. Atualmente poucas bibliotecas 

brasileiras adotaram esse modelo de catalogação. 

Premissas normativas para construção da política de catalogação em RDA / Cleide Vieira de 

Faria, Cíntia de Azevedo Lourenço. Resultado da pesquisa de mestrado da bibliotecária da UFMG 

Cleide Vieira de Faria, defendida em 2018 no Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Organização do Conhecimento da Escola Ciência de Informação da UFMG. Recomenda a adoção 

de uma política de catalogação pela instituição que pretende implantar a RDA, por conta da 

flexibilidade das diretrizes. A 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. O objetivo desta 

pesquisa é 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). 

A implantação do RDA na University of Illinois at Urbana-Champaign / Liliana Giusti Serra. A 

doutoranda da UNESP/Marília passou uma temporada estudando na Universidade de Illinois, 

que foi a primeira biblioteca universitária a implantar o RDA (março de 2013) e esta implantação 

foi simultânea com a Library of Congress. O processo teve início em fevereiro de 2012, contou 

com um grupo gestor (Content Acess Management - CAM). O processo de implantação gerou 

medo e insegurança na equipe de 500 colaboradores, o que gerou muitos pedidos de 

aposentadoria, mas por outro lado, motivou a equipe que ficou de implantar a RDA. O processo 

de capacitação começou com a equipe de catalogadores, posteriormente capacitaram também 

os bibliotecários de referência, aquisições e demais interessados. Criaram um grupo de apoio 

para sanar as dúvidas e reuniram os materiais de treinamento em um sítio do CAM. Converteram 

os registros para as novas regras, atualizaram as políticas descritivas. 

Palestras – 18/04 

A primeira palestra do dia foi proferida pela Priscilla Ludtke Espíndola sobre A influência do 

Bibframe para visibilidade dos dados nos catálogos, resultado de sua pesquisa de mestrado 

defendida em 2018 pela UDESC. Os usuários procuram as informações na web e não nos 

catálogos das bibliotecas (OPACs), portanto os dados bibliográficos dos OPACs deveriam ser 

recuperados pelas ferramentas de busca da web, o que não ocorre atualmente. Na pesquisa 

concluiu que o Bibframe  (modelo para representação de dados bibliográficos na web, baseado 

nas boas práticas do linked data), contribui para aumentar a visibilidade dos dados bibliográficos 

dos OPACs, principalmente se empregarem o RDF para representar os dados em entidades e 

relacionamentos, vinculando-os com dados de outras fontes. Porém, embora a versão 2.0 do 

Bibframe apresenta vantagens em relação a versão anterior, ainda possui diversos pontos a 

serem melhorados para sua implantação. Sugeriu a criação de um protótipo de sistema de 

gerenciamento de bibliotecas gratuito, compatível com o Bibframe 2.0, para comparar a 

eficiência da recuperação de dados em Bibframe 2.0 com a de dados em MARCXML e a 

Investigação do alinhamento do modelo Bibframe 2.0 com o modelo FRBR Library Reference 

Model (FRBRLRM). 

A segunda palestra, proferida pelo bibliotecário Fabrício Assumpção (UFPR), teve como tema: 

Repensando questões políticas e tecnológicas em tempos de RDA. Nesta palestra foi novamente 

enfatizado que por sua flexibilidade a RDA requer políticas de catalogação, documentar o 

porquê de uma regra ser aplicada ou não em determinada instituição.  



5 
 

Marcelo Votto Texeira (SENAC/SC) proferiu a palestra “Implementando RDA em bibliotecas”. 

Contextualizou a catalogação como estrutura prática e estrutura teórica, onde na prática ela é 

um processo, onde é necessário mapear e detalhar as etapas da catalogação usando os 

princípios da gestão de processos; e na teoria é compreendida em três partes: descrição 

bibliográfica, pontos de acesso e dados de localização. Existem conceitos, normas, códigos e 

tabelas para essas três partes, algumas em comum. Ressaltou que a catalogação é uma área da 

biblioteconomia que possui conceitos que estabelecem as diretrizes para a sua prática e o 

mapeamento dos processos que a envolvem permite que a catalogação seja um processo 

eficiente e eficaz frente aos gestores. Apontou 4 passos para implementação do RDA em uma 

biblioteca: 1) mapear os tipos de materiais da biblioteca; 2) gerar teplates de catalogação para 

cada material; 3) criar manuais para cada campo MARC21; 4) ajustar a saída dos dados. 

Ressaltou que RDA não moderniza a biblioteca, mas pode aprimorar e otimizar a experiência de 

descoberta de recursos a partir do seu catálogo; não é porque o seu catálogo não está otimizado 

para os dados em RDA que você já não pode registrar seus dados com ele; o impacto final do 

RDA está no catálogo; pense nos passos do usuário na recuperação e acesso a informação. Nas 

considerações finais ressaltou que precisamos de um Comitê Gestor da Catalogação no Brasil, 

ligado a FEBAB para que esteja em pleno contato com a IFLA. A biblioteconomia é uma profissão 

internacional, que se utiliza de ferramentas/padrões mundiais. Precisamos de mais encontros 

de áreas específicas da biblioteconomia, somente a hiperespecialização trará avanço à nossa 

área. 

Apresentações de trabalhos – 18/04 

Eixo Aspectos Tecnológicos 

As influências de Seymour Lubetzky na catalogação descritiva no século XXI / Alessandra Atti, 

José Fernando Modesto da Silva. Apresentado pela mestranda em Ciência da Informação da ECA, 

destacou que no Brasil existe um distanciamento ente a teoria e a prática de catalogação.  

Seymour Lubetzky foi professor de catalogação na Universidade da Califórnia (UCLA), escreveu 

três grandes obras: Regras e Princípios de Catalogação, Código de Regras de Catalogação e 

Princípios de Catalogação e resenhas de livros. Uma das influências mais significativas da área 

da catalogação. » Seus estudos foram utilizados como base nas discussões que resultaram nos 

Princípios de Paris (1961). Acreditava ser necessário transformar a catalogação de uma 

“empresa caseira” para uma “indústria internacional”. Lubetzky desenvolveu uma teoria de 

catalogação baseada no conceito de obra. Parece haver certa sintonia entre as crenças de 

Lubetzky e os modelos conceituais, que pretendem organizar a informação com foco na busca 

do usuário. Revisitar Lubetzky é entender o quanto suas ideias permanecem fundamentais para 

o desenvolvimento dos catálogos, oferecer subsídios teóricos aos catalogadores, aproximando-

os da apropriação de terminologias e inovações, defender a pertinência da função de 

catalogação, bem como da própria profissão. 

O contexto tecnológico do desenvolvimento do RDA / Raildo de Sousa Machado, Zaira Regina 

Zafalon (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar).  A relação das inovações tecnológicas, vivenciadas nas últimas décadas 

levaram a atualização do AACR2 e, posteriormente, o desenvolvimento do RDA. As regras de 

catalogação são influenciadas pelos avanços tecnológicos, devendo acompanhá-los repensando 

as demandas dos usuários, na forma destes usuários interagirem nos sistemas automatizados 

de busca e recuperação da informação, permitindo novas possibilidades de desempenho dos 

catálogos. 
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Relacionamento de registros e apresentação no catálogo / Liliana Giusti Serra.  A catalogação 

deve descrever os dados para atender ao usuário, o catálogo deve ser navegável permitindo o 

agrupamento dos registros bibliográficos. Uma das soluções é o uso de tags 7XX (formato MARC 

21) para registrar alguns tipos de relações. Destacou três tipos de relações no RDA: Grupo 1: 

obra – Expressão – Manifestação – item; Grupo 2: responsáveis pelas produções intelectuais e 

artísticas: Pessoa – Instituição – Família; Grupo 3: assuntos, conceitos, eventos, locais 

geográficos etc. Apresentou algumas destas relações na planilha MARC e no catálogo do 

software Sophia. 

BIBFRAME: panorama de iniciativas em bibliotecas / Ana Carolina Simionato, Morgana Carneiro 

Andrade, Felipe Arakaki, Paula Regina Ventura Amorim Gonçalez. Apresentado por Felipe 

Arakaki, apontou que 26 instituições no exterior estudam a adoção do BIBFRAME. Estas 

iniciativas estão desenvolvendo estudos para a criação de registros em BIBFRAME para suas 

coleções digitais de patrimônios culturais, sendo o principal desafio a interoperabilidade de 

dados do formato MARC para o novo modelo de dados. A partir dos surveys da IFLA, 

identificaram o crescimento no número de instituições que utilizam o BIBFRAME em bibliotecas 

com o objetivo de potencializar a visibilidade, o reúso e a preservação dos recursos no âmbito 

do Linked Data. Não foi encontrada nenhuma publicação de bibliotecas brasileiras relatando 

ações ou projetos para adoção do modelo BIBFRAME para representação da informação. 

Eixo Controle de Autoridades 

Ponto de acesso para pessoa: uma análise dos requisitos do FRAD e RDA / Maurício Coelho da 

Silva, Caterina Groposo Pavão, Rene Faustino Gabriel Junior (UFRGS). O objetivo da pesquisa, 

apresentada por Rene Faustino Gabriel Junior foi analisar os atributos da entidade Pessoa no 

modelo FRBR/FRAD, BIBFRAME e MARC de forma a possibilitar que um catálogo de autoridade 

para pessoa, possa ser implementado em catálogos construindo uma base de dados utilizando 

FRBR e RDA. Analisou os atributos da autoridade pessoa, identificando 4 tipos: atributos 

permanentes, atributos pessoais, atributos profissionais e acadêmicos, atributos linked data. Os 

atributos permanentes são as datas de nascimento e falecimento, que não sofrerão 

modificações no catálogo. Os atributos pessoais (nome preferencial - ou social, variações de 

nomes, abreviaturas,  nomes de solteira(o),  idiomas,  locais de moradia,  gênero (sexo) e e-mail), 

os atributos profissionais e acadêmicos (formação educacional, desenvolvimento da carreira 

profissional,  profissão,  campos de atividades da pessoa,  período de cada atividade) e os 

atributos linked data (Viaf, OrcID, ResearchID, Lattes, ISNI), possuem a característica temporal e 

podem ser modificados a qualquer momento.   

Registros de autoridades em RDA na Universidade Federal de Juiz de Fora: o controle de 

autoridades pessoais do corpo docente da instituição / Fabíola Rubim Silva, Uiara Gonçalves 

Soares. A bibliotecária Fabíola presentou o estudo de caso sobre a implementação do RDA nos 

registros de autoridade dos docentes da UFJF no catálogo das bibliotecas do Centro de Difusão 

do Conhecimento (CDC), órgão responsável pelo gerenciamento das 18 bibliotecas da 

instituição. Após a migração dos dados bibliográficos do Software SIGA para o Pergamum, 

constataram excesso de registros para mesma autoridade. Decidiram implementar o controle 

de autoridade, centralizando o processo de criação de registros de autoridade na Biblioteca 

Central, adotando registros de autoridades mais completos, já incorporando os campos MARC21 

em consonância com o RDA. A metodologia de implantação seguiu os seguintes passos: 

definição de quais campos seriam acrescentados aos registros de autoridade; seleção das 

fontes: dados funcionais disponíveis no Pergamum; Plataforma Lattes; teses e dissertações, 
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obras produzidas pelos docentes e se necessário contato direto;  delimitação da amostra inicial: 

docentes da UFJF ligados ao curso de Farmácia.   

Questão de gênero: considerações sobre a inclusão de gênero em registros de autoridade / Luiza 

Wainer. Apontou que a catalogação é um ato político. Nós temos a responsabilidade de garantir 

descrições apropriadas, precisas e respeitosas. Inserir a informação de gênero do registro de 

autoridade não faz sentido. O atributo gênero surge sem motivos claros no UNIMARC, é 

modelado no FRAD e refletido no RDA; e é mantido no RDA mesmo quando o LRM (Library 

Reference Model) o abandona. Fixar o gênero de alguém, como pede o RDA, demanda que as 

pessoas realizando a catalogação neguem sua complexidade e contextualidade. 

Palestra de encerramento 

 Tecnologias e os novos Rumos da Catalogação / Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa 

Santos (UNESP/Marília) 

Destacou as novas fontes, formas e estudos na área de catalogação como o registro de dados 

de pesquisa e o uso do Blockchain na catalogação.  

Considerações sobre o evento 

Lançado em 2010 para substituir o AACR2, portanto a 9 anos, o RDA ainda não foi consolidado 

como novo padrão mundial para catalogação. Os países da América Latina têm encontrado 

dificuldades com o modelo de negócios para fazer a tradução e comercializar o RDA, 

apresentado pela ALA (American Library Association, detentora dos direitos autorais), que 

envolve altos custos financeiros. No Brasil, existem muitos estudos sobre a aplicação, mas na 

prática, apenas 3 instituições o adotam oficialmente (Library of Congress Office, PUCRS e 

Universidade de Caxias do Sul). Porém, este cenário está mudando, já que foram apresentados 

neste evento trabalhos que indicam sua aplicação em outras instituições, como a Universidade 

Federal de Juiz de Fora, com a implementação do controle de autoridade em RDA, fundamental 

para a implantação do RDA para registro de dados bibliográficos. O Senac negociou com a ALA 

os direitos de tradução no Brasil, mas ainda teremos um longo percurso para conseguir 

consolidá-lo como padrão de catalogação. Uma das preocupações dos participantes do evento 

foi a ausência da Biblioteca Nacional, que não pode enviar participantes para o evento. Nos 

países em que o RDA já foi implantado a Biblioteca Nacional liderou os grupos de trabalho, como 

se é esperado no que concerne a atuação de uma Biblioteca Nacional no país. Outra observação 

que eu faço é que muitos palestrantes divergiam em como nominar o RDA, hora utilizavam o 

termo a RDA, referindo-se a diretrizes de catalogação, ou o RDA como código de catalogação ou 

padrão de catalogação.  

Agradeço ao Proqual pela oportunidade de poder participar deste evento. 

Os slides das palestras e dos trabalhos apresentados estão disponíveis no sítio: rdanobrasil.org 
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