1.2 Organização do AACR2r
Anteriormente falamos sobre catalogação, catálogos e registros bibliográficos.
Nesta seção abordaremos os códigos de catalogação e iniciaremos nossos estudos
sobre a Parte I do AACR2r.
O Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), em português Código de
Catalogação Anglo-Americano, foi publicado pela primeira vez em 1967 por
instituições e associações de bibliotecários do Canadá, da Inglaterra e dos Estados
Unidos. A segunda edição do AACR, conhecida como AACR2, é de 1978. A versão
mais recente deste código é a 2ª edição revisada em 2002, mencionada daqui em diante
como AACR2r. Essa é a versão atualmente utilizada no Brasil e utilizada neste guia. O
AACR2r está dividido em duas partes:
a) Parte I: Descrição – contém regras para a descrição bibliográfica de diferentes
tipos de recursos informacionais (livros, mapas, manuscritos, partituras,
gravações de som, gravações de vídeo, etc.);
b) Parte II: Cabeçalhos, títulos uniformes e remissivas – contém regras para a
escolha e para a criação dos pontos de acesso autorizados de responsabilidade
e de títulos; possui também regras para a criação de remissivas.
A Parte I contém os seguintes capítulos:
Capítulo 1 – Regras gerais para descrição
Capítulo 2 – Livros, folhetos e folhas impressas
Capítulo 3 – Materiais cartográficos
Capítulo 4 – Manuscritos (incluindo coleções manuscritas)
Capítulo 5 – Música
Capítulo 6 – Gravações de som
Capítulo 7 – Filmes cinematográficos e gravações de vídeo
Capítulo 8 – Materiais gráficos
Capítulo 9 – Recursos eletrônicos
Capítulo 10 – Artefatos tridimensionais e realia
Capítulo 11 – Microformas
Capítulo 12 – Recursos contínuos
Capítulo 13 – Análise
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O Capítulo 1 – Regras gerais para descrição, apresenta regras utilizadas como
base para as regras dos capítulos de 2 a 13, utilizados na descrição de cada tipos de
recurso informacional. Assim, durante a elaboração de uma descrição, utilizaremos no
mínimo dois capítulos: o Capítulo 1 e o capítulo destinado ao tipo de recurso a ser
descrito.
A Parte II contém os seguintes capítulos:
Capítulo 21 – Escolha dos pontos de acesso
Capítulo 22 – Cabeçalhos para pessoas
Capítulo 23 – Nomes geográficos
Capítulo 24 – Cabeçalhos para entidades
Capítulo 25 – Títulos uniformes
Capítulo 26 – Remissivas
Além das duas partes, o AACR2r possui seis apêndices utilizados no decorrer
dos capítulos:
Apêndice A – Uso de maiúsculas
Apêndice B – Abreviaturas
Apêndice C – Numerais
Apêndice D – Glossário
Apêndice E – Artigos iniciais
Apêndice à edição brasileira

1.2.1 Áreas e elementos de descrição
A descrição elaborada com o AACR2r, qualquer que seja o tipo de recurso
descrito, está organizada em áreas. Cada área é um “bloco de dados” dentro da
descrição. As oito áreas de descrição contempladas pelo AACR2r são:
Área 1 – Título e indicação de responsabilidade
Área 2 – Edição
Área 3 – Detalhes específicos do material (ou do tipo de publicação)
Área 4 – Publicação, distribuição, etc.
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Área 5 – Descrição física
Área 6 – Série
Área 7 – Notas
Área 8 – Número normalizado e modalidades de aquisição
Cada área compreende um conjunto de elementos de descrição que indicam
quais dados estarão presentes na descrição. Os elementos de descrição estão
especificados ao longo do Capítulo 1 e dos capítulos de 2 a 13. Exemplo de descrição de
um recurso do tipo livro:
Dom Casmurro / Machado de Assis. – 5. ed. – Jaraguá do Sul : Editora
Avenida, 2009. – 224 p. ; 20 cm. – (Grandes obras da língua portuguesa). –
Inclui informações sobre o contexto da obra, resumo, estilo, linguagem e
caracterização de seus personagens. – ISBN 85-9861-010-0

Cabe destacar que nem sempre uma descrição conterá todas as oito áreas. Uma
área só estará presente na descrição se algum de seus elementos for registrado. Se
nenhum elemento for registrado na área, ela não constará na descrição.
Nas regras do AACR2r encontramos termos que nem sempre possuem um
significado claro. Alguns desses termos têm sua definição apresentada no
Apêndice D – Glossário. Em caso de dúvida, não deixe de consultar este
apêndice.

1.2.2 Níveis de descrição
O AACR2r estabelece três níveis de descrição, cada um deles com um conjunto
de elementos. A escolha do nível de descrição a ser utilizado é uma escolha
institucional que deve estar baseada nos objetivos do catálogo da instituição (AACR2r
1.0D).
Para o primeiro nível de descrição (AACR2r 1.0D1) devem ser incluídos ao
menos estes elementos:
Título principal / primeira indicação de responsabilidade, se diferir do
ponto de acesso principal em forma ou número, ou se não houver um ponto de
acesso principal. – Indicação de edição. – Detalhes específicos do material
(ou do tipo de publicação). – Primeiro editor, etc., data de publicação,
etc. – Extensão do item. – Nota (s). – Número normalizado
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Para o segundo nível (AACR2r 1.0D2) devem ser incluídos ao menos estes
elementos:
Título principal [designação geral do material] = Título equivalente :
outras informações sobre o título / primeira indicação de
responsabilidade ; cada uma das indicações de responsabilidade
subsequentes. – Indicação de edição / primeira indicação de
responsabilidade relativa à edição. – Detalhes específicos do material (ou
do tipo de publicação). – Primeiro lugar de publicação etc. : primeiro
editor etc., data de publicação etc. – Extensão do item : outros detalhes
físicos : dimensões. – (Título principal da série / indicação de
responsabilidade relativa à série, ISSN da série ; numeração dentro da
série. Título da subsérie, ISSN da subsérie ; numeração dentro da
subsérie). – Nota(s). – Número normalizado.

Para o terceiro nível (AACR2r 1.0D3) devem ser incluídos todos os elementos
apresentados no AACR2r aplicáveis ao recurso que está sendo descrito.
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