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Apresentação 

• Exploratório e descritivo.  

• Analise da representação sob perspectiva da 

AACR e RDA.  

• Modelo de Charles Ami Cutter. 

• Objetivos e funções atuais do catálogo sob 

os novos princípios.  

Estudo 
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Cenário da Descrição Bibliográfica 

Catalogação sob AACR para RDA  mudanças 

significativas. 

Catalogação tradicional   em três partes: descrição 

bibliográfica, ponto de acesso e dados de localização.  

 

individualizam o item na coleção, reúne por semelhanças e 

permite a localização. 

Recuperação do registro obedece ao preconizado 

pelos Princípios de Paris, subsidiado por Cutter, 

quanto à definição dos objetivos do catálogo.  
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Conceito de Cutter 
 

Nos objetivos de Cutter  as tarefas que o 

usuário executa na busca ou na exploração do 

acervo da biblioteca.   

 

O catálogo precisa apresentar uniformidade na 

informação sobre os responsáveis pela publicação, 

do título e assunto.  

 

Catálogo é instrumento de atendimento das 

necessidades do usuário. 
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Conceito de Cutter 

 • Novos princípios, baseados nos requisitos 

funcionais, expandem o conceito.  

 

• Preconizam: 

• catálogo deve permitir ao usuário 

encontrar os recursos em uma coleção, 

como resultado da pesquisa,  

 

• Esse catálogo utiliza atributos ou 

relações das entidades bibliográficas. 
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Novas funções do Catálogo Bibliográfico 
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 Os elementos descritivos, organizados como 

atributos das entidades 

 ganham clareza na sua finalidade e fornecem 

melhor compreensão do registro, e  

 como a representação deve operar no 

atendimento às necessidades dos usuários. 

 
Novas funções do Catálogo Bibliográfico 

 



Considerações finais 
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Catalogar requer a conjugação de 

procedimentos com os fundamentos 

conceituais. 

 

usuário é o objetivo do catálogo e a 

catalogação tem que ser compreensível.  

 

RDA é um código de apoio à tomada de 

decisão. 
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