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ANEXO I
ORIENTAÇÕES PARA CATALOGAÇÃO
ACERVOS FOTOGRÁFICOS

DE

APRESENTAÇÃO
Esse documento tem como principal objetivo fornecer
orientações para o preenchimento das planilhas de
catalogação dos acervos fotográficos dos museus da
FUNARJ/SEC, na Base de Dados do Sistema de
Gerenciamento de Acervos Museológicos – SISGAM, da
Superintendência de Museus.
Contém duas partes: a primeira, referente às
orientações para o preenchimento dos campos da
planilha da base de dados, relacionados à fotografia. A
segunda contém material informativo sobre fotografia,
para uso do catalogador, considerando que os acervos
fotográficos dos museus apresentam uma diversidade
de processos que precisam ser identificados para a
correta inserção dos registros.
Neste documento vamos nos ater apenas aos processos
fotográficos que estão presentes nos acervos dos
museus.
Em função da especificidade do material que será
tratado nesse documento, alguns campos da planilha
não estão contemplados pois deverão ser preenchidos

de acordo com Manual de Entrada de Dados do
SISGAM.
O suporte e a substância formadora da imagem são os
dois componentes principais de uma fotografia. Ambos
contribuem para auxiliar a identificação dos diversos
processos fotográficos. Existem ainda “os ligantes e
substâncias de recobrimento” que podem complementar
o processo de identificação dos objetos fotográficos.
(Mosciaro,2009).
Objetivando oferecer subsídios para otimizar a
catalogação e identificação dos acervos fotográficos dos
museus foi elaborada
tabela com os processos,
suporte, ligantes e substâncias formadoras da imagem
(em anexo)
FONTE DE INFORMAÇÃO PARA CATALOGAR
UM DOCUMENTO FOTOGRÁFICO
Considere como fonte principal de informação o próprio
item e/ou um invólucro ou suporte que seja integrante do
mesmo (envelopes, molduras etc);
As informações textuais (legendas, inscrições etc.)
constantes
dos
documentos
fotográficos
são
apresentadas de forma manuscrita ou datilografada e
devem ser consideradas. Caso essas informações não
constem da fonte principal de informação, consulte
outras fontes tais como textos, manuais, documentos
administrativos referentes ao item, obras de referência
etc.
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Quaisquer informações fornecidas pelo catalogador que
não constarem das fontes principais devem ser
registradas no campo Pesquisa Museológica com as
suas devidas referências.
ÁREA DE INFORMAÇÕES GERAIS E
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1 – Objeto
Registrar o termo/nome do objeto utilizando, se possível,
os termos listados abaixo:
Ambrótipo
Cartão Cabinet
Carte de Visite
Cromo
Daguerreótipo
Diapositivo (slide)
Ferrótipo
Fotografia (reprodução)
Negativo (celulose)
Negativo de Vidro

OBS.: Os termos ambrótipo, ferrótipo são processos
fotográficos e os termos cartão cabinet e carte de visite
são formatos.

2 - Classificação Genérica
Consultar Thesaurus do Acervo Museológico
Ex: CG para fotografia: Comunicação

3 - Classificação Específica
Consultar Thesaurus do Acervo Museológico
Ex: CE para fotografia: Documento Fotográfico
Obs.: Vamos considerar Carte de Visite, Cartão Cabinet
e cartão postal como documento fotográfico embora não
estejam listados no Thesaurus.

4 - Título
Transcrever o título existente na fonte principal de
informação (foto, álbum, conjunto de documentos)
conforme a redação, ordem e grafia apresentadas.
Caso não exista título atribua um título, que deve ser
descritivo e sucinto. Colocar entre colchetes.
Ex: [Carmen Miranda no filme Copacabana]
Para título atribuído considerar inscrições feitas à mão
ou a máquina no verso de fotos, nos envelopes de fotos
ou negativos, bem como legendas atribuídas pelo
catalogador e provenientes de pesquisas em outras
fontes.
Álbum - considerar como fonte principal de informação
a página de rosto do álbum fotográfico ou a capa. Casa
não haja, considerar outras inscrições.
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Fotografia - considerar a inscrição na face emulsionada
da fotografia. Geralmente é a legenda da foto, dada pelo
autor. Caso não haja, considerar outras inscrições.
Cartão postal, Carte de Visite, Cartão Cabinet considere o título do cartão. Cartão com foto de artista
considerar o nome da personalidade representada.
Quando se tratar de fotografia de obra de arte

Ex.: Autoria 1: Marc Ferrez
Autoria 2: Guilherme Fracornel (reprodução)
Em caso de cópia fotográfica reproduzida por negativo
original por um responsável que não o autor destes
entrar em Autoria 1 , com o nome do responsável pelo
negativo original, e em Autoria 2 com o nome do
responsável pela cópia fotográfica.

Registrar o título original da obra

Ex.: Autoria 1: Marc Ferrez ;
Autoria 2: Alan Newman (reprodução)

5 – Autoria

Quando se tratar de fotografia de obra de arte

Autor do registro – o fotógrafo, e quando não
identificado, usar a agência ou estúdio responsável .
Caso no item constem todos os dados – fotógrafo,
agência ou estúdio, considerar os dois e colocar os
qualificadores.

Registrar o nome do autor da fotografia, agência ou
estúdio responsável

6 - Inscrição e Marcas

Ex.: Autoria 1 - Marc Ferrez / fotógrafo
Autoria 2 - Casa Leutzinger / estúdio
Se as funções dos autores não puderem ser
identificadas entrar apenas com os nomes separados
por ponto e vírgula.
Se não for possível identificar os responsáveis pela
produção do item colocar: Autor Desconhecido (verificar)
Em caso de reproduções de originais fotográficos, entrar
em Autoria 1 com o nome do autor do original, e em
Autoria 2 como
o nome do responsável pela
reprodução.

MT IP 073701

MT 051022
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Fotos produzidas para divulgação de filmes, teatro e
outros eventos. Registrar as informações encontradas
na área da imagem (fotografia), no suporte da imagem
(cartão onde a imagem está fixada), no verso das
fotografias de cartões postais, Carte de Visite ou Cartão
Cabinet.

Material

Ambrótipo
Cartão cabinet
Carte de visite
Cromo
Daguerreótipo
Diapositivo (slide)
Fotografia
(reprodução)
Ferrótipo
Negativo
Negativo de vidro

vidro
papel
papel
Poliéster/ acetato
cobre /prata
Poliéster/ acetato
papel

daguerreotipia
gelatina
gelatina /prata
colódio úmido
gelatina
gelatina /prata

9 - Dimensões
Registrar primeiro a altura, depois a largura/
comprimento, intercalando-as com um X, seguido da
abreviatura cm.

7 - Material
Objeto

Daguerreótipo
Diapositivo (slide)
Fotografia
(reprodução)
Ferrótipo
Negativo(celulose)
Negativo de vidro

Ex: A 24.0 X L 30.0 cm;

A 18.0 X L 24.0 cm;

A fotografia pode apresentar duas dimensões:
Dimensão 1 - suporte primário: onde a imagem está
fixada; é o tamanho da fotografia.
Dimensão 2 - suporte secundário: é o tamanho do
cartão de montagem

ferro
poliester /acetato
vidro

Exemplos:
Situação 1: Imagem ocupando todo
o suporte.
Registrar A X L cm.

8 – Técnica
Objeto

Técnica

Ambrótipo
Cartão cabinet

colódio úmido
albumina
gelatina
albumina
gelatina
gelatina

Carte de visite
Cromo

/
/
MT IP 082583
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Situação 2: Imagem sobre um suporte maior
Dim. 1 – registrar a dimensão total do suporte A X
L(imagem com suporte)
Dim. 2 – registrar a dimensão da imagem
Nos acervos no MT e no MCM esse tipo de
situação é bem comum. Muitas imagens
produzidas
para
divulgação
foram
ampliadas em papel 18 X 24cm, deixandose uma margem nas fotos onde foram
feitas anotações, autógrafos, etc.

Situação 3: Imagem montada num passpartout ou
moldura:
Dim. 1 – registrar a dimensão total do suporte A X L
(imagem com suporte)
Dim. 2 – registrar a dimensão total
da imagem A X L , seguida de
parênteses com a informação: com
moldura, com passpartout e com
moldura e passpartout
MT051523

MT IP 079346

Imagem em formato circular:
Dim. 1 – registrar a dimensão total do
suporte A X L cm
Dim. 2 – registrar a dimensão da imagem.
D. 5.0cm.
MT IP 51969

Imagem no formato oval:
Dim. 1 – registrar a dimensão total do
suporte: A X L cm

Formatos mais comuns das fotografias:
Preto e branco
6 X 6 cm
6 X 7 cm
13 X 18 cm
9 X 12 cm
18 X 24 cm
24 X 30 cm
30 X 40 cm

Colorida
10 X 15 cm
15 X 21 cm
20 X 25 cm
9 X 13 cm
18 X 24 cm
24 X 30 cm
25 X 38 cm
30 X 40 cm
15 X 45 cm

Dim. 2 – registrar a dimensão da imagem:
AXL
MT IP 072646
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Situação 4:
Álbum Fotográfico, com fotos com dimensões variadas
que receberam apenas um número de IP para o Álbum
todo:
Dim. 1 - registrar o conjunto de fotos com a dimensão
menor seguido do seu quantitativo
Ex.: 10 X 15 cm (10 fotos)
Dim. 2 - registrar o conjunto de fotos com a dimensão
maior seguido do seu quantitativo
Ex.: 18 X 24 cm (15 fotos)
Álbum Fotográfico, em que cada foto recebe um número
de IP diferente será tratado como Peça Composta.
9 – Descrição
Uma imagem sem descrição ou descrita errada é uma
imagem esquecida, segundo Pavão (Lupa Ltda, 2009).
Para uma boa descrição de fotografias o catalogador
deverá responder às seguintes perguntas: Quem?
Quando? Como? Onde?
A descrição deverá partir da informação geral, para a
particular.(...) e deverá ser individual, sucinta e objetiva.
Não devem ser repetidas informações já registradas nos
outros campos.

preto e branco - p&b
colorida - color
sépia - ocorre pela modificação da tonalidade cromática
de uma imagem p&b, através de um
banho chamado viragem, em que “a prata
transforma-se em outras substâncias ao
reagir com os produtos químicos usados
no processo resultando em diversas
colorações (verde, azul, azul escuro MT IP
073711

é a mais difundida, que é a tonalidade
sépia)” (Itau Cultural, s/d). A foto adquire
uma tonalidade amarronzada, como se estivesse
envelhecida.
amarelecida - muito comum nos
acervos: a foto apresenta
diversos tons do cinza ao
amarelo. Isto acontece devido
aos fatores internos e externos
que atuam no processo de MT
IP 074249

envelhecimento
natural
da
fotografia, especialmente as condições de guarda
(armazenamento e acondicionamento). É importante
registrar essa informação, pois na digitalização, o
scanner reconhece essas imagens como coloridas.

a) Informar sobre a cor da imagem:
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esmaecida – ocorre quando a foto está
perdendo os tons. É comum acontecer
nas fotos em albúmen, que ficam
amareladas, a ponto da imagem quase
sumir.

MIR IP 50166

colorizada – processo manual de colorir
as fotos. É diferente da foto colorida.

MT IP 082396

Álbum fotográfico:
Indicar a quantidade de imagens e a cromia seguida de
breve descrição.
Ex.: Álbum, 12 fotos, p&b
Álbum, 15 fotos color;
b) Informar sobre as pessoas retratatadas
Registrar os nomes principais das pessoas retratadas.

Como informação complementar para análise do
conteúdo das imagens, apresentamos abaixo o
tratamento dado pela Cinemateca Brasileira na
descrição de seus acervos fotográficos. Essas
categorias podem ajudar o catalogador na descrição das
imagens.
fotografia de cena: registra fielmente uma cena
da peça, filme ou ópera durante uma
apresentação;
fotografia de filmagem ou do ensaio: registra
momentos de uma filmagem, uma peça ou ópera
e suas locações, equipes técnicas, aparelhos de
filmagem, preparação dos atores, cenários, etc.
fotografia de promoção:
registra diferentes
momentos do projeto visando sua divulgação:
retratos de artistas posando, com figurinos ou
não, previstos para a produção do filme, da peça
ou ópera, para cartazes ou divulgação nas
mídias, por exemplo.
fotografia de personalidades: registra qualquer
pessoa relacionada ao cinema, teatro ou ópera
(ator, diretor, técnico, etc.) em sua vida privada ou
durante a realização de eventos e festivais.

Quando se tratar de grupos: registrar os nomes das
pessoas principais da esquerda para a direita.
Inicialmente as que estão em pé, depois as sentadas.
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Exemplos para descrição de fotografias em grupo:

Fotografia
de
cena.
Fernanda
Montenegro e Maria Della Costa na peça
“Com a pulga atrás da orelha”, no Teatro
Ginástico

Fotografia de personalidades.
MCM IP 050986

Da esquerda para direita, de
pé: Álvaro Moreira, Breno
Ferreira,
Peri
Cunha,
Rogério Guimarães, Olegário
Mariano, Sílvio Vieira e duas
pessoas não identificadas.
Da esquerda para direita,
sentadas: Olga Praguer, Elisa Coelho, Carmen Miranda,
Eugênia Álvaro Moreira e Tamar Moema (Yris de
Garcia).

Fotografia de personalidades.
Carmen Miranda, ao centro, no dia do
seu embarque para Nova York, À
esquerda, sua mãe, D. Maria Emilia
Miranda da Cunha e à direita,
abraçada à Carmen, sua irmã, Aurora
Miranda.

MCM 050983

MT 078815

c) Exemplos para descrição de álbuns

Exemplo1: Álbum com 54 folhas em cartão rígido na cor
cinza, sendo uma folha de rosto e uma folha de índice.
26 imagens p&b e 24 color, coladas no cartão. Cada
folha apresenta pinturas a guache, em cor branca com
motivos florais de inspiração “art-déco”. As imagens
referem-se às cidades onde Carmem Miranda
apresentou-se com sua banda, nos Estados Unidos, nos
anos de 1942 a 1945.
Exemplo2: Álbum com 24 folhas e 12 fotos p&b fixadas
com cantoneiras. Chegada dos visitantes ao Museu,
imagens da fachada principal do prédio e das
instalações internas, por onde a comitiva passou. O
Presidente, Sr........ esteve acompanhado por sua
esposa, Sra.
, e seus assessores. Na fotoxxx, da
esquerda
para
a
direita:
aaaaa;
bbbbb;ccccc;ddddd;eeeee.
Na folha 25, a peça doada ao Museu, pela Sra......,
esposa do Presidente.
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10 - Peça conjunta
O álbum que possuir fotos com números de IP
diferenciados deverão ser tratados como peça conjunto.
Elaborar ficha global e tantas fichas catalográficas
quanto forem as fotos ( fichas individuais que serão
consolidadas pelo sistema) .
Peça Conjunto (nome) – Inserir o título do álbum
Preencher uma ficha global descrevendo todo o
conjunto. Essa ficha não deverá possuir número. No
campo nº de identificação, entrar com o nome do álbum.
No campo descrição registrar as informações básicos
do álbum (ver descrição de álbum). Preencher os
demais campos com os dados sobre o álbum.
Em seguida preencher tantas fichas catalográficas
quanto forem as fotos do álbum linkando cada uma à
ficha global do conjunto a que pertence.

12 - Vinculação Pessoa/Especificação
Ex. Carmem Miranda / proprietária
Henriqueta Brieba / proprietária
13 - Vinculação Evento/atividade/local/data
No Museu Carmen Miranda:
Entrar com o nome do filme a que se refere a foto,
padronizando as informações de acordo com o livro
“Carmem Miranda, Uma Biografia” , de Ruy Castro.

(Filmografia,
Ex.: Filme:
Cinédia.

pag.
567)
“Alô, alô, Brasil. 1935. P&B. Waldow-
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ANEXO II
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS
CAMPOS BÁSICOS

(janeiro 2008)
1. Unidade Administrativa
Sigla da Unidade
2. Nº de Identificação
Nº de Patrimônio do documento
3. Outros números
Numero de notação arquivística, se houver. Se
não houver notação arquivística deixar em
branco. Registrar também aqui todos os números
que o documento já teve.
EX.: OVN-CA-0000.00 ou OVN-CP-0000.00
4. Objeto
(Consultar Thesaurus de Acervos Museológicos, (
v. 1, p.60 )
Ex.: Carta / Cartão de Visita / Convite / Cartão
Postal / Caderno / Certidão Diário / Diploma /
Documento / Folheto / Ofício / Recibo /
Telegrama / Título de Eleitor

5. Classificação Genérica: (Consultar Thesaurus
de Acervos Museológicos)
Ex.: Classificação Genérica para documentos:
COMUNICAÇÃO
6. Classificação Específica: (Consultar Thesaurus
de Acervos Museológicos)
Ex.: Classificação Específica para documentos:
DOCUMENTOS
Obs.: Alguns museus não possuem setores de
biblioteca e arquivo. Assim, seus livros, periódicos,
documentos de arquivos etc., não recebem o
tratamento técnico biblioteconômico ou arquivístico
condizentes. É para esses museus, sobretudo, que
se abriu esta subclasse, que reúne documentos
textuais e cartográficos, bem como os iconográficos
excluídos
da
classe
ARTES
VISUAIS/CINEMATROGRÁFICA. Exclui MATERIAL
DE PROPAGANDA. Ver também EQUIPAMENTO
DE COMUNICAÇÃO SONORA VISUAL. (FERREZ;
BIANCHINIi, v.1, p.8).
7. Título
Preencher quando houver um título a destacar .
8. Autoria
Ex.:
-Na série
Vianna

Correspondência

Ativa:

Oliveira
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-Na série Correspondência Passiva: o emitente
-Na série artigos publicados: Oliveira Vianna ou
Autor Desconhecido (se não houver)
-Se houver autoria e estiver ilegível entrar com
Assinatura ilegível
9. Assinatura/Posição
EX.: Em correspondência: - final do texto
10. Data
Registrar a data precisa apresentada no
documento. Caso não seja possível, registrar uma
data aproximada baseando-se em referências
históricas.(Consultar o Manual de Entrada de
Dados).

13. Descrição
Entrar com a descrição do documento.
Ex.:
Correspondência: Uma folha datilografada com
timbre do Ministério doTrabalho Indústria e
Comércio do Brasil, na frente.
Cartão: Cartão manuscrito, com timbre da
Academia Brasileira de Letras, no verso.
14. Vinculação Pessoa
É o destinatário da correspondência ativa,
passiva e de terceiros.
Correspondência Ativa: o emitente será sempre
Oliveira Vianna.
Quando não houver destinatário entrar com
Destinatário Ausente.

Ex.: 20/08/1933
11. Material
Entrar com o material do documento da seguinte
forma:
Ex.: Papéis/Afins/Papel
12. Dimensões
Entrar com as dimensões do documento em
centímetros (Consultar o Manual de Entrada de
Dados).

15. Localização do Documento
(Consultar o Manual de Entrada de Dados).
16. Estado de Conservação
Entrar com: Bom / Regular / Ruim.
Incluir dados sobre as condições físicas do
objeto.
Ex.: Regular. Papel acidificado com perdas nas
laterais e vários furos causados por ataques
de térmitas
(Consultar o Manual de Entrada de Dados).
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17. Disponibilidade
Local onde o documento se encontra no momento
Ex.: Sala 1 – Exposição
(Consultar o Manual de Entrada de Dados).
18. Forma de Aquisição
(Consultar o Manual de Entrada de Dados).
19. Referências bibliográficas / documentais
(Consultar o Manual de Entrada de Dados).
20. Observações
Incluir todas as associações referentes ao objeto
e que não tenham sido registradas em outros
campos.
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ANEXO III
ORIENTAÇÕES PARA CATALOGAÇÃO
PARTITURAS MUSICAIS

II – PARTITURA MUSICAL
DE

I - APRESENTAÇÃO
Esse documento tem como principal objetivo fornecer
orientações para o preenchimento das planilhas de
catalogação de partituras musicais pertencentes aos
acervos dos museus da FUNARJ/SEC, na Base de
Dados do Sistema de Gerenciamento de Acervos
Museológicos – SISGAM, da Superintendência de
Museus.
Contém material informativo sobre partitura para uso do
catalogador, considerando que os catalogadores dos
museus precisam ser devidamente orientados para o
preenchimento dos campos da planilha de acordo com a
especificidade desse material.
Neste documento vamos nos ater apenas aos tipos de
partituras que estão presentes nos acervos dos museus,
principalmente no Museu dos Teatros e no Museu
Carmen Miranda Em função da especificidade do
material que será tratado nesse documento, alguns
campos da planilha não estão contemplados, pois
deverão ser preenchidos de acordo com Manual de
Entrada de Dados do SISGAM.

No Dicionário Grove de Música (Sadie,1997, apud
Cavalcanti e Carvalho, 2011,p. 142) partitura é definida
como “uma forma de música escrita ou impressa que
abriga todo um conjunto de elementos da notação
musical, de maneira a representar visualmente a
coordenação musical, garantindo maior ou menor
precisão a sua execução” .
A partitura pode conter outras informações tais como: os
instrumentos que compõem a formação, o tipo de
composição, época, copista, arranjador, etc.(Cavalcanti
e Carvalho, 2011).

III - FONTE DE INFORMAÇÃO PARA CATALOGAR
PARTITURAS
Considerar como fonte principal de informação o próprio
item e/ou um invólucro ou suporte que seja integrante do
mesmo (a etiqueta, envelopes, etc).
Geralmente na capa e na folha de rosto são encontradas
a maioria das informações como o nome da obra e
autor(es).
No corpo da obra encontram-se: número de páginas,
instrumentos e outras informações como inscrições,
anotações e o nome do copista ( comum nas partituras
manuscritas).
Caso essas informações não constem da fonte principal,
consultar outras fontes, tais como textos, manuais,
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documentos administrativos referentes ao ítem, obras de
referência, ou ainda materiais como os relacionados
abaixo:
Discografia do autor ou da obra
Bibliografia

Consultar Thesaurus do Acervo Museológico
Ex:
CE
para
partitura:
Equipamento
Comunicação Sonora/Visual

de

3. Objeto
Partitura Musical

Libretto ou texto preparado para a apresentação da obra

Biografia do compositor
Biografia do autor do arranjo ou da transcrição
Biografia do executante ou história do agrupamento
Informação técnica ou história sobre os instrumentos
Informação técnica sobre a música
Outras informações históricas

4. Titulo
Registrar o título original ou o atribuído na língua
usada quando de sua criação. Transcrever o título
existente na folha de rosto ou cabeçalho da partitura,
conforme a redação, ordem e grafia apresentadas.

Os Programas de Teatro são uma boa fonte de
informação para pesquisa. Neles podem ser
encontradas informações tais como: data da execução
da obra, elenco, figurinos, diretores, etc.
No acervo do Museu dos Teatros, existe uma coleção
de Programas de Teatro que pode ser consultada.
IV – CAMPOS DA PLANILHA

Ex.: Bachianas Nº 5
Lo Shiavio
Caso não seja possível identificar o título, atribuir
um, baseado em informações relevantes que
constem da fonte de informação e que possam
identificar o documento.
No caso de atribuição, incluir este dado após o
título, entre parênteses.
Ex.: Sublime amor (atribuído)

ÁREA
DE
INFORMAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:

GERAIS

1. Classificação Genérica
Consultar Thesaurus do Acervo Museológico
Ex: CG para partitura: Comunicação

E
Caso não seja possível identificar o título e nem
atribuir um, registrar Sem título.
Caso haja um título e este esteja ilegível ou com
grafia confusa, transcrever a parte legível e
substituir a parte ilegível por reticências entre
parênteses.

2. Classificação Específica
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EX.: O amor (...) da noite
Em casos em que o título todo esteja ilegível
registrar Título ilegível
Outras situações:
Título composto unicamente com o nome de uma
forma
musical
ou
gênero:
transcrever
integralmente. Quando houver menção a
instrumentos, tonalidade ou número da obra
também deverá ser tratado como título. Do
contrário essas informações entrarão no campo
Descrição.
Ex.:

Concerto para flauta e orquestra nº 01,
em sol maior: K313 / Mozart
Concertos, piano e orquestra, n. 5, opus
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Álbum: considerar como fonte principal de
informação a página de rosto do álbum ou a capa.
Quando a partitura apresentar título e subtítulo:
transcrever como se apresenta na partitura,
separando-os por espaço e dois pontos: Título :
Subtítulo
Ex.: Dolore: Episodio lirico in 1 quadro: poema
e musica di Assis Pacheco

5. Autoria
Na descrição de partituras podem ser considerados
como autores:
5.1 Arranjos, transcrições de uma ou mais obras ou
partes da obra de um só compositor:
Registrar o nome do compositor, do arranjador (se
tiver), registrando-as separadamente nos campos de
Autoria
Ex: Autoria 1- Franz Shubert (compositor)
Autoria 2- Leo Peracchi (arranjador)
Se o compositor for desconhecido, e o nome do
arranjador for conhecido, registrar o nome do
arranjador na Autoria 1, seguido de sua função
entre parênteses.
Ex: Autoria 1 - Leo Peracchi ( Arranjador)

5.2 Adaptações:
Registrar o nome do Adaptador, seguido de sua
função entre parênteses, nos seguintes casos:
adaptação livre de outra obra;
paráfrase(adaptação/tradução livre) de várias
obras ou do estilo usual de outro compositor;
adaptação de uma obra, baseada em uma outra
música (variação sobre um mesmo tema);
se houver dúvida se é adaptação ou arranjo,
classificar como arranjo.
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5.3 Copista
Só existe para as partituras manuscritas.
Quando houver esse nível de autoria, registrar no
campo Autoria 4, o nome do copista seguido de sua
função entre parênteses.
5.4 Música criada a partir de uma obra literária
Registrar o nome do músico na Autoria1 e do autor
da obra literária, na Autoria 2
Ex.: Autoria 1 - Francisca Gonzaga (compositor)
Autoria 2 - Casimiro de Abreu (poeta)
Considerando as possibilidades descritas acima, o
Campo Autoria seria assim preenchido: registrar, no
campo 1, o nome do autor principal, seguido dos
demais níveis de autoria até o campo 4, reservado
para os copistas.

6 Data
Considerar a data registrada na fonte de informação.
Outras datas referentes à obra devem ser registradas
no campo Pesquisa Museológica.

7 Inscrição e Marcas / Posição
Todas as inscrições deverão ser anotadas:
anotaçãoes a lápis colorido, anotações do autor ou
do maestro, dedicatórias e outras.
Nas partituras impressas o número de editor e
número de chapa são os números de controle de
produção dos editores e distribuidores de música.
Aparecem sempre na parte inferior da folha. Essa
informação é muito importante pois através dela é
possível recuperar folhas soltas, uma vez que a
informação aparece em todas elas.
Registrar o nome do editor,seguido de dois pontos e
o nº da chapa
Ex.: International Music:2089
8 Técnica
Manuscrito
Impressão
9 Dimensões
Registar primeiro a altura e depois a largura
. Ex: A 22 X L 31 cm
10 Descrição
Registrar apenas os dados relativos à identificação
da obra: gênero, tipo de partitura, o instrumento,
idioma(s), número de páginas. A descrição deverá
ser individual, sucinta e objetiva. Não repetir
informações já discriminadas em outros campos.
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Memória (2003) ressalta que entram, ainda, no
campo descrição:
Se os meios de execução incluirem vozes e
instrumentos, registrar na ordem em que se
apresentam na partitura;
 Se a obra é destinada a instrumentos solistas,
estes deverão ser citados desde que não
ultrapassem onze unidades. Se for destinada
para uma orquestra, banda, etc, os
instrumentos não são relacionados;
 Se a obra é destinada a um conjunto de
música vocal, use os seguintes termos, da
forma como segue: S (soprano); Mz( meiosoprano); A (contralto); T (tenor);
Bar (
Barítono) e B ( Baixo)
Ex1: Musica folclórica. Partitura completa (56 p.)
com a parte do regente pianista (8p.) mais 12
partes e um livro de exercícios ( 35p. il.; 28 cm).
Português.
Ex2: Música religiosa. Partes Instrumentais (86p.;
30 cm x 21,6 cm:Trompa I – 1 cópia(6
páginas);Trompa II – 1 cópia( 6 páginas);Violino I
- 2 cópias( 11 páginas);Violino II - 2 cópias(11
páginas);Viola - 1 cópia( 10 páginas)Violoncelo e
Contrabaixo - 2 cópias(10 páginas). Partes
Vocais(44 p.: 21 cm X 14,5 cm). Português.

10.1 Formatos mais comuns de partituras
A norma de catalogação da American Library
Association (AACR, 1978, p. 5-12, apud MATOS,
2007, p. 21), para fins de descrição divide as
partituras em três grupos:
1) Partitura
Partitura condensada
Partitura fechada
Partitura de bolso
Partitura do regente pianista
Partitura vocal
Partitura de coro
2) Redução para piano;
3) Parte.
Veja abaixo, algumas orientações que podem ajudar a
identificar os diferentes tipos de partitura (CALDAS,
2007. p.142)

Partitura de
Orquestra

“Partitura contendo detalhes completos de uma obra, com a
visualização imediata de todos os instrumentos selecionados
pelo compositor para a execução da obra.”

Partitura
condensada

“É aquela em que algumas linhas instrumentais ou vocais
dividem o mesmo pentagrama. A expressão “partitura de
estudo” pode ser sinônimo de partitura “miniatura”,ou pode
significar uma partitura “in-octavo.”
Partitura onde aparecem apenas as partes mais importantes,
no menor número possível de pentagramas, geralmente
organizadas por seções musicais.”

Partitura
individual

Contém a pauta do instrumento ou voz separada do
conjunto musical”. Também conhecida no Brasil como parte
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ou parte
separada
Partitura
aberta

Partitura de
coro
Partitura
fechada
Partitura
Incompleta
Partitura do
regente,
violinista,
pianista
Partitura
para
teclado e
harpa

Redução
para piano

Parte

cavada.
“Mostra cada parte de uma composição(geralmente
polifônica) em uma pauta separada.”
Polifonia:
execução
harmônica
de
vários
sons
simultaneamente (Dicionário Caldas Aulete, 2009)
“Partitura de obra para canto, que mostra somente as partes
para o coro, com acompanhamento, se houver arranjo para
instrumento de teclado.”
“Partitura de música em que aparecem todas as partes no
menor número possível de pentagramas, geralmente dois,
como hinos.”
“Esboço feito por um compositor para uma obra destinada a
conjunto, ressaltando em poucas pautas as características
principais da composição.”
“A parte para um instrumento determinado, no âmbito de
uma obra para conjunto, com guias para os outros
instrumentos destinada a ser usada pela pessoa que toca o
instrumento e ao mesmo tempo rege a execução da obra.”
“Tem geralmente duas pautas: uma para a mão esquerda e
outra para a mão direita, já que as duas mãos trabalham
separadamente para a produção dos sons. Os demais
instrumentos exigem que as duas mãos trabalhem
conjuntamente para a produção de som, por exemplo,
violão, flauta e outros. Esses instrumentos apresentam uma
só pauta em suas partituras. Em partituras para piano a
quatro mãos, a página esquerda corresponde ao pianista
sentado à esquerda e a da direita corresponde ao pianista
sentado à direita.”
“Arranjo para piano de uma composição para um conjunto
de instrumentos; o termo também pode ser usado como
sinônimo “ partitura de canto e piano” em que as partes
vocais constam na íntegra, mais o acompanhamento para
piano (ou órgão) comercialmente conhecido como ”piano
and vocal score.”
É um extrato da partitura que contém as notas de um
componente do conjunto:
Parte do violino, parte do violoncello, da clarineta...

11. Peça Conjunto
As partes de uma mesma obra devem ser tratadas como
peça conjunto. Cada uma recebe um número de IP
diferente.
Caso encontre partitura encadernada com um só
número, catalogar como peça única procurando
discriminar no campo de descrição as características da
obra.
Conjuntos constituídos por vários elementos terão
uma ficha global e tantas fichas catalográficas
quanto forem as partes do conjunto (fichas
individuais que serão consolidadas pelo sistema) .
Peça Conjunto (nome)
Ficha Global
Preencher uma ficha descrevendo o conjunto. Essa
planilha não deverá possuir número. No campo nº de
identificação, entrar com o nome da obra. No campo
Descrição registrar os dados básicos da obra
assinalando o número de partituras que contem. A
descrição deverá ser sucinta e dar ideia de todo o
conjunto da obra.
EX.:

Nº de identificação: Ópera Moema
Descrição: Ópera Moema de Assis Pacheco, em
1 ato. São 7 partes distintas.
Nº de identificação: Episódio Lírico Dolore
Descrição: Episódio Lírico Dolore, em um quadro.
Poema e música de Assis Pacheco. Rio de
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Janeiro 1898. Datado e assinado na última
página: Porto Alegre, 3-1902. 28 partes
instrumentais e uma parte encadernada.
Em seguida preencher normalmente tantas fichas
catalográficas quanto forem as partes que compõe a
obra, anexando cada uma à ficha global do álbum a que
pertence.
12. Tema/Assunto
Registrar o gênero musical e/ou assunto a que se refere
a partitura.
A título de informação inserimos uma relação com
exemplos de alguns gêneros musicais.

Ária
Balada
Cânone
Cantata coral
Cantiga de roda
Concerto
Dueto
Estudo
Folclórica
Fuga
Infantil
Prelúdio

Madrigal
Marcha
Minueto
Noturno
Popular
Rapsódia
Suíte
Sinfonia
Sonata
Tocata
Tema
Variação
Valsa
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