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“A vida é composta como uma partitura musical.
O ser humano, guiado pelo sentido da beleza,
escolhe um tema que fará parte da partitura da
sua vida. Voltará ao tema, repetindo-o,
modificando-o, desenvolvendo-o, transpondo-o,
como faz um compositor com os temas de uma
sonata”.
Rubem Alves
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RESUMO
Investiga as práticas de organização e tratamento da partitura musical (material
impresso) na biblioteca da Universidade Federal do Cariri. Aponta os meios que o
usuário realiza o acesso a partitura. Identifica as ações estabelecidas pela biblioteca
para dinamizar o acesso. Faz uma breve abordagem histórica sobre a biblioteca no
Brasil. Apresenta a historicidade dos catálogos e da catalogação. Discorre sobre as
noções de catalogação e classificação. Mostra a relevância da organização e
tratamento da partitura musical para que haja a satisfatória busca e recuperação,
quando o usuário necessitar desta informação. Exemplifica por meio de algumas
unidades de informação que integram a partitura musical em seu acervo e os seus
manuais e guias de gestão e processo técnico para partituras. É uma pesquisa de
natureza básica que usa como metodologia a pesquisa bibliográfica. Com
abordagem qualitativa e quantitativa de aplicação em questionários impressos a um
grupo de docentes e discentes do curso de Música e ao bibliotecário e um grupo dos
colaboradores da referida biblioteca. Concluiu com os resultados da pesquisa e
propondo que a biblioteca elabore uma política de desenvolvimento de acervos
especiais partitura musical e a aquisição da partitura musical.
Palavras-chave: Partitura Musical. Organização de partitura musical. Tratamento de
Partitura musical.
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ABSTRACT
Investigates the practices of organization and treatment of musical score (printed
material) in the library of the Federal University of Cariri. It indicates the means that
the user performs the access to score. Identifies the actions established by the library
to streamline access. It gives a brief historical approach to the library in Brazil. It
presents the historicity of catalogues and cataloguing. Discusses the notions of
cataloguing and classification. It shows the relevance of the organization and
treatment of the music score so that there is a satisfactory search and recovery,
when the user needs this information. It exemplifies by means of some units of
information that integrate the musical score in its collection and its manuals and
guides of management and technical process for sheet music. It is a research of a
basic nature that uses as a bibliographical research methodology. With a qualitative
and quantitative approach of application in printed questionnaires to a group of
teachers and students of the Music course and to the librarian and a group of
collaborators of said library. He concluded with the results of the research and
proposed that the library elaborate a policy of development of special collections
musical score and the acquisition of musical score.
Key words: Musical Score. Organization of musical score. Treatment of Musical
Score.
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1 INTRODUÇÃO
A partitura musical (material impresso) é um documento que pode fazer parte
do acervo de uma biblioteca, e que é essencialmente destinado aos estudiosos em
música, intelectuais e leigos. A simbologia musical é uma ferramenta de grande
importância não só para a comunicação entre os especialistas em música, mas para
o registro histórico, para as evoluções e as características da própria escrita musical.
A história deste documento música pode é dividida em seis grandes períodos
distintos, cada um com sua peculiaridade e estilos, sendo eles: Séc. IX a Séc. XV –
Música Medieval, Séc. XVI - Música Renascentista, Séc. XVII – Música Barroca,
Séc. XVIII – Música Clássica, final do Séc. XVIII e Séc. XIX- Romantismo, e por fim o
Séc. XX – Música Moderna.
A partitura musical, guarda em si, um grupo de aspectos musicais, práticos e
teóricos de relevância à composição do maestro, ela armazena os dados e as
formas de execução em um escrito padrão capaz de levar a todas as sociedades em
todos os tempos, a interpretar em qualquer tempo e lugar tais informações.
Neste contexto, surgiu a temática do tratamento e organização da partitura
musical, pois se acredita ser de suma importância, para uma instituição de ensino
em que possui um curso na área de Música.
Para melhor compreensão, a pesquisa foi dividida em seções. Nesta primeira
seção introdutória justifica a pesquisa quanto à necessidade da organização e
tratamento da partitura musical.
Apresenta na segunda seção o objetivo geral, e em seguida os específicos,
que é investigar as práticas estabelecidas pelos bibliotecários para dinamizar o
acesso e uso do material partitura (material impresso), da Biblioteca da UFCA,
campus Juazeiro do Norte. Os objetivos específicos da pesquisa visa identificar o
modo de organização da partitura musical (material impresso) pela Biblioteca da
UFCA; conhecer as interferências às quais podem impedir o acesso e uso da
partitura musical na UFCA; apontar os pontos de acesso da AACR2 que são mais
utilizados pelos usuários do curso de música da UFCA; identificando as possíveis
ações realizadas pelos bibliotecários da UFCA no que tange ao acesso e uso de
partitura musical; e a relevância da organização e tratamento da partitura para a
recuperação da partitura musical (material impresso).
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Na terceira seção, aborda o contexto histórico da biblioteca no Brasil,
alcançando a biblioteca da Universidade Federal do Cariri, discute a respeito da
partitura como informação musical e alguns conceitos básicos, um breve histórico do
catálogo e da catalogação, como também acerca das noções de catalogação e de
classificação, e como se realiza o processamento técnico da partitura musical
(material impresso) na biblioteca da UFCA.
Na quarta seção, trata do percurso metodológico da pesquisa, que se
caracteriza como uma pesquisa bibliográfica em que se realizou um prévio
levantamento de referências teóricas e publicadas se realizou leituras, anotações e
fichamentos. Para ciência de como o usuário da Partitura musical recupera sua
informação, se aplicou um questionário, em que seus resultados serão anotados na
seguinte seção. Na quinta seção estão apresentados os resultados alcançados e a
proposta da pesquisa, na última seção as considerações finais sobre a pesquisa.

1.1 JUSTIFICATIVA
Para a efetiva recuperação da partitura musical (material impresso), como
acervo de uma biblioteca faz-se necessário que os itens partitura recebam
tratamento, número de registro com fim de organizar o acervo à luz da
biblioteconomia. A relevância desta pesquisa é identificar a forma de organização e
tratamento das partituras: recuperação do recurso informacional partitura na
biblioteca da UFCA.
Faz-se bem ressaltar da importância desta pesquisa para a sociedade
acadêmica como referências para outros trabalhos. O objeto estudado faz parte da
universidade onde a mesma possui curso que se utiliza desta ferramenta. No
aspecto social se leva em consideração a tradição musical, o armazenando assim,
músicas de vários períodos e locais trazendo características de outras regiões ou
nacionalidades, assim, tornando possível um rico e abundante acervo para a
utilização de futuros músicos da região, estudantes e pesquisadores do curso de
música. Criando um banco de dados de partitura musical (material impresso) e
virtuais.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Investigar as práticas bibliotecárias estabelecidas pelos bibliotecários para
dinamizar o acesso e uso do recurso informacional partitura, no contexto da
Biblioteca da UFCA, campus Juazeiro do Norte.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) identificar o modo de organização das partituras na Biblioteca da UFCA,
mediante questionários respondidos pelo bibliotecário e colaboradores;
b) conhecer as interferências às quais impede o acesso e uso da partitura na
biblioteca da UFCA;
c) mostrar os pontos de acesso utilizados pelos alunos do curso de música da
UFCA na recuperação do material partitura no portal da biblioteca;
d) conhecer as ações realizadas pela biblioteca da UFCA no que tange ao
acesso e uso da partitura musical;
e) mostrar a relevância da organização e tratamento da partitura musical para
uma satisfatória recuperação deste material.
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DA BIBLIOTECA NO BRASIL
O termo “Biblioteca” tem sua origem no grego: BIBLIOTHEKE. A palavra
grega BIBLIOTHEKE é derivada de dois termos gregos: BIBLION, que significa
“Livro, Papel ou rolo com escrita” e THECA, que tem o significado de “depósito, lugar
onde se guarda”.
De acordo com Ferreira (2001, p. 97) biblioteca é: “1. Coleção pública ou
privada de livros e documentos congêneres, para estudo, leitura e consulta; 2.
Edifício público ou recinto onde ela se instala; 3. Móvel onde se guardam e/ou
ordenam livros”.
A biblioteca é uma coleção de documentos bibliográficos e não bibliográficos
organizados, tratados e administrados de maneira a facilitar a recuperação e
disseminação da informação, para essa tarefa faz-se necessário, a aplicação de
técnicas da biblioteconomia no tratamento de documentos, tendo como responsável
o bibliotecário.
A história das bibliotecas no Brasil até o século XIX teve como protagonistas,
as bibliotecas dos conventos, bibliotecas particulares, a biblioteca pública da Bahia e
biblioteca Nacional. Martins (1996, p. 342) fala que a natureza da biblioteca, pode
ser

biblioteca

de

conservação

ou

de

consumo,

no

entanto,

todas

são

simultaneamente de conservação e de consumo. Ele defende que as bibliotecas
universitárias se incluem entre as de consumo. Quanto à natureza administrativa e
de manutenção das bibliotecas, elas se distinguem em particulares e oficiais.
A biblioteca sendo ela de conservação ou de consumo apresenta uma
variedade de coleções bibliográficas ou não bibliográfica, para diferentes fins e
usuários. A partir de suas características, sua finalidade, sua missão, elas são
classificadas em: nacional, universitária, pública, escolar, especial, infantil,
comunitária, particular e especializada.
Em 1549, foi instalada na Bahia a ordem religiosa Companhia de Jesus sob a
liderança do padre Manuel da Nóbrega, trouxeram consigo as primeiras obras, as
quais foram os fundamentos da biblioteca do Colégio dos Jesuítas da Bahia, este se
tornou a primeira universidade do Brasil, a biblioteca contava com alguns milhares
de livros numa época, em que a imprensa do Brasil era proibida, seu acervo eram
manuscritos em grande parte, qualquer impressão de livro passava por três
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censuras: o Santo Ofício e Ordinário da igreja católica e o Desembargo do Paço. Em
1811, passa a ser a Biblioteca Pública da Bahia.
Figura 1 - Biblioteca Pública da Bahia (1930)

Fonte: Guia Geográfico Salvador Antiga (2017)1.

A companhia também por meio dos seus colégios formou outras importantes
bibliotecas em Recife, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. Posteriormente, vieram
também a Ordem dos Franciscanos; a Ordem de São Bento; a Ordem Carmelita por
seguinte a Congregação do Oratório. Todas contribuíram na formação das primeiras
bibliotecas em conventos nas principais cidades das províncias, com a finalidade da
catequese, do ensino e da formação utilizando os livros para a propagação da fé.
De acordo com Milanesi (1983, p. 25), a falta de conhecimento a respeito das
ordens de censura, a falta de instrução dos funcionários e a desorganização levaram
a vulnerabilidade e a penetração de obras explicitamente proibidas na biblioteca.
A seleção dos livros para as bibliotecas dos conventos era rigorosa,
sendo suprimidas radicalmente as obras consideradas obscenas; as
heréticas eram admitidas com as devidas cautelas, inclusive para
que fosse possível rebater as heresias nelas contidas (MILANESI,
1983, p. 26).

Em meio a uma população analfabeta se destaca algumas bibliotecas
particulares do Século XVI a XVIII, que seus proprietários tinham de um grau de
intelectualidade e escolaridade, a saber, os padres, advogados, médicos e
estudantes.

1

http://www.salvador-antiga.com/centro-historico/biblioteca.htm.
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Podem-se citar algumas, dentre as principais bibliotecas particulares da
época nas províncias da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais,
existiu a biblioteca do frade dominicano bispo da Igreja Católica Romana, D. Frei
Domingos da Encarnação Pentevel, seu acervo era composto de obras sacras,
ciências e ilustração. E a biblioteca do jurista, poeta, desembargador e procurador
da Coroa Portuguesa Cláudio Manuel da Costa, seu acervo quase todos eram de
Direito.
Na Bahia, tinha a biblioteca do erudito Luso-brasileiro Padre Francisco
Agostinho Gomes, sua biblioteca era composta de milhares de livros. Em 1811, ele
foi nomeado secretário da Biblioteca Pública da Bahia.
As principais bibliotecas particulares do Rio de Janeiro foram: a biblioteca de
João Mendes da Silva, Procurador da Câmara do Rio de Janeiro, contava com um
acervo de 150 volumes de Direito, História e curiosidades. E o Poeta, advogado,
professor Manuel Inácio da Silva Alvarenga, tinha em sua biblioteca 1576 volumes.
Com a chegada de D. João VI e a Família Real ao Brasil em 1807, trouxeram
o acervo real de 60.000 volumes da Biblioteca da Ajuda de Lisboa os quais
esqueceram no cais do porto. Em 1811 o Luís Joaquim dos Santos Marrocos em
Lisboa recebeu a incumbência de transportar pelo Atlântico o restante do acervo real
para o Brasil.
A partir deste período passou a ser chamada a Real Biblioteca. Foi confiada a
Santos Marrocos, a responsabilidade pela guarda, conservação e organização da
Biblioteca Real. Ele propôs que todos os livros da Real Biblioteca que tivesse além
de um exemplar, fossem doados a Biblioteca Pública da Bahia.
O crescimento da Real Biblioteca se deu a partir das aquisições e doações.
Foram incorporados inúmeros acervos de livrarias e bibliotecas particulares. Em
1811, Frei Mariano da Conceição Vellozo doou todos os seus impressos e
manuscritos da sua Flora Fluminense. Em 1815, adquiriu a livraria do Dr. Manuel
Inácio da Silva Alvarenga. Em 1818, comprou as coleções do arquiteto José da
Costa e Silva; e a livraria do Comendador Antonio de Azevedo de Araújo. Em 1838,
recebeu a biblioteca do Conselheiro José Bonifácio de Andrade e Silva. E ainda
1853, recebeu a livraria do bibliognosta D. Pedro Angelis. Foi chamada Biblioteca
Imperial e Pública da Corte, mas partir de 1876 passou a se chamar Biblioteca
Nacional, no Rio de Janeiro.
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As primeiras bibliotecas universitárias que foram criadas no Brasil: na Bahia
com surgimento dos primeiros cursos superiores de medicina (cirúrgica, anatômica,
obstetrícia) em 1808 foi criada a faculdade de Medicina, e gradativamente o curso
de Economia, Agricultura, Química e Desenho Técnico.
No século XVIII, data da origem da Biblioteca da Faculdade de Direito de São
Paulo quando da criação dos cursos jurídicos no Brasil, a Faculdade de Direito de
São Paulo começou a funcionar nas dependências do convento de São Francisco,
herdando um acervo de aproximadamente cinco mil volumes.
Em 1830, foi criada a Biblioteca da Faculdade de Direito de Pernambuco. A
partir de 1889, com a nova república surgem outras primeiras universidades com
suas respectivas bibliotecas: Universidade de Manaus surgiu em 1909, Universidade
do Rio de Janeiro em 1920, e a Universidade da Bahia em 1946.
A biblioteca universitária tem por finalidade atender às necessidades
de estudo, consulta e pesquisa de professores e alunos
universitários. Ela deve atuar como verdadeiro centro de
documentação, divulgando, por vários meios, os documentos que
compõem o seu acervo (SILVA; ARAÚJO, 2009, p. 26).

A

biblioteca

é

uma

organização

que

tem

propósitos,

objetivos,

responsabilidade social e cultural, funções, missão, uma estrutura administrativa,
instalação, acervos, serviços, acessibilidade e é subordinada a uma entidade
mantenedora, a fim de cumprir a necessidade de estudo, consulta e pesquisa.
Milanesi (1983, p. 65) defende que uma biblioteca está aberta não apenas
para emprestar livros para aqueles que não dispõem de recursos para adquiri-los,
mas para abrir ao infinito as possibilidades de acesso à informação.
Nesse sentido confirmamos sua ideia listando os documentos que formam a
memória cultural e a coleção de uma biblioteca: livros (impressos, falados, Braille);
periódicos; patentes; teses; documentos icnográficos; filmes cinematográficos;
gravações de vídeos; CD-ROM; DVDs; microformas; plantas gráficas; documentos
tridimensionais; documentos cartográficos e Partitura Musical (música impressa).
Desta feita, dentre algumas bibliotecas no Brasil, que integram ou não está
listagem de documentos em seu acervo, por de um levantamento realizado dentre
diversas bibliotecas se apresenta alguns exemplos de bibliotecas que mantêm em
seu acervo o documento Partitura Musical (música impressa).
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Figura 2 - Biblioteca Nacional

Fonte: O Globo Cultura (2018)2.

A Biblioteca Nacional além de ser formada pelo acervo de obras trazidas de
Portugal por D. João VI, citados anteriormente, que pertenciam à chamada Real
Biblioteca, foi-lhe doada por D Pedro II, a coleção de obras Thereza Christina Maria
que pertenciam às imperatrizes D. Leopoldina e D. Thereza Christina, composto por
livros raros e partituras musicais em primeira edição, de compositores como:
Mozart, Beethoven, Pleyel, Haydn.
A seu acervo também foi integradas raridades, obras século XVI, compositor
e filósofo italiano Gioseffo Zarlino (1517-1590); e nos séculos seguintes, outros
compositores como os tratados de Jean Philippe Rameau (1683-1764) e de
Francisco Ignácio Solano (c.1720-1800); sacerdote Domingos do Rosário (+c. 1778)
e as composições de primeiras edições de Franz Liszt (1811-1886). E partes da
Coleção do editor e pianista Arthur Napoleão (1843-1925). E ao longo do tempo este
acervo de material partitura foi crescendo, por meio de inúmeras doações e
compras.
A respeito de aquisição a Biblioteca Nacional declara que:
Na década de 1950, destaca-se a aquisição, por lei do Congresso
Federal, da biblioteca musical do cearense Abrahão de Carvalho
(1891-1970), a maior particular do Brasil, com cerca de 17 mil peças,
que impulsionou de maneira definitiva a estruturação de um acervo
de música para a Biblioteca Nacional (BIBLIOTECA NACIONAL,
2018, não paginado).

2

https://oglobo.globo.com/cultura/video-mostra-tesouros-da-biblioteca-nacional 22794655.
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Figura 3 - Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Fundação Biblioteca Nacional

Fonte: Blog da Biblioteca Nacional (2017)3.

Aos 13 de abril de 1952 foi criado, a Divisão de Música e Arquivo Sonoro, no
3º andar do Palácio Capanema pelo decreto 48.108, sob a direção do escritor
Eugênio Gomes (1897-1972), e chefe da biblioteca a bibliotecária e musicóloga
Mercedes Reis Pequeno (1921-2015) que tratou e organizou os livros raros e
partituras, extraídos da coleção geral da Biblioteca Nacional, trabalhou atendimentos
aos usuários e ministração de cursos de organização de bibliotecas de música.
A Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional (BN) é
considerada o maior centro de documentação musical da América Latina, com mais
de 250 mil títulos. O acervo documental de música tanto popular e erudita da Divisão
de Música é composto por Partituras, partituras manuscritas, discos em vinil,
CDs, DVDs, fitas magnéticas (rolo), fitas cassetes, são em vários idiomas e dispõe
de acervo digital.
Segundo Martins (1996, p. 364):
Em 1988, noticiou que seu acervo subia a 5 milhões e 200 mil livros,
700 mil manuscritos, 47 mil obras raras, 30 mil mapas, 50 mil
partituras, 30 mil discos, 4 milhões de jornais e revistas, 1 milhão e
200 mil monografias e 20 mil rolos de filmes.

A seguir é apresentado a forma de acesso ao acervo de Partitura de música
impressa da BN,onde o usuário pode acessar e fazer o download do material digital
do seu interesse, como também o material sonoro.

3

https://blogdabn.wordpress.com/2012/02/08/conhecendo-a-bn-divisao-de-musica-e-arquivo-sonoro/.
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Figura 4 - Busca no acervo da BN Digital

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2017).

Figura 5 - Detalhes da obra

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2017).
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Figura 6 - Catálogo do acervo da BN Digital

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2017).

Figura 7 - Resultado da busca no catálogo da BN Digital

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2017).

A reprodução de cópias digitalizadas e/ou microfilmadas respeitam a Lei de
Direitos autorais, e as normas de conservação, preservação e segurança. Quanto
aos catálogos a Divisão dispõe de Base de dados acessível in Lócus, na web e em
Fichários. O usuário consegue acessar o documento partitura musical na base da
Divisão Sonora.
Ao longo desta seção, ainda se exemplifica mais algumas bibliotecas, como a
seguinte: a biblioteca virtual SESC partituras.
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Figura 8 - Biblioteca virtual SESC Partituras

Fonte: SESC Partituras (2017).

Figura 9 - Resultado da busca no site SESC Partituras

Fonte: SESC Partituras (2017).

A biblioteca virtual SESC partituras:
É composta por partituras digitais, obras transcritas através de
programas de editoração musical, ela disponibiliza o acesso gratuito
às partituras através de um sistema de busca coerente com
necessidades dos estudantes, professores, músicos e pesquisadores
o que inclui, além da consulta ao catálogo com suas informações, a
visualização e possibilidade de download integral de cada obra
musical (SESC PARTITURAS, 2018, não paginado).

O SESC partitura é uma biblioteca virtual que tem por missão investir na
pesquisa e editoração de partituras com vista à preservação e divulgação dos
acervos musicais de compositores brasileiros, acervos particulares, e difundir a
produção musical, seu catálogo é acessível, atualizado e de fácil inclusão.
Seu acervo é composto de obras que são de domínio público e autorizados
pelos seus responsáveis, por meio de documentos de acordo com a Lei nº 9.610,
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Direitos Autorais no Brasil. O SESC Partituras tem parcerias com a Música Brasílis,
que resgata e difunde o repertório brasileiro de todos os tempos e gêneros; Instituto
Piano Brasileiro, atua como grande fonte de referência nas tradições pianísticas
tanto erudita como popular brasileira desde o século XIX; e Academia Brasileira de
Música. Tem mais de 2.700 obras de 270 compositores de vários estilos.
Figura 10 - Biblioteca Central da Universidade de Brasília (UnB)

Fonte: Conselho Regional de Biblioteconomia - 1º Região (2017)4.
A Biblioteca Central da Universidade de Brasília foi criada com a
missão de promover e garantir à comunidade universitária o acesso à
informação científica e o compartilhamento do conhecimento
científico contemplando o ensino, a pesquisa e a extensão. O
Sistema de Bibliotecas (SIBI/UnB), notadamente a BCE, possui um
grande acervo musical composto, sobretudo, por partituras, métodos,
coletâneas, miscelâneas, livros e mídias sonoras (SILVA; BAIRRAL,
2018, p. 17).

Silva e Bairral (2018) sugerem que para a democratização da informação na
biblioteca e que atenda às necessidades e às expectativas dos pesquisadores, seria
de fundamental necessidade estudos da história dos acervos musicais e o conhecer
as necessidades particulares dos usuários de informação musical. E que os cursos
de Bacharéis em Biblioteconomia oferecessem disciplinas especificas da área da
música, como teoria da música, história da música.

4

http://crb1.org.br/conheca-cinco-bibliotecas-do-plano-piloto-que-valem-a-visita/.

27

Em 2013, a Divisão de Coleções Especiais organizou por ordem alfabética,
pela tipologia e publicações, as diversas partituras soltas e/ou encadernadas
guardadas em uma sala, partituras da época do império até as primeiras décadas.
O Sistema de bibliotecas da UnB elaborou um guia de diretrizes para a gestão
e processamento técnico do Acervo Partituras do SIBI/UnB, organizado por Bairral e
Lourenço. As diretrizes visam facilitar a organização e a localização do tipo de obra
de interesse do usuário.
Figura 11 - Diretrizes para a Gestão e o Processamento Técnico do Acervo de
Partituras do SIBI/UnB

Fonte: Biblioteca Central da UnB (2018).

O guia Diretrizes para a Gestão e o Processamento Técnico do Acervo de
Partituras do SIBI/UnB norteia e orienta o profissional, por meio dos procedimentos e
critérios para a formação do acervo de partituras, a disponibilização ao usuário, a
carimbagem e sua tipologia, os critérios e ações para a conservação e restauração
das partituras, a catalogação de partituras em formato impresso e seus critérios.
Em 2014, foi desenvolvida uma capacitação de bibliotecários e técnicos da
(BCE) - Biblioteca Central para lidar com acervo musical, então foi criado um Manual
de processamento técnico de partituras para o acervo BCE. Foi realizado curso de
extensão para os bibliotecários, denominado Música: objeto sonoro, objeto
documental, para melhor compreensão das peculiaridades de um acervo de
partituras.
O acervo de partituras da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central
da UnB começou a ser formado na década de 1960, por meio de aquisições e
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doações de professores de Música, de Embaixadas e representações diplomáticas
em Brasília.
Figura 12 - Coleções especiais da UnB

Fonte: Biblioteca Central da UnB (2018).

Figura 13 - Pergamum UnB- BCE

Fonte: Biblioteca Central da UnB (2018).

O acervo da BCE era catalogado em fichas até 1996. De 1996 a 1999, o
sistema de gerenciamento de biblioteca - BCE-20. De 1999 a 2003 foi utilizado o
Thesaurus, daí atualmente o Pergamum. A partir de 2013, o setor de partituras na
Divisão de Coleções Especiais trabalha com um profissional de Música. Bibliotecário
Fernando César Lima Leite, Mestre e Doutor em Ciência da Informação.
A BCE vem trabalhando para manter seu acervo diversificado e para
a modernização de seus serviços, a fim de melhor atender aos
diversos segmentos da comunidade acadêmica, pois a busca pela
excelência no atendimento às necessidades de informação dos
usuários é a razão primeira de sua existência (UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, 2018, não paginado).
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Figura 14 - Biblioteca da ECA-USP

Fonte: Blog da Biblioteca da ECA (2017)5.

Em 1966 surgiu a Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da
Universidade de São Paulo (USP) a qual era vinculada à antiga Biblioteca Central da
USP e, em 1970, vinculou-se ao Departamento de Biblioteconomia e Documentação
(DBD), vindo a desvincular-se após três anos.
De acordo com a ECA-USP (2018, não paginado), “a Biblioteca da ECA-USP
tem sua missão alinhada à do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBI):
promover o acesso e incentivar o uso e a geração da informação, contribuindo para
a excelência do ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Comunicações e Artes”.
Seu público é formado pela comunidade acadêmica e o público em geral, e seu
acervo abrange as áreas: Artes plásticas, Ciência da Informação, Cinema, Música,
Fotografia, e outras afins. Em 1972, foi criada a Fonoteca formada de um acervo de
vinil, fitas cassete e partituras. A supervisora do Serviço de Atendimento e Circulação
da Biblioteca da ECA, Marina Macambyra.
O acervo da Biblioteca da ECA utiliza o catálogo Dédalus, onde está
catalogado todo o acervo inclusive as partituras. Este é o principal catálogo das
Bibliotecas da USP. Entretanto elas podem ser acessadas pela interface
http://coleções.sibi.usp.br.partituras.
O Manual de catalogação de partituras da Biblioteca da ECA norteia o
profissional no processo de armazenamento, conservação do material partitura, os

5

https://bibliotecadaeca.wordpress.com/page/10/?archives-list=1.
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critérios de entrada, as categorias de informação, a normalização dos títulos de
música, a codificação da instrumentação de partituras para orquestra.
Figura 15 - Manual de catalogação de partituras da Biblioteca da ECA

O Manual de catalogação de partituras da
Biblioteca da ECA é um manual de normas de
catalogação de partituras que explica a coleta das
informações, padronização e registro nos campos de
uma base de dados. Tratam também, do arranjo
físico, conservação e recuperação da informação.

Fonte: Portal da Biblioteca ECA - USP (2017).

Martins (2017, não paginado) afirma que:
A coleção é composta por mais de 20 mil partituras de música
erudita, folclórica e popular de compositores brasileiros e
estrangeiros de várias épocas e estilos, além de obras didáticas para
o ensino de música. Destaque para o acervo de partituras de música
sacra colonial, originárias das cidades mineiras de Ayuruoca,
Brasópolis e Campanha e as partituras manuscritas de importantes
compositores brasileiros como Henrique Oswald, Fructuoso Vianna,
Fúrio Franceschini, Osvaldo Lacerda e Gilberto Mendes, que doou à
Biblioteca a maior parte de seu acervo, incluindo manuscritos
inéditos.

Figura 16 - Pesquisa de partituras no Portal da Biblioteca da ECA - USP

Fonte: Portal da Biblioteca ECA - USP (2017).
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Figura 17 - Portal de buscas de partituras da USP

Fonte: Coleções SIBI USP (2017).

As buscas podem ser refinadas por autor/função; compositor; meio de
expressão, gênero e forma; assunto; e casa publicadora.
Figura 18 - Busca por partituras no acervo da USP

Fonte: Coleções SIBI USP (2017)6.

6

http://colecoes.sibi.usp.br/partituras/result.php?search%5B%5D=MOZART.
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Figura 19 - Resultado da busca (pronto para download)

Fonte: Coleções SIBI USP (2017).

Figura 20 - Arquivamento horizontal das partituras em Mapoteca da USP

Fonte: SIBI USP (2017)7.

Aucine e Macambyra (2007, p. 5), afirmam que:
As partituras são armazenadas em armários deslizantes de aço,
fechados. As mais finas ficam nos módulos para pastas suspensas,
os volumes mais grossos em prateleiras, como livros, e as obras de
grandes dimensões em mapotecas horizontais. Os manuscritos
também são arquivados horizontalmente, protegidos por embalagens
de papel neutro e caixas de plástico polionda.

7

http://www.sibi.usp.br/noticias/colecao-partituras-biblioteca-eca-integrada-catalogo-dedalus-usp/
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Figura 21 - Pastas suspensas em estantes deslizantes

Fonte: SIBI USP (2017).

De acordo com Sousa e Albuquerque (2014), as bibliotecas que atendem as
demandas de uma Instituição de Ensino Superior, devem estar inseridas no contexto
do processo evolutivo das áreas do conhecimento as quais pertencem com o intuito
de contribuir, acima de tudo, para o desenvolvimento científico, tecnológico e social
a partir da disseminação da informação.
Portanto, se as bibliotecas universitárias devem ter um papel preponderante
no desenvolvimento científico, tecnológico e social proporcionado a partir da
disseminação da informação, no ponto seguinte iremos conhecer um pouco a
respeito da biblioteca da Universidade Federal do Cariri.

3.1 A BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
A Universidade Federal do Cariri foi criada pela Lei 12.826 de 05 de junho de
2013, a partir do desmembramento da Universidade Federal do Ceará (UFC)
fundada em 1954, mantendo entre elas termo de cooperação. Suas ações baseiamse em quatro pilares: Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura com o objetivo de
promover a inclusão social e o desenvolvimento regional. Oferece cursos de
graduação, pós-graduação e mestrado em diversas áreas.
Em 2009, foi criado o Curso de Música da UFC no Cariri, na cidade de
Juazeiro do Norte. Iniciando suas em 2010.1 formando a primeira em 2013.2, e a
colação de grau, no início de 2014.
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Música da UFCA, o
objetivo do curso é:
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Formar o músico educador e pesquisador, em nível superior,
capacitado para o ensino da linguagem musical, para o ensino de
instrumentos musicais, com conhecimento e prática de uma
pedagogia relacionada ao ensino de música. Capaz de compreender
os diversos fatores socioculturais que corroboram para a criação do
panorama musical regional e mundial atual, podendo assim, interagir
de maneira crítica e reflexiva no meio em que atua (UFCA, 2014, p.
10, grifo do autor).

Segundo o PPC do curso, o músico educador, egresso do curso de Música da
UFCA deverá ser reconhecido como um pesquisador, dominante de conteúdos,
métodos e técnicas relacionados aos processos de ensino e aprendizagem da
música; ter conhecimento sobre a linguagem musical; tenha bom desempenho com
instrumento musical que outrora foi escolhido para a Prática Instrumental e com o
instrumento musical natural do ser humano: a voz (UFCA, 2014).
Figura 22 - Recepção da Biblioteca da UFCA

Fonte: arquivo pessoal (2017).

Figura 23 - Acervo sobre Música da Biblioteca UFCA

Fonte: arquivo pessoal (2017).
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O sistema de bibliotecas da UFCA é formado por cinco bibliotecas (Juazeiro
do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó). Que tem por missão: oferecer suporte
informacional à comunidade, promover o acesso, recuperação e disseminação da
informação no âmbito do ensino, pesquisa, cultura e extensão, colaborando para o
desenvolvimento da sociedade. Atualmente a direção da biblioteca da UFCA é
formada pela bibliotecária Lucélia Mara de Souza Serra e um diretor adjunto, o
bibliotecário Jorge dos Santos Nogueira.
Quanto ao acervo o Sistema de Bibliotecas da UFCA dispõe de cerca de
4.600 títulos, distribuídos em quase 19 mil exemplares nos cinco campi da UFCA.
No acervo integram: folhetos, monografias, dissertações, teses, periódicos e
conteúdos audiovisuais. De acordo com os dados do PPC de cada curso, é que se
identifica a necessidade de aquisição de materiais para as devidas disciplinas. De
acordo com o site da (UFCA, 2016).
Na biblioteca da UFCA, o usuário faz sua busca no Pergamum, depois de
fazer o login, poderá ser realizada uma busca refinada por autor, título, assunto.
Figura 24 - Catálogo Geral da Biblioteca UFCA- Pergamum

Fonte: SIBI UFCA (2017).

A partitura musical (material impresso) é parte integrante do acervo de
algumas bibliotecas, como: a Biblioteca Nacional, a biblioteca especializada (ECA), a
universitária (UnB) e a online (SESC Partituras). Na seção a seguir discorre um
pouco sobre o conceito básico do material partitura musical.
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3.2 CONCEITOS BÁSICOS DE PARTITURA MUSICAL
A partitura é um documento que pode fazer parte do acervo de uma
biblioteca, que é essencialmente destinado aos estudiosos em música, intelectuais e
leigos. A simbologia musical é uma ferramenta de grande importância não só para a
comunicação entre os especialistas em música, mas para o registro histórico, para
as evoluções e as características da própria escrita musical.
Portanto, a partitura é uma ferramenta riquíssima de informações. Ela guarda
em si, um grupo de aspectos musicais, práticos e teóricos. Os quais são de
relevância à sua composição, de forma a armazenar os dados e as formas de
execução em uma escrita padrão, capaz de levar a todas as sociedades em todos
os tempos, tais informações. Escrita esta, que está imersa dentro de uma linguagem
musical, onde os dados podem ser interpretados em qualquer período e em
qualquer lugar. Esta linguagem musical possui elementos próprios assim como cada
idioma possui um alfabeto, e da mesma maneira que se pode aprender a ler e
escrever um idioma pode-se aprender a escrita e leitura musical.
Cada partitura é uma fonte de informação precisa do que o compositor quis
expressar, e somente assim pode se guardar informações por décadas sem que
haja desgaste e alteração sonora. Outro detalhe da partitura é que ela não é
somente uma escrita, e sim a própria música viva. Onde ela sozinha traz significado
aos que utilizam.
Conforme o Dicionário Grove de Música, partitura é:
[...] forma de música escrita ou impressa em que pentagramas são
normalmente ligados por barras de compasso alinhadas na vertical,
de maneira a representar visualmente coordenação musical. O termo
de origem italiana (partire significa “dividir”) alude a distribuição das
diversas partes vocais e/ou instrumentais em diversos pentagramas
(ou pautas) (SADIE, 1994, p. 702).

Sadie (1994) atribui significados para várias expressões da partitura: “partitura
de regência” é a partitura para orquestra com detalhes completos, para que sejam
executados; a “miniatura”, a partitura impressa de bolso (uso individual); “aberta”, a
partitura que mostra cada parte da composição em uma pauta separada; “redução
para piano”, usada como sinônimo de partitura canto e piano; “condensada”, é a que
em algumas das linhas os instrumentos ou vocais dividem o mesmo pentagrama e; a
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“partitura de estudo”, é o sinônimo da partitura “miniatura” ou pode significar uma
partitura “in octavo”.
Para Cotta (2000, p. 12) manuscritos musicais denominam-se as partes
vocais ou instrumentais, ou seja, uma música escrita para uma dada voz ou
instrumento e as partituras trazem todas as partes vocais e instrumentais reunidas.
Os manuscritos musicais e as partituras podem ser autógrafos ou copiados.
Figura 25 - Piano Sonata No.15, Op.28 (Beethoven, Ludwig van)

Fonte: IMSLP / Petrucci Music Library (2017)8.
8

https://imslp.org/wiki/File:TN-Beethoven,_Ludwig_vanWerke_Breitkopf_Kalmus_Band_21_B138_Op_28_scan.jpg.
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A notação musical foi criada a princípio pelos teóricos da Idade Média. Os
cânticos eram transmitidos oralmente, e necessitavam de uma imagem, aplicada a
melodias dos textos cantados, e o símbolo, servia para lembrar a configuração
genérica da melodia. O início do Século IX começou colocar sinais (neumas) acima
das palavras, indicando uma linha melódica ascendente (/), uma linha descendente
(\) ou uma combinação de ambas (A).
Ao olhar uma partitura com atenção, músicos treinados e experientes
são capazes de ler a música impressa no papel e ouvir mentalmente.
Nesse primeiro contato, eles começam a pensar como gostariam de
executá-la. Os regentes de orquestra, contudo, têm um trabalho mais
complexo: ao olhar uma partitura, eles não imaginam apenas a parte
que cabe a cada instrumento. Eles ouvem, na sua mente, todas as
partes, de todos os instrumentos, somadas (GANDELMAN, 2003,
não paginado).

Vemos que para efetiva recuperação da informação musical, faz-se
necessário que os itens partitura recebam tratamento, como catalogação,
classificação, número de registro com fim de organizar o acervo à luz da
biblioteconomia. A relevância deste trabalho é identificar a organização e tratamento
das partituras: recuperação do recurso informacional partitura na biblioteca da
UFCA.

3.3 A PARTITURA COMO INFORMAÇÃO MUSICAL
As cinco Leis da Biblioteconomia, elaboradas por Ranganathan, defende e
propõe uma postura profissional dinâmica e atuante do bibliotecário, elas servem
como base para as inúmeras atividades exercidas pela biblioteca, seleção de
materiais para formação de acervo, e os devidos procedimentos técnicos.
Segundo Sousa e Targino (2016, p. 14-15): “[...] a biblioteca, em sua posição
de instituição social, qualquer que seja sua tipologia, [...] impõe-se como
organização a que compete tratar, organizar e disseminar informações registradas
em suportes variados, a fim de criar condições para propagar o saber”.
Diante disso, a partitura sendo um material registrado e parte integrante do
acervo de uma biblioteca, e disponibilizado para o acesso, devem estar organizadas,
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armazenadas e preservadas. A cada usuário a sua partitura: envolve o acesso e a
democratização da informação, esta lei e a seguinte também requer que o
bibliotecário conheça a comunidade, a qual a biblioteca presta serviço, “[...] por
conta da diversificação que caracteriza as coletividades, devem primar por acervos
variados em consonância com as demandas informacionais, o que requer a
execução sistemática de estudos de usuários” (SOUSA; TARGINO, 2016, p. 21, grifo
da autora).
Para cada partitura o seu usuário: o princípio da diferença de usuário. Poupe
o tempo do usuário: a recuperação do acervo deverá ocorrer satisfatoriamente. E a
biblioteca sendo uma organização em crescimento: então o crescimento de seu
acervo e produção deve ser contínuo e dinâmico.
Segundo Sousa e Targino (2016), nas cinco leis da Biblioteconomia,
Ranganathan se preocupa com a celeridade dos serviços, a exemplo do serviço de
referência. Com a eficiente e eficácia, a manutenção e atualização de catálogo e que
facilitem acesso e disponibilidade dos itens, que devem estar devidamente
indexados e classificados a fim de que a recuperação das informações ocorra com
precisão e rapidez, cumprindo o previsto na quarta Lei: poupe o tempo do leitor, ou
seja, a organização e a catalogação diminuir o tempo e facilita o acesso ao material
de interesse do usuário.
A respeito da acessibilidade, Castagna (1997, p. 35), afirma que:
A pesquisa em música, no Brasil, dependendo de seus objetivos e
metodologias, frequentemente exige a consulta de materiais raros,
como documentos manuscritos, fontes iconográficas, publicações e
gravações antigas. A Universidade vem treinando alunos para o
trabalho de gabinete com essas fontes, mas, normalmente, não os
prepara para enfrentar os sérios problemas de acesso às mesmas,
problemas esses que, em muitos casos, resultam em mudanças
frequentes do objeto de pesquisa, método ou orientador, acarretando
até diminuição ou perda do interesse pela atividade acadêmica.

De acordo com Zampronha (2000, p. 21-27), a notação (partitura musical)
ideal é “capaz de registrar e comunicar a informação musical o mais exatamente
possível”.
A partitura possui símbolos, e cada um dispõe de nomes. Símbolos que levam
muito tempo para conhecer todos e mesmo assim não há a garantia de que estes
símbolos sejam conhecidos completamente. Alguns dos símbolos: a pauta, as
claves de sol e de fá, são símbolos que representam os sons (semibreve, mínima,
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semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa.). A Pauta, é o lugar onde as
notas ficam ela pode ser chamada também de pentagrama que quer dizer cinco
linhas, cada linha armazena uma nota de acordo com a clave, pode haver acréscimo
de linhas suplementares quando há necessidade. A clave é uma figura que nos diz
onde cada nota está, de acordo com o seu nome, exemplo a clave de fá, clave de dó
e clave de sol.
Figura 26 - Pentagrama musical ou Pauta

Fonte: Lima e Mello (2012).

Figura 27 - Símbolos do som e pausa

Fonte: Laboratório de Garagem (2013)9.

Figura 28 - Claves

Fonte: Musicalleizer (2016)10.
9

http://labdegaragem.com/m/blogpost?id=6223006%3ABlogPost%3A197491

10

https://musicalleizer.com.br/clave-musical-assim-voce-aprende/.
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A partitura musical pode ser considerada um mapa ou um guia de
fundamental importância para a interpretação, audição da música. Portanto, a
partitura como uma fonte inesgotável de informação. Então, se vê a necessidade de
que tenha um tratamento e organização adequada baseadas nas técnicas da
biblioteconomia.
3.4 HISTÓRIA DO CATÁLOGO E DA CATALOGAÇÃO
Segundo Mey (1995, p. 1), “[...] o mais completo levantamento sobre a história
dos catálogos e da catalogação foi realizado por Ruth French Strout (1956).

A

autora relata quase século a século, os fatos ocorridos até 1990”.
Por volta da década de 1970, um grupo de arqueólogos liderados por Paolo
Matthiae descobriu em suas escavações cerca de 15.000 a 17.000 tábulas de argila
em escrita cuneiforme pertencentes à biblioteca mais antiga, do ano 3.000 A.C em
Ebla, atual Síria. As tábulas encontravam-se organizadas em estantes de acordo
com seu conteúdo temático.
Figura 29 - Tábulas de argila da Biblioteca em Ebla 3.000 a.c.

Fonte: Seminário Mayor San Jose Vigo (2016).

No Egito foram encontradas em linguagem babilônica, tábulas de argila
datadas de 1.400 a. c, as quais referiam a títulos de obras. Na Turquia, em 1.300 foi
descoberto em escavações hititas, tabletes com informações bibliográficas que
continham série, títulos e nomes dos escribas.
A célebre biblioteca do rei assírio Assurbanipal em Nínive, no século VII A.C.
os seus tabletes tinham o nome do seu possuidor original, do escriba e selo que
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indicava a propriedade, e alguns pesquisadores presumem tratar-se de um
“embrião” de catálogo.
Do Séc. III A.C. ao Séc. V D.C. a notável biblioteca de Alexandria reuniu um
acervo incomparável de rolos de papiro, cerca de 400.000. Ela era o centro cultural
do mundo. Seus bibliotecários eram escolhidos pelo rei. Calímaco foi o bibliotecário
de destaque daquela biblioteca e de suma importância para a história do catálogo e
da organização do conhecimento. Ele organizou os volumes dentro de grandes
assuntos de acordo com a classificação aristotélica, identificava as obras com
etiquetas indicando o autor, o título em ordem alfabética.
No Século VI na Itália os monges eram responsáveis por preservar, copiar e
catalogar os livros. No Séc. XIV, na Inglaterra os frades agostinianos de York
tornaram a identificação dos materiais mais precisa, separando as obras do autor
quando tratava de assuntos diferentes. Ainda na Inglaterra em 1389, surge o
catálogo do convento de St. Martin, apresentado em três seções assim distribuídas:
um catálogo topográfico organizado por número de chamada; o segundo organizado
por número de localização e o terceiro era o de pontos de acesso.
Em 1498, Aldo Manuzio publicou o primeiro catálogo temático, organizado
cronologicamente, contendo autor, título da obra, data de publicação, formato,
número de páginas e preço. No Século XVI, surge na Inglaterra dois catálogos: do
Mosteiro Syon, que incluía um índice alfabético do autor; e o catálogo do Convento
de Bretton, que continha os nomes dos editores e tradutores das obras.
Em 1560, o monde beneditino, Florian Trefler, conforme Mey (1995, p. 2-3),
publicou em Augsburg um tratado sobre a manutenção de uma biblioteca. Ainda
conforme a autora, o mesmo desenvolveu nessa obra um sistema de classificação e
números de localização, assim como defendeu um catálogo em 3 cinco partes: “[...]
catálogo alfabético de autores, lista das estantes, índice classificado para os
registros das partes (entradas analíticas), índice alfabético para o índice classificado
e lista dos livros não integrados ao acervo geral”.
Conforme os registros de Mey e Silveira (2009, p. 67), “[...] Andrew Maunsell,
1595, compilou um catálogo dos livros ingleses impressos e, [...] determinou regras
para o registro das obras [...]”. As regras do catálogo apresentadas por Maunsell,
remetiam aos pontos de acesso e as autorias das obras: entrada por sobrenome
para autor; o uso do título ou do assunto ou ambos para obras anônimas; nome do
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tradutor para obras traduzidas; nome do impressor ou a quem a obra foi dedicada;
data de publicação; número do volume e entrada uniforme para a Bíblia.
Segundo Mey (1995, p. 3) “As obras de Trefler e Maunsell podem ser
consideradas como os primeiros códigos de catalogação”. Um catálogo dividido em
duas seções: uma para autor e outra por assunto, era a recomendação de Gabriel
Naudé, na França. Ele reconhecia a importância de como encontrar livros e de
identificá-los.
Em 1605, surge o primeiro catálogo impresso na Inglaterra, compilado por
Thomas James e supervisionado por Thomas Bodley. Esse também criou um
catálogo com índice alfabético, com entradas analíticas e organizado por sobrenome
dos autores.
No ano de 1674, surgiu um terceiro catálogo compilado por Thomas Hyde,
onde menciona algumas modificações como: a melhor identificação dos autores;
propôs que os nomes dos autores fossem em itálico ou letras maiúsculas a parte do
título.
Humphrey Wanley, funcionário da biblioteca da Universidade de Oxford em
1697, sugeriu algumas alterações no catálogo, para que a catalogação fosse
aperfeiçoada, sendo elas: idioma da obra para os títulos; dimensão; autor e título;
nome do editor; data e local; edição; raridade e custo. Argumentou também sobre o
tipo de catálogo, se alfabético ou classificado.
Surge na França, em 1791, durante a Revolução Francesa, o primeiro
Código Nacional de Catalogação, em que propunha o uso de fichas e notas
bibliográficas. As bibliotecas privadas do clero e dos nobres foram transformadas em
biblioteca de uso público. As fichas eram feitas em cartas de baralho devido à falta
de papel e esta ideia permaneceu até a automatização dos catálogos.
Após a Revolução Francesa, o governo francês baixou instruções
para organização das bibliotecas [...] primeira experiência com
catálogos em fichas para: entrada de autor; regras para localização;
estabelecimento de referências (SANTOS; PEREIRA, 2014, p. 23).

Em 1838, Antônio Panizzi, catalogador do museu britânico, redigiu 91 regras
para catalogação com os cabeçalhos formais para entradas principais. Panizzi
baseou-as no princípio de que o processo da catalogação deve levar em
consideração a unidade literária e não a unidade física.
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Campelo (2006) afirma que o bibliotecário Charles Coffin Jewett é
considerado o pioneiro da catalogação cooperativa. Em 1850, Jewett propôs que a
biblioteca da Instituição Smithsonian funcionasse como biblioteca nacional, e dali o
serviço de catalogação cooperativa, ou seja, seria a central de catalogação que
forneceria um instrumento de acesso às coleções.
O serviço oferecido por Jewett era descentralizado, ele idealizou um catálogo
coletivo nacional. Seu catálogo foi considerado o primeiro código americano com
regras para cabeçalho de responsabilidade e obras anônimas. Em 1853, a ideia de
Jewett foi aceita, na Conferência dos Bibliotecários Norte-Americanos em Nova
York, onde foi adotado o plano nacional de catalogação, a partir da ideia de que “o
livro tem que ser catalogado uma única vez”.
Em 1861, Charles Ami Cutter e Ezra Abbot criaram o primeiro catálogo em
cartões feitos manualmente e armazenados em gavetas, para ajudar os leitores.
Posteriormente, em 1868, Cutter publicou um Catálogo de Coleções e este serviu de
modelo para as suas regras para um Catálogo de Dicionário publicado em 1876,
neste catálogo ele descreveu regras e princípios. Cutter criou o esquema de
classificação e uma tabula representativa de sobrenomes. E a parti daí a atividade
catalográfica ficou mais sofisticada.
Cutter focalizava a organização de seu catálogo no interesse do
usuário e chamava de princípio de ‘a convivência do público’. Cutter
acreditava que os catálogos, como instrumentos de comunicação
entre o acervo e os usuários, só seriam eficientes se a representação
dos documentos fosse elaborada de maneira uniforme e uma
linguagem fácil para os usuários, e não para os catalogadores
(SANTOS; PEREIRA, 2014, p. 30).

Campello (2006, p. 58), descreve que as importantes contribuições “[...] para
o avanço na padronização da catalogação foi dada por Anthony Panizzi (17971897), Charles Jewett (18816-1868), e Charles Ami Cutter (1837-1903)”.
Em 1876, Melvil Dewey publicou a 1ª edição da Classificação Decimal que
levou seu nome, Classificação Decimal Dewey (CDD). Em 1895, Paul Otlet e Henri
La Fontaine fundaram o Instituto Internacional de Bibliografia, e eles almejavam um
controle bibliográfico universal e para tal tinham os objetivos de criar um repertório
bibliográfico universal e desenvolver a Classificação Decimal Universal (CDU). A
CDU foi criada anos mais tarde, embasada em Dewey.
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Em 1876, foi fundada a American Library Association e em Londres
aconteceu à primeira conferência de bibliotecários. As fichas catalográficas
passaram a ser padronizadas, impressas e “comercializadas” em 1901, pela Library
Congress - LC Washington.
Para Santos e Pereira (2014), a primeira edição do Código da ALA publicado
em 1908, intitulado ‘Cataloging Rules: author and titles entries’ é considerado o
resultado da sistematização das regras de Panizzi, Jewett, Cutter e a Library
Congress.
Baseado no código da ALA, em 1920, foi elaborado o Catálogo da Vaticana.
Um catálogo formado de quatro partes: “Cabeçalho da ficha principal”, “Descrição do
livro”, “Determinação do cabeçalho de assuntos”, “Distribuição das fichas no
catálogo alfabético geral”, e cinco apêndices.
Em 1949, foi publicada a terceira edição do Código da Vaticana e a primeira
edição brasileira do Código de Catalogação da Biblioteca Apostólica Vaticana. Este
código em português teve grande influência na biblioteconomia brasileira.
Em 1960, foi instalada no Brasil a Comissão Brasileira de
Catalogação (CBC) durante a 23ª Conferência geral da Federação
Internacional de Documentação (FID), no Rio de Janeiro, [...]. Essa
comissão foi responsável pelo subsídio ao importante trabalho
nomes brasileiros e portugueses: problemas e soluções, apresentado
na Conferência de Paris, em 1961, conhecido como Documento nº
13, incluso na edição brasileira do Código de Catalogação AngloAmericano – AACR (1969), como apêndice 8 (SANTOS; PEREIRA,
2014, p. 38).

Em 1960, a catalogação passou a ser feita também por meio de computador,
assim expandindo a outras nações as fichas catalográficas, e a conversão dos
dados catalográficos em forma legível à máquina. Resultando na implantação do
projeto MARC (Machine Readable Cataloguing) em 1966.
Com o desenvolvimento dos recursos computacionais, surgiu o Projeto MARC
por volta de 1965-1966. O MARC II resultou, em 1968, a partir da busca por
melhoria na qualidade dos registros bibliográficos no Projeto Piloto MARC. E da
cooperação entre a LC e a BritishLibrary. O formato MARC também foi criado para
cobrir a necessidade de se processar materiais como: publicações seriadas (artigos
de periódicos, materiais congêneres); materiais audiovisuais; manuscritos; mapas;
músicas.
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De acordo com Mey e Silveira (2009, p. 77), “O MARC visava a: 1) aceitação
de todos os tipos de materiais; 2) flexibilidade para produção de diferentes
aplicativos, além de catálogos; 3) utilização por diferentes sistemas automatizados”.
O formato MARC teve grande aceitação e seu uso adaptado para vários
países. No Brasil teve a Catalogação Legível por Computador (CALCO), coordenado
pela Fundação Getúlio Vargas, foi adotado pelo projeto de catalogação cooperativa
do Bibliodata/CALCO e suas modificações chegaram ao formato BR – MARC.
Em 1967, por meio de acordos realizados entre a ALA, a Library Association
(LA), da Inglaterra, a Canadian Library Asssociation e a LC, baseada em condições
de autoria e não em tipos de publicação, foi publicada a primeira edição do AngloAmerican Cataloguing Rules – AACR.
Ao novo código, foi anexada a Parte III para incorporar a
regulamentação das classes especiais de materiais como, por
exemplo, mapas, manuscritos e músicas, que não constam de livros
e que anteriormente, havia sido publicada como suplemento do
código de 1949. A versão em língua portuguesa foi lançada em 1969
(SANTOS; PEREIRA, 2014, p. 41).

Em 1967, foi publicada em Copenhague, a primeira edição do (AACR) AngloAmerican Cataloging rules, era dividido em duas partes: a primeira parte é definida
como: Entrada e cabeçalho, reformulado segundo os Princípios de Paris (1961). Os
bibliotecários Abner Lellis Corrêa Vicentini e Astério Campos, em 1969, foram
responsáveis pela tradução da primeira edição brasileira das (AACR) "AngloAmerican Cataloguing Rules", e publicação com as devidas adaptações.
Em 1969, foi adotado o padrão internacional de descrição bibliográfica,
International Standard Bibligraphic Description – ISBD, que é a segunda parte,
criado e aprovado a partir da Reunião Internacional de Especialistas em
Catalogação – RIEC.
A RIEC discutiu sobre:
A necessidade de que cada país tenha uma bibliografia nacional ou
serviço de catalogação que se responsabilize pelas formas de
representação [...]; definição de um estilo de padronização de
descrição bibliográfica [...]; a adoção de uma representação
descritiva padronizada [...]; o estabelecimento de um grupo de
trabalho sobre Descrição Bibliográfica Padronizada InternacionalISBD; [...] (SANTOS; PEREIRA, 2014, p. 44).
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Em 1971, a partir de decorrentes reuniões, da RIEC, a ISBD (M), é publicada
uma nova versão em 1974. A partir de 1975, iniciou-se o (Sistema de Padronização
Internacional de Livros) ISBN e em seguida a ISBD (G) - (Normas para Descrição
Bibliográfica Geral), para todos os suportes; e outras para diferentes materiais: ISBD
(A) - para obras raras; ISBD (CM) - para materiais cartográficos; ISBD (CR) - para
recursos contínuos; ISBD (ER) - para recursos eletrônicos; ISBD (NBM) - materiais
não livro; ISBD (PM) - música impressa (partituras, partes, álbuns).
Mey e Silveira (2009) afirmam que recentemente, foi publicada uma ISBD
consolidada, que abarca uma única norma para todos os materiais. A estrutura
básica das ISBDs é formada por doze partes e sua pontuação. Suas áreas, são
categorizadas da seguinte maneira: área 1 - do título e da responsabilidade; área 2 da edição; área 3 - dos detalhes específicos do material; área 4 - dos dados de
publicação; área 5 - da descrição física; área 6 - da série; área 7 - das notas; área 8
- do número internacional normalizado (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 105).
Em 1980, a American Library Association, a Library Association e Canadian
Library Association, assinou a autorização para a publicação em português da
AACR2. A aplicação da AACR2 no Brasil iniciou-se em 1981, dividida em treze
capítulos. Em 1982, iniciou a revisão do AACR2, a qual teve sua primeira edição em
1985 e foi publicado o volume dois da tradução do português do AACR. No ano
seguinte foi publicada a revisão no inglês do AACR2.
No ano de 1989 deu-se início a tradução brasileira do AACR2, em 1999, foi
publicada as correções do AACR2. Em 2001 a 2002, o grupo de trabalho da
Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB), publicaram as
correções das revisões dos capítulos nove, três e doze. E de acordo com Campello
(2006), foi publicada a segunda edição em 2005, sob a responsabilidade da FEBAB
e intitulado do Código de Catalogação anglo-americano (CCAA).
A possível publicação da AACR3 foi interrompida em 2005, pela proposta de
elaboração de um novo padrão para a Resource Description and Acess (RDA) –
Descrição de Recursos e Acessos. A AACR2 também padroniza a forma como o
material é escrito em sua respectiva área e a disposição dos elementos de cada
material, possibilitando a recuperação do documento.
Com a necessidade de compartilhamento dos acervos as bibliotecas
passaram a participar das redes de catalogação cooperativa, a partir da
disponibilidade de recursos tecnológicos, surgindo então o registro catalográfico
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legível por computador, o MARC, que faz uso do modelo de entrada de dados da
ficha catalográfica, formando assim o catálogo.

3.4.1 Noções de catalogação
Silva e Araújo (2009) define catalogação como:
Um processo técnico usado para registro e descrição de itens do
acervo que permite a recuperação das informações, quer por meio
de catálogos, base de dados eletrônica, banco de dados
bibliográficos. Tem como fundamento a análise do documento e sua
descrição, de acordo com regras padronizadas (SILVA; ARAÚJO,
2009, p. 69).

Os catálogos de uma biblioteca podem ser em fichas, relatórios impressos ou
online, ele deve informar o material que compõe o acervo. Existem dois tipos de
catálogos: o interno, para consultas por colaboradores e funcionários da biblioteca e
o externo a serviço dos usuários.
Sobre os catálogos internos, são catálogos de autoridade, sua finalidade é
padronizar as entradas e as disponibilidades das obras; os catálogos de registros
(tombo), é onde ficam as fichas de registros de documentos do acervo e o catálogo
topográfico (inventário), neste as fichas seguem a ordem de chamadas dos livros em
estantes.
Já os catálogos externos são utilizados pelos usuários. Eles podem ser
catálogos de autor, de título, de assunto, ou classificação, e eles têm a finalidade de
permitir o acesso aos materiais bibliográficos. A responsabilidade da catalogação de
um material/ documento do acervo é do bibliotecário.
De acordo com Silva e Araújo (2009), as áreas de descrição bibliográficas
utilizando os procedimentos da AACR2, são: título, entrada, autor (área de
responsabilidade), edição, local, editora, data, ISBN, descrição física e série.
Assim, para a catalogação da partitura musical em um acervo, o bibliotecário
precisa escolher os pontos de acesso, que podem ser: título, pessoas
(compositores, autores de arranjos), entidades, transcrições e adaptações
(RIBEIRO, 2012, p. 5-5).
A principal fonte de informação para o material música (partitura) é a página
de rosto em lista, ou capa, ou cabeçalho podendo ser substituída pelo cabeçalho,
capa, colofão e outras preliminares e outras fontes. A catalogação com base nas
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regras do capítulo cinco do AACR2: a) area do título e indicação de
Responsabilidade; b) título principal; c) [DGM] Designação Geral do material; d)
títulos equivalentes - outras informações sobre o título; e) Indicação de
responsabilidade; f) área de edição; g) área da indicação e representação musical;
h) área de publicação e distribuição; i) regras gerais - área, lugar, editor, data da
publicação, distribuição, dados do fabricante, para música publicada; j) área da
descrição física - extensão do item, tipo de partitura; k) outros detalhes físicos; l)
dimensões (ilustrações); m) material adicional; n) área de notas - tipos de notas
específicas mais comuns para música impressa; o) forma de composição e meios de
execução; p) língua do texto; q) indicação de responsabilidade; r) edição e história;
s) notação; t) público a que se destina; e u) números do editor e de chapa.
Para visualizar exemplos de descrição bibliográfica, abaixo, segue a
ilustração em formato de ficha, assim como em formato Marc 21.
Figura 30 - Partitura de Heitor Villa-Lobos

Fonte: AACR2 (2002).
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Figura 31 - Catalogação de partitura de Heitor Villa-Lobos

Fonte: AACR2 (2002).

Figura 32 - Registro bibliográfico em MARC 21 da partitura de Heitor Villa-Lobos

Fonte: AACR2 (2002).

Portanto, visualizou-se que a partitura (material impresso) deve constar de
registro próprio, independente dos outros itens que integram o acervo da biblioteca.
Cada registro contem todas as informações necessárias no material.
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3.4.2 Noções de classificação
Silva e Araújo (2009, p. 76) definem classificação como o “[...] processo de
reunir coisas, ideias ou seres, em grupos, de acordo com o seu grau de
semelhança”. O sistema de classificação é um conjunto de classes em ordem
sistemática. A Classificação Decimal de Dewey (CDD) e Classificação Decimal
Universal (CDU) são os mais conhecidos sistemas de classificação.
Segundo, Sena e Alves (2012, p. 131):
As classificações bibliográficas: Classificação Decimal de Dewey
(CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU) não são
recomendadas pela maioria dos autores para classificar partituras,
pois sua extensa numeração pode complicar o arquivamento e a
recuperação do material. [...] deve-se diferenciar literatura musical
propriamente dita, partituras, e literatura sobre música, livros sobre
música. Para livros sobre música não há nenhum inconveniente na
utilização da CDD ou CDU.

Fazer a classificação repertorial, ou seja, classificar as obras por tipo e
utilizar-se o método alfabético de arquivamento, fazer a etiquetagem, colando-as em
sacos plásticos com as devidas informações, são sugestões propostas por Luz e
Rotta (2006).
Portanto, a respeito da classificação das partituras (material impresso), Sena
e Alves (2012), não recomendam a classificação das partituras, mas, recomendam
para os livros que tratem do assunto. Já as autoras Luz e Rotta (2006) recomendam
apenas um arquivamento com etiquetagem para as partituras. A biblioteca da UnB
segue o guia de Diretrizes para a Gestão e o Processamento Técnico do Acervo de
Partituras do SIBI/UnB. A Biblioteca da ECA-USP segue os critérios do Manual de
catalogação de partituras da Biblioteca da ECA. Diante destas afirmativas busca-se
conhecer o processo técnico do material partitura na biblioteca da UFCA.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO
É a parte indispensável e que fundamenta a pesquisa. Estão mencionadas na
subseção abaixo, as devidas informações, sobre a natureza, tipo de pesquisa,
métodos e instrumentos de coleta de dados.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Realizou-se esta pesquisa com objetivo de investigar as práticas bibliotecárias
que a biblioteca da UFCA, campus Juazeiro do Norte utiliza para tratar e organizar
as partituras musicais (material impresso) permitindo o acesso pelo usuário.
Conforme Lakatos e Marconi (2003, p. 160), a natureza básica “[...] estuda um
problema relativo ao conhecimento científico ou à sua aplicabilidade”. É uma
pesquisa de natureza básica, porque tem fins práticos. Ela classifica-se como
pesquisa exploratória quanto aos fins, pois aprimora as ideias e envolve o
levantamento bibliográfico.
Para Martins e Theóphilo (2009, p. 54), a pesquisa bibliográfica “[...] procura
explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em referências e
materiais já elaborados publicados [...]”. Quanto aos meios de pesquisa caracterizase como pesquisa bibliográfica. E, assim foram realizadas pesquisas em diversas
literaturas, bibliotecas especializadas em Música e algumas que integram em seu
acervo a partitura musical, a fim de alcançar a finalidade da pesquisa.
A pesquisa teve como abordagem qualitativa e quantitativa com aplicação de
dois modelos de questionário de pesquisa impresso, como instrumento de coleta de
informações. Martins e Theóphilo (2009, p. 93) definem questionário como:
[...] um importante e popular instrumento de coleta de dados para
uma pesquisa social. Trata-se de um conjunto ordenado e
consistente de perguntas a respeito [...] do que se deseja descrever
[...] precisa ser respondido por escrito [...] e ser explicado o propósito
da pesquisa.

O questionário foi direcionado a dois grupos: aos docentes e discentes
(usuários) do curso de música que possuem conhecimento sobre notação musical e
as utiliza em suas práticas diárias. Também, foi aplicado aos profissionais e
colaboradores da biblioteca da UFCA.
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O trabalho apresenta um paralelo entre as sugestões apresentadas pela
biblioteca da UFCA e a forma de acesso e recuperação da partitura musical
(material impresso) pelo usuário (discente, docente) do curso de música. Na
pesquisa utilizou-se do método dedutivo, a partir do início das seções, quando do
contexto histórico das bibliotecas no Brasil, até a biblioteca da UFCA.

4.2 LÓCUS DA PESQUISA
A presente pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Cariri, situada
na

Av.

Tenente

Raimundo

Rocha

S/N

-

Bairro

Cidade

Universitária

Juazeiro do Norte – Ceará, CEP 63. 048-080

4.3 O DEPARTAMENTO DO CURSO DE MÚSICA DA UFCA
O Curso de Música da UFCA, após ser implantado passou por um processo
de reavaliação e reestruturação de seu PPC, com vistas à melhoria do ensino, a
ampliação dos horizontes da pesquisa e ao aprimoramento de suas metodologias e
currículo. Curso de Licenciatura em Música é uma exigência legal, amparada na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/ 96.
De acordo com a UFCA (2014), o curso de licenciatura oferece uma formação
musical - de leitura e escrita musical, além da execução, ou seja, da técnica do
instrumento. Nesta modalidade, o aluno aspirante a professor de música deve
adquirir competências para atuar como diretor musical, regente de formações
musicais coletivas, arranjador e, principalmente, como professor em escolas e
espaços diversos de formação.
Quanto à infraestrutura do curso:
O curso de Licenciatura em Música conta com nove (9) laboratórios e
quatro (4) salas de aula compartilhadas com outros cursos.
Salientamos que todos os Laboratórios possuem tratamento acústico
adequado a cada uma das atividades a que se destina. São espaços
com revestimento especial, que evita a saída do som produzido
dentro da sala, de forma a não incomodar a comunidade universitária
e ao mesmo tempo em que não permita a entrada de ruídos
externos, evitando assim atrapalhar as aulas (UFCA, 2014, não
paginado).
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A sua estrutura física consta de: laboratório de prática instrumental de
acordeom; laboratório de prática musical vocal coletivo; laboratório de prática
instrumental de teclado/piano; laboratório de prática instrumental de sopros/metais;
laboratório de prática instrumental de sopros/madeiras; laboratório de prática
instrumental de violino e viola; laboratório de prática instrumental de violoncelo e
contrabaixo acústico e elétrico; laboratório de prática instrumental de violão e
guitarra; laboratório de prática de conjunto; laboratório de ensino de música (espaço
a ser criado); laboratório de prática musical coletiva (espaço a ser criado); sala de
aula para disciplinas teóricas; sala do PET Música o qual compõe-se de doze
bolsistas e tutor; sala do PIBID Música, compartilhada com o PIBID Filosofia e com a
sala do CEMUC/MAPEAMUS); gabinetes para professores (espaço a ser criado);
sala para secretaria do curso (espaço a ser criado); sala para coordenação do curso
e estúdio para gravação (espaço a ser criado); sala que comporte equipamentos e
instrumentos musicais necessários; sala para guarda de instrumentos gravação
(espaço a ser criado); auditório (espaço compartilhado já existente).
As salas de aula devem ser exclusivas do curso, devido às
especificidades das aulas, a organização de cada disciplina e a
existência dos equipamentos de cada espaço, conforme exigência do
MEC, segundo parecer dos avaliadores que estiveram no Campus,
em maio de 2014 (UFCA, 2014, não paginado).

O Acervo Bibliográfico consta alistado no PPC que está no site da UFCA, e
disponível na Biblioteca da Universidade Federal do Cariri. Atualmente consta de 15
docentes ativos, com titulações de mestres, doutores e doutorandos.
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5 RESULTADOS DA PESQUISA
Esta seção apresenta os resultados da pesquisa obtidos mediante os
questionários elaborados para investigar a forma como os usuários tem acesso a
partitura musical (material impresso), na biblioteca da UFCA. E, como o material é
organizado e tratado na biblioteca. Os resultados são provenientes de pesquisa
quantitativa e qualitativa. A pesquisa foi realizada a um grupo de 56 discentes que
equivale a 27% dos matriculados; 04 docentes que equivale a 30% dos docentes
ativos; e 50% do grupo responsável pela biblioteca.
Os seis primeiros gráficos referem-se às repostas do questionário dos
usuários e a partir do sétimo ao décimo quinto são representações do grupo
responsável pela biblioteca.
Quanto à frequência dos usuários a Biblioteca, o gráfico abaixo mostra que:
32% dos usuários frequenta a biblioteca de 15 em 15 dias; 24% nunca frequentam;
24% apenas uma vez por mês; 12% 2 a 3 vezes por semana e 8% uma única vez
por semana.
Gráfico 1 - Frequência do usuário à biblioteca UFCA
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
De 15 em 15
dias

Nunca
frequenta

1 vez por mês 2 a 3 vezes 1 vez por mês
por semana

Fonte: elaborado pela autora (2017).

O gráfico 2 se trata dos serviços e atividades que o grupo de usuários faz uso
na biblioteca da UFCA. 79% marcou o item empréstimos de livros na questão de
número 03 do questionário, como primeira opção, a segunda opção 11% marcaram
que visitam a biblioteca apenas conversar e a terceira opção 10 % vão à biblioteca
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para fazer estudo em grupo; enquanto as outras três opções da questão não
obtiveram respostas.
Gráfico 2 - Serviços utilizados pelos usuários

Fonte: elaborado pela autora (2017).

O gráfico 3 trata da classificação que o usuário apontou as sugestões
oferecidas na questão de número 04, sobre a facilidade na busca e na recuperação
da partitura musical (material impresso), na biblioteca da UFCA. 52% classificaram
que desconhecem a facilidade na busca por partitura; 19% classificaram como bom;
15% como ruim; 10% apontaram como regular e ótimo foi a classificação de 4% dos
respondentes.
Gráfico 3 - Facilidade de busca e recuperação de partitura

Fonte: elaborado pela autora (2017).
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O gráfico 4 apresenta dados da questão 05 do questionário onde foi
perguntado como o usuário considerava a possibilidade de a biblioteca dispor de um
acervo de partitura musical, caso não o tivesse. Considera essencial um acervo de
partitura musical na biblioteca da UFCA, foi como respondeu 64% dos usuários; 25%
disseram que seria ótimo; 8% responderam com a opção bom e apenas 3% não
responderam.
Gráfico 4 - Possibilidade de a biblioteca dispor um acervo de partitura musical
(material impresso)

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Considerando a possibilidade de não haver um acervo de partitura musical na
biblioteca, foi representada no gráfico logo abaixo a pergunta da questão 07 de que
forma ele procurava seu material partitura para estudos. As respostas foram: 34%
procuram no GOOGLE; 34% em sites de músicas; 17% com amigos e conhecidos;
9% em acervo pessoal; 4% em bibliotecas de outras instituições; 1% na
coordenação do curso; 1% não faz busca.
Gráfico 5 - Onde faz a busca por partitura

Fonte: elaborado pela autora (2017).
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O gráfico 06 representa as respostas concedidas pelos usuários a respeito do
acervo de partituras musical na biblioteca da UFCA. 80% diz que a biblioteca NÃO
dispõe de um acervo de partitura musical; 17% afirmam que SIM e 3% não
respondeu.
Gráfico 6 - Acervo de Partituras

Fonte: elaborado pela autora (2017).

A seguir, será denotado os resultados da pesquisa realizada com bibliotecário
e colaboradores da biblioteca da UFCA.
Gráfico 7 - Acervo de partituras segundo os responsáveis pela biblioteca

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Foi perguntado aos responsáveis pela biblioteca da UFCA, se a ela oferece
um acervo de partitura musical, organizadas, armazenadas e preservadas disponível
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para acesso e recuperação, as respostas as quais estão representadas no gráfico 7.
50% dos responsáveis (bibliotecário e colaboradores) responderam que concordam
bastante, que a biblioteca tem este serviço. E 50% também concordam.
Gráfico 8 - Dispõe de partituras musicais para estudo (material impresso)

Fonte: elaborado pela autora (2017).
A questão 03 do questionário foi representada no gráfico 8 da pesquisa, com
a pergunta se a biblioteca oferece oportunidade para o usuário desenvolver seus
estudos com as partituras musicais. De acordo com o gráfico que foi baseado no
questionário, as respostas foram: 75% concordam e 25% concordam bastante, de
que a biblioteca ofereça este serviço.
Gráfico 9 - Guarda patrimonial da partitura musical

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Com relação à guarda patrimonial da partitura musical como parte integrante
do acervo da biblioteca da UFCA, as respostas foram 75% desconhece de que a
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biblioteca realize este procedimento e 25% concordam plenamente de que a
biblioteca faça a guarda patrimonial da partitura musical.
Gráfico 10 - Procedimentos técnicos

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Na questão 6 foi pedido para os responsáveis pela biblioteca da UFCA
apontassem os procedimentos técnicos biblioteconomia utilizada na organização da
partitura musical, a fim de melhorar os serviços prestados ao usuário. 75%
apontaram as seguintes técnicas: classificação, indexação e catalogação. E 25%
apontaram as técnicas da catalogação e indexação.
Gráfico 11 - Suporte para partituras

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Dentre os diversos suportes informacionais que a biblioteca utiliza, quais são
utilizados para a partitura musical no acervo da biblioteca da UFCA? Foi a
indagação da questão 07 do questionário, que está representada neste gráfico
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acima: 50% responderam que utiliza o suporte livros e mídias para partitura musical;
25% responderam que os suportes utilizados para a partitura musical na biblioteca
da UFCA são livros, CD, DVD; e os outros 25% disseram que apenas o livro é o
suporte para o material partitura musical.
Gráfico 12 - Bibliotecário especialista na área de música na Biblioteca UFCA
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Fonte: elaborado pela autora (2017).

Na questão 08 foi afirmado que a biblioteca dispõe de um bibliotecário
especialista na área de música e por meio de suas habilidades técnicas eles gerem
produtos e serviços que beneficiam os usuários da partitura musical. E as respostas
dos responsáveis pela biblioteca da UFCA foram: 50% DESCONHECEM que tenha
um profissional especialista na área de música na biblioteca; 25% CONCORDAM
que tenha um profissional especialista; e 25% DISCORDAM que tenha este
profissional atuando na biblioteca, como está representada no gráfico acima.
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Gráfico 13 - Pontos de acesso

Fonte: elaborado pela autora (2017).

O gráfico 13 mostra por meio da representação as respostas da questão 10,
em que os profissionais da biblioteca indicam os pontos de acesso para a busca das
partituras musicais na biblioteca, seja presencial ou online. As respostas foram
assim expostas: 50% responderam que o usuário poderá realizar a busca por
TÍTULO; AUTOR. 25% responderam que a busca poderá ser por: PARTITURA;
PARTITURAS; SONGBOOK; MÚSICA POPULAR. Os outros 25% não responderam.
Gráfico 14 - O que impedi o acesso à partitura musical

Fonte: elaborado pela autora (2017).
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Na questão 11 sugere quatro opções de impedimento ao acesso e uso da
partitura musical na biblioteca da UFCA pelo usuário. De acordo com o gráfico acima
representado as respostas foram: 50% responderam que pequena quantidade de
exemplares é o que impede o acesso e o uso. 25% diz que a inexistência do
material é o que impede o acesse o uso. 25% afirmaram desconhecer que haja
impedimento ao acesso e o uso do material partitura na biblioteca da UFCA.
Gráfico 15 - As ações da Biblioteca UFCA

Fonte: elaborado pela autora (2017).

O décimo quinto gráfico trata das ações realizadas pela biblioteca que
facilitam o acesso e uso de partituras musicais pelos usuários. 25% disseram que
leva o aluno ao acervo para que ele localize o material. 25% direcionam os docentes
e discentes até ao acervo, procurando satisfazer a sua necessidade de informação.
25% apontaram a disponibilização para empréstimo domiciliar. E 25% não
responderam.

5.1 QUANTO AOS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DAS
PARTITURAS MUSICAIS NA BIBLIOTECA DA UFCA
Conforme questionários respondidos pelo bibliotecário e os colaboradores, os
procedimentos técnicos da biblioteconomia utilizados pela biblioteca da UFCA para a
partitura musical (material impresso) são: a indexação, classificação e catalogação.
Para Silva e Araújo (2009, p. 73) “[...] indexação é a representação do
conteúdo temático de um documento por meio dos elementos de uma linguagem
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documentária”. E catalogação é o “[...] processo técnico usado para registrar e
descrever itens do acervo que permite a recuperação das informações” (SILVA;
ARAÚJO, loc. cit.); e a classificação é a organização dos documentos segundo seus
assuntos (SILVA; ARAÚJO, loc. cit.).
Conforme visto na seção de noções de classificação, Sena e Alves (2012)
defendem que vários autores não recomendam a classificação para partituras,
devido a extensa numeração que complica o arquivamento e a recuperação. Deve
ser realizado a diferenciação de literatura musical, partituras e literatura sobre
música.
No decorrer da pesquisa se mostrou exemplos de como outras bibliotecas
realizam o procedimento técnico para partitura musical. A BCE, na divisão de
coleções especiais criou um guia com critérios como: ordem alfabética, tipologia,
publicações, que facilita a organização e localização da partitura. Ela já utilizou o
thesaurus. A ECA também criou seu próprio manual de catalogação que norteia o
profissional quanto aos procedimentos técnicos da partitura musical.

5.2 QUANTO À POLÍTICA DE DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO MATERIAL
PARTITURA AOS USUÁRIOS
Antes que haja a política de disseminação, é importante conhecer o público a
que vai prestar serviço. Estabelecer uma política de desenvolvimento de coleções
especiais, depois que pensa em dedicar-se a árdua tarefa de fazer uma política de
disseminação de informação para divulgar acervos, serviços e atividades.
De acordo com as informações concedidas pelos colaboradores da biblioteca
da UFCA, a forma de acesso à partitura musical presencial ou não acontece por
autor, título pode usar também os termos: partitura; partituras, songbook; música
popular.
Segue as ilustrações da página de busca da biblioteca da UFCA, de como o
usuário tem acesso aos documentos em geral. Ele poderá fazer a busca por título da
obra, autor, ano da publicação, como ponto de acesso.
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Figura 33 - Pesquisa no Meu Pergamum da Biblioteca UFCA

Fonte: SIBI UFCA (2017).

Figura 34 - Resultado da busca por PARTITURA no Meu Pergamum UFCA

Fonte: SIBI UFCA (2017).

Na sequência também realizada uma busca desta, feita por PARTITURAS.
Obtivemos sucesso na busca, mas novamente o material recuperado refere-se a
LIVRO.
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Figura 35 - Busca pela partitura de Alberto Nepomuceno

Fonte: SIBI UFCA (2017).

Na busca por uma partitura musical (material impresso) de Alberto
Nepomuceno o resultado da busca é nenhum resultado. Com este resultado, se
percebe que a biblioteca da UFCA não dispõe de um acervo de partituras (material
impresso), como dito nas respostas dos responsáveis pela biblioteca. A biblioteca
dispõe de songbooks, literaturas sobre música, livros de técnicas e práticas
instrumentais para iniciantes, literatura didática.
Na biblioteca da UFCA, o tratamento e a organização da informação se aplica
ao documento livro. Livros com partituras em seu conteúdo. Entretanto, não foi
encontrado o objeto de estudo desta pesquisa, a partitura musical no acervo da
citada biblioteca. Sendo assim, o tratamento e a organização da informação na
biblioteca da UFCA não se aplicam ao material partitura musical (folhas soltas).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa objetivou investigar as práticas bibliotecárias estabelecidas
pelos bibliotecários que dinamize o acesso e uso da partitura musical, no contexto
da Biblioteca da UFCA, campus Juazeiro do Norte. Para a pesquisa foi elaborado e
aplicado os questionários. Diante disto, percebeu-se a importância do objeto de
estudo da pesquisa para usuários, para a comunidade acadêmica, pesquisadores e
a quem possa interessar.
Na primeira questão do questionário o respondente se identificou de acordo
com a categoria de usuário, se docente ou discente. Foram 56 discentes e 04
docentes do curso de Música. Para esta pesquisa foi visitado alguns laboratórios do
curso: Canto Coral; Prática Instrumental Violino/ Viola; Harmonia e Educação
Musical.
Na segunda questão, se procurou saber com que frequência os usuários
visitam a biblioteca, foi sugerido seis opções para escolha e a maioria deles visita a
biblioteca a cada quinze dias, os resultados estão apresentados nos gráficos na
seção 5.
A terceira questão foi de múltipla escolha e se viu que 47 responderam como
primeira opção, que frequentam a biblioteca para fazer empréstimos de livros, três
de marcaram como primeira opção ir à biblioteca apenas para conversar e cinco
para fazer estudo em grupo. As opções: obter cópias de partituras; acesso ao
catálogo de partituras não foram mencionadas pelos respondentes.
Como uma das finalidades do questionário foi identificar como o usuário tem
acesso às partituras musicais, na quarta questão foi pedido para que classificasse a
facilidade de busca e recuperação da partitura musical na biblioteca da UFCA, então
a maioria considerou desconhecer esta facilidade na busca.
Na quinta questão falou sobre a possibilidade de a biblioteca vir a dispor de
um acervo de partitura musical, trinta e oito considera essencial, quatorze acha
ótimo. Com estas respostas vê-se a importância da integração do referido material à
biblioteca.
A sexta questão, quarenta e nove afirmaram que a biblioteca não dispõe de
acervo de partitura musical e dez dizem que sim, quando perguntado se tinham
ciência da disponibilidade de acervo na biblioteca.
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Na sétima questão foram alistadas seis opções de buscas de material e na
sequencia ficou quarenta e oito disseram que utilizam o Google como ferramenta de
busca; quarenta e sete utilizam sites como: MusiScore, IMSLP, SuperPartituras,
CifraClub. Eles conseguem partituras com amigos e conhecidos, outros tem acervo
pessoal, exemplo: os docentes.
Na nona e ultima questão foi perguntado se quando na biblioteca para realizar
busca de partituras é auxiliado por um bibliotecário, por bolsistas, sozinho ou até
mesmo não costuma ir à biblioteca. Vinte sete disseram que vão às estantes
sozinhos em busca de alguns livros, seis disseram serem auxiliados pelo
bibliotecário, enquanto trinta e três responderam não fazem buscas porque a
biblioteca não tem acervo de partituras.
Já nos questionários respondidos pelos profissionais da biblioteca foram
elaborados com doze questões abertas e fechadas. Os pontos de maiores
relevâncias eram, se a biblioteca oferecia um acervo de partituras tratado,
organizado, armazenado e preservado, disponível para o acesso, e os profissionais
responderam que a biblioteca dispunha desse material.
Foi perguntado também se a biblioteca oferecia oportunidade ao usuário
desenvolver seus estudos socializando- o com a partitura e os mesmos
concordaram que a biblioteca dá oportunidade.
Em resposta a questão quatro, o bibliotecário e um colaborador disseram que
a biblioteca proporciona aos professores condições de desenvolver suas aulas
oferecendo a partitura de acordo com o calendário acadêmico. Dois disseram que
raramente acontece esta ação.
Em relação aos procedimentos técnicos usados na organização da partitura
musical, um respondente diz que é realizada a catalogação e a indexação, enquanto
os outros três dizem ser realizado a classificação, indexação e a catalogação.
Na sétima questão foi abordado acerca do suporte informacional utilizado
para as partituras na biblioteca da UFCA. Um respondente disse ser utilizado o
suporte livro, e outro além do livro acrescentou CD e DVD. Os outros dois disseram
livros e mídias, não especificaram o que seria as mídias.
Como algumas das bibliotecas com acervo especiais partituras têm um
bibliotecário especialista em música ou um musicólogo, foi perguntado se a
biblioteca da UFCA dispõe da presença desse profissional, dois responderam
desconhecer que na biblioteca haja a presença e as técnicas desse profissional e
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um concordou que sim, que tem, enquanto o outro discorda de que a biblioteca da
UFCA disponha desse profissional em seu quadro de funcionário.
Na questão de pontos de acessos utilizados pelos usuários quer presencial,
quer online, nas buscas por partituras foram apontados: autor, e títulos. E termos
como: partituras, partitura, songbook, música popular. Existe nos acervos livros com
a partitura como: CHEDIAK, Almir. Bossa nova. 12 ed. Rio de Janeiro. Songbook.
Número de chamada: 784.500981 B75; MÖNKEMEYER, Helmut. Método para
flauta- doce curso básico. Número de chamada: 780.7 M756m; POLANUER, Jorge.
Música para saxofone. Número de chamada: 788.66 P816m
A inexistência da partitura musical, a pequena quantidade de exemplares são
alguns dos impedimentos do acesso e uso da partitura musical. Um respondente
afirmou desconhecer que haja algum impedimento.
Na ultima questão foi dito que as ações que a biblioteca realiza para facilitar o
acesso e usos das partituras são: empréstimo em domicilio, conduzir o aluno às
estantes.
Realizando buscas no portal da biblioteca como sugerido pelos profissionais
se percebe que a partitura musical não integra o acervo da biblioteca da UFCA. O
que se tem como resultado de busca são livros, as partituras recuperadas pelo
sistema, se referem ao livro Songbook.
Diante disso não há na biblioteca da UFCA a partitura musical (matéria
impresso) o qual é o objeto de estudo dessa pesquisa. Os procedimentos técnicos
realizados condizem com material livro, indexação, catalogação e classificação.
O que se conclui é que a UFCA tem um curso de música, e que a biblioteca
não dispõe de acervos de partitura musica (folhas soltas) tanto impresso como
online para oferecer ao usuário um ambiente de pesquisa que possa satisfazer sua
necessidade informacional nesta área.
Recomenda- se que a biblioteca crie uma política de desenvolvimento de
acervos especiais e desenvolva um acervo de partituras musical tanto impresso
como online, propõe também a criação de um serviço informação para que o usuário
tenha ciência da existência deste material no acervo e que a Universidade Federal
do Cariri possa contribuir para que esta proposta possa se tornar real.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AO ALUNO E AO PROFESSOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA
CURSO: BIBLIOTECONOMIA
DISCIPLINA: MONOGRAFIA III
ORIENTADOR (A): Prof.ª Dr.ª ARILUCI GOES ELLIOTT
DISCENTE: ANA CRISTINA DA SILVA

Questionário para investigar de que forma os professores e alunos, usuários de
material partitura musical tem o acesso, a recuperação e o uso do material partitura
cedido pela biblioteca da Universidade Federal do Cariri. Este questionário objetiva
conhecer e analisar os dados referentes ao assunto pesquisa da minha monografia
para conclusão do Curso de Biblioteconomia.

Questionário

1. Que tipo de usuário da biblioteca da UFCA você é?
(a) aluno
(b) professor

2. Qual alternativa melhor indica a sua frequência a biblioteca da UFCA?
(a) todos os dias
(b) 2 a 3 vezes por semana
(c) 1 vez por semana
(d) de 15 em 15 dias
(e) vez por mês
(f) nunca frequento

3. Enumere as principais atividades que você faz na biblioteca:
(a) empréstimo de livros
(b) apenas conversar
(c) estudo em grupo
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(d) cópia de partituras musicais
(e) empréstimo de partitura por meio eletrônico
(f) acesso ao catálogo de partituras musicais

4. Classifique a facilidade de busca e recuperação da material partitura na biblioteca
da UFCA:
(a) ótimo
(b) bom
(c) regular
(d) ruim
(e) desconheço

5. Como você considera a possibilidade da biblioteca da UFCA dispor de um acervo
de partitura musical, caso não o tenha?
(a) Irrelevante
(b) Essencial
(c) Indiferente
(d) Bom
(e) Ótimo

6. Você tem conhecimento se a biblioteca da UFCA dispõe de um acervo de
partituras musical?
(a) Sim
(b) Não

7. De que forma você procura buscar sua material partitura para seus estudos e
pesquisas?
(a) Bibliotecas de outras Instituições
(b) No Google
(c) Com conhecidos e amigos
(d) Sites de músicas
(e) Acervo pessoal
(f) Acervo da coordenação do curso de Música
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8. Quais as formas de ponto de acesso você recupera o material partitura na
biblioteca da UFCA?
(a) Busca no site da biblioteca da UFCA
(b) Consulta o balcão de atendimento da biblioteca UFCA

9. No momento em que você realiza a busca por partitura na biblioteca da UFCA,
você é:
(a) Auxiliado por um bibliotecário
(b) Auxiliado por algum bolsista
(c) Sozinho
(d) Não faço busca na biblioteca
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AO BIBLIOTECÁRIO E
COLABORADORES DA BIBLIOTECA UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA
CURSO: BIBLIOTECONOMIA
DISCIPLINA: MONOGRAFIA III
ORIENTADOR (A): Profª. Drª. ARILUCI GOES ELLIOTT
DISCENTE: ANA CRISTINA DA SILVA

Questionário para investigar de que forma os profissionais formados em
biblioteconomia, os técnicos e auxiliares realizam a organização e tratamento de do
material partitura musical no acervo da biblioteca da UFCA, a fim de permitir o
acesso, a recuperação e o uso do material partitura da biblioteca da Universidade
Federal do Cariri, aos alunos e professores. Este questionário objetiva conhecer e
analisar os dados referentes ao assunto pesquisa da minha monografia para
conclusão do Curso de Biblioteconomia.

1. Identificação:
(a) Bibliotecário
(b) Bibliotecário especialista em Música
(c) Técnico em biblioteconomia
(d) Auxiliar de Bibliotecário
(e) Bolsista
(f) Estagiário(a)
(g) Outros __________________________

2. Dentre o acervo da biblioteca da UFCA, ela oferece um acervo de partituras
musicais organizadas, armazenadas e preservadas para a recuperação e acesso da
informação musical.
(a) Discordo bastante
(b) Discordo
(c) Concordo
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(d) Concordo bastante

3. A biblioteca da UFCA oferece oportunidade ao aluno de desenvolver seus estudos
socializando-o as partituras musicais?
(a) Discordo bastante
(b) Discordo
(c) Concordo
(d) Concordo bastante

4. A biblioteca da UFCA proporciona ao professor condições de desenvolver suas
aulas, oferecendo o material partitura musical?
(a) Raramente
(b) Semestralmente
(c) Apenas uma vez ao ano
(d) Sim, de acordo do calendário acadêmico.

5. A biblioteca da UFCA promove a guarda patrimonial do acervo de partitura
musical?
(a) Concordo plenamente
(b) Discordo
(c) Concordo
(d) Discordo plenamente
(e) Desconheço.

6. Aponte os procedimentos técnicos da biblioteconomia utilizados na organização
da informação da biblioteca da UFCA, a fim de otimizar os serviços prestados ao
usuário do acervo de partituras musicais:
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________
(e) _______________________________________
(f) Caso não utilize, justifique sua resposta:
___________________________

79

7. Dentre os diversos suportes informacionais quais os utilizados pela biblioteca da
UFCA para a material partitura?
(a) __________________________________;
(b) __________________________________;
(c) __________________________________;
(d) __________________________________;

8. A biblioteca da UFCA dispõe de um bibliotecário especialista na área de música
para que através de suas habilidades técnicas gerem produtos e serviços de
informação que beneficiem os usuários da partitura musical.
(a) Discordo
(b) Concordo
(c) Concordo plenamente
(d) Discordo plenamente
(e) Desconheço

9. A seguinte afirmação é Verdadeira ou Falsa: A organização do acervo de partitura
musical e o seu acondicionamento obedece a normas de política estabelecida pela
UFCA e pela biblioteca, facilitando a recuperação deste material.
(a) Falso
(b) Verdadeiro
(c) Desconheço

10. Quais os pontos de acesso mais utilizados pelos professores e alunos do curso
de música da UFCA, quando buscam por partituras musicais na biblioteca seja
presencial ou online?
(a) _________________;
(b) _________________;
(c) _________________;
(d) _________________;
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11. O que impede o acesso e uso da informação de partitura musical na biblioteca
da UFCA pelos usuários?
(a) Inexistência do material no acervo
(b) Material apenas para consulta local
(a) Material em pequena quantidade de exemplares
(b) Material ainda em processamento técnico
(c) Desconheço

12. Aponte algumas ações realizadas pela biblioteca da UFCA que facilita o acesso
e o uso de partituras musicais pelos alunos e professores:
(a) ____________________________________________________________
(b) ____________________________________________________________
(c) ____________________________________________________________
(d) ____________________________________________________________
(e) ____________________________________________________________

