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Cursos de Graduação 
 

 Artes Cênicas 
 Artes Visuais 
 Audiovisual 
 Biblioteconomia 
 Editoração 
 Educomunicação 
 Jornalismo 
 Música 
 Publicidade 
 Relações Públicas 
 Turismo 

 



Programas de pós-graduação 
 

 

 Artes Cênicas 

 Artes Visuais 

 Ciência da Informação 

 Ciências da Comunicação 

 Meios e processos audiovisuais 

 Música 



Biblioteca 
http://www.eca.usp.br/biblioteca 

http://www.eca.usp.br/biblioteca


Salão de leitura 
 



Guarda-volumes e expositor 
improvisado 



Acervo, cabines de estudo 



Expositor de revistas novas 



Seção de Audiovisual 
 



Seção de Audiovisual 
 



Seção de Audiovisual 
 



Acervo da Biblioteca 

 

 Filmes, vídeos e DVDs - 6600 

 Discos (vinil e CD) – 10.863 

 Fotografias, slides, imagens digitais – 33.686 

 Partituras- 12.418 

 Livros e Catálogos de exposição – 40.225 

 Periódicos 

 Histórias em quadrinhos – 13.000 

 Teses e dissertações - 9000 

 



Também podem ser apresentados 
como trabalhos acadêmicos 

 Filmes 
 

 Música 
 

 Edição de partituras 
 

 Performances artísticas 
 

 Objetos de arte 



 







http://bibliotecadaeca.wordpress.com/2014/02/24/tr
abalhos-de-arte/ 
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Sistema Integrado de Bibliotecas 
SIBiUSP  http://www.sibi.usp.br/ 

 

 Criado em 1981 

 43 bibliotecas em 6 campi 

 6 milhões de volumes 

 Sem biblioteca central 

 Departamento Técnico para atividades 
centralizadas 

 

 



Algumas atividades centralizadas 

 

 Banco de Dados Bibliográficos (Dédalus) 

 Busca Integrada 

 Vocabulário USP 

 Assinaturas de periódicos e bases de 
dados 

 Pregões para compra de material 

 



A Biblioteca da ECA e os audiovisuais 

 

 História que começa quando a Biblioteca 
foi criada, em 1970. 

 Primeiro acervo organizado: discos e 
partituras 

 Opção por metodologia própria e 
processamento informatizado. 

 1978: base de dados de partituras. 



A Biblioteca da ECA e os documentos 
musicais 

 A Biblioteca da ECA no Musimid 
http://bibliotecadaeca.wordpress.com/2011/09/21/bibliote
ca-da-eca-no-musimid/ 

 Manual de catalogação de Partituras 
http://www3.eca.usp.br/biblioteca/manuais 

 Organização de discos  
http://imagemfalada.wordpress.com/2012/06/28/organiza
cao-de-discos-uma-experiencia/ 

 Colocando os discos em ordem 
http://bibliotecadaeca.wordpress.com/2011/10/27/colocan
do-os-discos-em-ordem/ 
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A Biblioteca da ECA e as imagens 
em movimento 

 

 1982 – organização da Filmoteca 

 

 Acervo de filmes produzidos pelo curso de 
cinema da Escola 

 

 Sem tratamento 

 

 





       The National Film and Sound Archive - Austrália 



O USUÁRIO SABE AS RESPOSTAS 

 

 O que fazer? 

 

 Como catalogar?? 

 

 Que dados mencionar numa ficha???? 

 

 Que informações precisam ser 
recuperadas?????? 



Informatização 

 

 Desenvolvemos metodologia local de 
catalogação 

 

 Incorporamos soluções das regras da FIAF 

 

  Criamos uma base em Micro-Isis (1993) 

 

 Dédalus não atendia às nossas necessidades 

 

 

 



Aleph 

 
 1996: USP adquire o software Aleph 

 
 Compatível com o Micro-ISIS 

 
 Usa formato MARC 

 
 Permite cadastramento de diversos tipos de 

documentos e suportes 
 

 Catalogação compartilhada 
 

 Empréstimo automatizado 



Mas na prática ... 

 Problemas resolvidos? 

 

 Nunca foi feito estudo para cadastramento 
de documentos audiovisuais no Dédalus 

 

 O pouco que foi feito não foi corretamente 
implantado 

 

 Migração das bases locais da ECA??? 

 

 



Situação atual 

 Catálogos online para filmes, partituras e 
discos, completos 

 

 Dédalus alimentado manualmente, 
duplicando trabalho, com deficiências no 
formato de exibição 

 

 Resultado: dois sistemas, nenhum 
completo 

 

 



 

 Manual de Catalogação de Filmes da 
Biblioteca da ECA 

 

 

 Apresentação sobre catalogação de filmes 

 

 

 Apresentação sobre resumos e indexação 
de filmes 
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Exemplos 
http://imagemfalada.wordpress.com/2012/01/11/a-
regra-do-jogo/ 

 

 Base Cena no site da Biblioteca da ECA 

 

 Bases especializadas em filmes 

 

 Dédalus e World Cat 
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Blogs 

 

 A Imagem, o Som, o Tempo 

 

 

 Blog da Biblioteca da ECA 
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Imagens de arte 
 

 Acervo de imagens de obras de arte 
formado para fins didáticos 

 

 Fotografias, slides, imagens digitais 

 

 Catálogo: base local em Micro-ISIS 
acessível apenas localmente 



Registro da base Foto 







Soluções possíveis 

 

 Dédalus 

 

 Bancos de imagens de verdade: 
◦ Tate Gallery http://www.tate.org.uk/art/ 

◦ Bridgeman http://www.bridgemanimages.com/ 

◦ ArtStor 

     

http://www.tate.org.uk/art/
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Propostas 
http://imagemfalada.wordpress.com 

 

 

 Cataloguing Cultural Objects 

 Metadados VRA Core 

 Visual Resources Association 



 
           Marina Macambyra – maca@usp.br 

Obrigada! 


