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APRESENTAÇÃO 

 A segunda edição do Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes 

replica os dois eixos temáticos praticados no primeiro encontro e confirma tendências e 

direções ali apontadas. Em nossa percepção o Campo das Vertentes em Minas Gerais possui 

um patrimônio arquivístico ainda desconhecido do público, assim como de pesquisadores e 

estudiosos da música brasileira. Esse manancial vem sendo descortinado paulatinamente, 

principalmente pelo fato de que grande parte de seus arquivos pertencerem a entidades 

musicais ainda em pleno funcionamento que, naturalmente, consideram os fundos de seus 

arquivos como opção para uso em suas funções cotidianas. 

 Os trabalhos por nós orientados e apresentados no II EMHCV contemplam 

integralmente temáticas relacionadas a São João del-Rei e região. Os objetos de pesquisa são 

variados e refletem a amplitude de possibilidades investigativas nos dois eixos temáticos 

propostos para o evento. Constaram na programação temas relacionados a ritos, como a 

Procissão do Enterro, arquivos musicais, estudo de fontes, projeto de extensão universitária e 

edição musical. Através de pesquisas de alunos da pós-graduação da UEMG e UFMG, 

orientados pelos professores Domingos Brandão e Edite Rocha, abordando questões sobre 

arquivos pessoais e institucionais, o legado de Francisco Curt Lange, história, fontes 

documentais e iconografia, constatamos importante avanço e consolidação da relevância dos 

temas tratados neste encontro. Igualmente significativas e reveladoras foram as contribuições 

do professor Fernando Lacerda, ampliando o cenário da pesquisa musicológica brasileira ao 

tratar de objetos próprios da região Norte do país. Acrescenta-se ainda a exposição de 

pesquisas orientadas pelo professor Paulo Castagna sobre arquivos, edição musical, reflexões 

conceituais da arquivologia, catálogo e grata notícia sobre a aquisição de novos documentos 

oriundos da França, relativos ao compositor Fernand Jouteux. Por fim ainda pudemos ter 

notícias sobre ferramentas descritivas aplicadas a documentos do Museu da Música de 

Mariana através da pesquisa de Vitor Gomes. 

 Coroados com palestras dos pesquisadores Carlos Alberto Figueiredo, Edite Rocha, 

Paulo Castagna e Edilson Assunção Rocha, o II Encontro de Musicologia Histórica do Campo 

das Vertentes se revelou como importante, e necessário, espaço para o avanço nas reflexões, 

investigações e produção do conhecimento de patrimônio arquivístico musical brasileiro. 

Modesto Fonseca  
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O ABC MUSICAL DE RAPHAEL COELHO MACHADO: UM OLHAR 

SOBRE O CENÁRIO MUSICAL E DIDÁTICO FLUMINENSE NO 

SÉCULO XIX 

Lis Sousa Mendes
1
 

Edite Rocha
2
 

RESUMO: 

Os livros didáticos de música possuem posição de destaque na vida musical do Rio de Janeiro no século XIX. 

Inspirados nas “Artinhas” portuguesas muito utilizadas na Europa nos séculos XVII e XVIII, manuais musicais 

com caráter pedagógico começam a serem impressos no Brasil a partir de 1823, após a Independência (BINDER; 

CASTAGNA, 1998, p. 4). Nesse âmbito, este trabalho tem como objetivo analisar descritivamente a obra ABC 

Musical de Raphael Coelho Machado – músico, professor, compositor e editor português – que viveu no Rio de 

Janeiro entre 1838 a 1887. Pretende-se também realizar um estudo biográfico do autor, a partir do contexto 

social e do cenário musical do Rio de Janeiro de 1808 a 1887 (data de morte do compositor). 

Palavras-chave: Livros didáticos de música; Rio de Janeiro; Teoria musical; ABC Musical; Século XIX. 

INTRODUÇÃO 

 A reconfiguração social, política, econômica e cultural advindas da presença da Corte 

no Rio de Janeiro trouxe novas demandas musicais e, dentre elas, a necessidade de um maior 

número de músicos para assumirem os eventos nas igrejas, teatros, festas e palácios. Nesse 

período não havia nenhuma instituição oficial responsável pelo ensino de música nessa 

cidade, visto que o Conservatório do Rio de Janeiro, fundado em 1841, só inicia suas 

atividades em 1848. Embora o impacto dos professores particulares de música no contexto 

social e artístico não tenha sido ainda alvo de um amplo estudo, infere-se um papel 

significativo no ensino de instrumento e teoria musical do Brasil oitocentista. 

 O ensino de música, durante praticamente toda a primeira metade do século XIX, 

ficou a cargo da Igreja e de professores particulares autônomos (nacionais e estrangeiros), 

que, objetivando tornar o ensino musical mais acessível para a população, escreviam 

“artinhas” e “métodos” de ensino teórico-musical. 

 O Arte de muzica para uzo da mocidade brazileira por hum seu patrício, atribuído 

atualmente a Francisco Manuel da Silva (BINDER; CASTAGNA, 1998, p. 4), publicado em 

1823, foi provavelmente o primeiro manual teórico publicado no Brasil. 

                                                           
1
 Mestranda, Universidade Federal de Minas Gerais, lissousamendes@gmail.com. 

2
 Doutora, Universidade Federal de Minas Gerais, editerocha@ufmg.br, Bolsista de Produtividade PQ2. 
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 Considerando que a produção de conhecimento em música busca o constante diálogo 

com valores, práticas e instituições musicais (BORN, 2010, p. 205), os objetivos deste 

trabalho visam fazer um levantamento biográfico de Raphael Coelho Machado (1814-1887)
3
, 

um dos mais significativos autores de manuais de música do século XIX, e analisar 

descritivamente a obra ABC Musical (6ª edição, Rio de Janeiro, 1864). Assim, 

metodologicamente, este estudo baseou-se numa pesquisa hemerográfica, focando em jornais 

de expressiva circulação na cidade do Rio de Janeiro entre as datas de 1838-1887, 

especificamente, o Jornal do Commercio, Correio Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro. 

RAPHAEL COELHO MACHADO: DOS AÇORES AO BRASIL 

 Desde o século XVI, os Açores possuem uma intensa relação de imigração com o 

Brasil (HENRIQUES, 2017, p. 56). Influenciados pelo contexto político, econômico e social, 

açorianos viam nas terras brasileiras a oportunidade de ascender financeiramente. Após o fim 

da guerra civil portuguesa (1834), com a vitória dos Liberais, Portugal deixa de intervir nas 

decisões individuais dos seus cidadãos, deixando-os livres para escolher onde fixar residência. 

É nesse contexto que Raphael Coelho Machado embarca para o Brasil no ano de 1838. 

 Nascido em 1814, provavelmente na cidade de Angra do Heroísmo
4
, Machado entrou 

para o seminário ainda na juventude, onde teve o primeiro contato com a música. Em 1835, 

após abandonar a vida de seminarista, embarca para Lisboa, aprimorando seus estudos 

artístico-literários, estudando canto, piano, flauta e órgão (HENRIQUES, 2017, p. 57), mas é 

no Rio de Janeiro que consolida sua vida profissional, atuando como professor, compositor, 

tradutor, editor e comerciante. 

 Na atividade docente, além de professor particular, destaca-se como maestro e 

professor do Instituto dos Meninos Cegos do Rio de Janeiro, atual Instituto Benjamin 

Constant (Figuras 1 e 2).  

                                                           
3
 Através de levantamento bibliográfico, concluí que o Diccionário Bibliographico Portuguez (Lisboa, 1862) de 

autoria de Inocêncio Francisco da Silva (contemporâneo de Raphael Coelho Machado) é utilizado por outros 

autores como obra de referência sobre a biografia de Machado. Sendo assim, verifiquei que os escritos 

posteriores apenas reproduzem as informações apresentadas por Inocêncio, não acrescentando elementos novos à 

vida e à obra de Machado. O próximo passo dessa pesquisa será levantar maior quantidade de dados biográficos 

sobre o autor, a fim de escrever uma biografia menos “cronológica”. 
4
 Segundo Luis Henriques, algumas pessoas atribuem o seu local de nascimento à vila da Praia da Vitória (na 

Ilha Terceira, Açores) (HENRIQUES, 2017). 
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Figura 1 – Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 1847, edição 91, p. 4. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/364568_03/10707 

 

Figura 2 – O Correio Mercantil. Rio de Janeiro 1847, edição 99. 

 Como autor e tradutor, Coelho Machado inicia suas produções em 1842 com o 

Diccionário Musical (primeiro dicionário de música escrito no Brasil), e posteriormente 

publica um grande volume de obras didáticas (Tabela 1), tanto sobre a prática instrumental 

quanto de teoria musical (Figuras 3 e 4). 

Tabela 1 – Lista de publicações didáticas de Raphael Coelho Machado 

Década de 40 Década de 50 Década de 60 

1842: Diccionário Musical (1ª ed.) 

1843: Tradução do Methodo de Piano-

forte (Hunten) 

1844: Princípios de arte poética 

1845: Methodo de afinar piano 

ABC Musical (1ª ed.) 

1851: Tratado de Harmonia (1ª ed.) 

1852: Elementos de escripturação 

musical 

1853: Diccionário Musical (2ª ed.) 

- Princípios de música prática (1ª ed.) 

- Tradução do Methodo completo de 

violão (Carcassi) 

1853: Tradução Escola do Violino 

(Alard) 

1854: Methodo de órgão expressivo 

1856: Diccionário Musical (2ª ed.) 

1858: Tratado de Harmonia (2ª ed.) 

1862: Tratado de Harmonia (3ª ed.) 

1864: ABC Musical (6ª ed) 

1867: ABC Musical (7ª ed.)  

1869: Tratado de Harmonia (7ª ed.) 
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Figura 3 – Correio Mercantil. Rio de Janeiro, 1867, edição 245, p. 4. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/217280/20888 

 

 

Figura 4 – Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 1858, edição 125 
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 As composições de Machado são de gêneros variados, de obras sacras a lundus e 

modinhas, passando por repertórios para piano publicados em periódicos musicais como o 

Ramalhete das damas (1842-1846) (Figura 5) e o Bouquet das pianistas. 

 

Figura 5 – Capa de Ramalhete das damas e partitura de Conselhos às moças
5
 

 A atividade comercial e editorial veio a revelar-se um importante aspecto da vida de 

Machado. Sua loja localizada na Rua da Quintanda, número 43, é responsável pela publicação 

de várias de suas obras, e também de obras de compositores significativos, como por 

exemplo, Carlos Gomes (1836-1896). Além de tipografia, a loja também vendia pianos, 

acessórios e partituras, além de oferecer trabalhos técnicos na área de manutenção do 

instrumento (Figuras 6 e 7). 

                                                           
5
 Disponível em <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/mas178338/mas178338.pdf>. Acesso em 

11/12/2018. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/mas178338/mas178338.pdf
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Figura 6 – O Correio Mercantil. Rio de Janeiro, 1866, edição 197 

 

Figura 7 – Diário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1864, edição 73 
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ANÁLISE DESCRITIVA DA OBRA ABC MUSICAL (6ª EDIÇÃO)
6
 

 Publicado no Rio de Janeiro em 1845, o ABC Musical de Raphael Coelho Machado 

obteve uma forte receptividade, se considerarmos a quantidade de edições realizadas 

posteriormente e que se mantêm até à atualidade no Brasil. Para este estudo, usaremos 

especificamente a sexta edição do mesmo, publicada em 1864, constituída por vinte e sete 

páginas, com a observação que havia sido “correcta e consideravelmente augmentada pelo 

próprio autor” (MACHADO, 1864, p. 8). 

 Numa perspectiva comparativa, a sétima edição do ABC Musical – publicada no Rio 

de Janeiro em 1867
7
 – já não possui a respectiva “Introdução”, considerada uma das 

peculiaridades deste manual didático e que, provavelmente foi retirada de todas as versões 

seguintes. A edição de 1864 (sexta edição) apresenta duas características destacadas pelo 

próprio autor: a incorporação nessa edição de sua obra Os princípios de música practica ou 

elementos de escripturação musical (1842) por querer “tornar sua obra mais economica aos 

amadores” (MACHADO, 1864, p. 8) e, a introdução do livro, intitulada “A Musica”, na qual 

o autor compartilha reflexões sobre o conceito de música, seu ensino e sua importância na 

formação humana (MACHADO, 1864, p. 5-8). 

 Quanto à estrutura, o ABC Musical apresenta uma organização seccionada das 

temáticas selecionadas sobre teoria musical em títulos, e em seguida apresenta os respectivos 

conceitos e exemplos. Observa-se que, à exceção da introdução, os temas abordados são os 

convencionais termos técnicos que aparecem em outros livros de teoria musical coetâneos 

(Tabela 2). 

                                                           
6
 Para este trabalho foi utilizada a fotocópia proveniente do Laboratório de Musicologia e Etnomusicologia da 

Escola de Música da UFMG. 
7
 Essa consulta foi realizada no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, onde se encontra um dos 

originais dessa edição de 1867. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

19 

Tabela 2 – Conteúdo da “Musica” (trecho dissertativo do ABC Musical) 

Assuntos abordados Conteúdo conforme o autor 

Conteúdo inicial da obra, constituído de 

quatro páginas, onde o autor apresenta 

conceitos de música e sua importância na 

formação humana. Machado faz também 

uma revisita a música da Antiguidade 

Clássica e do Império Romano. 

Chamada de “presente dissertação sobre a 

musica”, alegando que, por erro da 

tipografia, havia saído “toda baralhada” na 3ª 

edição do ABC Musical (MACHADO, 1864, 

p. 8) 

Conceito de música ligado à religiosidade. “Sons apreciáveis” que exprimem as 

sensações da alma, principalmente a gratidão 

ao “Supremo Creador” 

O “poder” da música Despertar sentimentos e virtudes, trazendo o 

homem ao estado de civilização (a erudição 

em contraste com os povos rústicos) 

Melodia Deveria ser “suave e expressiva” 

Harmonia Possuía “encantos fascinadores” capazes de 

magnetizar o ouvinte 

Música e paganismo Instituída pelos deuses para aperfeiçoamento 

da alma, submetendo-a a obediência 

intelectual quando “o seu ensino e aplicação 

eram filosoficamente dirigidos” 

Música e Grécia Antiga Exaltação da arte grega: música, poesia, 

estátuas e leis 

Música em Roma Belas artes romanas foram destruídas com a 

invasão dos bárbaros 

Igreja Católica Importância dos padres na obra de 

“regeneração humana” através do ensino 

musical, fixando preceitos, interpretando os 

livros gregos, e convencionando os 

“caracteres da escripturação musical” 

Música na educação dos Estados ilustrados 

da Europa 

Necessidade da inserção musical nas “nações 

que caminham para o progresso”. 

Influência da música na moral e na educação 
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da mocidade, sendo seu ensino decretado nos 

colégios e escolas públicas pelos governos  

ilustrados. 

Influência da música no caráter do indivíduo O indivíduo seria reconhecido pelo gosto 

musical 

Música sagrada e música profana Divisão do fazer musical em dois contextos: 

profano (música nos atos da vida cotidiana) e 

sagrado (música feita por Deus para elevar a 

alma da criatura) 

França “Nova athenas” em termos de ensino 

musical, premiando poetas e músicos que 

apresentassem os melhores projetos que 

influenciassem a juventude à execução de 

“boas acções” (geralmente temáticas ligadas 

à religião, aos feitos da pátria e aos “bons 

costumes”) 

Instrução musical Não era acessível a todos os seres humanos, 

pois exigia talento, gosto, gênio e muito 

estudo teórico e prático 

Relação entre música e ciências exatas A música seria elevada à categoria das 

ciências físico matemáticas 

Professores de música “Vulgarizavam” a arte musical através do 

ensino, encontrando barreiras nas diferentes 

teorias e nos sistemas contraditórios 

propostos pelos métodos de ensino 

O método de ensino: objetividade e 

simplicidade 

Necessidade da adoção de um método 

“simples e fundamental”, que eliminasse as 

“difficuldades inúteis” que formavam 

“tropeços à intelligencia” 

Música no ensino primário A simplicidade do método de ensino de 

música permitiria que fosse adotado no 

ensino primário, como “conhecimento 

indispensável a todo homem polido e 
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religioso” 

Os “compendios de música” Escritos pelos professores para facilitar aos 

alunos o estudo da arte musical 

Proposta do autor Organizar um método que explique com 

“simplicidade” os preceitos mais necessários 

ao principiante na arte musical, evitando a 

“confusão, a demasiada extensão e a 

obscuridade” que métodos coetâneos 

apresentavam 

 

Tabela 2 – Análise descritiva e de conteúdo 

Descrição Texto conforme o autor 

Folha de rosto: título, autor, edição, local, 

endereço da tipografia e data de publicação. 

Total de 18 páginas. 

 

Divisão do método por assuntos Elementos da escripturação musical 

Ornamentos 

Accidentes 

Escalas 

Tons 

Intervallo 

Abreviaturas 

Movimentos ou andamentos 

Palavras que “indicão” a expressão 

Modificações do movimento e da intensidade 

Elementos da “escripturacção” musical 

Importância atribuída pelo autor já no início 

do manual em apresentar conceitos de 

música, melodia, harmonia e ritmo 

Musica: arte de manifestar os diversos 

“affectos” da nossa alma mediante o som. 

Melodia: combinação de sons successivos. 

Harmonia: combinação de sons simultâneos. 

“Rhythmo”: combinação do valor das notas. 

Pauta: definição com desenhos demonstrando 

as 5 linhas, os 4 espaços e também as linhas e 

espaços suplementares  

Pauta: local de representação da música. 

Linhas e espaços fora da pauta são chamados 

de superiores e inferiores. 

Localização das notas, apresentação e função Notas: assentam-se sobre as linhas e espaços 
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das claves da pauta, tomando o mesmo nome da linha e 

do espaço em que estão. 

Nome das notas: do-re-mi-fa-sol-la-si (para 

subir) e si-la-sol-fa-mi-re-do (para descer). 

Apresentação das claves: dó, sol e fá. 

Função da clave: “dá o seu nome à linha em 

que se assigna. Determina os nomes de todas 

as linhas e espaços”. 

Estudo dos nomes das linhas e espaços em 

todas as claves: localização das notas através 

de desenhos de pautas. 

Tanto a clave de fá quanto a de dó foi 

representada num único desenho onde foram 

colocados os nomes das notas das linhas e 

dos espaços. 

A clave de sol é a mais detalhada na 

apresentação e nos desenhos, demonstrando 

as notas das linhas e dos espaços, inclusive 

suplementares. 

Após a apresentação da clave de sol, o autor 

propõe um exercício, o qual chamou de 

“exame”, de nomear as notas. 

Claves e instrumentação Clave de sol: canto e instrumentos agudos 

Clave de fá: canto e instrumentos graves 

Clave de dó: 1ª linha (sopranos), 2ª linha 

(meio sopranos), na 3ª linha (contraltos) e na 

4ª linha (tenores). 

Compasso: definições de compassos 

quaternário, ternário e binário. 

Desenho da regência de cada um dos 

compassos 

Compasso quaternário: 4 tempos 

Compasso ternário: 3 tempos 

Compasso binário: 2 tempos 

Movimentação da mão ou do pé na marcação 

dos compassos, incluindo os tempos fracos e 

fortes. 

Conceito de notas, pausas e valor Notas: exprimem o som 

Pausas: passar em silêncio o valor das notas 

Valor: o tempo que deve durar o som. 

Valor das notas: apresentação das figuras 

rítmicas e seus respectivos valores 

Notas e seus valores, representadas numa 

figura que indica o valor comparativo entre as 

figuras rítmicas
8
. 

Fórmulas de compasso Fórmulas de compasso e citação dos 

compassos compostos. 

Exemplos de compassos, suas fórmulas e 

respectivos valores, representados em sete 

pentagramas. 

Ponto de aumento A função do Ponto junto a uma nota é de 

“augmentar” a mesma metade do seu valor. 

Exemplo no pentagrama de notas com ponto 

de aumento. 

Síncope e quiáltera “Syncopes”: notas que se desencontram com 

os tempos do compasso, formando uma 

espécie de ligação entre si. 

Quiálteras: notas que aparecem em maior 

número do que deviam, como “tres colxeas 

por duas, ou cinco “semicolxeas” por quatro, 

                                                           
8
 Esta figura com o valor comparativo das notas será reproduzida em diversos livros de teoria musical, inclusive 

os de edição atual. 
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as “quaes” se executam no mesmo tempo em 

que se dariam as duas ou as quatro. 

As definições acima são acompanhadas pelo 

respectivo exemplo representado na pauta. 

Ligadura: o autor não usa a especificação 

ligadura de expressão e ligadura de valor. 

Staccato 

Suspenção: é utilizado como sinônimo de 

fermata. 

Ligadura: “serve de ligar e unir os sons. 

Quando se acha sobre duas notas do mesmo 

nome, faz d‟ellas uma só, unindo o valor da 

2ª ao da 1ª”. 

“Estaccato”: serve de separar os sons, sendo 

o inverso da ligadura. 

Suspenção: “serve de fazer parar, um pouco, 

o movimento do compasso na nota ou pausa 

em que se colloca”. 

Cada conceito apresentado é acompanhado de 

exemplo na pauta. 

Ornamentos 

Conceito de ornamentos, dividindo-o em: 

“appoggios, mordentes e gruppetos.” 

Definição de trillo ou Trinado 

“Ornamentos são pequenas notas que servem 

de adornar as grandes; dividem-se em 

appoggios, mordentes e gruppetos.O seu 

valor é tirado das notas regulares.” 

“Trillo ou trinado é um movimento que a voz 

ou instrumento forma, ligando um som 

expresso ao immediato superior ou inferior.”  

São apresentados na pauta exemplos de cada 

ornamento e do trinado com sua respectiva 

execução. 

“Accidentes” 

Apresentação e função dos acidentes. 

Armadura de claves 

Contam-se 5 “accidentes”: sustenido, bemol, 

sobre sustenido, sobre bemol, bequadro. 

Diferenciação da função do “accidente” 

localizado junto à clave e do localizado no 

“meio da composição”. 

Quadro demonstrativo da ordem dos 

sustenidos e bemóis juntos à clave. 

Escalas 

Definição de escalas 

Subdivisão das escalas em três formas 

Composição da escala maior 

Composição da escala menor  

Escala semitonada (cromática) 

Escala: progressão ascendente e descendente 

de 8 notas, podendo ser reproduzida 

infinitamente. 

Escala possui 3 formas: Maior com a sua 5ª 

maior, menor com a sua 3ª menor, e 

semitonada. 

Composição da escala maior: 5 tons e 2 

semitons.  

Composição da escala menor: na subida a 6ª 
nota e a 7ª elevam-se com “meio ponto” e na 

descida descem “naturaes”. 

Escala semitonada é toda composta de 

“meios pontos” 
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Todas as escalas são acompanhadas de seus 

respectivos exemplos no pentagrama. 

Tons 

Definição de tom, tons maiores Tom: “nota fundamental em que se 

estabelece qualquer composição; esta nota é 

sempre a 1ª da escala”. 

Reconhecimento do “tom fundamental” das 

escalas maiores: localiza-se logo acima do 

último sustenido ou uma 4ª acima do último 

bemol. Também pode ser localizado pelo 

número de acidentes junto à clave. 

Tons mais usados São considerados os tons de dó, sol, ré, lá mi, 

si (sustenidos) e os tons de fá, si bemol, mi 

bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol 

Os modos: maior e menor 1ª nota do tom menor acha-se uma 3ª abaixo 

da 1ª nota do tom maior, que é logo abaixo do 

último sustenido da clave ou uma 3ª acima do 

último bemol 

Os doze tons Os tons maiores são 12, como cada tom 

maior tem seu relativo menor, segue-se que 

os tons possíveis na música moderna são 24 

(12 maiores e 12 menores) 

Fórmula da escala diatônica em todos os tons Apresentação de “mappa” com a fórmula da 

escala diatônica em todos os tons, mostrando 

os intervalos que a compõe, tanto em relação 

melódica quanto harmônica. 

Número de acidentes das escalas maiores e 

menores é igual. 

Enarmonia: foco na prioridade em facilitar a 

execução instrumental. 

Tons “idênticos para os ouvidos:” deve-se 

preferir os tons que contam com menos 

acidentes na clave, pois tornam a execução 

instrumental mais fácil. 

“Intervallos” 

Intervalo: conceito e apresentação dos 

intervalos utilizando uma tabela com o nome 

do intervalo, sua escrita no pentagrama e a 

quantidade de semitons. 

Importante a observação do autor em citar os 

tons mais “necessários” ao solfejo, ficando a 

cargo do “mestre” a explicação sobre 

intervalos que não foram citados.Os 

intervalos “mais usados e necessários ao 

solfejo” são: 2ª (menor, maior e aumentada), 

3ª (diminuta, menor, maior e aumentada), 4ª 

(diminuta, justa e aumentada), 5ª (diminuta, 

justa e aumentada), 6ª (diminuta, menor, 

maior e aumentada), 7ª (diminuta, maior e 

menor). 

Escalas e intervalos dos tons maiores mais 

usados 

Tabela em que é apresentada a escala 

“chromatica” com a respectiva armadura de 

clave de cada nota dessa escala e os 

intervalos harmônicos produzidos a partir de 
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cada tom. 

Tons menores: apresentados mediante a 

escala menor melódica 

Tabela contendo os 12 tons menores e a 

respectiva classificação de tom ou semitom 

entre uma nota e outra da escala. No 

movimento ascendente, o VI e o VII graus 

são elevados um semitom em relação à escala 

natural. No descendente, esses graus voltam a 

ser os mesmos da escala menor natural. 

Utilização harmônica dos intervalos: 

valorização do estudo harmônico dos 

intervalos para o “verdadeiro” conhecimento 

musical 

Indicação de sua obra Tratado de Harmonia 

para os que quiserem se aprofundar na 

“theoria dos intervallos” e seu “uzo 

harmônico”. 

Nesta obra, “esta materia se encontra clara e 

minuciosamente desenvolvida, sendo certo, q 

sem este estudo essencialissimo não ha 

perfeito conhecimento de musica”. 

Abreviaturas 

Conceitos de abreviaturas, travessão, simili 

ou segue e arpeggio 

Abreviaturas: “são certos signaes e palavras 

usadas na musica para evitar a escripturação 

de compassos ou passagens semelhantes”. 

Travessão: “serve de fazer repetir as 

passagens antecedentes e também de cortar 

uma nota para produzir o seu valor em notas 

de cauda”. 

Simili ou segue: “junto a uma harmonia, 

indica repetição exata das notas precedentes”. 

Arpeggio: “junto a um accorde designa 

execução arpejada, não sahindo nunca dos 

sons expressos”. 

Indicação de silêncios de dois ou mais 

compassos se dá por algarismos postos sobre 

um travessão. 

Todos os conceitos são seguidos dos seus 

respectivos exemplos. 

Função dos termos 8ª --- e Con 8ª ou Col 8ª 8ª----: “assigna quase sempre superiormente a 

um determinado numero de notas, serve para 

transportar uma oitava mais alta até 

encontrar-se o termo loco ou cessar o 

rastillo”. 

Con 8ª ou Col 8ª: “mui frequente nas musicas 

de piano, indica tocar as notas em oitavas”. 

Ambos os termos são seguidos de exemplos 

da execução no pentagrama. 

Pausa final (atualmente chamada de barra 

dupla), bis e reclamo (sinais de repetição): 

conceitos e função na escrita musical. 

Pausa final: “duas linhas unidas que indicam 

o fim da composição, muitas vezes dividindo 

a peça em duas partes e fazendo repetir uma 

dessas partes, ou ambas, por meio de dois 

pontos que se lhes collocam ao lado”. 
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Bis: “indica a repetição de um ou mais 

compassos”. 

Reclamo: “designa repetição de musica desde 

outro signal semelhante”. 

São apresentados no pentagrama os exemplos 

de cada um dos conceitos acima, 

acrescentando sinais de dinâmica. 

Movimentos ou andamentos 

Definição de andamento ou movimento e 

suas respectivas classificações.  

O autor acrescenta a cada especificação de 

andamento o caráter expressivo 

correspondente. 

Andamento ou movimento: “chama-se ao 

grão de velocidade do compasso; elle é 

determinado no principio da peça e algumas 

vezes no decurso da mesma”. 

Exemplos: 

Largo, grave, lento: movimentos vagarosos e 

que exigem um stylo largo e severo. 

Adagio: menos lento que o larghetto; sua 

expressão deve ser terna e “pathetica”. 

Andante: menos lento que o adagio; sua 

expressão é mais “amavel e elegante”. 

Allegro: movimento alegre e vivo. 

Vivace: com maior fogo do que allegro. 

Prestissimo: é o último “grao” de velocidade. 

Deve-se empregar na sua execução todo o 

fogo e presteza possível. 

“Palavras que indicão a expressão” 

Explicação acerca de termos que indicam o 

caráter expressivo na execução musical. 

Associação entre movimento e caráter 

expressivo. 

Exemplos: 

Moderato: serve para reprimir a velocidade 

do allegro. 

Tempo diminuto: movimento igual ao 

andante, execução brilhante e espirituosa. 

Tabela explicativa sobre as modificações do 

movimento e da intensidade (dinâmica do 

som) na execução instrumental: apresentação 

de abreviaturas seguidas por suas palavras em 

extenso e pelo respectivo significado. 

Exemplos:  

Mez. Voz: mezza voce (com suavidade e 

doçura) 

FF: fortíssimo 

Mor.: “morendo” (diminuindo o som) 

D.C.: da capo (tornar ao princípio) 

REFLEXÕES FINAIS 

Filha do reconhecimento dos homens, esta bela arte nasceu com o mundo. Precisava de uma 

linguagem universal para expressar um sentimento universal: Deus criou a Musica (BERTON, 

apud MACHADO, 1864). 

 A sexta edição do ABC Musical contém uma parte introdutória de relevante 

importância para a compreensão acerca do pensamento musical de Machado, apresentando 

desde o início sua visão sobre o conceito de música. Considerando que ela se delimita 

particularmente ao contexto da música erudita ocidental, suas palavras demonstram que a 
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formação religiosa pela qual passou ainda na juventude possui forte influência no seu 

discurso: uma concepção convencional, religiosa (católica) e defensora da música como 

formadora da moral e dos bons costumes, sendo, portanto, utilizada pelo cristianismo na obra 

de “regeneração humana”: 

Entende-se por musica esta linguagem dos sons apreciáveis, pela qual se exprimem as varias 

sensações da nossa alma, sendo a principal o profundo reconhecimento e gratidão para com o 

Supremo Creador das infinitas maravilhas, semeadas pelo Universo. Em todos os tempos foi 

reconhecido o irresistivel poder, que tem esta arte sublime sobre o nosso espirito; ella nos 

engrandece pelo enthusiasmo,pelo valor e pela generosidade; faz nascer em nossos peitos 

sentimentos de compaixão, de ternura e de sympathia; aos homens de carater rude torna Ella 

sociaveis, benignos e affaveis [...] (MACHADO, 1864, p. 1). 

 As palavras de Machado demonstram a concepção do pensamento hegemônico 

europeu, ao se apropriar de um discurso representante da dicotomia “nós” / “outros”, “música 

nossa” / “música dos outros”, como se o “outro” representasse a “música primitiva do passado 

da humanidade” (BASTOS, 2014, p. 51). 

 O conceito de bom músico para o autor está inserido no discurso convencional 

europeu, destacando o papel do instrumentista como virtuose, detentor total do domínio 

técnico-instrumental, onde o talento é associado ao “gênio, bom gosto e muito estudo”, 

comparando a prática instrumental à categoria das “sciencias physico-mathematicas”. O 

virtuosismo instrumental de tradição europeia contrasta com a concepção acerca do “ser bom 

músico” para outras culturas, onde o músico é inserido como mais um elemento do fazer 

musical, não ocupando um lugar de destaque, mas sim como integrante de um amplo 

contexto. Os gestos musicais do instrumentista vão além da tecnicidade e da produção sonora. 

Fazer música inclui a movimentação, os percursos, a disposição cênica e a inclusão dos 

instrumentos musicais como seres personificados que também fazem música (MARTÍNEZ, 

2001). 

 Além dos conceitos de música e de bom músico, Coelho Machado expõe a crença na 

capacidade educativa da música, classificando-a como “necessidade na educação popular das 

nações, que caminham no progresso”. O autor destaca a importância do ensino de música nas 

melhores escolas da Europa, daí seu empenho em escrever métodos de ensino de teoria 

musical, pois os livros seriam uma tentativa de facilitar o acesso a um ensino baseado no 

conhecimento moderno, priorizando a formalização matemática do conhecimento, a 

neutralidade científica, o saber impessoal e a separação em disciplinas. 
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 As pesquisas hemerográficas e bibliográficas demonstraram que as obras de Raphael 

Coelho Machado possuíam grande circulação e receptividade no Rio de Janeiro oitocentista. 

O considerável número de reedições de seus livros didáticos e a presença constante de críticas 

positivas sobre o autor em jornais da época comprova que a população fluminense adquiria e 

utilizava suas obras didáticas com certa regularidade. Contudo, o discurso presente, por 

exemplo, na introdução “A Musica” ao seu ABC Musical, e que remetia a uma predominância 

do discurso elitista e hegemônico expresso por este autor, remete a certo questionamento 

sobre a respectiva aceitação do público nesta época, dado que essa parte passou a ser omitida 

a partir de 1867. 

 Desta forma, através do levantamento detalhado da produtividade de Raphael Coelho 

Machado no contexto fluminense, esta pesquisa visa incidir na análise do lugar de fala deste 

autor comparando com o pensamento que estava despontando na época (menos conservador e 

hegemônico), para compreender os motivos pelos quais suas produções eram 

significativamente comercializadas. Neste âmbito, a identificação de autores de produção 

análoga, particularmente de manuais musicais didáticos da época, poderá permitir obter mais 

informações sobre esse pensamento e local de fala de Machado. 

 Num contexto atual, e recorrendo a outras referências como Nicholas Cook – que 

defende a música como sendo realizada pelo homem, um ser de relações, portanto, relacional 

–, podemos analisar o discurso musical na perspectiva de uma construção por pessoas que 

escolhem o que será contado e o que será silenciado. Desta maneira, as relações entre as 

pessoas e seus jogos de poder serão determinantes se “o passado atua condicionando o 

presente ou o presente atua condicionando o futuro” (COOK, 2012, p. 193). 

 O ABC Musical, cuja primeira edição remonta a 1845, continua a ser editado 

atualmente no Brasil (Figuras 8 e 9). Isso demonstra que quase dois séculos depois, a 

população ainda adquire essa obra, independente do que ela legitima ou silencia. Se 

considerarmos uma análise comparativa com livros de teoria escritos e editados no século 

XXI com maior aceitação pela comunidade musical brasileira (tendo em conta a 

comercialização atual dos mesmos), podemos verificar que o conteúdo permanece ainda 

muito semelhante à obra de Machado (Figuras 10 e 11). Como se verifica nos exemplos 

dessas figuras, estas publicações teóricas conversam um padrão de modelo de transmissão 

musical, que reforça a perspectiva que “a conservação em si é uma forma de resposta” 

(COOK, 2012, p. 198). 
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 Em suma, isto nos remete à reflexão sobre a atualização real de um discurso didático 

em música para transmitir conteúdo musical erudito, questionando o tipo de pedagogia 

musical reproduzida até hoje no ensino de teoria musical no Brasil. 

 

Figura 8 – Capas de diferentes edições do ABC Musical de Raphael Coelho Machado 

 

Figura 9 – ABC Musical, de Raphael Coelho Machado (1864) 
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Figura 10 – Princípios Básicos da Música para Juventude, de Maria Luísa Priolli (2006) 

 

 

Figura 11 – Teoria da Música, de Bohumil Med (2017) 
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ARQUIVO GEORGES E ANA MARIA VINCENT 
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10
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RESUMO: 

A atuação de grupos voltados à prática de música antiga em Belo Horizonte (MG) tem sido constante desde a 

metade do século XX até os dias de hoje. Contudo, até o momento não foram realizados registros acadêmicos e 

científicos desta práxis musical. Neste âmbito, este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de 

experiência sobre a prática de música antiga na capital mineira tendo como estímulo inicial o trabalho de 

inventariação do fundo documental do Arquivo Georges e Ana Maria Vincent (Núcleo de Acervos da Escola de 

Música da UEMG) – onde se encontram registros de dez grupos de música antiga atuantes entre 1982 e 2012 – 

mediatizado pela memória-testemunho do professor Domingos Sávio Lins Brandão, músico que participou de 

grande parte dos grupos dos quais há registros no arquivo em questão. 

Palavras-chave. Musicologia; Acervos musicais; Núcleo de Acervos da Escola de Música da UEMG; Memória-

testemunho. 

INTRODUÇÃO 

Nenhuma mudança influenciou mais profundamente a interpretação musical nas últimas duas 

décadas que o crescimento do movimento de performance histórica (O‟DEA, Jane). 

 O que nos inspirou a realizar o presente trabalho, por intermédio de Mnémosyné, foi o 

nosso contato com o Arquivo Georges e Ana Maria Vincent, pertencente ao Núcleo de 

Acervos da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Este 

conjunto documental foi encaminhado ao Núcleo em 2012 após o falecimento de Georges 

Joseph Pascal Marie Vincent (1935-2012)
12

, a inventariação do material foi iniciada em 2017 

e vem sendo realizada desde então com apoio do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa 

da UEMG (PAPq/UEMG) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica (PIBIC/FAPEMIG/UEMG)
13

. 

                                                           
9
 Mestre, Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, domingos.lins@uemg.br. 

10
 Doutoranda, Universidade do Estado de Minas Gerais, aline.azevedo@uemg.br. 

11
 Graduando em Música, Universidade do Estado de Minas Gerais, lucaspantoja28@gmail.com. 

12
 Sua esposa, Ana Maria Aguiar Machado Vincent, havia falecido em 2008. 

13
 Em tempo, agradecemos aos bolsistas Weslley Luiz Aranda dos Santos, Letícia Maria da Costa Pinto, Felipe 

Eugênio Dias Soares e João Lucas de Oliveira Pantoja pela dedicação no trabalho de inventariação e pesquisa no 

Arquivo Georges e Ana Maria Vincent. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

33 

 Este arquivo diferencia-se dos demais resguardados no Núcleo de Acervos
14

 pelo 

grande volume de materiais que registram a prática de música antiga na capital mineira. O 

conjunto documental se originou da atuação profissional de Georges Vincent (1935-2012) e 

Ana Maria Vincent (1946-2008) em Belo Horizonte entre os anos de 1973 e 2012, 

constituindo-se de programas de concertos, recortes de jornais, livros, fotocópias de tratados, 

fontes musicais (manuscritas, impressas e fotocópias), orçamentos, contratos, 

correspondências, revistas, anotações, releases, fotos, desenhos e alguns objetos 

tridimensionais. Esta documentação contempla o movimento da Música Antiga e seus grupos 

atuantes em Belo Horizonte, dos anos de 1980 aos inícios do século XXI. 

 O contato com o referido arquivo e a pesquisa subjacente à realização do processo de 

inventariação do mesmo trouxe à tona constatações, questionamentos e reflexões, tais como: 

1) a escassez de registros sobre a prática de música antiga na capital mineira na parca 

bibliografia sobre o Música Antiga no Brasil; 2) a necessidade de iniciar um registro sobre 

esse movimento em Belo Horizonte e; 3) a importância da música historicamente informada 

no âmbito da reflexão musicológica no tocante à interpretação e à performance musical na 

atualidade. Tendo como pressuposto estes três aspectos, a partir do levantamento de dados 

realizado no Arquivo Georges e Ana Maria Vincent e da memória-testemunho do professor 

Domingos Sávio Lins Brandão – músico que participou de grande parte dos grupos dos quais 

há registros no arquivo em questão – este texto tem como objetivo iniciar o registro do 

movimento de prática de música antiga em Belo Horizonte. Dada a grande quantidade de 

grupos de música antiga dos quais foram encontrados registros no arquivo
15

, optamos por 

dedicar este texto a três grupos: o Conjunto de Música Antiga da UFMG, o Collegium 

Musicum de Minas e o Grupo de Música Antiga da UEMG. 

  

                                                           
14

 O Núcleo de Acervos abriga hoje os seguintes conjuntos documentais: Acervo Maestro Vespasiano Gregório 

dos Santos, Acervo da Rádio Inconfidência (partituras e discos), Acervo Maestro Chico Aniceto, Acervo da 

Banda de Ilicínea (Maestro Francisco Passos), parte do Acervo Hostílio Soares, Arquivo Georges e Ana Maria 

Vincent, Arquivo Lodi e Arquivo Delza Gonçalves. Além destes acervos, também se encontram no Núcleo 

algumas obras avulsas, a saber: Sonata 2ª (Sonata “Sabará”, manuscrito proveniente do Acervo da Sociedade 

Musical Santa Cecília de Sabará/MG), duas edições encadernadas realizadas por Francisco Curt Lange e cinco 

cadernos de música provenientes da cidade de Pará de Minas/MG. 
15

 São eles: 1) Duo composto por Georges Vincent e Maria Rachel; 2) Trio de Música Antiga (Georges Vincent, 

Ana Maria Vincent e Maria do Carmo Correa); 3) Conjunto de Música Antiga da UFMG; 4) Trio composto por 

Georges Vincent, André Prous e Domingos Sávio Lins Brandão; 5) Collegium Musicum Brasiliensis; 6) 

Collegium Musicum de Minas; 7) Grupo de Música Antiga da UEMG (Escola de Música); 8) Camerata Athaíde; 

9) Os Caminhos do Campo; 10) Camerata Lusitana. 
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MEMÓRIA-TESTEMUNHO 

O passado não existe: são as recordações que acumulamos, que arranjamos e que 

falsificamos... (TERZANI, Tiziano). 

 Consideramos que toda memória é uma construção social, mesmo que fundamentada 

em documentação – como é o caso do nosso autor memorialista, professor Domingos Sávio 

Lins Brandão –, pois a organização documental não deixa de ser um arranjo social. 

Alecsandra Matias de Oliveira tece considerações pertinentes a esse respeito: 

Ao executar cuidadosamente as recordações coletivas, o indivíduo as ordena de acordo com 

suas próprias percepções que, contudo, também estão influenciadas pelos valores do grupo a 

que pertence. Assim sendo, a memória pode ser entendida como reconstrução do passado 

(OLIVEVIRA, 2009, p. 3-4). 

 Neste sentido, a documentação do arquivo em questão se transformou, para o 

professor Domingos, em “pistas, indícios, ou sinais” no despertar de sua memória-

testemunho: 

A história-registro, por muitos anos, considera que um esforço de lembrança (através, por 

exemplo, de um documento ou monumento) poderia ressuscitar o passado, transformando o 

presente em uma „amálgama‟ – uma reconstrução e uma releitura do que passa, a partir da 

inserção do indivíduo na coletividade e em momentos presentes sucessivos. Por essa razão, se 

dá a insistente interpretação sobre os „vestígios de objetos e lembranças de realidades 

vivenciadas. As „pistas‟ e „índices‟ provenientes de imagens verbais e não verbais, 

especialmente as registradas, permitem, pelos fragmentos, uma busca lógica e elucidativa em 

determinado tempo e espaço (OLIVEVIRA, 2009, p. 4). 

 Foi estabelecida, entretanto, a dinâmica de um relacionamento de idas e vindas diante 

das pistas, dos indícios e de sinais, já que estes estimularam e delinearam sua memória: ao 

mesmo tempo o professor Domingos é o investigador, juntamente com os demais autores do 

texto, e o agente investigado que vivenciou o que está contemplado na documentação. 

 Cabe considerar que, mesmo que a nossa investigação via memória-testemunho tenha 

sido desencadeada pela documentação onde o autor memorialista é participante, o uso da 

intuição e da sensibilidade para argui-la com criatividade deve estar sempre presente, e deve-

se estar atento aos atos falhos que os registros de gênero textual não contemplem, mesmo 

sendo “cúmplice” e “estranho” da documentação perscrutada. Sobre este aspecto Arlete Farge 

pondera que: 

O sabor do arquivo passa por esse gesto artesão, lento e pouco rentável, em que se copiam 

textos, pedaço por pedaço [...]. Sem pensar muito nisso. E pensando o tempo todo. Como se a 

mão, ao fazê-lo, permitisse ao espírito ser simultaneamente cúmplice e estranho ao mesmo 

tempo [...] (FARGE, 2009, p. 23). 
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 Recorremos ainda a Lucien Goldmann que considera que, como fator humano, 

histórico e social, as etapas envoltas à construção do conhecimento científico considera a 

identidade parcial entre sujeito e objeto (GOLDMANN, 1979). Assim, deve o pesquisador 

estar ciente que seus juízos de valores não podem ser eliminados, ainda mais em nosso texto 

onde temos um “cúmplice” dos acontecimentos registrados pela documentação. Porém, cabe 

ao investigador esforçar-se para chegar ao espírito “estranho” procurando evitar, portanto uma 

possível deformação provocada por suas memórias, onde a contenda de simpatias ou por 

antipatias pessoais são inevitáveis. Além disso, Goldman ressalta que, ainda que alcançada de 

maneira restringida, o investigador deve se empenhar ao entendimento de realidades totais e 

concretas (GOLDMANN, 1979). 

A CAPITAL MINEIRA DESCONHECIDA 

Minha vida musical no Brasil foi marcada por tocar música antiga europeia. Agora, olha que 

interessante, só tenho feito música antiga brasileira (Georges Vincent, 1999) 

 No livro referência da gambista Kristina Augustin, Um olhar sobre a Música Antiga: 

50 anos de história no Brasil (AUGUSTIN, 1999), a autora contempla a música antiga no Rio 

de Janeiro abordando a atuação de vários grupos como o Conjunto de Música Antiga da Rádio 

MEC, os trabalhos de Roberto de Regina nos anos de 1960 frente ao Madrigal Ars Antiqua e 

ao Coro Dante Martinez, resultando inclusive na gravação dos discos Cantos e Danças da 

Renascença
16

. A autora também contempla as ações dos grupos Kalenda Maya e Quadro 

Cervantes
17

, também no Rio de Janeiro, e o Conjunto de Música Antiga da UFF
18

em Niterói. 

Em São Paulo, K. Augustin (1999) salienta a atuação do Musikantiga liderado por Ricardo 

Kanji
19

 que chegou a gravar quatro discos
20

, como também o Paraphernália, o Confraria e o 

Quadro Carmina. No Nordeste, o destaque é dado para o Conjunto Musika Bahia, liderada 

pela mineira Maria do Carmo Corrêa
21

, sendo que a continuação desse trabalho se deu pelo 

Grupo Anticália. No sul do país o destaque é dado ao Conjunto de Câmera de Porto Alegre e 

                                                           
16

Segundo Domingos Sávio Lins Brandão, discos fundamentais para sua formação como flautista doce, professor 

e musicólogo. 
17

O professor Domingos participou de oficinas realizadas por Helder Parente, flautista do Quadro Cervantes, na 

capital mineira nos anos de 1970. 
18

 Um dos músicos desse grupo, Mario Orlando, gambista, flautista doce e cantor, realizou oficinas e participou 

de grupos musicais em Belo Horizonte em que o professor Domingos também atuou: o Conjunto de Música 

Antiga da UFMG, o Collegium Musicum de Minas e o Camerata Athaide. 
19

 Do qual o professor Domingos foi aluno em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. 
20

 Segundo Domingos, discos igualmente referenciais para sua formação profissional. 
21

 Que também atuou em Belo Horizonte no Trio de Música Antiga juntamente com Georges e Ana Maria 

Vincent e nos inícios do Conjunto de Música Antiga da UFMG. Maria do Carmo também foi professora do 

Domingos e alguns de seus instrumentos estão em fase de incorporação ao Núcleo de Acervos. 
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ao Camerata Antiqua de Curitiba dirigido por Roberto de Regina e ao Conjunto 

Renascentista, liderado pala gambista Eunice Brandão. E assim, a ação de muitos outros 

grupos foram contemplados, todos de fora do Estado de Minas Gerais. 

 A autora da obra cita apenas, sem maiores considerações, um grupo belo-horizontino: 

o Collegium Musicum de Minas (AGUSTIN, 1999, p. 103), que atuou intensamente entre 

anos os 1993 a 2003 e teve como flautista doce e coordenador o professor Domingos. 

 Em outro livro referencial, do Centro Cultural Pró-Música de Juiz de Fora, Uma 

contribuição de 25 anos à história da Música Antiga no Brasil (PRÓ-MÚSICA, 2000), a 

abordagem está centrada no incansável trabalho desta instituição com os seus grupos de 

música antiga e na realização de inúmeras edições do Festival Internacional de Música 

Colonial Brasileira e Música Antiga
22

. Há uma foto (PRÓ-MÚSICA, 2000, p. 101) e uma 

referência (PRÓ-MÚSICA, 2000, p. 102) a um concerto que o Collegium Musicum de Minas 

realizou no festival de 1989, colocando, entretanto, esse grupo como se fosse da Universidade 

Federal de Minas Gerais UFMG. Na verdade, o Collegium Musicum de Minas recebia o 

apoio institucional da então recém-fundada Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG). 

 Da produção bibliográfica recente citamos a tese de doutorado de Patricia Michelini 

Aguilar, A flauta doce no Brasil: da chegada dos jesuítas até 1970 (AGUILAR, 2017). O 

trabalho é sobre a flauta doce, mas não é possível abordar tal temática sem citar os flautistas 

Helder Parente, Laura Ronai, Ricardo Kanji e a atuação destes em grupos de música antiga. 

Destacamos que a flauta doce sempre foi um instrumento ligado à sonoridade e a performance 

deste repertório. 

 Embora o recorte temporal da tese se limite aos anos de 1970, a autora ultrapassa esta 

data ao abordar os cursos oficiais do referido instrumento e a atuação do grupo Le Bizzarre 

(Pouso Alegre, Minas Gerais) dirigido por Marialba Mattos. Outra vez, Belo Horizonte não é 

referenciada, embora a habilitação em flauta doce nos cursos de graduação da Escola de 

Música da UEMG tenha sido autorizada a funcionar em 1998 pelo Conselho Estadual de 

Educação de Minas Gerais a partir da primeira gestão do professor Domingos como diretor da 

Escola de Música. 

                                                           
22

 Nosso autor memorialista, professor Domingos, participou de algumas edições do festival, primeiro como 

aluno e, depois, como musicólogo e músico. 
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SOBRE O FAZER MÚSICA ANTIGA 

Para fazer música, é necessário pensar e tocar inteligentemente [...]. Se você parte do princípio 

que uma partitura do período barroco, por exemplo, é simplesmente um plano, um esboço do 

que é para ser feito, você se depara com essa questão do conhecimento, da pesquisa, da 

necessidade de aprender outras coisas, extra-mecanicamente, extra-musicalmente (Luis Otávio 

dos Santos) 

 Um dos motes que nos impulsionou para a realização destas considerações é como as 

pesquisas e os estudos sobre a interpretação da música antiga têm estimulado as reflexões 

sobre a performance musical de maneira geral. Os parâmetros metodológicos para a 

performance da música barroca propostos por Ross W. Duffin (DUFFIN, 1995), por exemplo, 

vêm sendo utilizados para performances de obras de outras temporalidades históricas, como a 

apresentada no artigo de Lara Greco e Lúcia Barranechea sobre obra de Frederico Richter 

(1932), Inspiratio para piano e violão (GRECO; BARRENECHEA, 2007), e por Mario Sève 

num artigo em que se discute questões relacionadas à interpretação do choro (SÈVE, 2016). O 

mesmo autor, além de utilizar Ross Duffin, evoca igualmente Nicolaus Harnoncourt, para 

discutir questões pertinentes à notação musical e ao estilo de interpretação da Schottisch-

Choro, segundo movimento da Suíte popular brasileira para violão solo, de Heitor Villa-

Lobos (SÈVE, 2016). 

 Por estes exemplos, constata-se que a música antiga, antes considerada uma prática de 

amadores
23

, conseguiu sua respeitabilidade musicológica e, conforme declarou Andreas 

Holschneuder, diretor e produtor da série Archiv
24

 entre os anos de 1970 a 1992, mesmo com 

avalanches de críticas persistentes até o tempo presente, especialmente no que tange à questão 

da autenticidade
25

. 

A interpretação histórica passou à corrente principal da vida européia. Algumas obras antigas 

de Bach e Haendel antes do “boom” histórico eram interpretadas por grandes orquestras. Agora 

esse tipo de abordagem soa ridículo. O público exige interpretações baseadas nas fontes 

históricas (FOLHA DE SÃO PAULO apud BRANDÃO, 1993). 

                                                           
23

 O compositor Luciano Berio, ao ser questionado sobre o renascimento da música antiga afirma que “o 

fenômeno da descoberta de Bach esteja ligado à descoberta, por parte dos jovens, da dimensão prática do fazer 

música. E isso pode acontecer com músicas relativamente simples [...] que podem ser tocadas inclusive como o 

mínimo de técnica, como a flauta doce [...]” (BERIO, sem data). Esta consideração de Berio é um elogio e não 

uma declaração desdenhosa ao movimento da música antiga como alguns críticos consideraram. 
24

A série Archiv foi responsável por gravações de discos referenciais sobre a música medieval, renascentista e 

barroca, com instrumentos de época e com interpretações historicamente orientadas. 
25

 “Segundo Charles Rosen, a busca de autenticidade coloca em primeiro plano o estudo das condições de 

execução e não do texto. Ora, o emprego de instrumentos de época não garante um resultado à antiga, assim 

como informações interessantes em um programa não garantem uma interpretação „autêntica‟ [...] Enfim, música 

reduzida ao seu aspecto fônico, abstraída de todas as suas funções sociais, de toda interação com o resto da 

cultura” (GANDELMAN, sem data). 
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 As interpretações baseadas em fontes históricas é um dos componentes constitutivos 

dos atributos discursivos do que vem ser considerado como identidades musicais delineadoras 

do que é visto como música antiga. 

 Além das interpretações baseadas em fontes históricas, consideramos que as 

representações sociais
26

 acerca do movimento de música antiga e sua prática se alicerçam, em 

várias proposições musicológicas, a nosso ver, fundamentais, as quais nos levaram a inquiri-

las, com auxílio das lembranças do professor Domingos provenientes de sua participação no 

movimento da música antiga belo-horizontino. Estes tópicos musicológicos que 

apresentaremos a seguir, segundo relato do professor Domingos, foram relevados em maior 

ou menor grau pelos grupos de Belo Horizonte elencados na documentação do Arquivo 

Georges e Ana Maria Vincent. 

 A primeira proposição para a realização da prática da música antiga é a pesquisa de 

manuscritos originais dos compositores do passado, pois neles poderão estar contidas 

informações que os editores posteriores negligenciaram. Consideramos fundamental, da 

mesma forma, o estudo de escritos sobre a música, coevos às obras pesquisadas: os de 

Ganassi, Thomas Morley, Frescobaldi, Quantz, Geminiani, Johannes de Muris, Tinctorius, 

Zarlino, Vizenzo Galilei, Caccini, Johann Matherson, Rousseau, Monteverdi, Benedetto 

Marcello, Carl Phillipp Emanuel Bach
27

 e vários outros
28

. Se antes era complicadíssimo ter 

acesso ao escritos desses autores, hoje praticamente todos estão disponíveis na internet, como 

também, incontáveis fac-símiles de partituras de compositores do passado. 

 Consideramos de suma importância também, para a prática da música antiga, a busca 

de outras fontes culturais elucidativas do momento histórico das obras a serem executadas, 

como a iconografia, a organologia e a literatura. Fundamental igualmente é a leitura de textos 

e de livros de autores, publicadas na contemporaneidade, que se dedicaram ao estudo sobre a 

                                                           
26

 Os objetos musicais podem ser entendidos como objetos sociais e, em consequência, como representações 

sociais. É por essa razão que “o modo como indivíduos e grupos reagem ante eles [os objetos musicais] seria 

influenciado pelas representações que os indivíduos têm sobre música e sobre a instituição a que estão 

vinculados” (ARCANJO, 2008). 
27

 Destes três últimos fomos premiados, neste início de século com três publicações em português: Ensaio sobre 

a maneira correta de tocar teclado, de Carl Phillipp Emanuel Bach (UNICAMP, 2009), Cartas de Monteverdi 

(UNESP, 2011) e O teatro à moda de Benedetto Marcello (UNESP, 2010). 
28

 Foram elencados aqui os autores aos quais nosso autor memorialista, professor Domingos, teve acesso antes da 

era da internet. Alguns livros foram de grande de valia, segundo ele, para os estudos teóricos e estéticos sobre a 

música antiga. Destacamos aqui o Source readings in music history: the Renaissance (STRUNK, 1965), onde 

vários textos do passado estão selecionados e o Historical anthology of music (DAVIDSON; APPEL,1946), que 

reúne partituras e comentários sobre as mesmas. 
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prática da música antiga, os quais destacamos Arnold Dolmetsch, Roger Cotte, Thurston Dart, 

Joseph Kerman, Hans-Martin Linde, Nikolaus Harnoncourt
29

, Robert Donington, Mario 

Videla, Jean-Claude Veilhan, Ross W. Duffin e Jordi Savall dentre outros. Dos autores 

brasileiros destacamos os livros de José Maria Neves
30

, Raul Costa d‟Avila
31

, Rogério 

Budasz
32

, Laura Rónai
33

 e Silvana Ruffier Scarinci
34

, além de um livro ontológico, sem igual 

a nosso ver, que é o Da interpretação da música, de Paulo Couto e Silva, catedrático de 

História da Música do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul
35

. 

 Uma fonte de pesquisa para a prática da música histórica é a escuta de gravações dos 

grupos e orquestras de música antiga, desde os pioneiros aos dos dias e atuais, como também 

a apreciação de vídeos. Outra proposição intrínseca à performance historicamente informada
36

 

é o uso dos chamados instrumentos antigos (originais ou cópias), ou instrumentos de época. 

Essa questão não se trata de uma opção exótica: os instrumentos de época há muito, fazem 

parte da paisagem sonora musical da atualidade. No entanto, não é o simples uso destes 

instrumentos e seus timbres peculiares que serão os responsáveis por uma interpretação mais 

fidedigna e autêntica de um repertório. Cesar Marino Villavicencio Grossmann comenta como 

a complexidade que envolveu historicamente o uso de instrumentos antigos: 

Um problema inicial da releitura das obras do passado era conseguir redescobrir como os 

instrumentos eram construídos e tocados. Quem ouviu as primeiras gravações dos anos setenta 

e oitenta, anunciadas como “interpretações autênticas” em “instrumentos originais”, deve 

recordar quão rudimentar era o controle instrumental. Iniciava-se um processo, não só de 

redescoberta estilística, mas de transformação instrumental e estética do modo de tocar a 

música anterior ao século XIX (GROSSMANN, 2011). 

 Consideramos, portanto, que para buscar uma fidelidade às concepções estilísticas de 

uma obra é necessário tocar com certa mestria um instrumento de época para não deixar 

transformar um concerto de música antiga num espetáculo de curiosidade pelo estranho e pelo 

excêntrico. Trata-se sim de uma demanda que envolve timbres específicos, uma idiomática 

                                                           
29

Apenas alguns livros dos autores estrangeiros citados se encontram traduzidos para a língua portuguesa: 

Interpretação da música de Thurston Dart (Martins Fontes, 1990), Musicologia de Joseph Kerman (Martins 

Fontes, 1987), Música e simbolismo de Roger Cotte (Cultix, 1990), Pequeno guia para ornamentação da música 

barroca de Hans-Martin Linde (Musicália, 1979), O discurso dos sons (Jorge Zahar, 1990) e o Diálogo musical 

de Nikolaus Harnoncourt (Jorge Zahar, 1993). 
30

 NEVES, Joé Maria. Música sacra mineira. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1987. 
31

 D‟AVILA, Raul Costa. A articulação na flauta transversal moderna: uma abordagem histórica, suas 

transformações, técnicas e utilização. Pelotas: UFPEL, 2004. 
32

 BUDASZ, Rogério. A música no tempo de Gregório de Matos. Curitiba: DeArtes/UFPR, 2004. 
33

 RÓNAI, Laura. Em busca de um mundo perdido. Rio de Janeiro: Topbooks, 2008. 
34

 SCARANCI, Silvana Ruffier. Safo novella: uma poética do abandono nos lamentos de Barbara Strozzi, 

Veneza, 1619-1677. São Paulo: Algol Editora/EDUSP, 2008. 
35

 SILVA, Paulo Couto e. Da interpretação da música. Porto Alegre: Editora Globo, 1960. 
36

 Outro termo para música antiga. 
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característica, realização de nuances distintas e técnicas interpretativas, notadamente, 

possíveis de se realizar em instrumentos específicos. E, sobretudo, que não basta tocar um 

instrumento: é necessária uma postura estética em relação ao propósito musical, e tendo 

consciência que, como Jordi Savall considera, “a interpretação autêntica não existe. A 

interpretação será sempre uma aproximação, um desejo de fidelidade a um determinado estilo, 

idéia, compositor ou instrumento. Mas tem que ser sempre moderna” (SAVALL, 1997). 

Nesse sentido, Kerman, ao se referir aos preceitos apresentados em manuais do século XVIII 

messadivoce, notes inegales, vibrato aplicado seletivamente, ornamentos com propósitos 

expressivos e retomados pela prática da música antiga contemporânea diz que, estes preceitos 

são empregados a serviço de uma nova – ou melhor, de uma antiga – estética da arte barroca 

(KERMAN, 1987). 

 Outro princípio essencial, claro, é a execução de um repertório específico, 

notadamente obras do mundo barroco e dos períodos renascentista e medieval, e na música 

brasileira, de obras do período colonial e do século XIX
37

. Para tal, caso se use obras editadas, 

faz-se necessária uma revisão crítica das partituras publicadas com a intenção de rever as 

intervenções e deturpações de dinâmicas, agógicas e outras nuances acrescentadas 

posteriormente à composição das obras pelos musicólogos, revisores e editores. 

 Enfim, consideramos o praticante da música antiga como um musicólogo que deve ser 

movido pela curiosidade intelectual, interrogar e estabelecer um diálogo com as obras e seus 

autores, considerar as composições musicais como documentos-monumentos, que mais do que 

uma herança do passado, são construções culturais, são representações sociais. Nas obras 

musicais estão cravejadas as memórias de seus autores e de suas coletividades, onde as 

concepções estéticas das poéticas musicais devem ser buscadas num jogo que exige do 

músico decisões interpretativas conscientes. E, conforme observa José Eduardo Costa Silva, 

uma questão angular emerge sobremaneira neste jogo: “de alguma forma eles [os intérpretes 

da música antiga] dialogavam com a essência ambígua da arte – ser estético e histórico ao 

mesmo tempo” (SILVA, 2000). 

  

                                                           
37

 Essa questão temporal, desde os anos mil novecentos e noventa, foi rompida. Interpreta-se Mozart, Beethoven, 

Berlioz, Schubert, Verdi e até Mahle com instrumentos de época e segundo os princípios da música 

historicamente informada. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

41 

AS PREMISSAS E O CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGA DA UFMG, O 

COLLEGIUM MUSICUM DE MINAS E O GRUPO DE MÚSICA ANTIGA DA 

UEMG 

 Dos grupos apresentados no escopo documental do Arquivo Georges e Ana Maria 

Vincent vamos nos ater a três para tecermos alguns comentários sobre as observações aos 

princípios que aqui expusemos. São eles: o Conjunto de Música Antiga da UFMG, o 

Collegium Musicum de Minas e o Grupo de Música Antiga da UEMG. 

 O Conjunto de Música Antiga da UFMG (1983-1994)
38

, do qual o professor 

Domingos participou em sua primeira formação e de outra, posteriormente, surgiu quando a 

Universidade Federal de Minas Gerais adquiriu em 1983 cópias de instrumentos antigos que 

eram praticamente desconhecidos dos professores e alunos desta instituição. Os professores 

Georges Vincent e André Prous foram então convidados a ministrar um curso de extensão de 

música antiga e, a partir daí, formou-se o Grupo de Música Antiga da UFMG, dirigido por 

Vincent durante todo período de atividade do grupo (1983-1995), que mereceu reconhecimento 

público (GOMES et al, 2016, p. 3). 

 Em um programa de concerto consultado, constatamos o registro de uma apresentação 

do grupo realizada em 18 de maio de 1983 no auditório da Reitoria da UFMG (evento Quarta 

doze e meia) com a participação dos músicos Hermínio Carlos de Almeida, Eduardo Carvalho 

Ribeiro, Domingos Sávio Lins Brandão, Ana Maria Vincent, André Prous, Georges Vincent, 

Áurea Arruda Tavares e Maria do Carmo Correa. Da lista dos instrumentos utilizados nesta 

apresentação consta quarteto de flautas doces, quarteto de cromornos, pommer soprano e 

tenor, ranket barroco, gemhorn contralto e tenor, kortholt baixo, rauschpfeif contralto e 

alaúde. 

 Outro programa de concerto que registra uma das últimas apresentações do Conjunto 

de Música Antiga da UFMG (Sala Juvenal Dias nos dias 26 e 27 de agosto de 1994), 

constatamos a participação dos músicos Ana Maria Vincent, André Prous, Domingos Sávio 

Lins Brandão, Georges Vincent, Lúcia Melo e Weruska Wilke, tendo sido usados flautas 

doces, khummhorn, gemshorn, alaúde, violas da gamba, rauschpfeife, korthaut, percussão e 

quarteto vocal. 

                                                           
38

 Para mais informações sobre este grupo, consultar: GOMES, Amanda et al. Grupo de Música Antiga da 

UFMG: levantamento documental a partir do Arquivo Georges e Ana Maria Vincent. In: Nas Nuvens... 

Congresso de Música, v. 2. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2016. 
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 Durante sua existência, este grupo se dedicou notadamente à questão da prática 

musical: tocar música medieval, renascentista e do primeiro barroco e, para tal, buscava-se na 

pouca bibliografia disponível e na intuição o como tocar instrumentos antigos (khummhorn, 

gemshorn, alaúde, rauschpfeife, korthaut), que se tornaram o diferencial e atributo sedutor 

para as apresentações públicas. Foram cruciais os conhecimentos musicais de Georges 

Vincent, formado como Maître de Chapelle pela Schola Saint Grégoire de Le Mans e 

coordenador do grupo e de André Prous, que se formou na primeira classe de alaudistas do 

Conservatório de Paris nos finais dos anos sessenta do século passado. Era nossa preocupação 

a aproximação, um desejo de fidelidade a um determinado estilo, ideia, compositor ou 

instrumento, e sempre dialogávamos com a essência ambígua da arte – ser estético e histórico 

ao mesmo tempo. Porém, não havia espaço para a discussão de cunho musicológico e estético, 

já que a missão do grupo era primordialmente as apresentações públicas. 

 Quanto ao Collegium Musicum de Minas (1993-2003), inicialmente Collegium 

Musicum Brasiliensis, participaram de sua primeira formação os músicos Antonio Viola 

(violoncelo), Sérgio Martino Aversa (cravo), Rodolfo Padilla (violino) e Domingos Sávio 

Lins Brandão (flauta doce). Três anos depois, em 1996 por ocasião de uma viagem à cidade 

do Porto (Portugal) para participar do Festival de Música Antiga. Seus músicos eram: Ana 

Maria Vincent (canto), Rodolfo Padilla (violino barroco), Georges Vincent (viola da gamba e 

canto), Antônio Carlos de Magalhães (cravo) e Domingos Sávio Lins Brandão (flauta doce). 

Sua trajetória iniciou-se também, como um grupo prioritariamente performático, que em 1996 

decidiu partir pela busca das proposições musicológicas anteriormente elencadas neste texto, 

tendo em vista um trabalho musical consciente e fundamentado historicamente. 

 A partir de então, o Collegium Musicum de Minas parte para a ênfase da interpretação 

e performance do repertório antigo brasileiro, latino-americano e ibérico. Uso de instrumentos 

de época, revisão de publicações de partituras, pesquisa de fontes históricas, reflexões 

estéticas, o estudo da música antiga naturalmente e, principalmente, a execução de obras 

nortearam o trabalho desse grupo. 

 O Collegium Musicum de Minas chegou a gravar três CDs: Ninguém morra de ciúme 

(1997), Senhora del mundo (1998) e A origem (2000). No encarte do primeiro CD estão 

apresentados seus fundamentos tecidos pelo esteta e alaudista do grupo, José Eduardo Costa 

Silva: 
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Desde 1993, o Collegium Musicum de Minas trabalha segundo os parâmetros da interpretação 

histórica, isto é, constrói sua linha de interpretação a partir da pesquisa de elementos musicais 

inerentes à temporalidade das composições. A universalização das emoções como elemento 

constituinte do universo de representação da música é para nós a percepção fundamental. 

Exercitamos conceitos que privilegiam o emocional, para além dos aspectos técnicos presentes 

em nossa abordagem. Quando interpretamos a música colonial brasileira nosso trabalho é de 

reconstrução do passado, portanto, de construção da identidade que nele não se esgota. 

Redescobrimos fragmentos de Minas, estilhaços de um Brasil Barroco, ecos de emoções 

exaltadas. Para nós, o passado está em aberto. Amor, ódio, fé, profanidade, dor e alegria, 

sentimentos conflitivos que ao serem revelados em experiência estética, funcionam como elos 

que universalizam contextos distintos. Entendemos no ciúme um sentimento comum, síntese 

emocional das relações sociais estabelecidas. Filho da convivência conflitiva entre branco e 

negro, do colonizado e do colonizador, relações que deram o tom ao barroco brasileiro, 

reveladas para nós em imagens microcósmicas, a Senhora que suplicava a negra que despertava 

desejos no Senhor. Quando nos deparamos com a composição de Domingos Caldas Barbosa, 

percebemos que nela eram evidentes elementos de inquietação e originalidade estéticos, típicos 

da música colonial brasileira, que de outra maneira estavam colocados nas composições deste 

CD e nas palavras do próprio compositor. (SILVA, 1997, sem número de página). 

 O site PQP Bach, assim se referiu ao Collegium Musium de Minas: 

O Collegium Musicum de Minas foi um grupo de Belo Horizonte (Brasil) dedicado à pesquisa 

e à execução da música colonial brasileira. Criado em 1993, sob a coordenação musical e de 

pesquisa do musicólogo Domingos Sávio Lins Brandão [...]. O Collegium Musicum encerrou 

suas atividades em 2003, deixando um legado de pessoas que se apaixonaram pela música 

histórica graças ao trabalho realizado pelo grupo (PQP BACH, 2018). 

 Outro conjunto arrolado nos documentos em questão é o grupo de Música Antiga da 

UEMG (2006-2014), que foi criado em 2006 dentro da Escola de Música da Universidade do 

Estado de Minas Gerais como um projeto de extensão e pesquisa dirigido por Domingos 

Sávio Lins Brandão. Assim, era formado por alunos e professores e contava com a 

participação de músicos convidados como José Eduardo Costa Silva, Georges Vincent e Ana 

Maria Vincent. Este foi o último grupo de música antiga que o casal Vincent participou. Seu 

objetivo essencial era discutir a relação entre música antiga e linguagem, pesquisando e 

interpretando a música dos períodos medieval, renascentista, barroco e, especialmente, do 

barroco mineiro, a partir da reflexão sobre as especificidades de cada uma dessas épocas. 

Obras do período colonial brasileiro pertencentes ao Acervo Maestro Chico Aniceto
39

, do 

Núcleo de Acervos da Escola de Música da UEMG, faziam parte de seu repertório. 

 Nesse trabalho de (re)criação e execução do repertório pesquisado, o Grupo de Música 

Antiga da UEMG se baseava em fundamentos históricos, culturais e estéticos para a 

interpretação, discutindo e considerando questões como subjetividade e normatividade, 
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Para mais informações sobre o Acervo Maestro Chico Aniceto, consultar: BRANDÃO, Domingos Sávio Lins; 

AZEVEDO, Aline. Acervo Maestro Chico Aniceto: relato descritivo após incorporação de fundo documental 

pertencente a Onofre Aniceto. In: Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes, v. 1. São João 

del-Rei: Universidade Federal de São João del-Rei, 2018, p. 98-111. 
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intuição pessoal e autenticidade, idiossincrasia e fidelidade, circularidade e transculturalidade, 

mestiçagem cultural e ressignificação estética, práticas culturais, práticas musicais e 

representações. Para tanto, seus integrantes utilizavam cópias de instrumentos antigos, tanto 

os mais conhecidos pelo público, como as flautas doces, o cravo e a percussão, quanto aqueles 

cujos nomes soavam de maneira estranha aos ouvidos de muitas pessoas, como a viela de 

roda, a trombeta marina, o monocórdio, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há música antiga. As partituras são antigas, mas quando são executadas elas se tornam 

vivas (SAVALL). 

 Os documentos reunidos no Arquivo Georges e Ana Maria Vincent são de importância 

sem igual para a pesquisa da prática da música antiga em Belo Horizonte. No entanto, o que 

apresentamos no presente artigo foram informações e reflexões que ultrapassam o registro 

documental, uma vez que o contato com essa fonte desencadeou as lembranças do autor-

memorialista, Domingos Sávio Lins Brandão, dada sua participação, juntamente com o casal 

Vincent e outros importantes personagens, do incipiente movimento da música antiga na 

capital mineira. 

 Para encerrar este texto, apresentamos mais uma explanação de Jordi Savall que 

acreditamos epilogar nosso discurso: 

Uma das características de qualquer civilização é a sua capacidade de recordar, uma vez que é 

impossível imaginar o futuro sem memória. No entanto, a memória e o esquecimento são 

indissociáveis, o que já sabiam os antigos. Perto do oráculo de Trofhonios, na cidade de 

Lebadeia, na Boécia, existiam duas fontes das quais bebiam os que procuravam conselho: 

Léthé, a Fonte do Esquecimento, e Mnémosyné, a Fonte da Memória. Ambas eram 

indispensáveis, o qual é tão certo como que, sem certa capacidade de esquecimento, a vida 

seria inviável, mas também não seria possível a vida humana sem memória. Contudo, é 

possível que o nosso passado apenas exista na nossa memória pessoal, como afirma Tiziano 

Terzani? “O passado não existe: são as recordações que acumulamos, que arranjamos e que 

falsificamos” As obras de arte tangíveis de outros tempos [...] falam-nos sempre, por si 

próprias, através de sua simples presença. Mas as artes intangíveis, tal como a música, 

precisam sempre de artistas de hoje para existirem verdadeiramente. [...] (SAVALL, 2008, sem 

número de página). 

 Segundo Marilene Chauí, “[...] lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir com 

imagens e ideias de hoje, as experiências do passado” (CHAUÍ, 1987, p. 20). Em se tratando 

de histórias de vida, são muitas as tarefas do musicólogo: alertar para os elementos de 

invenção, de aproximação ou de fantasia que ronda toda narrativa, mesmo que fundamentada 

em documentação, pois na memória se entrelaçam passado e presente, temporalidades e 

espacialidades, o pessoal e o coletivo, registro e invenção, dado e construção, história e 
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ficção, as recordações que acumulamos, que arranjamos e que falsificamos, o indivíduo e sua 

rede de sociabilidade. 
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RESUMO: 

Os estudos iconográficos no contexto das pesquisas sobre bandas, que permitem entender uma realidade e 

contribuir para a construção de episódios e narrativas, frequentemente remetem a uma dimensão mais ilustrativa 

com uma função de demonstração visual. Tendo como embasamento o aporte teórico trabalhado em pesquisas 

anteriores (PIETRA, 2016) e um levantamento iconográfico realizado sobre as bandas na cidade de Pedro 

Leopoldo/MG – a Corporação Musical de São Sebastião de Vera Cruz e a Corporação Musical Cachoeira 

Grande – o presente trabalho pretende apresentar a iconografia enquanto ferramenta para análise das redes de 

sociabilidade e o eixo da dinâmica relacional entre as bandas em questão. Assim, especificamente através de 

suas relações institucionais, destacaremos a figura de Mário Pereira da Luz (1887-1962), que atuou nestas 

Corporações em diferentes âmbitos – regente, compositor, instrumentista e maestro fundador – como eixo dessa 

dinâmica. 

Palavras-chave. Bandas de música; Iconografia; Corporações musicais. 

AS POSSIBILIDADES DO ESTUDO ICONOGRÁFICO NA PESQUISA EM BANDA 

 A busca pela compreensão de signos, relações e a prática musical nas bandas de 

música pode ser obtida através da utilização de uma gama de ferramentas metodológicas, 

considerando valores agregados e específicos relativos ao fazer musical, tangenciando 

questões comportamentais, musicais e contextuais. Diversos sistemas e símbolos contidos nas 

práticas musicais das bandas de música em geral, podem ser mais bem compreendidos através 

da iconografia, principalmente ao considerarmos a “relação de interdependência com as 

categorias sociais, políticas, culturais e econômicas predominantes em cada época” 

(MARIANO, 2013, p. 9) e a intencionalidade (ou não) das fotografias. 

 Uma das ferramentas para a pesquisa musicológica, a iconografia pode ser 

considerada como um estudo que busca desvendar o significado simbólico e descrição de 

imagens, que “se dedica a identificar, descrever, classificar e interpretar a temática das artes 

figurativas; estuda sua origem e formação” (MARIANO, 2013, p. 14) e se aplica ao contexto 

de pesquisa em questão. 
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 Com a reformulação dos paradigmas da História Cultural no século XX, o estudo 

documental ampliou seus objetos de pesquisa, revisitando o conceito de cultura e as fontes 

enquanto fonte de estudo e análise. Arcanjo (2012) explica como, após a fundação da Revista 

dos Annales – em 1929, por Marc Bloch e Lucien Frebvre – os impactos de tal ruptura 

atingiram efetivamente a pesquisa documental. 

[...] esta ampliação somente se tornou possível a partir de meados do século passado [...] 

quando foram revistos vários pressupostos da ciência histórica, entre os quais o conceito 

vigente na História Metódica de finais do séc. XIX e inícios do séc. XX, que definia somente o 

documento escrito, e preferencialmente o documento oficial, como fonte histórica válida e 

confiável, relegando os testemunhos visuais a um lugar desprezível na construção do 

conhecimento histórico (CERQUEIRA, 2008, p. 114). 

 Com as novas premissas da historiografia, esperava-se que o historiador preenchesse 

as lacunas da informação com todos os documentos considerados vestígios da passagem do 

homem, inclusive aquelas que pertencem à categoria imagética. Sobre as fotografias 

especificamente, Boris Kossoy (2004, p. 16) diverge afirmando que, até 1980, não eram 

consideradas peças de acervo ou documentos. 

 O estudo iconográfico auxilia ainda nas reflexões e na busca por associações com as 

pessoas que produziam a música nos grupos, bem como as contingências que giravam em 

torno do fazer musical, sendo possível observar posturas corporais, faciais, uniformes, 

performances, posicionamento dos instrumentos, com um detalhamento que a narrativa oral 

muitas das vezes não abarca (além de ser algo que em geral transpassa a vida do indivíduo no 

grupo). Paulo Castagna considera que a análise iconográfica 

é o estudo de fontes visuais relacionadas à música, as quais apresentam informações sobre 

instrumentos musicais e suas formas de execução, número e tipos de intérpretes, formas, 

dimensões e características dos espaços de apresentação musical (em teatros, igrejas, 

residências ou ao ar livre), figurino e cenários operísticos etc. (CASTAGNA, 2008, p. 25). 

 A investigação a partir de tais fontes é ainda uma ferramenta na tentativa de 

compreender o contexto visual, os agentes sociais e diversos aspectos que poderiam passar 

despercebidos ao utilizarmos outros procedimentos metodológicos, culminando na eliminação 

do acervo enquanto apenas uma reunião de papéis, fotos e documentos. 

 Melira Elen Mascarenhas Cazaes explica que é possível fazer o mapeamento das 

representações sociais, espaços e vivências, por exemplo: “a maneira como os sujeitos se 

posicionavam no espaço fotográfico pode evidenciar as relações de poder no grupo, os 

uniformes, os instrumentos e as expressões corporais dos músicos” (CAZAES, 2014, p. 22). 

Em determinadas fotografias de bandas de música, podemos observar influências militares 
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como calcanhares unidos, cabeça apontando para frente, coluna ereta, instrumento ao lado do 

corpo, peito estufado e palmas das mãos apoiadas nas laterais das coxas, como a posição de 

“sentido” em tais práticas. A análise deve acontecer não apenas no âmbito da descrição, mas 

levando em consideração as possíveis interpretações, entendendo que é dever do historiador 

questionar as fontes para melhor compreendê-las. 

 Relembrando que registros iconográficos não possuem a capacidade afirmativa e 

soberana, ao serem analisadas, instigam percepções, “perguntas e no exercício para respondê-

las, a imaginação flui através do que parecem ser realidades” (CERQUEIRA, 2008, p. 134); e, 

para uma compreensão do contexto sociocultural, se faz necessário uma associação com 

questões do período da imagem para que se chegue o mais próximo possível dos significados 

e símbolos de tais registros: não são símbolos contemporâneos, mas do período em que o 

registro foi feito, se tratando de um recorte da vida cotidiana da banda carregado de 

simbolismos culturais. 

 Segundo Eduardo França Paiva, é preciso ainda estar atento “aos limites existentes 

nesses procedimentos de interpretação, sob [a] pena de, no extremo, inventarmos realidades 

históricas para podermos adaptá-las à iconografia examinada” (PAIVA, 2004, p. 31), 

observando a dualidade presente em tais fontes, uma vez que podem ser consideradas 

enquanto imagem e representação por meio da imagem. Fábio Vergara Cerqueira 

complementa que 

ao mesmo tempo em que ela possui elementos do real, ela é uma escolha feita pelos agentes 

históricos, os quais procuram transmitir através dela a sua visão da instituição, das pessoas 

envolvidas, visão essa prenhe da dimensão simbólica constitutiva da percepção do real 

(CERQUEIRA, 2008, p. 135). 

 No caso das corporações musicais, a busca da compreensão do contexto imagético 

com o auxílio das pessoas contemporâneas ao registro (quando possível) é uma das 

ferramentas que enriquecem a compreensão da imagem e dos símbolos que giram em torno 

dela. É necessário que o pesquisador tenha em mente a existência de individualidades dentro 

de um grupo e que, nem sempre, a opinião de uma pessoa representa os valores e simbolismos 

carregados pela banda: 

[...] se uma pesquisa é desenvolvida exclusivamente com base na perspectiva autóctone, o 

resultado final estará mais próximo de um documentário que de uma dissertação ou uma tese; 

da mesma forma, se o trabalho não for totalmente êmico, mas orientado por esta perspectiva, a 

resultante também poderá não ser satisfatória, dando origem a desvios e equívocos 

(CARDOSO, 2016, p. 71). 
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 A afirmação de Ângelo Cardoso tange a necessidade de realizar investigações no 

âmbito das ciências musicais, que sejam capazes de considerar múltiplos olhares acerca de 

fatos musicais, tendo não somente uma fonte ou perspectiva enquanto pontos fundantes na 

busca por aproximações de realidades, almejadas em muitas investigações. 

 Neste conjunto de perspectivas sobre a análise iconográfica para construção de 

interpretações acerca de determinados contextos, tomaremos como exemplo a utilização de 

imagens para auxiliar na construção do percurso histórico-musical da Corporação Musical 

Cachoeira Grande (PIETRA, 2016). Uma das imagens analisadas no desenvolvimento desta 

pesquisa retrata um desfile em comemoração ao Sesquicentenário da Independência do Brasil, 

em 1972, dentro de um “contexto complexo, após a edição do Ato Institucional número 5 em 

1968 e o consequente aumento substantivo da repressão contra os grupos de oposição ao 

regime” (CORDEIRO, 2008, p. 4). Tal análise indicou que: 

por trás da complexidade dos comportamentos coletivos e individualidades dos músicos – 

expostas ou não – acerca da atuação do grupo, não se enquadram conceitos antagonicamente 

delimitados. É necessário ainda compreender que a atuação e o consentimento com a 

comemoração proposta pelo regime, aconteciam não somente aqueles que participaram de 

maneira ativa, mas também o público que assistia silenciosamente as festividades, os atores 

sociais (PIETRA, 2016, p. 90). 

 Pesquisas que discorrem sobre análise deste evento em âmbito nacional – como as de 

Janaína Martins Cordeiro (2008), intitulada Lembrar o passado, festejar o presente: as 

comemorações do Sesquicentenário da Independência entre consenso e consentimento (1972) 

e a de Carlos Fico (2004), Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar –, apontam 

para uma intencionalidade do governo com relação à exaltação do nacionalismo, manipulação 

do regime em vigor, como representado pelo memorialista que cedeu uma fotografia contando 

que a banda concordava com os valores do governo vigente. No entanto, um dos músicos 

daquela imagem, durante entrevista cedida em 2015, ao ser questionado sobre o contexto e as 

possíveis significações existentes, relatou que sua ida ao evento se deu exclusivamente por ser 

um compromisso da banda e que, em sua opinião, a participação não vinculava seus ideais aos 

possíveis valores que o evento buscava impregnar nos participantes ou no público. Este 

exemplo permite ilustrar e demonstrar três perspectivas distintas de interpretação a partir de 

uma mesma fotografia. 

 Mas considerando os procedimentos metodológicos, Ângelo Cardoso complementa 

que a “fala do pesquisado, por se tratar de importante fonte de informação, deve ter sua 

veracidade e aplicabilidade testadas. Não pode ser simplesmente aceita como dogma, verdade 
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final e inquestionável” (CARDOSO, 2016, p. 2). Considerando essa perspectiva, essas três 

óticas deveriam ser consideradas como diferentes perspectivas de investigação que, tendo em 

voga o fazer científico, fazem-se relevantes pelas possibilidades de complementação ou 

confronto que podem gerar. Contudo, destaca-se naturalmente que o processo, apesar de não 

fornecer uma resposta conclusiva, se faz importante para visualização efetiva da múltipla 

existência de opiniões de pesquisas, principalmente quando contrapostas a características 

específicas de cada grupo e, até, a divergência nas opiniões individuais que poderão não 

corresponder necessariamente à opinião do grupo ou da maioria: 

A palavra final da análise, coincidente ou não com a fala do pesquisado, cabe ao pesquisador, a 

quem compete, também, filtrar, verificar, questionar e, se necessário, descartar completamente 

as informações do nativo. Para tanto, impõe-se que o pesquisador prime pela coerência e 

isenção em suas interpretações (CARDOSO, 2016, p. 72). 

 Além da análise iconográfica de cada imagem dentro das inter-relações de seu grupo, 

o estudo da conjectura que permeia as relações entre bandas pode contribuir de forma efetiva 

na observância das congruências entre as práticas musicais da Corporação Musical Cachoeira 

Grande e Corporação Musical São Sebastião de Vera Cruz, inter-relação proposta no presente 

trabalho. Para tal, vem sendo realizado um levantamento imagético no acervo dos conjuntos 

musicais, memorialistas locais, antigos músicos e atuais integrantes, para a realização efetiva 

da análise iconográfica enquanto ferramenta para compreensão destes espaços de 

sociabilidade. Estão sendo comparadas fotografias de uma mesma época, conectando os 

símbolos, contextos e personagens que possivelmente permeiam a prática no período em que 

as imagens foram realizadas. A fim de ser o mais coeso e substancial, considerando os 

aspectos acima, necessários para um estudo mais fundamentado das fotografias, o presente 

trabalho pretende abordar a iconografia enquanto ferramenta para a compreensão das relações 

e espaços de sociabilidade entre os grupos de São Leopoldo, Minas Gerais, tomando como 

eixo “Mestre Mário” que detinha uma importância primordial no cruzamento e circularidade 

musical entre as corporações pedroleopoldenses. 

AS REDES DE SOCIABILIDADE E MÁRIO PEREIRA DA LUZ (1887-1962) 

 Em paralelo ao processo de busca pelas imagens, ao realizar o levantamento histórico 

dos grupos em questão – a Corporação Musical Cachoeira Grande e a Corporação Musical 

São Sebastião de Vera Cruz – verificamos que as redes de sociabilidade dialogam nas 

questões relacionadas a repertório, instrumentação e espaços de atuação, mesmo considerando 
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que as bandas na maioria das vezes não coincidem em termos de espaço geográficos ou 

contextos de atuação. 

 A Corporação Musical São Sebastião de Vera Cruz foi fundada no distrito de 

Pindaíbas – atual Vera Cruz, Minas Gerais – em 1911, por músicos que trabalhavam nas 

fazendas da região e iam para a porção central do distrito se apresentar em festas e eventos 

sociais, sobretudo ligados à igreja católica. Um ano depois, a Corporação Musical Cachoeira 

Grande foi criada na porção central da cidade de Pedro Leopoldo, pela fábrica de tecidos que 

aqui estava alocada. Sua função era atrair mão de obra e promover eventos ligados aos 

festejos da fábrica, tanto na sua sede, como no centro da então aldeia. Por muitos anos a 

fábrica geria as escolhas do grupo, as contratações, repertórios, uniformes, dentre outros. A 

distância geográfica era maximizada neste período pela carência de transporte, o que 

dificultava que as mesmas estivessem uma imbricação mais estreita. Pedro Leopoldo foi 

elevada à condição de cidade apenas em 1924 e uma das bandas participou de tais 

festividades, confirmando a relevância de tais grupos na esfera social. 

 Observar a criação das bandas e seus anos iniciais nos permite visualizar inicialmente 

que mesmo pertencentes a um só município possuem características identitárias únicas e 

completamente distintas em seus contextos de surgimento, o que certamente impacta na 

atuação musical das mesmas ao longo dos anos. Neste âmbito, um personagem em especial 

pode ser visto como o eixo da dinâmica da relação entre as bandas em diferentes momentos 

da história dos grupos seja enquanto regente, compositor ou instrumentista: Mário Pereira da 

Luz (1887-1962), natural de Lagoa Santa (Minas Gerais) e segundo a narrativa oral desde os 

doze anos trabalhava em bandas de música da região metropolitana (Figura 1). 
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Figura 1 – Mário Pereira da Luz em fotografia exposta na sede da Corporação Musical 

Cachoeira Grande. Fonte: Acervo da Corporação Musical Cachoeira Grande 

 Mestre Mário, como era mais conhecido, fundou diversas bandas, dentre elas a 

Corporação Musical São Sebastião de Vera Cruz em 1911. O processo de levantamento 

histórico dos grupos em questão vem sendo realizado paralelo à construção do presente artigo, 

por isso ainda há alguns aspectos em aberto nesta rede de sociabilidade. Não se sabe por 

enquanto, de que forma o regente/fundador chegou ao distrito, se foi por fatores pessoais ou 

diretamente profissionais gerando a contratação, como no caso da Corporação Musical 

Cachoeira Grande. Nesta última, sua passagem foi registrada após a primeira década de vida 

do grupo, inicialmente como clarinetista e posteriormente como regente (entre os anos de 

1942 a 1962). 

 No ano de 1942, Mário Pereira da Luz, então morador em Confins (Minas Gerais) e 

fora da Corporação Musical São Sebastião de Vera Cruz, iniciou sua atividade como regente 

da Corporação Musical Cachoeira Grande, a convite da diretoria da fábrica de tecidos. Seu 

processo de contratação foi um dos que mais chamou atenção na história do grupo e na forma 
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como a fábrica participava de forma efetiva nas negociações que pertenciam à banda. Mário 

Pereira da Luz, após recusar o cargo e negociar sua vinda para Pedro Leopoldo, teve toda sua 

família contratada pela instituição, inclusive uma filha de nove anos. Para reforçar este 

interesse, a companhia doou uma casa para que ele pudesse abrigar sua família na mudança de 

cidade. A representatividade do mesmo no cenário sócio-musical pode ser atestada pela sua 

atuação em mais de dez bandas da região e pelas diversas histórias que interpelam e 

exemplificam essa “luta” para ter Mário Pereira da Luz atuando nas corporações. 

 Apesar de seu inicial destaque como regente e clarinetista, outro trânsito fortemente 

projetado até os dias atuais são as suas composições. Levando em consideração que a obra 

musical é fruto de uma cultura e reflexo da sociedade e da rede de pensamentos que influi o 

compositor, ao fazer um estudo sobre a história de um grupo musical, o pesquisador deve 

considerar os vários fatores contextuais das mesmas, dado que as composições ainda são o 

resultado de quem as escreve, perpassa pelas concepções e perspectivas arbitrárias do 

historiador: 

Os fatos musicais podem ser detectados tanto nas intenções do compositor, quanto na estrutura 

das peças, devidamente analisadas de acordo com a história das formas e dos gêneros, e 

também na consciência do publico original o qual a obra se tornou um evento (DAHLHAUS 

apud BRANDÃO, 2012, p. 27-28). 

 A sessão pretende analisar, sobretudo, os espaços de sociabilidade presentes nas obras 

de Mário Pereira da Luz, principal compositor da Corporação Musical Cachoeira Grande. 

Este ainda possui suas obras difundidas na região metropolitana e no acervo das outras duas 

bandas objetos de estudo deste trabalho. Uma particularidade na obra do compositor que 

possibilita a investigação das redes de sociabilidade: a maioria significativa das suas obras 

considera no título o nome de uma personalidade, ex-diretores da fábrica, amigos próximos 

e/ou pessoas influentes na região, como vereadores, diretores da fábrica, autoridades que 

vinham visitar a região e até hinos em homenagens a instituições. Tal característica, que 

integra registros historiográficos deixados em forma de manuscritos e composições, são de 

grande valia na compreensão das teias e jogos de poder que permeavam o fazer musical da 

região, não apenas das bandas em questão. Este maestro compôs trinta e seis peças no período 

em que esteve à frente da Corporação Musical Cachoeira Grande, todas elas considerando a 

personalização, segundo sua família, de amigos ou autoridades. 

Mestre Mário, foi sem dúvida, o maior compositor da Corporação [Musical Cachoeira Grande], 

além de escrever arranjos e cópias. Ao fim da catalogação das partituras do acervo, dentre as 
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948 peças totais, 69 são de sua autoria ou foram arranjadas por ele
42

. Compôs o Hino da 

Companhia Industrial, um dobrado com nome de José Sergio Machado
43

, além de outros 

dobrados, valsas, marchas fúnebres, religiosas, fantasias, todas sem registro. A riqueza de suas 

composições é algo interessante, que poderia ser estudado mais profundamente no futuro, em 

uma nova pesquisa. Segundo Célia [filha do maestro], “todo dobrado que ele fazia, tinha o 

nome de um amigo dele. Entrava em casa sempre assoviando uma composição. Mamãe 

acordava de madrugada e perguntava: O que você está fazendo aí? Ele respondia: Psiu! A 

música está aqui... (dizia ele, apontando para seus ouvidos). E ele escrevia a música”. Regeu a 

Corporação até seu falecimento, em 15 de outubro de 1962, aos 75 anos (PIETRA, 2016, p. 56-

57). 

 O período post mortem de Mário Pereira da Luz, na Corporação Musical Cachoeira 

Grande, foi uma época conturbada: 

Vários músicos
44

 tentaram amenizar a ausência de um maestro entre os anos de 1962 a 1976, 

inclusive um dos filhos do antigo mestre. José Ulisses conta que a dificuldade em achar um 

substituto se dava ao grande preparo musical de Mestre Mário: “ninguém ia aceitar que 

chegasse qualquer um para reger depois dele. Tinha que ser alguém realmente preparado pra 

ser maestro. Os músicos não aceitavam mais qualquer pessoa. Isso também acontece hoje. Não 

queremos ninguém aqui pra benzer
45

 a gente”. A Corporação não deixou de atender às 

demandas, pois além das entrevistas, há fotos que comprovem a presença da mesma em 

eventos cumprindo a agenda de compromissos normalmente (PIETRA, 2016, p. 57). 

 Diversos dobrados, valsas, marchas fúnebres, inclusive aquelas que foram tocadas no 

sepultamento do próprio compositor, foram compostos quando diferentes músicos da banda 

da região se uniram para prestar esta última homenagem. Este repertório, entretanto, continua 

sendo interpretado até os dias atuais, pelas bandas onde o maestro passou. No ano de 2018, 

por exemplo, em uma propaganda veiculada pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas 

Gerais sobre a Fundação Nacional da Arte (FUNARTE) e o apoio às bandas de música do 

estado, a trilha selecionada para ilustração sonora era o dobrado Luiz Alves, composto pelo 

maestro. Assim, verificamos que as redes de sociabilidade então estabelecidas podem ser 

ainda identificadas através de suas composições, que demarcam os locais por onde passou e 

unem elementos musicais dos dobrados, in voga até os dias atuais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Realizar uma análise imagética em qualquer âmbito, seu estudo, sobretudo dentro da 

prática musical das bandas, contribui com detalhes e especificidades que complementam 

outras fontes de pesquisa e gera um discurso visual capaz de auxiliar na interlocução da 

                                                           
42

 Sobre as composições de Mestre Mário, ver a sessão “Análise de resultados do processo de catalogação”. 
43

 Diretor da fábrica na época que o mestre estava frente à banda. 
44

 Estes foram os músicos que se revezavam nas atividades de regentes: Ubino Joaquim de Souza (Bino Baiano), 

Tiago Venâncio, Geraldo Gonçalves da Silva José Tibúrcio dos Santos, José Pereira da Luz (filho de Mestre 

Mário) e Antônio Barbosa Chaves. 
45

 Expressão utilizada entre os músicos da banda, quando se referem ao maestro que apenas rege, no sentido de 

balançar os braços; mas que não atua diretamente nas outras funções que se espera. 
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memória, compreensão do presente e nas perspectivas futuras, funcionando como reativação 

da história. No caso específico da verificação das redes de sociabilidade encontradas aqui em 

narrativas orais e composições próprias para as corporações em questão, agrega novos pontos 

e elementos que exemplificam os personagens que faziam música nestes contextos e aspectos 

referentes às congruências do cenário musical. 

 Após ter sua natureza discursiva interpretada, a iconografia se assume como fonte para 

novos questionamentos e considerações dentro de uma pesquisa musicológica, neste caso, em 

relação à investigação de fatos musicais. Portanto, surge como tarefa do pesquisador 

relacionar a música a outras formas artísticas, no caso, a fotografia, a fim de integrar 

informações ao seu trabalho investigativo a partir de seus objetivos com o estudo a ser 

realizado. 

 Em suma, este trabalho permitiu atestar os períodos e eventos de congruência de 

atuação deste maestro com as respectivas bandas, cujo levantamento dos registros, 

organização e digitalização vêm sendo realizado de forma paralela ao presente trabalho e 

certamente, após análise de todo material, futuras publicações e estudos permitirá novos 

resultados a partir das análises das imagens na busca pela compreensão das redes de 

sociabilidade entre a Corporação Musical Cachoeira Grande e a Corporação Musical São 

Sebastião de Vera Cruz. 
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RESUMO: 

A partir da análise da correspondência entre Oneyda Alvarenga (1911-1984) e Francisco Curt Lange (1903-

1997), encontrada no Acervo Curt Lange/UFMG, assim como de outras fontes bibliográficas e documentais, o 

presente trabalho problematiza particularmente um conflito e seu impacto entre esses musicólogos, registrado 

por meio de suas cartas. Tendo como principal razão méritos que, em 1955, Francisco Curt Lange se outorgara 

em relação à criação da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, pretende-se revisitar o motivo para os 

mesmos ainda aparecerem de forma generalizada na bibliografia atual – e que Oneyda Alvarenga, em 1956, 

contestara diretamente ao musicólogo. 

Palavras-chave. Oneyda Paoliello de Alvarenga; Levantamento documental; Musicologia no Brasil; 

Musicóloga; Mário de Andrade. 

INTRODUÇÃO 

 O projeto “A correspondência de Curt Lange no contexto da música e musicologia no 

Brasil do século XX: a relação com musicólogas brasileiras” pretende analisar, a partir de um 

conjunto documental epistolar, o contexto da atuação e receptividade de musicólogas 

brasileiras, assim como as situações e questões profissionais expostas em suas 

correspondências e a narrativa de Francisco Curt Lange, a fim de situar a contribuição das 

mulheres na musicologia no Brasil do século XX. O presente trabalho é uma ramificação 

deste projeto, que aborda especificamente a relação de Francisco Curt Lange com Oneyda 

Paoliello de Alvarenga. Estes musicólogos, durante o período de 1940 a 1979, mantiveram 

uma correspondência intensa, da qual é resguardada no Acervo Curt Lange/UFMG (ACL) 

190 cartas, que foram a base desta pesquisa específica. 
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 Apesar de outras fontes epistolares e bibliográficas terem sido material complementar 

de suma importância, esse trabalho iniciou e foi desenvolvido, primeiramente, a partir da 

leitura dessas cartas trocadas entre Curt Lange e Oneyda Alvarenga, nas quais permeiam 

diversos momentos e questões destacados na biografia de ambos musicólogos. No processo de 

identificação de temáticas do conjunto epistolar, houve um tema que se destacou, e que, 

devido às questões levantadas por este frente à bibliografia vigente e por sua pertinência em 

relação ao projeto geral anteriormente mencionado, tornou-se o ponto principal deste 

trabalho: a contribuição de Francisco Curt Lange na criação da Discoteca Pública Municipal 

de São Paulo quando comparada e relacionada ao trabalho estrutural e organizacional de 

Oneyda Alvarenga durante o período de formação dessa instituição. Assim, ao desenvolver 

um trabalho mais focado nesta problemática, pretende-se não apenas esclarecer os méritos da 

musicóloga na criação da discoteca, como alguns trabalhos acadêmicos já fizeram, mas, 

principalmente, levantar os benefícios práticos de Curt Lange nesse processo quando 

comparados aos feitos de Oneyda Alvarenga. Destacamos que, de forma generalizada na 

produção bibliográfica vigente, referências ao mérito do musicólogo na criação da instituição, 

sem a devida exposição de fontes, ou referências corroboradas apenas por cartas entre Curt 

Lange e Mário de Andrade – documentos estes que retratam apenas parte do panorama no 

qual ocorreu o processo de fundação da Discoteca Pública Municipal de São Paulo (DPM-SP) 

–, mantêm um cenário compartilhado de méritos ao musicólogo teuto-uruguaio em relação a 

este fato que não leva em consideração o ponto de vista pessoal de Oneyda Alvarenga, o que 

acaba, mesmo que involuntariamente, reforçando uma posição secundária do papel feminino 

na musicologia brasileira. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Numa pesquisa sobre a produção bibliográfica e acadêmica existente entre Oneyda 

Alvarenga e Francisco Curt Lange, foram identificados essencialmente oito trabalhos que 

mencionam, mesmo que tangencialmente, a relação destes dois musicólogos e/ou 

especificamente o contexto da criação e desenvolvimento da Discoteca Pública Municipal de 

São Paulo. Assim, para esta revisão bibliográfica, desconsideraram-se referências que 

abordam temáticas mais específicas relacionadas a cada um dos musicólogos individualmente, 

embora tenham sido usadas para complementar e contextualizar esta pesquisa. 

 Na tese de doutorado de Valquíria Maroti Carozze (CAROZZE, 2012), orientada por 

Flávia Camargo Toni, encontram-se informações biográficas sobre o percurso de Oneyda até 
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ocupar o cargo de chefe da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, além de informações 

sobre atividades ali exercidas por ela e sobre o desenvolvimento da DPM-SP ao longo dos 

anos. No artigo publicado por essas mesmas autoras, Mário de Andrade, Francisco Curt 

Lange e Carleton Sprague Smith as discotecas públicas, o conhecimento musical e a política 

cultural (TONI; CAROZZE, 2013), discorrem-se questões relacionadas ao papel social e à 

criação das discotecas públicas da América Latina, destacando, pontualmente, a relação de 

Oneyda Alvarenga e Mário de Andrade com a Discoteca Pública Municipal de São Paulo, 

assim como a posição de Curt Lange frente às discotecas em geral. 

 Em outro artigo, de Ana Paula Silva e Alcenir Soares dos Reis, tangencia-se o tema da 

criação da discoteca paulista partindo de uma abordagem, em relação a esta instituição e 

Oneyda Alvarenga, proveniente da área da Ciência da Informação, que discorre sobre o 

trabalho de preservação e organização feito pela musicóloga dentro da discoteca (SILVA; 

REIS, 2013). Por outro lado, o artigo de Carlos Eduardo Sampietri, A Discoteca Pública 

Municipal, aborda a relação de Mário de Andrade com o processo de criação da DPM-SP, 

proporcionando uma descrição mais detalhada do contexto político conturbado da época 

(SAMPIETRI, 2007). 

 Além desses, destacam-se especificamente três trabalhos de Fernanda Nunes Moya 

(MOYA, 2011a, 2011b, 2014), que trazem mais informações sobre a relação de Curt Lange e 

Oneyda Alvarenga, especificamente sobre o americanismo musical de Curt Lange e sobre sua 

relação com as Discotecas, além de abordarem, também, a trajetória de Oneyda Alvarenga e 

Mário de Andrade junto à DPM-SP. Entre estes temas, algumas questões identificadas nestes 

trabalhos serão eixos para análise e problematização neste artigo, principalmente as temáticas 

relacionadas à contribuição de Curt Lange na criação da Discoteca Pública Municipal de São 

Paulo. 

 Por último, o livro de cartas entre Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga, organizado 

e arranjado por Oneyda, e publicado em 1983, também foi de suma importância para 

traçarmos o percurso da musicóloga até esta se encarregar da DPM-SP (ANDRADE, 1983). 

 Este referencial bibliográfico, além de permitir a observação mais detalhada do 

cenário no qual ocorreu a fundação da DPM-SP, nos possibilitou articular informações que 

ajudam a preencher lacunas da correspondência entre os musicólogos e oferecem uma 
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fundamentação teórica para uma análise comparativa da respectiva relação, principalmente 

com a de Oneyda com Mário de Andrade. 

CONTEXTO METODOLÓGICO E DOCUMENTAL 

 Esta pesquisa teve como referencial documental a Série 2 do Acervo Curt 

Lange/UFMG, onde se encontra a correspondência trocada entre Francisco Curt Lange e 

Oneyda Alvarenga (1940-1979). Na Série 2.1, composta pelas cartas enviadas por Curt Lange 

a todos seus correspondentes, encontram-se catalogadas cento e duas cartas destinadas a 

Oneyda Alvarenga, enviadas entre 25/02/1940 e 30/12/1978, e na Série 2.2, estão as cartas 

recebidas por Curt Lange, onde se pode ter acesso a oitenta e oito cartas de Oneyda, datadas 

entre o período de 06/03/1940 e 08/02/1979. 

 Analisando a troca de correspondência entre estes dois musicólogos, uma divisão em 

três períodos começou a se destacar, tendo em consideração os contextos, fluxo de 

correspondência e os temas predominantes que se relevam em cada fase. 

 Período inicial: 25/02/1940 a 27/08/1940 (4 cartas de Curt Lange e 3 de Oneyda 

Alvarenga); 

 Período intermediário: 06/02/1942 a 15/04/1960 (76 cartas de Curt Lange e 54 de Oneyda 

Alvarenga); 

 Período final: 06/04/1962 a 08/02/1979 (22 cartas de Curt Lange e 31 de Oneyda 

Alvarenga). 

 Nesta etapa de levantamento documental e análise das cartas, identificou-se o tema 

central a ser discutido neste trabalho, relacionado a um conflito entre Curt Lange e Oneyda 

Alvarenga – registrado em suas cartas –, que a seguir será analisado. 

A CONTESTAÇÃO DE ONEYDA ALVARENGA FRENTE AOS SUPOSTOS 

CRÉDITOS DE CURT LANGE NA CRIAÇÃO DA DISCOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

No âmbito da segunda fase (06/02/1942-15/04/1960), encontra-se uma carta específica de 23 

de janeiro de 1956, em que Oneyda questiona assertivamente Curt Lange sobre uma 

declaração dada por ele num artigo publicado no segundo volume da revista uruguaia, de 

1955, do Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), no qual ele 

afirma: 
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Acessorei esse amigo [Mário de Andrade] nos aspectos técnicos e práticos de uma Discoteca 

Pública, e assim foi possível oferecer ao povo esta organização [DPM-SP], a primeira na 

América Latina, dirigida por Oneyda Alvarenga, dotada de cultura musical e musicológica 

exepcional (LANGE, 1955, p. 56-57)
50

. 

 Numa posição em que Curt Lange demonstra uma relação de causa e efeito entre suas 

conversas com Mário de Andrade, anteriores à criação da DPM-SP, e a fundação da mesma, o 

musicólogo partilha a revista II do SODRE com Oneyda Alvarenga logo após a sua 

publicação em outubro de 1955. 

 Pouco depois de ter lido o artigo, no dia 23 de janeiro de 1956, Oneyda Alvarenga 

escreve a Curt Lange se opondo veementemente à sua afirmação sobre seu papel na criação da 

DPM-SP, demonstrando e arguindo que o musicólogo estaria se outorgando créditos 

injustamente. Em sua carta de resposta de 08/02/1956, Curt Lange desvia um pouco da 

questão exposta pela musicóloga, salientando sua contribuição não com a DPM-SP 

especificamente, mas, sim, com as discotecas brasileiras em geral: 

A minha contribuição nas Discotecas Públicas Brasileiras consiste em ter fornecido a Mário 

não só materiais impressos e conferências publicadas sobre o particular, familiarizando-lhe 

com os meus pontos de vista, senão de uma duas ou três sessões que nos tivemos numa local 

onde se tomava boa cerveja, com motivo da minha primeira visita a São Paulo, que foi em 

Outubro e primeiros dias de Novembro de 1934. E de ter tido correspondência com o Mario 

sobre o particular, reiteradas vezes. E lôgo a de ter sugerida, esboçada e creada a Discoteca 

Pública do Recife [...] de ter feito a mesma coisa em Belo Horizonte e Porto alegre [...]
51

 
52

. 

 Destacando que o artigo foi escrito “[...] sem a menor intenção de ferir sentimentos ou 

de atribuir-me outra coisa que a de ter contribuido na formação de instituições com os meus 

conselhos e experiencias [...]”, e com a justificativa de que se encontrava fatigado e muito 

ocupado com o trabalho que então realizava em Belo Horizonte (MG), Curt Lange envia a 

carta, com alguma pressa, avisando a Oneyda que voltaria ao assunto quando estivesse com o 

artigo do SODRE em mãos e numa situação mais favorável para escrever sobre o mesmo. É 

possível que o debate tenha finalizado em algum encontro pessoal entre ambos, dado que não 

há mais referências sobre esta questão nas suas cartas posteriores e a correspondência 

prossegue, embora denotando algum distanciamento. 

                                                           
50

 Original: “He asesorado a ese amigo [Mário de Andrade] en los aspectos técnicos y prácticos de una Discoteca 

Pública y así se pudo franquear al pueblo aquella organización [DPM-SP], la primera en la América latina, 

dirigida por Oneyda Álvarenga, dotada de cultura musical y musicológica excepcional”. 
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 A grafia da redação das cartas de Curt Lange corresponde ao original, cuja fluência deste musicólogo na 

língua portuguesa foi gradualmente se desenvolvendo, mas que apresentava vários erros que foram transcritos 

como no original. 
52

 Carta de Francisco Curt Lange a Oneyda Alvarenga, Belo Horizonte, 02/08/1956. BRUFMGBUCL 

2.1.069.243. 
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 Em busca de compreender este episódio, que representa o único claro atrito que 

ocorreu na correspondência entre os dois musicólogos, e checar os argumentos utilizados para 

justificar as posições tomadas por ambos, pesquisou-se, a fim de cruzar informações, a 

correspondência entre Francisco Curt Lange e Mário de Andrade, assim como trabalhos 

publicados por Oneyda, nos quais a musicóloga disserta sobre a organização da DPM-SP. 

 Ao ler algumas cartas de Mário de Andrade a Francisco Curt Lange do ano de criação 

da DPM-SP
53

 
54

 
55

 
56

, 1935, fica claro que, de fato, Mário procurou auxílio do musicólogo 

teuto-urugaio no começo da fundação da DPM-SP, e que o mesmo foi, progressivamente, 

enviando-lhe informações e itens relativos à Discoteca Nacional do Uruguai (DNU), que 

ajudara a fundar, ao mesmo tempo que explicava ao musicólogo brasileiro a organização e o 

funcionamento desta. A DNU era vinculada à rádio do SODRE e tinha, como principal 

objetivo, difundir cultura musical para a sociedade uruguaia com o intuito de fortalecer os 

laços dessa com o povo; objetivo muito semelhante àquele determinado para a DPM-SP em 

seu ano de fundação (1935), a qual, inicialmente, também seria subordinada a uma rádio, ou, 

mais especificamente, a uma rádio-escola do Departamento de Cultura de São Paulo (MOYA, 

2011b, p. 117-120). 

 Neste contexto, o musicólogo brasileiro estava realmente sendo auxiliado por Curt 

Lange, tendo em vista que esse parecia procurar basear, em certo grau, a estrutura da DPM-SP 

com as informações cedidas pelo musicólogo teuto-uruguaio. Contudo, a rádio-escola, que 

talvez necessitasse de uma organização semelhante à que Lange propusera, nunca veio a 

existir (CAROZZE, 2012, p. 168), e a DPM-SP, já munida de numerosos discos e 

equipamentos nos primeiros anos de funcionamento, passou, sob a chefia de Oneyda 

Alvarenga, no final da década de 1930, a estabelecer prioridades distintas às da Discoteca 

Nacional do Uruguai, como, por exemplo, gravação, recolhimento e salvaguarda de itens 

fonográficos e o estudo destes, além do fornecimento de consultas públicas de discos dentro 

da própria instituição (ALVARENGA, 1938) (MOYA, 2011b, p. 152) (SILVA; REIS, 2013, 

p. 214-215). 

 Tendo ciência disso, Oneyda, em sua carta na qual contesta os créditos que Curt Lange 

se outorgara na criação da DPM-SP, afirma: 
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[...] a Discoteca foi se estruturando progressivamente, com idéias de Mario e minhas, e o meu 

trabalho. Se a idéia de vários serviços partiu de Mario, de setembro de 1935 até início de 1938 

(data em que ele deixou o Departamento de Cultura), a organização “técnica e prática” de tudo 

foi minha, bem como a instituição de todos os novos serviços posteriores a 1938. Nessa 

oranização “técnica e prática” só há uma contribuição sua: os envelopes de discos, adaptação 

dos envelopes da Discoteca do SODRE, cujos modêlos você mandou ao Mario e êle me 

entregou. Na mesma ocasião você enviou modêlos das fichas de discos, em sistema Cardex, e 

dos armários usados pelo SODRE, que nunca adotei. O sistema de catalogação e guarda de 

discos da Discoteca de São Paulo foi criado por mim e é completamente diverso dos que você 

usara no SODRE. 

Êsse foi pois o material que, vindo de você, eu recebi através do Mario. E ao publicar em 1942 

um trabalho sôbre a organização da Discoteca, lançado pelo n LXXXVII da “Revista do 

Arquivo” e em separata, contei (p. 20) que o modêlo dos nossos envelopes proviera do SODRE 

[...]. Não me esqueci, pois, de mencionar a dívida dos envelopes e outras mencionaria, se as 

houvesse. E Mario que leu o trabalho antes de publicado, também não se esqueceria de me 

dizer que as indicações precisariam ser aumentadas, se de fato sua contribuição, Lange, fôsse 

além disso. 

 É importante salientar que a primeira publicação de Oneyda sobre o tema da 

organização da DPM-SP ocorreu, em 1938, no Boletín Latino-Americano de Música IV 

(BLAM), provavelmente por intermédio de Mário de Andrade, e já discorria sobre uma 

organização claramente distinta da proposta por Curt Lange ao musicólogo brasileiro. Além 

disso, é possível que Curt Lange já tivesse recebido, anos antes de escrever seu artigo na 

Revista do SODRE, o trabalho de 1942 comentado por Oneyda na carta acima – trabalho este 

que disserta objetivamente sobre a organização e a estruturação vigente da DPM-SP dessa 

data –, e que fora lançado na Revista do arquivo, a qual Curt Lange, aparentemente, passou a 

receber periódicamente da DPM-SP a partir de 1940
57

. É questionável se Curt Lange sabia 

dessas informações dadas por Oneyda Alvarenga em sua carta – ou se até mesmo lembrava 

daqueles trabalhos enviados em anos anteriores pela musicóloga – ao escrever seu artigo na 

revista do SODRE em 1955. Contudo, é certo que o musicólogo sabia das diferenças entre os 

papéis da DPM-SP e a DNU em seus respectivos meios, como mostram essas duas passagens 

também do mesmo artigo: 

[...] contemplei, no projeto inicial de criação da Discoteca Nacional [DNU], não somente sua 

função através do ar, mas sim um serviço direto ao público. Não me equivoco, e menos ainda 

exagero, ao dizer que sempre dei muito mais importância a este segundo aspecto, por 

considerá-lo mais eficaz e menos efêmero que o primeiro. Desde maio de 1930 até hoje, 

transcorreram-se mais de 25 anos sem que esse serviço público pudesse ser instalado (LANGE, 

1955, p. 49)
58

. 

Nenhuma das quatro Discotecas [Discotecas Públicas de São paulo, Recife, Belo Horizonte e 

Porto Alegre] mencionadas acima têm qualquer conexão com a difusão de rádio; e é 
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 Carta de Oneyda Alvarenga a Francisco Curt Lange, São Paulo, 06/03/1940. BRUFMGBUCL2.2 S19 1247. 
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indiscutível que esta independência é uma grande vantagem, ao menos para um funcionamento 

sem atritos. E reitero, ao mesmo tempo, que sua missão é infinitamente mais importante que o 

dilúvio sonoro que se emite diariamente por inúmeras estações, oficiais ou privadas (LANGE, 

1955, p. 57)
59

. 

 Fica clara a importância que Curt Lange deu à função social da DPM-SP de então, 

fruto do trabalho de Oneyda Alvarenga, que soube organizar e encaminhar sua instituição 

apesar do que fora conversado e trocado entre esse e Mário de Andrade. No artigo de 1955, 

Curt Lange se coloca, ao lado de Mário de Andrade, como participante na criação da DPM-SP 

sem levar em conta o que essa instituição realmente veio a ser e quem a desenvolveu; ao 

mesmo tempo em que a elogia e a utiliza como base de comparação para criticar a DNU, cujo 

modelo organizacional fora explicado e exemplificado a Mário de Andrade em 1935 para que 

este o usasse como referência em sua própria discoteca. Curt Lange se esqueceu, pois, de 

preencher essa lacuna em seu artigo, e poderia facilmente tê-lo feito se tivesse reconhecido e 

destacado a pessoa de Oneyda Alvarenga não só enquanto diretora, mas também enquanto 

idealizadora e organizadora da DPM-SP durante décadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A distinção de Oneyda Alvarenga foi impressionante num contexto em que, na 

maioria das vezes, funções de destaque eram destinadas e restritas a figuras masculinas. Nessa 

época de meados do século XX, a posição ocupada pelas mulheres em suas profissões 

raramente eram de liderança autônoma, fato que era consequência direta do lugar no qual 

foram colocadas na sociedade civil ainda em crescente aceitação da igualdade de direitos. 

Apesar disso, Oneyda conseguiu realizar feitos incríveis não só dentro da Discoteca Pública 

Muncipal de São Paulo, mas também nos diversos trabalhos individuais que escreveu e 

publicou. Devido a muitas dessas conquistas, Oneyda Alvarenga passou a ocupar um espaço 

de destaque na história brasileira de seu século. Com ciência disto, o presente trabalho não 

tem como prioridade divulgar ou destacar o papel de Oneyda durante o período em que 

ocupou a chefia da DPM-SP, mas sim, expor e problematizar uma contestação, até agora não 

contemplada no meio científico, que a musicóloga fizera a um dos maiores musicólogos de 

seu tempo durante um período histórico no qual a mulher brasileira ainda era vista, em geral, 

como submissa ao homem – neste caso específico, como discípula e, talvez no imaginário 

coletivo de então, como "subalterna" de Mário de Andrade. 
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que esta independencia es una ventaja grande, al menos para un funcionamiento sin fricciones. Y reitero, al 
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 Tão importante quanto tornar conhecida a posição de Oneyda Alvarenga em relação 

ao que fora afirmado por Curt Lange em 1955 – e, portanto, problematizar a questão a fim de 

que seja possível chegar num julgamento mais conclusivo em relação aos acontecimentos –, 

destaca-se o fato que a opinião externada pelo musicólogo em seu artigo na revista do 

SODRE logrou ser reproduzida até à atualidade sem que fosse profundamente questionada e 

revisitada. Tendo isso em vista, percebe-se o que realmente, no final das contas, significou 

para Oneyda ter escrito sua carta de contestação a Curt Lange; uma reclamação, a qual aos 

olhos do musicólogo parece ter sido menosprezada, mas que, para a musicóloga, acabou por 

simbolizar o atestado de uma posição sua que teria que esperar anos até que fosse levada em 

consideração e valorizada. 
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EM BUSCA DE VESTÍGIOS DAS PRÁTICAS MUSICAIS DA 

CONGREGAÇÃO DO ORATÓRIO NO ESPAÇO LUSO-BRASILEIRO: 

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO A PARTIR DE PROCEDIMENTOS 

PALEOARQUIVÍSTICOS 

Fernando Lacerda Simões Duarte
60

 

RESUMO: 

Os religiosos oratorianos atuaram no Brasil, sobretudo após a expulsão dos padres jesuítas, em meados do século 

XVIII. Neste trabalho, são apresentados resultados iniciais de uma investigação acerca das práticas musicais de 

tais religiosos no espaço luso-brasileiro. Recorrendo à pesquisa bibliográfica e documental no Brasil e em 

Portugal, bem como à fundamentação no conceito de paleoarquivologia, de Paulo Castagna, os resultados 

iniciais apontam para diversos catálogos das bibliotecas extintas dos oratorianos e fontes preservadas, que 

permitem uma aproximação de suas práticas musicais pretéritas. 

Palavras-chave. Catálogos de bibliotecas extintas; Paleoarquivologia; Música religiosa; Igreja Católica; Padres 

oratorianos em Recife e Lisboa; Catolicismo iluminista. 

INTRODUÇÃO 

 Os religiosos oratorianos atuaram no Brasil, sobretudo após a expulsão dos padres 

jesuítas, em meados do século XVIII. Neste trabalho, são apresentados resultados iniciais de 

uma investigação acerca das práticas musicais de tais religiosos no espaço luso-brasileiro. 

Recorrendo à pesquisa bibliográfica e documental no Brasil e em Portugal, bem como à 

fundamentação no conceito de paleoarquivologia, de Paulo Castagna, os resultados iniciais 

apontam para diversos catálogos das bibliotecas extintas dos oratorianos e fontes preservadas, 

que permitem uma aproximação de suas práticas musicais pretéritas. 

A propósito da ligação entre memória e poder, “a expressão coletiva da memória, ou melhor, 

da metamemória [parte da memória que define, segundo os autores, „as representações que o 

indivíduo faz de sua memória e reconhecimento, expressando como cada um constrói sua 

identidade e sua distinção em relação aos outros, a partir do passado‟], não escapa à 

manipulação dos poderes mediante a seleção do que se recorda e do que consciente ou 

inconscientemente se silencia”. Essa seleção entre recordação e silêncio evidencia que a 

memória, embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, é objeto de 

contínua negociação porque está atrelada à seleção do que é essencial para construção da 

identidade do grupo (SANTOS et al., 1990, p. 617). 

 Se tal discussão for trazida, é possível pensar que a seleção de determinados 

compositores ou obras como canônicos, ou ainda a ênfase em determinados gêneros musicais 

em períodos específicos também resulta de relações de poder. Neste sentido, é pertinente a 

análise de Ivan Vilela (2010), que apontou que tais relações que chegam à historiografia da 
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música passam também pela crítica musical e, do mesmo modo que geram cânones, geram, 

por exclusão, esquecimentos e silêncios. Segundo Paul Veyne (apud CANDAU, 2011, p. 

136), “o historiador pode escrever duas linhas sobre dez anos. O leitor terá confiança, pois 

presumirá que esses dez anos são vazios de acontecimentos”. 

 No panorama da história da música ocidental – com todos os enquadramentos, 

cânones e relações de poder implícitos nesta noção –, a música religiosa católica claramente 

perde espaço nos manuais à medida que se aproxima do presente, sobretudo a partir do século 

XVIII. Este cânone historiográfico é compreensível, ao menos em parte, em razão da ênfase 

dada à música instrumental (ROSEN, 1972, p. 366), como representante do Classicismo e, 

posteriormente, do Romantismo e de parte considerável do repertório de concerto do século 

XX. Ademais, parte considerável da historiografia da música no Brasil revela a opção pela 

abordagem de documentos, obras e estilos musicais, ainda que sem perder de vista a 

funcionalidade litúrgica e algum contexto histórico e social. As práticas musicais locais do 

período colonial são ainda pouco estudadas, o que é compreensível em razão da pouca 

documentação existente. Nosso interesse de pesquisa tem se encaminhado, contudo, neste 

sentido, o de compreender as práticas musicais mais do que a produção – ou melhor, 

compreender a produção de obras não por elas mesmas, mas em razão de seu uso –, o que já 

recebeu nomes diversos: Nova Musicologia, Sociomusicologia, Etnomusicologia histórica etc. 

No momento, interessam-nos os silêncios e esquecimentos, mais do que a produção de rótulos 

para aquilo que temos feito. Defendemos, aliás, que a divisão entre Musicologia e 

Etnomusicologia é algo a ser superado, e hoje parece muito mais resultado de relações de 

poder bastante contraproducentes – já que a compreensão das continuidades históricas acaba 

prejudicada – do que algo inerente às abordagens e aos objetos das duas subáreas. 

 Assim, busca-se neste trabalho uma aproximação das práticas musicais e do ensino de 

música entre os religiosos da Congregação do Oratório. Pouco citados na historiografia, em 

comparação com outras ordens e congregações – tais como beneditinos, franciscanos, jesuítas, 

carmelitas e mercedários –, os oratorianos tiveram papel de destaque no espaço luso-brasileiro 

especialmente no século XVIII, em razão dos posicionamentos diversos em relação àqueles 

adotados pelos jesuítas e, portanto, mais próximos da visão iluminista do Marquês de Pombal. 

Antes de adentrarmos tal questão, cabe aqui destacar nossos primeiros contatos com alguma 

menção à Congregação ou ao seu fundador. 
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 A primeira menção acerca do fundador da Congregação do Oratório, São Filipe Neri 

(1515-1595), com qual nos deparamos estava no enredo da lenda da composição da Missa 

“Papae Marcelli” de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), a obra que teria 

dissuadido os padres reunidos no Concílio de Trento (1545-1563) de banirem dos ritos 

católicos a música polifônica. Em uma das versões, tendo sido preso a mando do cardeal 

(São) Carlos Borromeu (1538-1584). Na prisão, Palestrina teria recebido a visita de Filipe 

Neri a fim de consolá-lo em seu tormento (DUARTE, 2010). 

 Pouco tempo depois, ao realizarmos pesquisa de campo na sede da Orquestra Lira 

Sanjoanense
61

, foi possível dialogar com o maestro Aluízio Viegas acerca de cantos religiosos 

populares em língua vernácula e a possível gênese de sua sistematização em coletâneas. 

Aluízio trouxe-nos, então, um livrinho dos padres da Congregação da Missão com cantos em 

vernáculo, mas afirmou que o movimento teria se iniciado com os oratorianos
62

. Em nosso 

primeiro estágio pós-doutoral, nos propusemos a avançar na história das práticas musicais 

católicas do século XX para os anteriores. Com este intuito, visitamos o Santuário do Caraça, 

cuja biblioteca conserva um acervo considerável de fontes musicais ligadas aos padres 

lazaristas – da Congregação da Missão. Assim, pudemos concluir que o uso de cantos em 

vernáculos em missas baixas antecedia o Concílio Vaticano II em pelo menos um século 

(DUARTE, 2016a), e não apenas em seis décadas, conforme nossa investigação doutoral nos 

revelara (DUARTE, 2016b). Continuava a nos instigar, entretanto, a informação de Aluízio, 

que a mencionara de maneira casual, sem maiores aprofundamentos ou comprovação por 

meio de documentos musicográficos. Ao pesquisarmos, contudo, em fontes secundárias, 

percebemos ainda mais a coerência da informação, uma vez que, em Portugal, as reformas 

educacionais propostas pelos oratorianos foram profundas, em relação ao modelo jesuítico 

anterior, inclusive dando maior ênfase à língua vernácula no ensino da gramática: 

A atividade da Congregação do Oratório, que chegou a Portugal após a independência, em 

1640, e à qual pertenceu [padre Luis Antonio] Verney [(1713-1792)], foi notável. Os 

Oratorianos portugueses assumiram a liderança na introdução de experimentações científicas, 

em Portugal, como havia feito em toda a Europa católica. Foram os maiores adversários dos 

jesuítas no debate sobre modelos pedagógicos. [...] Em suas escolas enfatizavam a importância 

da língua, da gramática e da ortografia portuguesa, que acreditavam devessem ser estudadas 

diretamente e não através do latim (FÉRRER, 1998, p. 82, destaque nosso). 
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 Neste esforço por uma nova sistematização dos métodos de ensino da língua, muitas 

obras de autoria dos oratorianos foram publicadas, dentre as quais O verdadeiro método de 

estudar, para ser útil à República, e à Igreja: proporcionado ao estilo, e a necessidade de 

Portugal, de Luís Antônio Verney (1713-1792), um “manual eclético de lógica, um ensino de 

gramática, um livro de ortografia, um tratado de metafísica, tudo escrito em forma de cartas, 

sobre todos os tipos de assuntos” (FÉRRER, 1998, p. 81)
63

. 

 Por seu alinhamento com os interesses do poder temporal, ao tempo das reformas 

pombalinas, os oratorianos acabaram sendo beneficiados, vindo a substituir os jesuítas em 

alguns conventos e instituições de ensino, dentre os quais, o de Recife, em Pernambuco. Há 

de se notar, contudo, que o crescimento do destaque dado aos oratorianos em relação aos 

jesuítas no espaço lusófono é anterior a Dom José I, o Marquês de Pombal: 

Outras críticas aos jesuítas vinham, ao mesmo tempo, de intelectuais portugueses – e do 

próprio Estado português – que os responsabilizavam pela decadência da cultura e das 

instituições portuguesas em uma Europa Ilustrada (Ishaq, 2004, p. 305). Deste modo, o 

cerceamento da sua ação e a tentativa de limitação de sua hegemonia, exercida nos campos 

educacional e religioso, era um esforço pretendido pelos monarcas, principalmente ibéricos. 

Em Portugal tal esforço ocorreu bem antes da ascensão de D. José I e do tutelado pombalino, 

como podemos perceber. A aproximação com a Ordem dos Oratorianos em Portugal e o 

esforço empreendido para que esta chegasse, no mínimo, ao mesmo patamar que a Companhia 

de Jesus – com o detalhe de que a primeira se distinguia por reconhecer e se submeter ao poder 

régio, ao contrário da segunda – junto com as inovações na administração e aproximação de D. 

João V com homens ligados as Luzes, nos leva a alentar a idéia de que aquele monarca, em 

prol da “razão de Estado”, como sugeriu Ribeiro, possuía uma preocupação de que a forma de 

pensamento surgida a partir das Luzes se tornasse importante para a funcionalidade e 

racionalidade do Estado português [...] Verney recorreu à ilustração, com sua busca pela 

racionalidade do indivíduo, e ao empirismo como meio de apontar o atraso do ensino 

português; por outro lado, de colocar em prática suas propostas; e se apresentar enquanto 

“moderno”, alinhado com seu tempo. Embutido de um roupagem ilustrada, buscou conjugar 

algumas idéias com base na ilustração, no racionalismo, com as idéias religiosas, já que não 

criava um anticlericalismo, ou uma forte crítica a Igreja, à qual pertencia (SILVA, 2013, p. 

102-106). 

 Se o malogro dos jesuítas veio entre 1759 e 1760, com sua expulsão do Brasil e com 

sua posterior supressão, entre 1773 e 1814, a derrocada dos oratorianos viria menos de um 

século depois, com sua extinção em Pernambuco, por meio da Lei de nove de dezembro de 

1830, e sua extinção em Portugal, juntamente com as demais instituições ligadas ao clero 

regular, pela Reforma Geral Eclesiástica, promovida pelo Ministro e Secretário de Estado 

Joaquim António de Aguiar em 1834. Em suma: 
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 Tão interessante quanto a proposta de uso da língua portuguesa nos estudos, na terceira carta do primeiro 

volume de O verdadeiro método de estudar, nos parece a preocupação com o uso não só do, como língua 

erudita, mas também do hebraico, na quarta carta do primeiro volume, e considerações sobre a retórica, nas 

quinta e sexta cartas do segundo volume. Tais considerações nos parecem relevantes para os estudos da retórica 

na música colonial no Brasil (SILVA, 2013, p. 104). 
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O destino dos Oratorianos no Brasil não foi muito diferente dos jesuítas. O propósito de 

erradicação dos setores intelectuais, considerados nefastos para a implantação de uma nova 

cultura científica e pedagógica, também se estendeu aqueles [sic] que foram considerados os 

principais antagonistas dos bastiões do pensamento aristotélico, nomeadamente os jesuítas do 

Colégio das Artes (SILVA, 2007, p. 49). 

 A relevância dos oratorianos no espaço luso-brasileiro é inegável, no campo da 

educação (ANDRADE, 1965), sobretudo durante o século XVIII, no lugar dos jesuítas: 

Entre 1755 e 1760, os Oratorianos estavam no apogeu de seu prestígio, a expulsão dos jesuítas 

transformara-os em protagonistas e aliados do Ministro para a superação da lacuna aberta no 

processo educacional. Eles passaram a escrever manuais para os estudos menores que se 

transformara [sic] em livros oficiais (SILVA, 2007, p. 48). 

 Permanece, entretanto, uma lacuna sobre a relação dos religiosos desta congregação 

em relação à música, que nos leva à busca por vestígios materiais da presença oratoriana no 

Brasil. Semelhantemente ao que ocorreu com o convento dos religiosos mercedários em 

Belém do Pará, após sua expulsão, o convento dos oratorianos do Recife também foi 

apropriado pelo Estado. Ambos tornaram-se prédios de alfândega, por sua posição estratégica 

junto a rios e hoje assumem destinos diferentes: o convento de Belém passou recentemente à 

utilização pela Universidade Federal do Pará, ao passo que o oratoriano do Recife tornou-se 

um shopping center. Outra semelhança observada entre a Congregação do Oratório e a Ordem 

Real, Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a Redenção dos Cativos é o fato 

de hoje em dia existirem casas religiosas de ambas no Brasil, porém com considerável 

descontinuidade: além da ausência de religiosos por mais de um século, sua atual presença se 

dá em templos diversos daqueles que ocupavam originalmente, o que dificulta as pesquisas a 

partir dos religiosos do presente. No caso dos oratorianos, sua presença no Brasil se resume a 

São Paulo, com a vinda em 1957 do padre italiano Aldo Giuseppe Maschi, que fundou a 

Paróquia de São Felipe Néri na zona leste da cidade (Igreja da Madre de Deus – Recife, 

2011). Sequer existe, portanto, uma continuidade histórica em relação aos Congregados – 

como eram conhecidos os oratorianos portugueses. Assim, outras vias para o conhecimento de 

sua atuação no passado se fazem necessárias: além de fontes secundárias sobre a atuação dos 

oratorianos, a busca por fontes primárias também seria fundamental, uma vez que a música 

raramente assume lugar central em estudos de história religiosa. 

 Foram localizados então vestígios das bibliotecas de casas oratorianas em Portugal e 

no Brasil, tais como catálogos e até mesmo algum patrimônio bibliográfico. Em Portugal, tais 

fontes se encontram recolhidas à Biblioteca Nacional e ao Arquivo Nacional Torre do Tombo, 

tendo sido realizada pesquisa in loco somente na primeira instituição. Há de se notar, 
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inclusive, que muitos catálogos das “livrarias” das casas religiosas extintas na Reforma Geral 

Eclesiástica de 1834 encontram-se disponíveis em formato digital no sítio eletrônico da 

Biblioteca Nacional. Em Pernambuco, o que restara da biblioteca da casa oratoriana foi 

incorporado à recém-criada Biblioteca Pública de Olinda, instituída pelo Decreto de sete de 

dezembro de 1830, que claramente associava a mesma às atividades do Curso Jurídico: 

Art. 2º. Para esta Bibliotheca destinar-se-ha a parte da casa dos Benedictinos, que fôr 

necessaria, ou o antigo Palacete do Governo, desoccupado e posto em abandono, se naquella 

casa não se poderem accomodar a Bibliotheca, e as aulas do Curso Juridico, fazendo-se á custa 

da nação em um, ou outro edifício, os reparos e arranjos que precisos forem. [...] 

Art. 6º. A Congregação dos Lentes do Curso Juridico remettera ao Presidente da Provincia uma 

relação das melhores obras, e edições, indicando por sua ordem as que devem ser 

successivamente compradas. 

Art. 7º. A mesma Congregação dos Lentes formará os estatutos da Bibliotheca, que dependerão 

da approvação do Governo (COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAZIL, 1876, p. 

79-80). 

 Assim, retomamos a questão apresentada em outros trabalhos nossos: poderiam ser as 

bibliotecas consideradas lugares de memória, no sentido dado por Pierre Nora (1993), de 

deterem o esquecimento quando não mais existirem meios de memória que nos conectem ao 

passado? Na leitura de uma relevante obra da área de Arquivologia, aparentemente esta 

função não fica evidente, já que tais instituições são apresentadas em razão de sua 

funcionalidade no presente: 

[...] podemos definir a biblioteca como a instituição que reúne documentos múltiplos, por 

compra, doação ou permuta, produzidos por fontes diversas e resultantes de atividades, 

pesquisas ou criações artísticas, técnicas ou científicas com fins culturais e de ensino e 

instrução. Arquivo é a reunião, por passagem natural, de documentos oriundos de uma só fonte 

geradora e, em geral, constituídos em exemplar único, congregados em fundos, divididos em 

séries. [...] Logo, a biblioteca é o órgão colecionador, que tem a custódia de um acervo 

fisicamente presente em suas próprias instalações (BELLOTTO, 2014, p. 41). 

 Compreendemos, contudo, que as bibliotecas sejam lugares de memória, o que fica 

evidente por no presente estudo por três questões: (1) o caráter de testemunho da pura e 

simples existência de determinados livros raros que a elas se encontram recolhidos; (2) o fato 

de que muitos destes livros são individualizados por meio de anotações que indicam 

procedências e contextos anteriores; e (3) a transmissão de fundos de bibliotecas extintas em 

Portugal e no Brasil, inclusive de catálogos das bibliotecas anteriores. Sendo compreendidas 

enquanto lugares de memória, as bibliotecas aproximam-se, de certo modo, dos arquivos 

musicais, sendo possível pensá-las a partir da Paleoarquivologia musical: 

Podemos definir a paleoarquivologia musical como o estudo das características e da 

configuração de antigos acervos musicais, com base em informações, relatos e descrições que 

dos mesmos nos chegaram, independente de terem sido esses acervos totalmente, parcialmente 
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ou nulamente preservados. Em geral, as informações que interessam à paleoarquivologia 

musical são relações de obras de qualquer espécie, índices de códices ou impressos musicais, 

anúncios em periódicos, registros de entrada, empréstimo ou perda de fontes, informações 

ligadas ao seu translado, tratamento, conservação, etc., mas também constituem objeto dessa 

abordagem a terminologia utilizada em tais descrições, a forma de registro das informações, os 

aspectos históricos ligados aos antigos proprietários ou depositários dos arquivos e outras mais 

(CASTAGNA, 2006, p. 40-41). 

 A escolha da abordagem paleoarquivística como possibilidade metodológica para o 

estudo dos catálogos e volumes remanescentes de casas oratorianas foi feita com vistas a 

responder as seguintes questões norteadoras: uma vez que deixou de haver, na primeira 

metade do século XIX, a intensa atuação dos oratorianos, sobretudo no campo da educação, 

que lhes conferiu lugar de destaque no espaço luso-brasileiro no século XVIII, como acessar 

as memórias musicais relativas a esta atuação? Quais os catálogos ou instrumentos de 

pesquisa existentes? Há documentos, ainda que impressos, individualizados de alguma 

maneira, de modo a comprovar que foram integrados às práticas musicais ou pedagógico-

musicais desses religiosos? Onde encontrá-los? Existem investigações neste sentido? O 

presente estudo apresenta resultados parciais, de uma pesquisa ainda em seu estado inicial de 

mapeamento de informações. Para tanto, foram realizadas pesquisas documentais e 

bibliográficas in loco na Biblioteca Nacional de Portugal e na biblioteca da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que hoje recolhe os despojos da 

biblioteca oratoriana de Recife. Ademais, foi realizada pesquisa remota em documentos em 

formato digital no sítio eletrônico da Biblioteca Nacional de Portugal e pesquisa bibliográfica 

sobre a história dos oratorianos, especialmente em Portugal e no Brasil. 

 Dentre as fontes primárias consultadas em Recife, estão dois catálogos atuais da Seção 

de obras Raras (SOR) elaborados pela Biblioteca da Faculdade de Direito da UFPE (OBRAS 

RARAS E VALIOSAS, 2011a; 2011b), a partir dos quais nos foi possível localizar dois 

catálogos mais antigos, que também foram utilizados na pesquisa, o Inventário dos livros e 

outros objetos desde 1839 até 1850 (ORATORIANOS, [1850]), e a Rel[ação] dos Livros, que, 

em virtude da Lei, que extinguio [a] Congregação de S Felipe Neri, se mandou, pela Junta da 

Fazenda desta Prov.ª entregar, para a Biblioteca do Curso Juridico d’Olinda, ao Diretor L. 

J. Ribeiro (ORATORIANOS, [185?])
64

, ambos do século XIX. Já os instrumentos de pesquisa 

em formato digital disponíveis no site da Biblioteca Nacional de Portugal foram o Catalogo 
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 Registre-se nosso profundo agradecimento à bibliotecária Marinês Gomes Vidal, que digitalizou a fonte e nos 

enviou, para a realização do presente estudo, além de ter-nos fornecido a cópia digital já existente da primeira 

fonte. As referências dos dois catálogos do século XIX foram feitas de acordo com o catálogo da Biblioteca da 

Faculdade de Direito da UFPE (OBRAS RARAS E VALIOSAS, 2011a, p. 20). Não nos parece, contudo, que as 

listagens tenham sido elaboradas pelos próprios oratorianos. 
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dos livros mais selectos ou pela antiguidade, ou pela raridade, que se conservaõ na Real 

Bibliotheca da Cong.
am

 do Oratorio de Lisboa, de 1764 (CATALOGO DOS LIVROS MAIS 

SELECTOS, [1764])
65

, a Relação dos livros existentes no cubiculo n.4 da extinta Caza do 

Espirito Santo pertencentes a extinta Caza de N. Senhora das Necessidades recebidos no 

Hospicio extinto da Terra Santa em 30 de dezembro de 1834 (Relação dos Livros existentes 

no Cubiculo, 1834), o Catalogo da livraria d’extincto Convento de S. Felipe Neri desta Villa 

de Freixo d’Espada a Cinta, verificada a vista dos livros que existem segundo o inventario do 

dito Concelho ao qual se procedeo em execcução do que ordenara a Portaria de 27 

d’Outubro de 1835 (CONCELHO DE FREIXO D‟ESPADA Á CINTA, 1836), o Mappa da 

livraria dos Congregados de Monsão, posterior a 1834 (MAPPA, [século XIX]) e o 

Catalogus bibliothecae marianae Congregationis Oratorii Olisponensis (CATALOGUS, 

1760) – sendo este último o único impresso dentre todos os instrumentos de pesquisa das 

bibliotecas oratorianas consultados em Portugal e no Brasil, e também o único que não está 

digitalizado, mas disponível em suporte de microfilme, em Portugal. Há de se destacar ainda, 

que existiu um cuidado em identificar a procedência dos itens oriundos da Congregação do 

Oratório na Biblioteca Nacional de Portugal e na da Faculdade de Direito do Recife, o que nos 

permitirá futuramente uma investigação mais aprofundada acerca destas fontes. 

 O estudo das fontes a aqui proposto, a partir dos referenciais já enunciados, se 

organizará em três partes. No primeiro item deste trabalho será realizada uma breve 

apresentação da Congregação do Oratório, bem como um breve histórico e a apresentação de 

suas peculiaridades em relação às demais ordens, sobretudo no que tange à relativa 

independência das regras de cada localidade. No segundo item serão abordados os 

documentos referentes a Recife e no terceiro, os resultados obtidos em relação a Portugal. 

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE A CONGREGAÇÃO DO ORATÓRIO 

 A Congregação do Oratório – hoje, Confederação do Oratório, em latim, 

Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii – é uma sociedade de vida apostólica fundada no 

século XVI, no contexto das reformas tridentinas, do mesmo modo que os religiosos jesuítas, 

teatinos, barnabitas, hospitalários de São João de Deus. Em 1565, por São Filipe Néri 

fundava, em Roma, a Congregação do Oratório, voltada aos clérigos seculares. Foi 

rapidamente oficializada pela Bula “Copiosus in misericordia Deus”, de Gregório XIII, de 
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 A datação foi realizada por uma segunda mão, aparentemente posterior, que registrou com outra caligrafia e 

tinta: “Escreveu-o Antonio Per[eir]a | Prebytero da Mesma Casa no anno de 1764” (CATALOGO DOS LIVROS 

MAIS SELECTOS, [1764], f. 1). 
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1575. Uma das peculiaridades da congregação nascente era a ausência dos votos de pobreza e 

obediência. Ademais, a descentralização de estatutos marcava a Congregação do Oratório: em 

1599, surgia na França uma sociedade semelhante, que acabou sendo reconhecida como 

pertencente ao mesmo ramo. O carisma da Congregação do Oratório voltava-se à educação 

cristã da juventude e do povo, bem como às obras de caridade: 

O princípio norteador da ordem estava na formação da fé pessoal, como lembra Vivien Fialho 

da Silva Ishaq “aos pecadores à conversão, aos convertidos à perfeição” (Ishaq, 2004, p. 105). 

A ação dos seculares da ordem era no interior e visava, acima de tudo, a transmissão de 

instruções mais simples da doutrina católica, possuindo, até mesmo, um método pedagógico 

mais simples de evangelização. Através das missões intra-reino ou em suas possessões 

coloniais propagavam a fé católica, inspirados e alinhados com a ação reformadora tridentina 

(SILVA, 2013, p. 98). 

 A noção de “transmissão mais simples” da doutrina católica reforça a possibilidade do 

uso da língua vernácula por estes religiosos, conforme nos havia dito Aluízio Viegas. Em 

Portugal, era fundada em Lisboa, em 1659, uma associação de sacerdotes com o nome de 

Congregação de Nossa Senhora das Saudades, pelo Padre Bartolomeu do Quental, capelão e 

confessor da Casa Real. Assim, os oratorianos portugueses viriam a ser conhecidos também 

como “os congregados”. Em 1668 

fundava-se a Congregação dos Clérigos do Oratório de Nossa Senhora da Assunção. D. Pedro 

II, cujo reinado será decisivo para a consolidação da entidade em Portugal e no Brasil, 

demonstrar-lhe-á o interesse e o carinho particulares de quem certamente era reconhecido ao 

padre Quental pelos serviços prestados junto à nobreza quando da sua ascensão à regência 

(MELLO, 1994, p. 155). 

 Em 1671, os congregados assumiram o Hospital do Espírito Santo da Pedreira, a igreja 

e o hospício contíguo a ela. Sua presença também era marcante na Casa de Nossa Senhora das 

Necessidades e no Hospital de São José, onde serviam na capela. 

 As atividades dos oratorianos em Pernambuco foram concebidas pelo próprio padre 

Bartolomeu de Quental, antes mesmo da fundação da Congregação em Portugal, mas 

dissuadido da viagem, “enviou o padre João Duarte do Sacramento, pertencente também aos 

quadros da capela real e que fundará o Oratório de Pernambuco” (MELLO, 1994, p. 155), que 

chegou à capitania na companhia do João Rodrigues Vitória, fundando o Oratório de 

Pernambuco, no chamado recolhimento de Santo Amaro. Por sua vida consideravelmente 

ativa, não nos parece terem sido clérigos de coro, que cultivassem a música em seus diversos 

ofícios, mas terem se valido da música em suas atividades cotidianas, sobretudo as educativas. 

Tal especulação se embasa ainda pelo fato de rezarem as horas canônicas no coro, sem que 

necessariamente se faça menção ao canto: 
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Desconhece-se o texto dos estatutos redigidos pelo padre Sacramento para a casa de Santo 

Amaro. Uma notícia da sua vida descreve-os como extremamente rigorosos, no tocante às 

regras de comportamento a serem obedecidas no exterior, como na vertente interna, do 

quotidiano da comunidade, prescrevendo um “modo de vida eremítica”, para usar as palavras 

de uma representação de 1700. Nela, os religiosos deviam observar um silêncio de Trapa; 

andar descalços; jejuar o ano inteiro e passar a pão e água três vezes por semana; orar nas 

sextas-feiras durante as horas da Crucificação; rezar as horas canônicas no coro e as matinas à 

meia-noite; e habitar em celas providas apenas de esteira, cobertor, banco e de uma tábua na 

parede a modo de escrivaninha (MELLO, 1994, p. 156). 

 A transferência dos religiosos do pequeno recolhimento de Santo Amaro para Recife 

viria a ser oficializada em 1681, fundando-se a Madre de Deus, convento que marcou a 

presença oratoriana na capitania de Pernambuco, cujo acervo da Biblioteca foi posteriormente 

encaminhado à Biblioteca Pública associada ao Curso Jurídico, por meio de determinação 

régia de 9 de dezembro de 1830: 

LEI DE 9 DE DEZEMBRO DE 1830 

Extingue a Congregação dos Padres de S. Felippe Nery, estabelecida em Pernambuco, e 

applica os seus bens para patrimonio de uma casa pia de educação de Orphãos desvalidos de 

ambos os sexos. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e 

Defensor Perpetuo do Brazil. Fazemos saber a todos os Nossos subditos, que a Assembléa 

Geral Decretou e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. 1º Fica extincta a Congregação dos Padres de S. Felipp Nery, estabelecida em 

Pernambuco. 

Art. 2º Toda a propriedade de qualquer natureza, que seja, pertencente á Congregação extincta, 

passará a ser incorporada nos Proprios Nacionaes, e será consignada para patrimonio de uma 

Casa Pia, em que se recolham, e duquem os Orphãos desamparados de ambos os sexos da 

Provincia [...] 

Art. 7º A Igreja da Madre de Deos, será entregue ao Ordinario com as alfaias, que forem 

indispensaveis, para que a ponha sob a administração de um sacerdote, o quel vencerá pelo 

trabalho, e desempenho do zelo, com que deve guardar a Igreja, a quantia de duzentos e 

quarenta mil réis annuaes, e além desta, mais cem mil réis para a despeza de guizamento, e 

assio do Templo; sendo porém obrigado a residir em um dos cubiculos do Convento; a livraria 

é doada ao Curso Juridico de Olinda (COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAZIL, 

1876, p. 81-82). 

 De maneira semelhante, em um único dia – 25 de agosto – viriam a ser extintos os 

carmelitas – chamados de Theresos – e os Missionários Italianos Capuchinhos, em 1831. 

Nota-se, portanto, uma tendência à extinção das ordens. Nestes dois decretos de 1831 inexiste, 

contudo, qualquer disposição específica acerca das bibliotecas das casas religiosas, mas tão 

somente acerca dos prédios dos conventos e sua nova finalidade. 
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FONTES ORATORIANAS EM LISBOA 

 Os oratorianos chegaram a possuir, durante o século XVIII, bibliotecas com mais de 

trinta mil itens, como foi o caso da Casa das Necessidades. Chama a atenção o fato de que 

“eram autorizados a possuírem na sua biblioteca, caso desejassem, todas as obras postas no 

Index, sem qualquer exceção” (SANTOS apud VERRI, RODRIGUES, 2018, p. 6124), e de 

fato terem possuído várias delas em suas bibliotecas. Já no Catalogo dos livros mais 

selectos... ([1764], f. 2v), consta que “tem esta Livraria vinte mil volumes”. Com a Reforma 

Geral Eclesiástica de 1834, muitas bibliotecas dos Néri foram incorporadas ao patrimônio do 

Poder Público, considerada sua relevância, sobretudo no campo das ciências, em um Portugal 

que se pretendia iluminista. Dentre as dezenas de milhares de livros do Convento de Nossa 

Senhora das Necessidades de Lisboa, restam na Biblioteca Nacional de Portugal – com a 

procedência identificada pelo campo “Ant. Possuidores” do sistema digital – somente três, 

não sendo nenhum deles sobre música. Da Casa do Espírito Santo da Pedreira, também em 

Lisboa, são cento e noventa e um os volumes com procedência identificada, dentre os quais, a 

Dissertação sobre o caracter, qualidades, e antiguidades da musica, em obsequio do 

admiravel mysterio da Immaculada Conceição de Maria Santissima Nossa Senhora, feita por 

Francisco Ignacio Solano (SOLANO, 1780), fonte que tem sido estudada por Mariana Portas 

de Freitas (2018). Assim, mostra-se bastante plausível a hipótese de uma prática regular de 

ensino de música nos colégios oratorianos no século XVIII, ainda que a prática musical de 

função religiosa pelos próprios clérigos no coro nos pareça um tanto improvável. 

 São procedentes da casa da Pedreira ainda o Catalogo dos Livros mais Selectos 

([1764]) e o Relação dos livros existentes no cubículo (1834). Uma análise preliminar de 

ambos não nos revelou, contudo, menções a livros teóricos de música ou a documentos 

musicográficos. Tal análise deverá ser, entretanto, aprofundada em trabalhos futuros, uma vez 

que grande parte dos títulos das obras se encontra abreviada, sendo possível, em análise mais 

detida, que se chegue a resultados diversos dos obtidos até então. O mesmo se percebeu em 

relação ao Catalogo da livraria d’extincto Convento de S. Felipe Neri desta Villa de Freixo 

d’Espada a Cinta (CONCELHO DE FREIXO D‟ESPADA Á CINTA, 1836). 

 Quanto ao Catalogus bibliothecae marianae Congregationis Oratorii Olisponensis 

(CATALOGUS, 1760), não fica claro se este se refere à biblioteca da casa mariana dos 

oratorianos, o Convento da Casa de Nossa Senhora das Necessidades, ou se é um catálogo 

temático, com obras dedicadas à Virgem Maria. Parece-nos se tratar, pelo teor das obras, da 
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segunda hipótese. Alguns títulos sugerem eventual conteúdo musical, tais como Ave salutatio 

Angelica multiplici precularum & Himnorum serto coronata, mas ao consultá-la em versão 

digital na internet, observa-se ser uma obra de cunho teológico. Outro exemplo é Excitationes 

dormitantis anima circa Psalm. 86. Cantic. Magnificat, Salutat, Angelicam, & Antiphon. 

Salve Regina, cujo conteúdo não nos foi possível acessar. Assim, nas próximas fases da 

investigação que aqui se inicia, far-se-á necessário conferir individualmente cada obra listada 

que sugira temáticas musicais e eventuais conteúdos musicográficos. 

 Há de se destacar, finalmente, que o Arquivo Nacional Torre do Tombo também 

possui interessantes documentos em relação aos oratorianos, tais como Casa do Espírito 

Santo – Papéis vários e alguns curiosos sobre as nossas possessões ultramarinas, produzidos 

entre 1656 e 1814, um catálogo dos padres e freis falecidos, dentre outros. 

OS NÉRIS NA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

 O fundo bibliográfico procedente da Biblioteca dos Oratorianos de Recife constituiu, 

conforme já foi exposto, o ponto de partida para a constituição da biblioteca da Faculdade de 

Direito do Recife. Hoje, este fundo se limita a vinte e nove itens dos séculos XVI ao XVIII, 

além dos dois catálogos manuscritos mencionados na introdução do trabalho (OBRAS 

RARAS E VALIOSAS, 2011a, p. 15-20). Os volumes remanescentes não se aproximam 

minimamente dos mais de 1640 volumes da biblioteca oratoriana de Recife que foram listados 

no centro do século XIX (ORATORIANOS, [185-?]). Também é importante observar que 

esta Rel[ação] dos livros, que, em virtude da lei, que extinguio Congregação de S Felipe 

Neri... que os listou é um documento muito íntegro, em termos de conservação, que o 

Inventário dos livros e outros objetos desde 1839 até 1850 (ORATORIANOS, [1850]). Por 

esta razão, não chegamos a ler integralmente este último. Apesar de não terem sido 

encontrados títulos claramente alusivos à música, em um olhar inicial lançado aos dois 

instrumentos de pesquisa, não descartamos a hipótese de terem existido livros de música e 

documentos musicográficos no convento, parecendo-nos provável que estes tenham sido 

descartados ou alienados, uma vez que não interessariam diretamente ao Curso Jurídico. 

CONCLUSÃO 

 Os resultados deste estudo exploratório revelam que os oratorianos alinhavam-se à 

perspectiva iluminista, tendo tido seu auge quando substituíram os jesuítas no âmbito do 
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ensino em Portugal e no Brasil. Sua atuação foi interrompida em 1830, no Recife, e em 1834, 

em Portugal, com a Reforma Geral Eclesiástica. 

 Em relação ao mapeamento de instrumentos de pesquisa referentes à bibliotecas – 

“livrarias” – de instituições oratorianas em Portugal e no Recife, foram localizados sete destes 

instrumentos, sendo seis deles manuscritos e um impresso. Pela datação, é possível supor que 

o Catalogus... (1760) impresso fosse de uso corrente da biblioteca, bem como o Catalogo dos 

livros mais selectos...([1764]) – caso a datação atribuída pelo segundo copista seja a correta –, 

uma vez que teriam sido produzidos num período que pode ser considerado o apogeu dos Néri 

no espaço lusófono aqui estudado, sobretudo em razão da derrocada dos jesuítas no governo 

de Dom José I. Os demais, do século XIX, parecem se relacionar à extinção dos Congregados 

em Portugal e no Brasil – que já havia se tornado independente – e à transferência de seus 

bens ao Estado, nos dois casos. Na Biblioteca Nacional de Portugal, muitos fundos 

oratorianos foram separados, senão fisicamente, no acondicionamento – algo que não 

pudemos observar –, ao menos na base de dados online, que identifica procedências. Em 

Recife, não foram localizadas fontes propriamente musicais, o que talvez se explicasse pela 

pouca utilidade que teria sua transferência para o curso jurídico. 

 Já existem trabalhos a partir de fontes que se encontravam numa casa de oratorianos, 

elaborados por Mariana Portas de Freitas (2018), mas que têm se concentrado no conteúdo do 

tratado teórico de música de Francisco Solano, mais que prática musical e de ensino de 

música desenvolvida pelos oratorianos, objetivo maior da pesquisa que pretendemos 

desenvolver, tendo o presente trabalho como ponto de partida. Para tanto, constituem as 

próximas fases da investigação a leitura e análise mais detalhada dos instrumentos de 

pesquisa, a busca por fontes remanescentes que tenham interesse musical – ainda que perdidas 

nos fundos remanescentes dos oratorianos, mas que existam em outras bibliotecas e arquivos 

–, a busca pelas fontes do Arquivo Nacional Torre do Tombo e o estudo histórico centrado 

nas práticas musicais de função religiosa e de ensino de música entre os Congregados de São 

Filipe Neri. 
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RESUMO: 

O presente trabalho apresenta as soluções encontradas no processo de catalogação de fontes contendo repertório 

religioso recolhidas à capela do Hospital Dom Luiz I, em Belém-PA. Em face dos padrões de catalogação 

existentes, buscou-se um tratamento adequado às especificidades do acervo. Foi empreendida pesquisa 

bibliográfica e documental, recorrendo ainda aos referenciais de Bellotto, Nora e Gómez Gonzalez. Os 

resultados apontam para a organização por tipologia documental, em manuscritos e impressos, e o 

estabelecimento das categorias de fontes correntes e mistas como forma de adequação. 

Palavras-chave. Instrumento de pesquisa – catálogo; Arquivologia musical; Teoria das três idades documentais; 

Música religiosa; Igreja Católica; Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará. 

INTRODUÇÃO 

 Sendo as fontes de interesse para a Musicologia as mais diversas (GÓMEZ 

GONZÁLEZ et al., 2008), como igualmente diversas as situações de recolhimento destas 

fontes, especialmente no Brasil (DUARTE, 2016), um trabalho de arquivologia musical não 

poderia deixar de contemplar as especificidades de cada acervo. Mesmo em acervos pouco 

complexos, do ponto de vista da tipologia e dos gêneros musicais contidos nos documentos 

musicográficos, muitas vezes as soluções adotadas requerem alguma discussão a partir de 

uma perspectiva teórica. É este o caso do acervo da capela do Hospital Dom Luiz I, na cidade 

de Belém, estado do Pará. O hospital pertence à Benemérita Sociedade Portuguesa 

Beneficente do Pará, razão pela qual é mais conhecido na cidade como Hospital Beneficente 

Portuguesa. 

 Se as fontes recolhidas à sacristia da capela se resumem a documentos musicográficos 

contendo essencialmente música de função religiosa para o culto católico romano, fato é que 

seu recolhimento à fase permanente (BELLOTTO, 2002) paralelamente à possibilidade de 

uso litúrgico no presente suscitou um questionamento à aplicabilidade literal da teoria das três 

idades documentais aos documentos musicográficos, pelo primeiro autor, no XXX Congresso 
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da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, em um trabalho apresentado no 

simpósio temático Acervos Musicais Brasileiros (DUARTE, 2018b). Igualmente, a discussão 

do contexto em que o acervo foi constituído, a comunidade lusitana à qual serviu nas 

primeiras décadas do século XX, o papel das associações de mútua beneficência na segunda 

metade do século XIX e no entresséculos, bem como eventuais traços identitários ligados a 

este acervo foram objetos de Produção e práticas musicais religiosas na capela do hospital 

da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará: das fontes musicais históricas às 

práticas do presente, apresentado no Congresso Internacional Musicologia Transatlântica: 

Um Momento para Reflexão, do Núcleo Caravelas, da Universidade Nova de Lisboa 

(DUARTE, 2018a), cujo texto completo se encontra em fase de publicação. Tais trabalhos se 

inscrevem no âmbito do projeto de trabalho e pesquisa “Patrimônio Arquivístico-Musical no 

Pará”, desenvolvido pelo primeiro autor em seu estágio pós-doutoral junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Este projeto propõe o 

levantamento ou mapeamento de acervos, seu tratamento, o estudo e a difusão das fontes, bem 

como a formação de interessados em musicologia histórica e mais especificamente pela 

arquivologia musical. Tais ações formativas se estendem hoje pelos estados do Pará, Roraima, 

Amazonas e Rio Grande do Sul. 

 O contato entre o primeiro autor e o acervo foi intermediado pela segunda autora, que 

participou ativamente das atividades de tratamento e digitalização do acervo, bem como tem 

participado do processo de catalogação do mesmo. Sendo frequentadora das cerimônias 

religiosas realizadas na capela, a autora foi comunicada pelo padre capelão da existência de 

partituras que estavam guardadas na sacristia há muito tempo. A partir de então começou a se 

estabelecer um vínculo entre os pesquisadores que assinam este trabalho, os religiosos que são 

responsáveis pela capela e a ARQPEP, a Associação dos Amigos do Arquivo Público do Pará, 

na pessoa da conservadora-restauradora Ethel Valentina Soares, que se dispôs a confeccionar 

um invólucro para as partituras avulsas, bem como refazer uma encadernação que havia 

sofrido com o ataque de agentes biológicos. 

 Além do que Ezquerro Esteban (2016) classificou como patrimônio musical 

documental, a capela possui também um harmônio da manufatura Todeschini, que se 

encontrava em desuso há algum tempo, conforme já relatado em trabalho anterior (DUARTE, 

2018b). Após alguns reparos de vazamentos – muito elementares – promovidos pelo primeiro 

autor, o instrumento voltou a soar, tendo sido possível, em pouco tempo, reutilizá-lo com 
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praticamente todos os registros sem que o som seja interrompido por vazamentos. Uma vez 

que o rito realizado na capela é o de São Pio V, também chamado de tridentino, o repertório 

contido nas fontes se adequa, ainda hoje, às cerimônias, seja ele cantado, seja apenas tocado. 

Este foi o modo em que o primeiro autor passou a tomar parte em diversas celebrações ao 

harmônio, apenas tocando, nas missas baixas (rezadas) e, em raras execuções, acompanhando 

cantores e cantoras. O acervo que foi tratado com vistas à fase permanente passou a ter 

também uma função corrente, tendo demandado, portanto, algumas decisões quanto à 

catalogação e ao uso das fontes. A reintegração do repertório litúrgico à sua função original 

foi uma maneira encontrada para a difusão deste repertório, com vistas a restabelecer os 

vínculos diretos com a comunidade para a qual as fontes foram produzidas. A estratégia vai 

além, portanto, da pura e simples edição musical, pois visa o resgate de relações identitárias 

baseadas na memória musical da instituição e da comunidade, uma vez que se compreende 

que as identidades coletivas se baseiam, em última análise, no enquadramento de memórias 

coletivas (CANDAU, 2011). Assim, mais o arquivo se revela não apenas um lugar de 

memória na acepção de Pierre Nora (1993), ou seja, como um lugar destinado a deter o 

esquecimento de determinados passados quando inexistem meios de memória, mas também 

fonte para a construção de vínculos geradores de pertencimento, que são constitutivos das 

identidades compartilhadas. 

 Em face deste cenário, deu ensejo ao presente trabalho o seguinte problema: quais os 

critérios mais adequados para a organização e catalogação do acervo da capela do Hospital 

Dom Luiz I, da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, considerando o fato 

de que todas as fontes contêm música ritual católica e que parte deste repertório pode voltar às 

práticas musicais, ou seja, à fase corrente nas missas de rito tridentino? A fim de respondê-la, 

recorre-se à teoria das três idades documentais presente em Bellotto (2002), com a necessária 

leitura crítica que esta demanda quando de sua aplicação aos documentos musicográficos, os 

quais, sendo possível compreender a linguagem musical neles utilizada, sempre podem 

retornar à sua função primária (DUARTE, 2018b). 

 Conforme explanado detalhadamente em trabalho apresentado no Congresso da 

ANPPOM (DUARTE, 2018b), o patrimônio musical ligado à capela do hospital não se 

resume ao chamado patrimônio musical documental, na taxonomia de Ezquerro Esteban 

(2016), mas se estende ao patrimônio musical espacial, considerando-se a capela como o 

espaço destinado às práticas musicais do passado, e o patrimônio musical organológico. A 
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última categoria, o patrimônio propriamente musical – de caráter imaterial, evanescente – foi 

alcançado com a restituição do repertório aos ritos, perfazendo assim a integração entre todas 

as categorias. Diante deste cenário, o presente trabalho propõe-se a discutir uma classificação 

do patrimônio documental que mais se adéque às demandas dos colaboradores da pesquisa, ou 

seja, dos responsáveis pela custódia dos documentos, sem perder de vista critérios acadêmicos 

para fazê-lo. 

 No primeiro item deste trabalho será apresentado um breve histórico da entidade 

custodiadora, certo aprofundamento acerca das atividades das religiosas que possibilitaram a 

constituição do acervo – as Filhas de Santana – no Brasil, e particularmente no Pará, e da 

constituição do fundo documental em questão. Em um segundo momento, será feita uma 

breve descrição do acervo – das fontes e das obras nelas contidas –, passando-se, por fim, aos 

critérios estabelecidos para a catalogação das fontes. 

SOCIEDADES DE MÚTUA ASSISTÊNCIA, AS FILHAS DE SANTANA E AS SUAS 

ATIVIDADES EDUCATIVAS, HOPITALARES E MUSICAIS 

 Dentre os diversos tipos de organizações colaborativas que marcaram a história do 

Brasil, desde as antigas irmandades coloniais, até o modelo de previdência vigente – que 

gradativamente enfraquecido na atual gestão do país e na anterior –, merecem destaque as 

associações de mútua assistência do Império e Primeira República, as sociedades 

beneficentes. A definitiva separação – ao menos no plano oficial – entre Estado e Igreja, o 

clima anticlerical que marcou o Ocidente desde o Iluminismo, as tentativas de apagamento do 

passado colonial a partir da República, bem como a aceitação de outros cultos para além do 

catolicismo romano parecem fatores possíveis para que se compreenda para o fortalecimento 

de tais associações em detrimento das irmandades. Tais sociedades se organizavam em torno 

de interesses comuns dos associados, das atividades profissionais por eles desenvolvidas, ou 

mesmo em razão de sua procedência, no caso de estrangeiros. Exemplificam tais sociedades 

da segunda metade do século XIX: 

1. Sociedades Beneficentes – Mutuais (Gerais): Sociedade Brasileira de Beneficência, 

Sociedade União Beneficente das Famílias Honestas [...] 2. Sociedades Beneficentes de Ofício 

(Categorias Profissionais): [...] Associação Dramática Beneficente dos Artistas Portugueses 

[...] 3. Sociedades Beneficentes de Classe (Vários Ofícios): Sociedade União, Trabalho e 

Moralidade [...] 4. Sociedades Beneficentes de Libertos: Associação Beneficente Socorro 

Mútuo dos Homens de Cor [...] 5. Sociedades Beneficentes de Imigrantes e/ou Comemorativas: 

Sociedade Francesa de Socorros Mútuos, Sociedade Portuguesa de Beneficência, Sociedade 

Alemã de Beneficência, Sociedade Comemorativa da Independência do Império, Associação 

de Socorros Mútuos Açoriana Cosmopolita [...] 6. Sociedades Beneficentes Regionais [...] 7. 
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Sociedades Beneficentes Filantrópicas: [...] Sociedade Filantrópica dos Artistas [...] 8. 

Sociedades Beneficentes de Empresários e Comerciantes (JESUS, 2007, p. 147-149). 

 Ademais, como pudemos explicar em outro trabalho (DUARTE, 2018a), tais 

associações espelhavam inclusive o sistema público de saúde no período, que buscava, de 

certo modo, terceirizar as atividades, subvencionando associações e tendo na caridade das 

classes mais abastadas um modelo de atendimento que acabava por gerar dependência 

daqueles que dependiam de tal modelo. 

 Paralelamente, desenvolvia-se no Brasil e em todo o universo católico um movimento 

ou uma autocompreensão da Igreja institucionalizada que buscava reagir às mudanças de 

status de religião oficial, com uma série de direitos que lhe eram julgados naturais, que 

decorria de suas relações com o poder secular – no caso do espaço luso-brasileiro, o sistema 

de Padroado. Este novo movimento ou autocompreensão ficou conhecido como 

Romanização, e decorria diretamente do Ultramontanismo. A premissa deste último era a 

obediência à autoridade daquele que se encontrava além dos Alpes – “ultra montanus” –, ou 

seja, às decisões papais mais do que aos sínodos locais. A Romanização levou isto às últimas 

consequências ao oficializar a infalibilidade papal e ao buscar controlar os ritos católicos em 

todas as regiões em que a Igreja Católica se encontrava, difundindo o modelo tridentino de 

maneira rígida e reprimindo, muitas vezes, as devoções populares (DUARTE, 2012). 

 Outra característica da Romanização no Brasil foi a vinda de congregações religiosas 

que antes não se encontravam em solo brasileiro, a partir da segunda metade do século XIX. 

Tais religiosos concentravam-se não apenas nas atividades clericais, mas estendiam sua 

atuação à educação – que não era mais monopólio da Igreja, mas nem por isto existiu algum 

veto a que esta continuasse atuando no segmento –, na saúde e outros. Ademais, ordens 

religiosas que haviam sido enfraquecidas desde as ações do Marquês de Pombal, no século 

XVIII, tais como beneditinos e franciscanos, receberam uma nova onda migratória de 

religiosos que as revitalizou. Dentre as muitas congregações que desembarcaram no Brasil no 

período, estavam as Filhas de Santana, que viriam a atuar no Hospital Dom Luiz I, 

constituindo o acervo aqui estudado. 

 Para que mais bem se compreenda um acervo e se elabore um instrumento de pesquisa 

mais eficiente, buscamos conhecer detalhadamente a instituição que o produziu (BELLOTTO, 

2002; GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008). Por esta razão, e para que também se possa 

compreender possíveis ligações entre este acervo e outros que ainda possam se conservar na 
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mesma cidade, buscaremos apresentar um breve histórico das Filhas de Santana, a partir de 

um livro comemorativo da congregação publicado em 1934 e reimpresso em 2009 (BODAS, 

1934). 

 A fundadora da congregação foi uma viúva genovesa, Rosa Maria Benedetta Gattorno 

(1831-1900), que após seu ingresso na vida religiosa passou a chamar-se Anna Rosa. Tendo 

se casado aos vinte e um anos, rapidamente viriam a falecer seu esposo e seu filho, de modo 

que Rosa Maria resolveu abandonar a vida secular e dedicar-se ao cuidado dos mais 

necessitados de seu tempo. Assim, aos vinte e sete anos de idade instituiu a congregação com 

objetivos caritativos, sendo que, aos oito de dezembro de 1866, fundava, com a aprovação de 

Pio IX, seu Instituto das Filhas de Sant‟Anna, em Roma (BODAS, 1934). Em 2000, Rosa 

Gattorno foi declarada beata por João Paulo II. 

 A vida de trabalho ativo das religiosas parece um dos fatores que impulsionou a rápida 

difusão das atividades da congregação por outros países, de modo que, passados apenas 

cinquenta anos da fundação – e trinta e quatro da morte da fundadora –, as Filhas de Santana 

já se encontravam em diversas regiões da Itália, na Espanha, Peru, Bolívia, Alemanha, França, 

Inglaterra, “África e Egito”
68

 (BODAS, 1934, p. 25). 

 No Brasil, a atuação das religiosas foi intensa e parece ter tido início pelo Estado do 

Pará, que se encontrava à época em sua Belle Époque, decorrente do exitoso ciclo econômico 

da borracha. Neste cenário, as freiras italianas assumiram a administração da Santa Casa de 

Misericórdia em 1884. Ademais, assumiram posteriormente – por meio de sucessivos 

contratos com instituições dedicadas à saúde – o Hospício dos Alienados, o Hospital Dom 

Luiz I, o Hospital “Domingos Freire”, para tuberculosos, o Asylo de Mendicidade e o 

Hospital São Sebastião. Acerca do Hospital Dom Luiz I: 

Em 1896 a Direcção, tendo como presidente o benemérito Sr. Joaquim da Silva Vidinha, 

decidiu de assumir toda a responsabilidade e contractou com a Superiora do Hospital da Santa 

Casa, dez Irmãs da Congregação das Filhas de Sant‟Anna [...] e no dia 7 de Abril de 1897, 

chegaram da Italia as dez Religiosas que, no dia 9 do mesmo mez, tomaram conta da 

Administração interna do hospital (BODAS, 1934, p. 73-74). 

                                                           
68

 A obra comemorativa das bodas de ouro da congregação não especifica claramente em quais países ou regiões 

da África as religiosas atavam naquele momento. Ao distinguir o Egito do restante do continente, já revelava 

uma impropriedade que ainda hoje se mantém até mesmo em trabalhos acadêmicos, a de tomar a África como 

um espaço aparentemente monolítico, de culturas e populações uniformes. 
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 O papel da música era bastante destacado na atuação das religiosas, mesmo nas 

instituições dedicadas à saúde, uma vez que estas possuíam capelas, como atesta o acervo 

aqui estudado. No Asilo de Mendicidade do Pará, por exemplo: 

Em Novembro de 1927, este Asylo celebrou dignamente as bodas de prata de sua fundação. As 

oito horas foi celebrada a S. Missa por sua Excia. D. João Irineu Joffily, Arcebispo Diocesano 

[...] No tempo da Missa, foram executados cânticos religiosos pelas alumnas do Orphanato, que 

vieram passar amigavelmente o dia com as asyladas. Terminou-se a linda festa com o canto do 

Te-Deum [...] (BODAS, 1934, p. 98). 

 No ramo da educação, as Filhas de Santana assumiram as atividades do Orphanato 

Antonio Lemos, do Instituto Gentil Bittencourt e do Collegio Santa Rosa, sendo até hoje as 

responsáveis pelas duas últimas instituições de ensino. Em tais instituições, a música também 

tinha papel de destaque, cujo ensino era de responsabilidade das próprias religiosas. No 

Orphanato Municipal Antonio Lemos, por exemplo, “a instrucção que é dada ás orphans é a 

seguinte: Ensino até a V.ª classe elementar, estudo de cathecismo, gymnastica e, para 

algumas, musica e desenho. Aprendem a remendar, bordar, fazer cosinha, tratar do jardim e 

lavar a roupa” (BODAS, 1934, p. 85). Já no Instituto Gentil Bittencourt: 

A obra continua, presentemente, sempre com maior incremento: a Communidade consta de 24 

Irmãs, treze italianas, e onze brasileiras; as alumnas orphãns são 180, e as aulas confiadas á 

professoras externas. As aulas do curso primário, trabalho manual, desenho e musica são a 

cargo das Irmãs; todas progridem com resultado satisfactorio (BODAS, 1934, p. 111). 

 Uma fotografia do Instituto (Figura 1) chama a atenção pela quantidade e diversidade 

de instrumentos que as internas estudavam: 
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Figura 1 – Instituto Gentil Bittencourt: grupo de pensionistas (BODAS, 1934, p. 110) 

 É perceptível não apenas a diversidade instrumental, mas também o domínio técnico 

musical das religiosas que formavam as educandas. Como é bastante sabido, a música 

compunha o quadro das virtudes femininas na Belle époque, mas também poderia constituir 

uma via de atuação profissional. No caso de um instituto das religiosas no Amazonas: 

Entram innumeras orphãns na primeira edade, desprotegias, sem rudimentos religiosos e 

instructivos, e sáem creaturas completas, modeladas pelo christianismo, que se espalham, mais 

tarde, pela religião, pelo magistério, pela socuedade como irmãs, como professoras, como mães 

de familia. Encontram aprendizagem domestica, intellectual, artística; pódem dirigir, mais 

tarde, casas, escolas e levam a bôa semente moral e religiosa pela capital e pelo interior do 

Estado, corrente de maior amparo e instrucção. Prestam serviços á administração publica, 

responsabilisando-se por trabalhos manuaes, como estufos, bordados, etc. As que têm vocação 

pela musica e pintura, tem encontrado ponto de apoio do “Instituto”, sob orientação das Irmãs 

(BODAS, 1934, p. 60). 

 Trata-se do Instituto Benjamin Constant, que hoje funciona como escola técnica, em 

Manaus, sob a gestão pública. Semelhantemente ao que ocorreu no Pará, mas em menor 

escala, as religiosas assumiram ainda no estado do Amazonas a Santa Casa de Misericórdia, o 

Instituto Benjamin Constant e Hospital Beneficência Portuguesa, coetâneo do Hospital Dom 

Luiz I, de Belém. Ainda na Amazônia, no Estado do Maranhão as religiosas foram 

responsáveis, por algum período, pela Santa Casa de Misericórdia e pela Casa dos Expostos. 

Em outros estados do Nordeste, sua atuação também foi intensa, particularmente em 

Pernambuco, à frente do Hospital de Alienados, do Asylo de Mendicidade (Recife), Hospital 
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Oswaldo Cruz, Leprosário de Pernambuco, Hospital Portuguez e da Casa de Bezerros, além 

de terem fundado no estado uma casa dedicada ao Noviciado das Irmãs de Sant‟Anna. Sobre a 

inauguração deste último, em Recife, no ano de 1899: 

As 2 horas da tarde foram para a Cappella as religiosas e aspirantes; o Rev. Snr. Prior [Dom 

Foillão Lhermitte, do Mosteiro de São Bento de Olinda], abriu o Sacrario, e a cantochão 

alternado com a Comunidade, entuou o hymno Te Deum Laudamus e depois o Tantum Ergo 

pondo na occasião de dar a benção as duas bandas da estola sobre a Ambula, Eis como se deu a 

primeira benção Solemne na casa do Noviciado” (BODAS, 1934, p. 89). 

 Ainda no Nordeste, o Hospital “Jovino Barreto” e o Orphanato “P.
e
 João Maria”, no 

Rio Grande do Norte, o Hospital Sobral, no Ceará e o Hospital Santa Isabel, na Bahia foram 

confiados às religiosas. No Sudeste, sua atuação, em 1934, havia se dado ou ainda se 

mantinha na Casa de Saúde “Dr. Eiras”, na Casa Santa Ignez, no Patronato de Menores e no 

Asylo S. Luiz e no Asylo N. S. de Pompeia, todos no Rio de Janeiro, na Casa de Caridade São 

Vicente de Paulo, em Caxambú, Minas Gerais, e no Hospital “Francisco Rosas”, em Espírito 

Santo do Pinhal, São Paulo. Desta ampla atuação, algumas semelhanças são notórias, 

interessando particularmente a este trabalho a relação das religiosas com as sociedades de 

mútua assistência dos lusitanos, que, no caso do Pará, havia sido fundada como Benemérita 

Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, em 1854 (HISTÓRIA, 1974). Ademais, a 

presença das religiosas no Nordeste pode contribuir para a compreensão da circulação de 

obras sacras de compositores brasileiros não-canônicos, como era o caso de dom Marcolino 

Dantas, primeiro arcebispo de Natal-RN. Há diversas composições de Dantas em um caderno 

de música das religiosas recolhido ao acervo (CADERNO DE MÚSICA, [século XX], f. 21). 

UMA BREVE DESCRIÇÃO DO ACERVO DO HOSPITAL DOM LUIZ I 

 Em nossas atividades, buscamos proceder à digitalização, higienização, estabilização, 

organização, acondicionamento (em parceria com a Associação de Amigos do Arquivo 

Público do Estado do Pará), digitalização e a produção de um instrumento de pesquisa 

eficiente para os consulentes diretos do acervo, mas também para a comunidade externa. O 

acervo acumulado pelas Filhas de Santana é composto por fontes manuscritas, impressas e 

mistas – encadernações de manuscritos e impressos – contendo essencialmente repertório de 

função religiosa adequado aos ritos católicos romanos, no modelo litúrgico anterior ao 

Concílio Vaticano II (1962-1965), a missa tridentina. 

 Compõem este acervo coletâneas de cânticos religiosos próprios da Restauração 

Musical Católica (DUARTE, 2018a), ou seja, aqueles compostos de acordo com as normas do 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

92 

motu proprio sobre a música sacra de Pio X, datado de 1903, tais como Harpa de Sião, 

Coleção F.T.D. e outras; cadernos de música contendo música vocal com acompanhamento 

de instrumento de teclado, apenas vozes ou obras instrumentais de função religiosa; impressos 

de música avulsos, cadernos de música manuscritos, bem como encadernações em que 

manuscritos e impressos integram o mesmo volume. Somam ao todo trinta e quatro itens de 

documentos musicográficos e quatro contendo letras de cânticos e dois classificados como 

“Outros”. 

 Dentre as características musicais mais identitárias do acervo, é possível citar a 

presença de composições dedicadas a Santana, a patrona da congregação religiosa, dois 

cadernos de música encadernados com capas da obra Essais des produits pharmaceutiques | 

Compagnie Parisienne des Couleurs d’Aniline, a Creil (Oise), revelando a aproximação entre 

os ambientes hospitalares inerentes às atividades das religiosas em Belém e as práticas 

musicais na capela, bem como a presença de uma coletânea de cânticos religiosos editada pelo 

padre português Luís Rodrigues, impressa no Porto, em 1937, incomum em outros acervos 

brasileiros, o que sugere que tenha sido adquirida pela própria comunidade lusitana integrada 

à sociedade de mútua assistência, para uso das religiosas que administravam o Hospital Dom 

Luiz I e, consequentemente, sua capela (DUARTE, 2018a). Ademais, obras de circulação 

recorrente no país na primeira metade do século XX também se encontram no acervo, como 

aquelas de autoria de Lorenzo Perosi, dos frades Pedro Sinzig e Basílio Röwer, do religioso 

verbita João Batista Lehmann e outros. O repertório contido nas fontes e sua inserção no 

panorama local e mais amplo – no movimento da Restauração Musical Católica – foi tema do 

trabalho apresentado na Universidade Nova de Lisboa, e poderá ser em breve consultado, 

quando as Actas do evento forem publicadas (DUARTE, 2018a). 

ESTABELECENDO CRITÉRIOS PARA UM INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 Conforme explanado anteriormente, a reinserção de algumas fontes nas práticas 

musicais atuais demandou a primeira decisão: conservá-las nas mesmas categorias das demais 

ou criar uma categoria de fase corrente? A opção foi pela segunda possibilidade. Tais itens 

foram classificados com cotas designadas pela letra “C”, ao passo que o primeiro nível de 

organização das fontes recolhidas à fase permanente é numérico. São quatro os volumes 

destinados à fase corrente, que apesar de sua antiguidade, encontram-se em bom estado de 

conservação e são bastante recorrentes em acervos musicais brasileiros: um exemplar da 

Harpa de Sião, de João Batista Lehmann, dois volumes da Coletânea F.T.D. (Frère 
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Théophane Durand), dos irmãos maristas, contendo os acompanhamentos aos cantos 

religiosos, e uma coletânea de cânticos de título Coleccion de misterios, para solemnizar el 

rosario cada dia del mes de Maria, organizada por Francisco P. de Lémus, todas elas 

impressas. Quanto aos itens recolhidos à fase permanente, contendo todos eles repertório 

ritual, restava definir os critérios para estabelecer categorias. A primeira possibilidade seria 

relativa à função ritual do repertório contido nas fontes. Ocorre, entretanto, que tais funções 

misturam-se, quando presentes nas coletâneas e nas encadernações, que representam parte 

considerável do acervo. Assim, optou-se pela tipologia do material, resultando nas seguintes 

categorias: 01 – Coletâneas impressas; 02 – Encadernações mistas, de impressos e 

manuscritos; 03 – Cadernos de música manuscritos; 04 – Partituras avulsas impressas; 05 – 

Partituras avulsas manuscritas; 06 – Letras de músicas; 07 – Outros. Tal opção viabiliza o 

acondicionamento dos documentos avulsos de maneira sequencial, o que garante uma 

conservação mais eficiente. O segundo nível das cotas (também de dois dígitos) diz respeito 

às fontes individuais. 

 Uma vez definido o sistema de acondicionamento e atribuição das cotas, restava a 

questão dos campos de descrição no instrumento de pesquisa. A presença das encadernações 

exigia o estabelecimento de três níveis de descrição, que passaram a serem representados por 

números, no instrumento de pesquisa, no campo “Conteúdo”. O primeiro nível é o do próprio 

volume e está expresso na cota. O segundo nível é acrescido a este na descrição. Uma 

partitura avulsa que integra uma encadernação mista passa a ser descrita numericamente com 

“1.”, “2.” etc., e obras contidas dentro de coletâneas que foram encadernadas junto a outros 

volumes, com descritores de segundo nível (“1.1.”, “1.2.” etc.). Tais códigos não integram, 

entretanto, as cotas, pois não se referem a fontes, mas às obras nelas contidas. Estabelecido tal 

critério, restava a definição dos demais campos a serem inseridos no catálogo. Título, data e 

autoria são títulos necessários e bastante claros quando se trata de volumes individuais, mas 

tornam-se um desafio quando se pensa nas encadernações de diversos volumes. Foi então 

estabelecida a seguinte sequência de campos: 1. Código (cotas); 2. Título; 3. Conteúdo; 4. 

Autoria; 5. Datação; 6. Copistas, proprietários, intérpretes e outros nomes que eventualmente 

constem nas fontes; 7. Local; 8. Observações. A disposição do campo “Conteúdo” antes de 

outros, tais como “Autoria”, “Datação”, “Outros nomes” e “Local” possibilita que se 

identifiquem, de maneira individual, dados relativos a cada um dos documentos que constam 

das encadernações e/ou das obras neles contidas. Assim, a datação de cada documento 

encadernado ou sua autoria acaba por obedecer à numeração constante do campo “Conteúdo”. 
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CONCLUSÃO 

 Ante as peculiaridades das fontes que integram o acervo, várias delas encadernações 

de tipo misto, contendo repertório relativamente uniforme quanto à função litúrgica, porém 

diversos no tocante aos gêneros (missas, cantos religiosos populares, ladainhas e coetâneos), 

bem como o interesse pela reinserção de algumas fontes nas práticas musicais do presente, 

foram estabelecidos critérios de organização que buscassem atender primeiramente às 

necessidades dos consulentes e usuários locais do acervo, para então se pensarem nas 

adequações aos modelos existentes. 

 A tabela abaixo ilustra algumas classificações de fontes, uma vez que a produção do 

instrumento de pesquisa encontra-se em curso. A descrição tem sido realizada em tabela, no 

aplicativo MS Excel (Figura 2), sendo uma proposta futura a utilização de malas-diretas em 

MS Word, para a elaboração do catálogo em formato de impressão. A este será integrada uma 

breve descrição histórica da instituição, das atividades das religiosas no Brasil e um estudo 

sobre o conteúdo do acervo. 

 

Figura 2 – Tabela com a descrição (em curso) do acervo do Hospital Dom Luiz I para a 

elaboração do catálogo de fontes 

 Em uma futura fase de expansão do projeto, busca-se expandir os estudos e realizar 

ações semelhantes junto a instituições que estiveram ou ainda se encontram sob a 

responsabilidade das religiosas Filhas de Santana, uma vez que sua atuação na Amazônia e 

em outras partes do país constitui um importante marco, tanto no âmbito litúrgico-musical das 

capelas das instituições hospitalares, quanto para a educação formal e musical de considerável 

quantidade de estudantes no entresséculos. 
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PAXECO DO GRÊMIO LITERÁRIO PORTUGUÊS EM BELÉM-PA: 

EM BUSCA DE LIGAÇÕES COM PRÁTICAS MUSICAIS 

Fernando Lacerda Simões Duarte
69

 

RESUMO: 

Na Biblioteca do Grêmio Literário Português do Pará há um documento musicográfico impresso em 1733, 

relativo à ordem dos agostinianos com uma indicação manuscrita: “N.sa S. Da Graça de Lyx.a”. Neste trabalho 

busca-se compreender as possíveis ligações do documento com práticas musicais pretéritas, bem como com o 

contexto brasileiro. Foi realizada pesquisa documental também no Convento da Graça e na Biblioteca Nacional, 

em Lisboa. Os resultados apontam para a possível aquisição após a extinção das ordens religiosas, em 1834, bem 

como para a localização de fontes correlatas em Lisboa. 

Palavras-chave. Música religiosa; Igreja Católica; Catálogo de bibliotecas extintas; Pesquisa documental in 

loco; Igreja e Convento da Graça de Lisboa; Ordem de Santo Agostinho. 

INTRODUÇÃO 

 Em uma reportagem de doze de novembro de 2018, Pedro Alves e Pepita Ortega 

anunciavam, no jornal Estadão, que Livros raros são descobertos em acervo de biblioteca do 

Pará: Biblioteca Fran Paxeco, em Belém, conta com cerca de 40 mil livros antigos, e 

algumas raridades foram encontradas (ALVES; ORTEGA, 2018). Nesta reportagem, os 

autores destacam a considerável quantidade de 1165 volumes contendo a obra de Camilo 

Castelo Branco, na Coleção Camiliana, bem como algumas obras dos séculos XVI a XVIII, a 

partir de apontamentos de especialistas consultados. Acerca da raridade do acervo, 

O volume de Chronographia y Repertorio de los Tiempos da biblioteca é o segundo a ser 

encontrado fora da Espanha, aponta a especialista em preservação de patrimônio Ethel Soares. 

Existem só outros sete exemplares no mundo. Publicado em 1585, o livro do astrônomo 

espanhol Francisco Vicente de Tornamira trata de temas como a criação do universo e o 

movimento dos planetas e as constelações (ALVES, ORTEGA, 2018). 

 Fomos também convidados a comentar algum volume de interesse para a área da 

Música, que se encontrasse entre os quatrocentos volumes da seção de obras raras. Sendo um 

número razoável de volumes que teria este interesse – que atualmente têm sido objeto de um 

artigo que deveremos submeter a um periódico ainda no primeiro semestre de 2019 –, 

apresentamos à jornalista Pepita Ortega três possibilidades que nos pareciam interessantes e 

ela optou pelo volume que é tema deste trabalho: 
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A biblioteca descobriu ainda Manuale Processionum, obra de 1733 que contém as canções da 

Ordem dos Agostinianos Descalços. “O livro chama a atenção não por critério de ineditismo, 

mas por sua presença em um acervo brasileiro”, aponta Fernando Lacerda, pesquisador da 

Universidade Federal do Pará. Essas descobertas são fruto de um trabalho de recuperação e 

catalogação capitaneado por Ethel. Há cerca de três anos, ela tenta reorganizar as obras que 

compõem o acervo. [...] O esforço para a restauração do acervo é árduo, mas a equipe é 

pequena. Segundo Ethel, apenas ela e uma bibliotecária são as responsáveis pela catalogação 

dos [sic] obras. Existe um inventário dos livros da biblioteca, mas ele está incompleto 

(ALVES, ORTEGA, 2018). 

 Tivemos o primeiro contato com o acervo dos séculos XIX e XX da Biblioteca Fran 

Paxeco – disponível para consulta pública – em uma de nossas pesquisas de campo para a 

realização de nosso projeto de estágio pós-doutoral Patrimônio Arquivístico-Musical no Pará: 

preservação, estudo e difusão da memória musical de tradição escrita. Apesar do acesso às 

obras raras ser bastante restrito e de não termos qualquer vínculo formal com o Grêmio 

Literário Português, tampouco integrarmos o projeto de recuperação e aprofundamento da 

catalogação – realizado inicialmente por profissionais e estudantes da Universidade Federal 

do Pará, há mais de três décadas (ABUD, MOTA, SANTIAGO, 1985) –, nos foi possível 

acessar as obras raras na companhia da restauradora / conservadora Ethel Valentina Soares, a 

quem registramos nosso profundo agradecimento. Atualmente, há uma impossibilidade de 

acesso às obras, para a realização da nova catalogação e digitalização de volumes, sob a 

responsabilidade de Ethel Soares. Na ocasião, pudemos produzir imagens digitais – fotografia 

com câmera compacta – do Manuale Processionum (1733), integralmente, e de outras fontes 

de interesse para o estudo da Musicologia, do todo ou de parte dos livros. O Manuale foi 

impresso na Lisboa Oriental
70

, para uso dos agostinianos eremitas descalços de Portugal. O 

volume que integra a Biblioteca Fran Paxeco traz uma anotação manuscrita que reforça sua 

utilização pelos religiosos da ordem ao indicar que integrava o acervo de “N.
sa

 S. Da Graça de 

Lyx.
a
” (Figura1), ou seja, do Convento de Nossa Senhora da Graça, em Lisboa. 
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 A explicação da divisão de Lisboa em Oriental e Ocidental pode ser encontrada no documento Geografia 

Particular Na qual se dá noticia Da fundação dos Conventos da Ordem Dos Eremitas Calçados de Sancto 

Agostinho Nesta Provincia de Portugal e Conquistas E De Suas Missões Ultramarinas, de 1836 (in AZEVEDO, 
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Pedro, S. João da Praça, S. Marinha, S. Cruz do Castello, S. Bartholomeu, e S. Vicente de Fora”. 
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Figura 1 – Folha de rosto do Manuale Processionum (1733) presente na Seção de Obras 

Raras da Biblioteca Fran Paxeco, em Belém-PA. Note-se a anotação indicando ter pertencido 

a Nossa Senhora da Graça de Lisboa, indicando provavelmente o primeiro possuidor, bem 

como o carimbo da entidade custodiadora atual. 
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 Tendo em vista a relativa raridade de fontes musicais produzidas anteriormente à 

segunda metade do século XVIII em acervos brasileiros
71

, a presença de um volume de 1733 

chamou-nos a atenção, levando-nos a formular as seguintes questões, que constituíram o 

ponto de partida para a elaboração deste trabalho: por qual razão o Manuale Processionum 

dos Agostinianos Eremitas Descalços integra o acervo da Biblioteca Fran Paxeco do Grêmio 

Literário Português do Pará? Sua presença no acervo testemunharia uma prática musical local 

– encontrando-se no Pará anteriormente à fundação do Grêmio Literário – ou teria sido 

incorporado ao acervo por compra diretamente da Europa para integrar a coleção da 

biblioteca? A fim de responder a tais questões, partiu-se do entendimento de que bibliotecas 

também podem ser lugares de memória, no sentido formulado por Pierre Nora (1993), ou seja, 

elas podem ser testemunhos de um passado com o qual não há vínculos de continuidade, de 

modo a impedir que o avanço da história o apague da memória
72

. 

 Cabe-nos, portanto, buscar compreender quais memórias as bibliotecas podem revelar. 

Vislumbramos ao menos três possibilidades: a da confirmação da existência de determinadas 

obras que, dada sua raridade, se pode por sob suspeita; da utilização desta obra em 

determinados ambientes e contextos; e a da circulação da fonte entre diferentes coleções – da 

biblioteca às particulares ou à incorporação por outra biblioteca. Acerca das bibliotecas de 

ordens e congregações religiosas, recorremos às palavras de José Adriano Carvalho: 

Como em outros domínios, a diferença entre ler e colecionar também passa pelo número..., 

diferença que, algumas vezes, explicará melhor que outras oposições – por exemplo, corte / 

periferias – as diferenças entre bibliotecas de gente do mesmo grupo social e de poder 

econômico igual ou semelhante ou de casas da mesma ordem religiosa..., se bem que, neste 

último caso, a função específica de “casa de estudos” que a casa desempenhava ou 

desempenhara possa ter contribuído para acumular e dispor de saberes traduzido [sic] em 

livros... Mas, acumular e dispor é, como estaremos de acordo, o princípio de toda colecção 

digna de tal nome... E desde este ponto de vista e pelo atinente às livrarias das casas das ordens 

e institutos religiosos, estamos em crer – mas haverá, algum dia, que fazer tal prova – que as 

pequenas bibliotecas serão, por tudo o que acabamos de deixar sugerido, mais significativas de 

orientações e de necessidades de leitura real que os grandes depósitos bibliográficos... A 

própria existência de uma determinada obra – mesmo que num único exemplar – nesses 

pequenos núcleos bibliográficos poderá revestir um significado mais preciso do que integrada 

numa série de obras do mesmo gênero ou idêntico numa grande livraria (CARVALHO, 1998, 

p. 2-3). 

 Apesar de reconhecermos que as colocações de Carvalho têm fundamento e fazem 

sentido, e de a fonte em questão ter integrado o acervo de uma grande biblioteca, da maior 
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 Embora tenhamos recebido, por meio de relato informal, a informação de que algumas coleções de particulares 

no Brasil conservam documentos musicográficos muito anteriores a esta datação. 
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 Esta discussão também foi realizada em nosso trabalho Em busca de vestígios das práticas musicais da 

Congregação do Oratório no espaço luso-brasileiro: um estudo exploratório a partir de procedimentos 

paleoarquivísticos, que também se encontra publicado nestes anais. 
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casa de formação agostiniana de Portugal e Espanha, o Manuale Processionum (1733) era um 

livro claramente funcional por se tratar de uma coleção de cantos para uso da Ordem dos 

Frades Eremitas Descalços de Santo Agostinho em seus serviços religiosos. Assim, não nos 

parece ter se tratado de mais uma fonte para consulta dos estudantes e clérigos, numa ampla 

biblioteca, mas de uma fonte funcional, relacionada às funções religiosas ao longo de parte 

considerável do ano litúrgico. Nossa busca por vestígios de eventuais conexões entre a fonte 

em questão e algum contexto de práticas musicais passará, entretanto, pelos catálogos da 

Livraria do Convento da Graça de Lisboa. Recorrer-se-á, portanto, àquilo que Paulo Castagna 

(2006) chamou de paleoarquivologia, ou seja, o estudo de um acervo não pelo próprio acervo, 

mas por descrições legadas ao presente, inclusive quando estes foram total ou parcialmente 

destruídos. No caso da Livraria da Graça, seu acervo sofreu um profundo impacto, decorrente 

da Reforma Geral Eclesiástica, ocorrida em Portugal em 1834, tendo sido quase totalmente 

disperso em outras coleções, fora do convento. Ainda, segundo Castagna, 

A paleoarquivologia musical foi concebida sob o conceito de cripto-história da arte, tal como 

definido pelo historiador português Vítor SERRÃO (2001). De acordo com esse autor, a cripto-

história da arte dedica-se ao estudo do patrimônio artístico desaparecido, porém descrito em 

inventários, plantas, desenhos preparatórios, registros de laboratório, fotografias de obras 

alteradas, fragmentos, etc. Tal conceito, embora novo, foi criado para fundamentar uma prática 

historiográfica que já existia há algum tempo, mas ainda não conscientizada de forma teórica. 

Por esse motivo, Serrão afirma que “a novidade do conceito reside, assim, na consciência 

reforçada que pode ser atribuída à „obra artística morta‟ e à possibilidade de organizar o 

inquérito a seu propósito segundo bases de investigação sólidas (SERRÃO, 2001:12).” Uma 

conseqüência importante da adoção desse conceito é o interesse pela conexão entre as obras 

descritas e sua obrigatória inter-relação com o espaço, o tempo e a sociedade, em detrimento 

do estudo preferencial das obras-primas. 

Em realidade, boa parte do que denominamos história da música, no Brasil, pode ser mais 

propriamente denominada cripto-história da música, uma vez que foi predominantemente 

escrita não com base nas composições musicais em si, mas valendo-se apenas de suas 

descrições ou mesmo de seus títulos. A cripto-história e a paleoarquivologia musical que aqui 

interessam, entretanto, não são aquelas que evitam a abordagem da música para dar preferência 

às fontes que a descrevem, mas sim as que relacionam essas descrições com as obras e fontes 

remanescentes, conectando-as ainda a informações históricas, biográficas, litúrgicas, 

arquivísticas e outras, sempre com a finalidade de desvendar aspectos obscuros da prática e da 

produção musical (CASTAGNA, 2006, p. 41). 

 Poderíamos ir além nesta discussão se considerarmos que, diferentemente do que 

ocorre com as artes plásticas, a música é evanescente, e as informações que se encontram no 

suporte material são tão somente uma expectativa de como determinada obra deveria soar, 

mas não a obra em si, como de fato soou ao tempo em que a historiografia a descreve. Entre o 

registro gráfico e a execução, permutas ou supressões de instrumentos podem ter ocorrido, 

variações e improvisos, mutilações da obra, dentre tantas outras possibilidades. Ao se pensar 

por este lado, uma história da música ou da arte que considere sua real recepção ainda é um 

vasto campo a ser construído. Sem nos determos, contudo, nesta discussão, cabe aqui salientar 
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que compartilhamos o interesse ou o enfoque de Paulo Castagna, uma vez que buscamos 

compreender as fontes remanescentes – vestígios materiais – no contexto de determinadas 

práticas musicais às quais podem ter servido no passado. Longe de propormos uma 

abordagem inédita, a paleoarquivologia musical foi empregada em diversos trabalhos na 

subárea da Musicologia Histórica no Brasil e em Portugal: 

Documentos antigos sobre os mais diversos acervos musicais já foram objetos de trabalhos 

musicológicos, tanto no país quanto no exterior, como o catálogo da livraria de D. João IV, 

destruída no terremoto de 1755 (NERY, 1989), a lista de obras do arquivo do músico indígena 

argentino José Antonio Ortiz ou Cristóbal Piriobi, feita por ele próprio em seu testamento de 

1794 (ROLDÁN, 1987:42-57 e 1992), o primeiro catálogo de obras de Marcos Portugal e José 

Maurício Nunes Garcia (PORTOALEGRE, 1859) e as relações de obras do arquivo da Capela 

Imperial do Rio de Janeiro (CARDOSO, 2001), entre outros. No caso brasileiro, destaque-se os 

trabalhos já impressos de Nireu CAVALCANTI (2004:184-186 e 415-418), Marcelo Campos 

HAZAN (2004) e André CARDOSO (2004), além dos textos de Aluízio Viegas, Marcelo 

Campos Hazan e Vítor Gabriel apresentados nos Anais deste VI Encontro de Musicologia 

Histórica (CASTAGNA, 2006, p. 41). 

 Buscamos aqui, portanto, algum vestígio de memória do Manuale Processionum do 

Grêmio Literário Português. Recorremos à pesquisa bibliográfica e à documental in loco, 

tanto no acervo da Biblioteca Fran Paxeco, como também na Biblioteca Nacional de Portugal 

– que possui em seu acervo itens com procedência identificada como sendo da Livraria da 

Graça –, e no próprio Convento da Graça, em Lisboa. Ademais, a busca por instrumentos de 

pesquisa da biblioteca agostiniana disponíveis em formato digital no site da Biblioteca 

Nacional de Portugal e outras listagens do acervo do Grêmio – que serão oportunamente 

apresentados ao longo do texto – também foi um procedimento empregado na obtenção de 

dados. 

 Este trabalho se estrutura em três seções. Inicialmente, traça-se um breve histórico da 

entidade custodiadora no presente e, dentro das possibilidades, de como seu acervo foi 

constituído. Em seguida, apresenta-se uma descrição do manual de canto gregoriano, em 

busca de compreendê-lo em sua finalidade ritual. Finalmente, busca-se estabelecer quais 

hipóteses de integração da fonte ao acervo fazem menos sentido e poderiam ser afastada e 

qual parece a mais provável. 

BIBLIOTECA FRAN PAXECO E OS IMIGRANTES LUSITANOS EM BELÉM 

 Eugênio Leitão de Brito (1994) citou, na introdução de seu trabalho acerca do Grêmio 

Literário e Recreativo Português do Pará, diversos exemplos de associações que congregavam 

portugueses emigrados para o Brasil após a independência, durante a segunda metade do 

século XIX. Dentre elas, citou o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de janeiro, 
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fundado em 1837, e a Sociedade Portuguesa de Beneficência, de 1840. Ao tratar 

especificamente do Pará, mencionou a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente, de 

1854, cujo acervo de documentos musicográficos da capela foi tratado sob nossa atuação, e ao 

qual se dedicou um trabalho, também presente nos anais do II Encontro de Musicologia 

Histórica do Campo das Vertentes. É notória, aliás, a aproximação entre o Grêmio e as demais 

agremiações destinadas à mútua assistência dos lusitanos, uma vez que “desde sua fundação, 

todos os presidentes [do Grêmio] foram portugueses membros e fundadores da Real 

Sociedade Portuguesa do Pará” (NOBRE, 2009, p. 92). 

 Eugênio Brito mencionou ainda a Associação de Socorros Mútuos “Vasco da Gama”, 

a Real Tuna Luso Caixeral, que hoje é a Real Tuna Luso Brasileira, “inicialmente dedicada a 

[sic] música e hoje uma das mais prestigiosas associações desportivas de Belém” (BRITO, 

1994, p. 18). Descrições de eventos musicais ou nos quais se fez música entre a comunidade 

lusitana – desde a fundação de um rancho folclórico até a inauguração de um quadro no 

Grêmio Literário na qual estiveram presentes quatro orquestras (cabe agora investigar o 

sentido conferido pelo autor ao termo) e uma banda – são bastante recorrentes no livro de 

Brito, oferecendo consideráveis subsídios para o desenvolvimento de futuras pesquisas. O 

autor mencionou ainda as já extintas Liga Portuguesa de Repatriação, O Grêmio Lusitano, 

Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria, Centro Republicano Português, Luso Sport Club 

e a Associação Protetora Musical Luís de Camões. 

 Chega-se então ao Grêmio Literário e Recreativo Português, fundado em 29 de 

setembro de 1867 como Gabinete Português de Leitura. Temos evitado tratá-lo como 

Gabinete Português de Leitura do Pará – tal como Brito (1994, p. 25) referira-se aos gabinetes 

do Maranhão, Pernambuco e Bahia – em razão do fato de outros gabinetes terem sido 

fundados no estado, inclusive em cidades com forte presença da imigração lusitana: 

Com a reorganização do espaço físico [na Amazônia, decorrente do reflorescimento comercial] 

o conseqüente reordenamento do espaço intelectual foi inevitável, uma vez que o fluxo de 

europeus se intensificou a partir de 1860, trazendo consigo um boom de idéias e “modas” que 

imigravam da Europa por meio dos paraenses que lá iam e dos europeus que de lá chegavam. 

Uma dessas modas eram os Gabinetes de Leitura, as bibliotecas circulantes e a convicção de 

que era necessário iluminar o povo por meio da instrução e da leitura. Assim, vários gabinetes 

foram criados, em cidades como Cametá (1877), Marapanim (1873) e Óbidos (1878) e do 

Grêmio Literário e Recreativo do Pará (1867), sem mencionar as salas de leitura que se 

criavam nas várias associações beneficentes políticas e culturais (NOBRE, 2009, p. 92). 

 Um documento anterior à ata de fundação do Gabinete Português de Leitura chama a 

atenção, por ressaltar os referidos objetivos educacionais do Gabinete e até mesmo permitir 
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que mais bem conheçamos seu acervo: “Os fins dessa sociedade são instruir seus associados 

na língua nacional e estrangeiras, procurar-lhes distração por meio de uma escolhida 

biblioteca e dos melhores jornais do país e estrangeiros” (BRITO, 1994, p. 20). O Gabinete 

teve sua primeira sede na Rua Belém, número 1, no primeiro andar, passando, ainda em 1868, 

a funcionar em uma sede provisória localizada no Largo da Independência, hoje Praça Dom 

Pedro II, um dos marcos turísticos da cidade de Belém, onde parece ter funcionado até 1906. 

A partir de então, passou ao endereço de sua atual Sede Social, na Rua Senador Manuel 

Barata, no bairro da Campina, em Belém. Por ocasião da inauguração de sua atual sede, “a 

orquestra composta por 20 professores sob a regência do maestro Roberto Barros, atacou o 

belo Hino Português, início do programa que foi ouvido com religioso silêncio por toda a 

escolhida assembléia” (BRITO, 1994, p. 32). 

 Apesar da existência de pelo menos quinze livrarias no Rio de Janeiro ao tempo da 

fundação do Gabinete Português de Leitura, em Belém, sua diretoria optou pela aquisição de 

livros do alfarrabista lusitano António Maria Pereira (AUGUSTI, 2009, p. 2). 

António Maria Pereira, era [sic], até então, um desconhecido livreiro e encadernador, de 23 

anos de idade que tinha sido aprendiz do ofício na “Casa dos Vinte e Quatro”, uma Corporação 

extinta em 7 de Maio de 1834 por D. Pedro IV, e depois caixeiro na “Casa Marques”. A 

primeira obra editada pela “Livraria A. M. Pereira Editora” foi o romance histórico “O Mestre 

de Calatrava” de Aires Pinto de Souza e Menezes, numa edição de 300 exemplares, custando 

7$200 réis cada (RESTOS DE COLECÇÃO, 2010). 

 Sua Livraria Pereira ou Parceria António Maria Pereira, Livraria Editora, Ltda. foi 

fundada, enquanto casa publicadora, em 1848. Apesar da inegável importância que teve para 

o cenário cultural lisboeta – provavelmente refletindo-se também no Brasil –, não haveremos 

de aqui nos aprofundarmos em sua história, sob a pena de nos afastarmos do tema central 

desta investigação. Limitar-nos-emos, portanto, a tentar refletir sobre o papel de Pereira na 

constituição do acervo do Grêmio. 

O desaparecimento dos documentos relativos às reuniões da diretoria não nos permitem atestar 

com certeza as razões que levaram a essa escolha, mas podemos levantar uma série de 

hipóteses explicativas a esse respeito. A primeira delas, por certo, diz respeito à nacionalidade 

da instituição. O fato de ter sido fundada por portugueses provavelmente consistiu em fator 

preponderante na escolha de um parceiro de mesma nacionalidade, residente em Portugal. Num 

outro sentido, há que se considerar que Belém possuía a essa época um dos principais portos do 

Brasil Império, facilitando o comércio além mar, como o atestam o trânsito freqüente navios 

por intermédio dos quais o livreiro envia as encomendas do Grêmio. O interesse em divulgar as 

obras dos conterrâneos recém-publicadas em Portugal – desejo este manifesto em inúmeras 

ocasiões pela diretoria do Grêmio - por certo também justifica essa escolha, pois neste caso 

podiam ter acesso a elas conforme iam sendo lançadas no mercado livreiro português, 

dispensando intermediários no Brasil. Por fim, o fato de a livraria em questão já ser 

fornecedora de livros a dois gabinetes de leitura brasileiros - o do Rio de Janeiro e o da Bahia - 
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demonstra que a decisão da diretoria do Grêmio não era prática isolada, pelo contrário, esse 

tipo de comércio tinha paralelo em outras províncias do país (AUGUSTI, 2009, p. 2). 

 A habilidade de António Maria Pereira como encadernador é evidente em grande parte 

do acervo da biblioteca Grêmio Literário e Recreativo Português: capas acinzentadas de 

tamanho padronizado – muitas das quais, implicando o guilhotinamento de margens de alguns 

livros – e com lombadas exibindo fontes padronizadas revelam o trabalho do artífice. Não é 

este, contudo, o caso do Manuale Processionum dos agostinianos descalços, que parece 

conservar sua encadernação original, assim como outros volumes do acervo – alguns deles 

têm encadernação original, em couro, especialmente volumes dos séculos XVI e XVII. 

 Parece inexistir um rol exaustivo da procedência dos títulos adquiridos de António 

Maria Pereira, uma vez que nem todos o foram. Ao contrário: 

Inicialmente [Antônio José da Silva Leite, o primeiro a ocupar o cargo de 2º Secretário do 

então Gabinete Português de Leitura] adquiriu móveis e mapas, iniciou diligência junto a 

muitas pessoas, no sentido de obter a doação de livros que eram adquiridos fora de Belém, uma 

vez que o comércio livreiro da cidade ainda era muito fraco. 

De fato, muitas atenderam ao apelo e ofertaram livros à nova instituição, enquanto eram 

adquiridas outras obras por compras a particulares e a livrarias. Os principais fornecedores 

foram: a Livraria Clássica de Belém, em fevereiro de 1868, com 103 volumes, pela 

importância de Rs 24$600, o Sr. Secundino M. Ferreira da Silva, recebeu em julho do mesmo 

ano, a importância de Rs 84$400 pela venda de 55 volumes. A seguir vem a livraria de Antônio 

Maria Pereira, ainda hoje existente em Lisboa, com três faturas datadas de 28.08.1868, com 86 

volumes, no valor de Rs101$020 (moeda portuguesa) que viajaram pelo vapor “Uruguai”; de 

20.10.68, 217 volumes no valor de Rs367$530 pelo paquete “Verome”; 31.11.68, 124 volumes 

no valor de Rs215$260 também pelo navio “Uruguai”. Seguiram-se muitas outra faturas, 

porque o Sr. Antônio Maria Pereira foi nomeado correspondente do Grêmio, em Portugal, 

sendo autorizado a remeter as melhores obras que fossem sendo editadas, na maioria de autores 

portugueses e franceses (BRITO, 1994, p. 51-53). 

 Ademais: 

Notar-se-á que desde a publicação da primeira lista até o fechamento da agremiação em 1873, 

o acervo estaria composto por, aproximadamente, 7.392 volumes. No entanto, essa estimativa 

não se sustenta ao se verificar que nesse mesmo ano o acervo do Gabinete de Leitura comprado 

por José João Ribeiro apresentava-se com “somente 4.139 volumes quase todos encadernados e 

um bom número de mappas, atlas, illustrações e colleções de jornaes da capital [...] (NOBRE, 

2009, p. 113). 

 Também foram realizadas compras do livreiro Campos Junior, de Lisboa, da livraria 

Universal da Firma E & Laemert, do Rio de Janeiro, além de ofertas de livros de particulares, 

sendo dezesseis pessoas e o Club Scientifico os primeiros doadores de livros para a biblioteca 

identificados por Eugênio Brito (1994, p. 57). Dentre os doadores, um nome chama-nos a 

atenção: “Os maiores doadores de livros foram, até onde pude comprovar nos relatórios e 

periódicos [...] Adolpho J. Kaulfus – 1 volume [...]” (NOBRE, 2009, p. 106), mestre-de-

capela polonês, contratado pelo então bispo de Belém, Dom Antonio Macedo da Costa para a 
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música na catedral e para lecionar no seminário. Não sabemos, contudo, qual teria sido este 

volume doado, tampouco se tratava-se de obra de conteúdo musical, uma vez que a ampla 

formação de Kaulfuss também abrangia física, química, matemática, história e outras 

atividades. 

 Assim, a identificação da procedência do volume aqui estudado não fica clara a partir 

das poucas informações sobre a aquisição do acervo das quais dispomos, ainda que tenham 

sido publicadas diversas listagens do acervo do Grêmio no Diario do Gram-Para, na segunda 

metade do século XIX, que foram consultadas por Izenete Garcia Nobre (2009) na elaboração 

de sua dissertação de mestrado na área de Estudos Literários pela Universidade Federal do 

Pará. Resta-nos então uma análise das características do Manuale dos agostinianos, um olhar 

sobre as listagens de obras do acervo do Grêmio publicadas no século XIX e aquelas 

produzidas para a casa dos agostinianos descalços de Lisboa, a fim de analisarmos possíveis 

hipóteses acerca da incorporação do Manuale Processionum ao acervo. 

O MANUALE PROCESSIONUM 

 O manual agostiniano tem clara destinação aos religiosos da ordem, uma vez que seu 

prefácio inicia saudando os “irmãos da sagrada religião em nossa família agostiniana do reino 

lusitano”
 
(MANUALE PROCESSIONUM, 1733, p. 2, tradução nossa)

73
. No índice do 

volume há, além dos títulos dos cantos gregorianos, diversas ocasiões litúrgicas para o qual 

aquele manual tem utilidade, desde bênçãos de navios e barcos de pesca, até exorcismos 

contra o demônio, contra relâmpagos em tempestades, e dezesseis procissões em diferentes 

ocasiões. São apresentados cantos para procissões, bênçãos e solenidades da Igreja Católica, 

tais como a Purificação da Virgem Maria, o Domingo de Ramos, o Tríduo Pascal, dentre 

outras. Além dos cantos, o manual traz rubricas que explicam como realizar as cerimônias, 

inclusive o modo de executar o repertório, por exemplo, que dois cantores cantem no meio do 

coro o Popule Meus, na Sexta-feira Santa (MANUALE PROCESSIONUM, 1733, p. 74). 

Chama a atenção o uso de meias-barras verticais para indicar a divisão das palavras 

correspondentes aos neumas (Figura 2). 

                                                           
73

 “Fratribus nostrae in nostris Augustinianis familiis Lusitanae Regni universis in Domino salutatem & aeternam 

felicitatem”. 
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Figura 2 – Ad regias Agni dapes, para a Festa da Ressurreição, no Manuale Processionum 

(1733, p. 113). Note-se o uso da meia-barra para a separação das palavras. 

 Uma comparação com edições anteriores do Manuale Processionum nos permitiria 

aprofundar a questão de eventuais transformações na notação musical. Temos notícia de pelo 

menos duas edições anteriores, de 1596 e 1658, com exemplares conservados na Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra. No momento, tal estudo escaparia à proposta desta 

investigação, que se ocupa das possíveis relações entre a fonte e práticas musicais locais. 

Ainda no tocante à descrição, cabe mencionar que, no catálogo da década de 1980, é possível 

observar problemas em relação à identificação da autoria da fonte e também de paleografia. 

Ademais, o catálogo não indica as anotações manuscritas que individualizam os muitos 

volumes da seção de obras raras da Biblioteca Fran Paxeco. Em relação ao Manuale, lê-se: 

AUGUSTINI, S. 

MANUALE | PROCESSIONUM, | CUM BENEDICTIONIBUS SOLEMNIBUS, | Privatisque 

Omnibus, quibus utitur Sancta Romana | Ecclesia, & Precibus, aliisque quamplurimis, | 

omnibus officium Romanum Perfolven- [sic] | tibus inferviens [sic], COLLECTUM OPERA, 

ET INDUSTRIA | Fratrum Ordinis Eremitarum, | ac Descalccatorum [sic] | S. AUGUSTINI \ 

IN REGNO PORTUGALLIAE. | Ulyspone Orientali, | EX Typographia Augustiniana. | Anno 

M.DCC.XXXIII (1733). 503 p. [número de catálogo:] 30 (ABUD, MOTA, SANTIAGO, 1985, 

p. 18). 
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 Além do número de catálogo, há ainda o “número de ordem” 4551, em uma etiqueta 

do Gremio Litterario Portuguez Pará colada na face interna da capa da fonte em questão. Sob 

esta etiqueta parece haver ainda uma anotação manuscrita, impossível de ser lida tal como se 

encontra. Outra marca que individualiza o volume é um carimbo, na segunda folha, que indica 

como seu possuidor o “Gremio Literario e Comercial Português | Pará”. Há outra anotação 

que não conseguimos compreender totalmente, mas parece ser “Este livro h[e?]”, 

aparentemente com a mesma grafia que anotou na folha de rosto a procedência. Na folha onde 

há a anotação, é possível perceber uma marca d‟água do papel. Tais informações não são, 

entretanto, suficientes para alcançarmos quaisquer relações entre o manual e seu uso em 

práticas musicais de função religiosa. 

 Há ainda no acervo do Grêmio Literário Português do Pará um exemplar de Regla de 

San Agustín. Constituciones de la orden e la hospit[alida]d de S. Juan de Dios N. P. 

confirmadas por la santidad de Urbano Papa VIII..., de 1744, sob o número de catálogo 55 

(ABUD, MOTA, SANTIAGO, 1985, p. 27-28). Observa-se, contudo, se tratar de obra 

destinada à Ordem dos Hospitalários. “A Ordem Hospitalária de São João de Deus foi 

aprovada pelo Papa Pio V, em 1572, sob a regra de Santo Agostinho, com vistas a dar 

continuidade à obra iniciada por seu patrono em Granada” (Orden Hospitalaria de San Juan de 

Dios, 2009, tradução nossa)
74

. A Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de 

Jerusalém, de Rodes e de Malta tem, entretanto, origem mais remota, tenso sido fundada no 

século IX, sob a proteção do padroeiro São João Esmoler, e se instalado na Península Ibérica 

desde a Baixa Idade Média. Seria possível supor alguma relação entre os volumes, uma vez 

que Hospitalários de São João de Deus e agostinianos têm em comum a Regra de Santo 

Agostinho. A anotação manuscrita que indica a procedência do Manuale nos levou, contudo, 

a descartar tal possibilidade. Assim, por não se relacionar diretamente aos agostinianos 

descalços do espaço luso-brasileiro, a fonte não foi detalhadamente analisada. 

UMA INVESTIGAÇÃO TRANSATLÂNTICA 

 O primeiro aspecto que se busca para tentar estabelecer uma conexão entre o Manuale 

Processionum e práticas musicais de função religiosa no Pará diz respeito à presença de 

Agostinianos Eremitas Descalços na Amazônia. A historiografia e as fontes com as quais 

temos nos deparado não apontam, entretanto, tal presença, mas tão somente dos carmelitas, 
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 “La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, aprobada por el Papa Pío V en 1572 y puesta bajo la regla de San 

Agustín, nace para dar continuidad a la obra iniciada por su patrono en Granada”. 
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jesuítas, capuchos (franciscanos) e mercedários
75

. Ademais, não parece ter havido outra 

ordem religiosa que seguisse as regras agostinianas, uma vez que não era este o caso dos 

religiosos responsáveis pela missionação da Amazônia nos séculos XVII e XVIII. Tais fatos, 

somados à inscrição manuscrita – provavelmente do século XVIII – indicando que o volume 

integrava o acervo da Livraria da Graça, afastam inicialmente a hipótese de ter sido doado por 

alguém do Pará, mas de ter sido adquirido, provavelmente, de algum alfarrabista europeu. 

Com a Reforma Geral Eclesiástica de 1834, as casas religiosas masculinas de Portugal foram 

fechadas, passando seu patrimônio ao Estado português. Neste processo, as bibliotecas 

também foram alienadas ou passaram à custódia estatal
76

. 

 No sistema de catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, é possível observar que 

esta guarda quatrocentos e doze volumes procedentes da Livraria da Graça
77

. Ademais, a 

Biblioteca Nacional possui listagens digitalizadas dos livros da Livraria: o manuscrito 

Catalogo dos livros q[u]e se axam na Livraria do Conv[en]to de N[ossa] S[enho]ra da 

Graça de Lisboa, de “Francisco da Asumpsam, Bibliotecario mor”, datado de 1751 

(CATALOGO, 1751), e Biblioteca Augustiniana Conventus Ulysponensis Dominae Noastrae 

de Gratiae, da década de 1750 (BIBLIOTECA AUGUSTINIANA, 1750). O olhar que 

lançamos a tais catálogos até o momento não foi suficientemente detido, a ponto de podermos 

confirmar ou afastar a presença de um ou mais exemplares do Manuale Processionum, uma 

vez que se supõe ter havido vários, para uso ritual pelos religiosos e estudantes do Convento 

da Graça. Há ainda as listagens de obras do Grêmio Português, publicadas no periódico 

paraense Diario do Gram-Para no século XIX, que foram citadas por Nobre (2009). Em 

suma, as próximas fases da investigação terão como método a paleoarquivologia. 

 Em pesquisa de campo na Igreja e no antigo Convento de Nossa Senhora da Graça, em 

Lisboa, pudemos ter acesso ao armário que guarda alguns volumes remanescentes, que 
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 A presença da família agostiniana registrada por Maués (1968), na década de 1960, e que ainda hoje se 

preserva no território paraense é a dos Agostinianos Recoletos, atuantes em Belém – na paróquia São José, no 

bairro de São Brás – e na igreja matriz de Santana, na cidade paraense de Breves, no Marajó, onde também 

pudemos realizar pesquisa de campo. 
76

 Um olhar hodierno lançado para a Reforma Geral Eclesiástica certamente gerará, em sua percepção, certo 

estranhamento: como poderia o Estado apropriar-se e dispor tão livremente de edificações e acervos de 

instituições religiosas? Quando se passa a considerar, entretanto, a dotação financeira estatal à instituição 

religiosa que caracterizava o sistema de Padroado, o tratamento dispensado à religião assume outra perspectiva, 

que talvez legitimasse, nos séculos XVIII e primeira metade do XIX as ações tomadas pelo governo. Trazida esta 

discussão para o presente, seria possível até mesmo o questionamento de, em que medida, a isenção de impostos 

para templos e instituições caritativas religiosas, a concessão da exploração dos meios de comunicação e outros 

elementos não poderiam ser argumentos para que o poder temporal eventualmente procedesse da mesma maneira 

no futuro. 
77

 “Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Convento de Nossa Senhora da Graça (Lisboa)” no campo Autor. 
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parecem ter sobrevivido à Reforma Geral Eclesiástica de 1834. Tais fontes se encontram em 

condições exemplares de conservação, revestidas com papel alcalino. Por se encontrar o 

acervo ainda em processo de tratamento, não foi possível termos contato direto com as fontes. 

O tamanho de alguns volumes é sugestivo de se tratarem de livros de coro. Um dos próximos 

passos de nossa investigação é contatar a bibliotecária e conservadora dos documentos, a fim 

de obtermos uma cópia da listagem dos volumes elaborada por ela. 

CONCLUSÃO 

 Ao final deste trabalho, é possível afirmar que inexiste uma clara indicação da 

procedência do Manuale Processionum dos agostinianos. Assim, esta investigação aponta 

para uma hipótese provável, de ter sido ele importado diretamente de Portugal para o Brasil 

quando da aquisição do acervo pela Biblioteca Fran Paxeco, do Grêmio Literário e Recreativo 

Português. Parece-nos provável que o comércio de fontes bibliográficas de função ou 

conteúdo religioso anteriores ao século XIX por parte dos livreiros portugueses tenha se dado 

principalmente em razão do desmantelamento das livrarias dos conventos e mosteiros em 

Portugal, após a Reforma Geral Eclesiástica, de 1834. Assumindo esta como principal 

possibilidade para a fonte aqui estudada, não parece, portanto, ter sido ela empregada em 

cerimônias religiosas no Pará, mas na maior casa dos agostinianos descalços da Península 

Ibérica, no século XVIII, uma vez que não há registro de presença de religiosos agostinianos 

eremitas descalços no Pará no período colonial, tampouco nas últimas décadas. 

 Apesar de ter havido um trabalho anterior de catalogação por parte de professores e 

discentes da Universidade Federal do Pará, foi possível observar tão somente uma listagem, 

incapaz de individualizar os itens da seção de obras raras. Assim, uma nova fase de 

tratamento dos volumes recolhidos a esta seção se inicia, implicando o fechamento de seu 

acesso à consulta pública. 

 Esta pesquisa foi realizada não apenas no Grêmio Português do Pará, mas também na 

Biblioteca Nacional de Portugal e no próprio Convento da Graça de Lisboa
78

, que possui um 

volume remanescente de fontes bibliográficas que parece ter se preservado mesmo em face da 

Reforma de 1834. Os resultados aqui apresentados são preliminares, demandando o 

prosseguimento da pesquisa. Neste sentido, cabe-nos agora proceder a uma análise minuciosa 

dos instrumentos de pesquisa da Livraria da Graça, a busca pelas listagens da Biblioteca Fran 
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Paxeco nos periódicos de circulação do século XIX, contatar a conservadora / restauradora 

que elaborou o catálogo do acervo restante no Convento da Graça, a fim de conhecermos seu 

conteúdo, e prosseguirmos na busca por outras evidências que ratifiquem ou refutem a 

hipótese aqui apresentada como sendo a mais provável. 
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A FONTE DE UMA MISSA NO ACERVO DE DOM MARCOLINO 

DANTAS RECOLHIDO AO ARQUIVO ARQUIDIOCESANO DE 

NATAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO CONTEXTO DE SUA 

PRODUÇÃO E USO 

Fernando Lacerda Simões Duarte
79

 

RESUMO: 

Uma fonte musical não datada contendo a partitura de uma Missa – título encontrado no protocolo da fonte, onde 

também se encontra o nome do responsável pela instrumentação – revela diferenças das demais fontes que 

integram o arquivo pessoal do primeiro arcebispo de Natal-RN, Dom Marcolino Dantas. Por meio do estudo de 

elementos gráficos, das características musicais da obra e da biografia do clérigo, chega-se a duas possibilidades: 

a de a fonte não integrar o arquivo pessoal de Dom Marcolino ou de ter sido integrada através de coleção, não 

necessariamente por uso em práticas musicais. 

Palavras-chave. Música religiosa; Igreja Católica; Missa do século XIX – Kyrie e Gloria; Técnica 

compartilhada; Incorporação de fonte musical a acervo; Arquivo pessoal de Dom Marcolino Dantas. 

INTRODUÇÃO 

 O respeito aos fundos documentais é a síntese do princípio arquivístico da 

indivisibilidade ou integridade arquivística, segundo o qual não devem ser adicionados ou 

retirados documentos de um determinado conjunto, tampouco serem estes dispersos em 

diversas coleções (BELLOTTO, 2002). Deste princípio, decorre a compreensão do contexto 

de produção do documento e, de certo modo, colabora para a análise de um documento 

isolado, quando se pensa em arquivos públicos. 

 No Brasil, a constituição da maior parte dos grandes acervos musicais não seguiu o 

princípio da integridade, resultando de ações colecionistas: João Mohana, Vicente Salles, 

Jaime Diniz, José Penalva, dentre outros, recolheram partituras de diferentes procedências – 

igrejas diversas, particulares, transcrições de antigos repertórios feitas de memória por 

músicos, dentre outras – e as reuniram em um único conjunto documental. Algumas 

bibliotecas seguiram o mesmo procedimento, ao integrarem aos seus acervos livros ou 

documentos individualizados procedentes de outras bibliotecas
80

. Isto é particularmente 

perceptível em relação aos seminários católicos, cujas bibliotecas receberam, muitas vezes, 

fundos pessoais ou livros litúrgicos vindos de paróquias. Algumas destas bibliotecas foram 
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 A este respeito, temos dois trabalhos nestes anais, acerca da biblioteca do Grêmio Literário Português, no Pará, 

e sobre os instrumentos de pesquisa que nos permitem alguma aproximação das antigas “livrarias” dos 

oratorianos no Brasil e em Portugal. 
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incorporadas, com o passar do tempo, aos acervos das bibliotecas das faculdades católicas. 

Um exemplo que ilustra o caso é a divisão dos documentos musicográficos que integravam o 

arquivo pessoal de Dom João Batista da Motta e Albuquerque (1909-1984), primeiro 

arcebispo de Vitória, dividido entre o arquivo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo e 

a Faculdade de Filosofia e Teologia, inclusive como forma de respeitar o desejo do clérigo de 

que seus livros fossem empregados na formação de novos padres. Há de se observar, contudo, 

a recomendação de que aos arquivos pessoais também se aplique o princípio da integridade: 

A este tipo de documentação cabe e é adequado um tratamento com base nos princípios 

arquivísticos. Heymann cita um arquivista espanhol que, em 2004, enfatiza “a necessidade de 

delimitar com clareza o pertencimento dos arquivos pessoais à categoria dos arquivos” 

(HEYMANN, 2012, p. 53) [...] Isto quer dizer que não faz sentido tratar 

biblioteconomicamente, como peças individuais, documentos que têm sentido no conjunto, e 

que se relacionam entre si. Embora, por diversas razões, possa haver lacunas nesses arquivos. 

Assim como também pode acontecer nos arquivos institucionais. Tampouco faz sentido tratar 

um arquivo pessoal como uma coleção, como se todo o conjunto documental fosse o resultado 

de uma coleta artificial, como uma acumulação “calculada”, e não fruto de ações de seu 

produtor (SILVA; MELO, 2016, p. 94). 

 Dom João Batista e Dom Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas (1888-1967) têm em 

comum, além do fato de terem sido os primeiros arcebispos de suas arquidioceses – Vitória e 

Natal, respectivamente –, o fato de terem sido músicos. Suas carreiras eclesiásticas nos 

parecem o principal motivo de seus acervos musicais terem sido preservados, enquanto parte 

de seus arquivos pessoais (DUARTE, 2017). Outro fato inerente a ambos é que, ao passo que 

a parte musical do arquivo pessoal de Dom João Batista foi desmembrada, no Arquivo 

Arquidiocesano de Natal existe uma dificuldade em se delimitar quais fontes teriam 

pertencido de fato a Dom Marcolino Dantas, e quais foram incorporadas ao acervo, sendo de 

outras procedências. Alguns documentos musicográficos têm ligação clara, pois são 

autógrafos de Dantas – alguns dos quais, com suas composições – ou trazem a indicação 

“Seminário”, já que quando ainda era padre, foi professor de Música no Seminário da Bahia – 

atuação que foi pouco documentada em Salvador (DUARTE, 2014). Algumas fotocópias de 

repertório litúrgico pós-conciliar que também se encontram no Arquivo Arquidiocesano de 

Natal apontam para um período posterior ao falecimento de Dom Marcolino. 

 O Arquivo Arquidiocesano de Natal foi o ponto de partida de nossas pesquisas 

arquivísticas in loco fora da região Sudeste do Brasil. Hoje, são ao todo cento e dez cidades 

brasileiras e duas no exterior pesquisadas. Estivemos pela primeira vez na instituição – que se 

localiza no subsolo da catedral da cidade – em agosto de 2013. Nesta ocasião, pudemos 

fotografar integralmente diversos documentos musicográficos e ao menos a capa de alguns 
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outros, tendo, então, a impressão, de termos fotografado integralmente o acervo musical de 

Dom Marcolino, que ocupavam, à época, duas caixas de arquivo de polipropileno. Em 2017, 

contudo, ao retornarmos ao acervo, tivemos contato com uma fonte que não havia fotografada 

e que é o objeto central deste trabalho. Trata-se de uma Missa, tal como se encontra no título 

da mesma, sem haver qualquer especificação de subtítulo ou de autoria (Figura 1). Há tão 

somente a indicação “Instromentada por Marciel[?] [incompreensível]” (Figura 2), na região 

descrita como protocolo da fonte, de acordo com a proposta de Musicologia Diplomática. 

 

Figura 1 – Página inicial da Missa (Século XIX) recolhida ao Arquivo Arquidiocesano de 

Natal. Sem número de catálogo. 

 Além da Missa, localizamos partituras possivelmente procedentes de outros fundos, 

bem como mais fontes contendo obras de Dom Marcolino, às quais não tivemos acesso 

quando de nossa pesquisa em 2013. Ante a diferença entre a Missa – que acreditamos ter sido 

copiada no século XIX – e a produção musical de Dom Marcolino, tiveram origem os 

questionamentos a partir dos quais se estruturou este trabalho de investigação: a fonte da 

Missa poderia ter integrado o arquivo pessoal de Dom Marcolino Dantas? Quais as principais 

diferenças, em termos estilísticos, em relação aos documentos musicográficos produzidos 
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pelo primeiro arcebispo de Natal? Quais suas possíveis procedências? Como seria possível 

tornar mais eficiente a pesquisa de fontes documentais a partir das assinaturas de copistas? A 

fim de responder a tais questões, buscou-se dados na literatura musicológica acerca da 

produção de missas nos séculos XIX e XX (CARVALHO SOBRINO, 2004; DUARTE, 2016) 

e da produção musical de Dom Marcolino Dantas (DUARTE, 2014; 2017), bem como 

conhecer possíveis contribuições da Musicologia Diplomática à investigação. Neste sentido, 

tanto a Análise, quanto a Tradição Diplomática podem ser recursos interessantes: 

A Diplomática possui duas ferramentas para a aplicação da análise documental: Análise 

Diplomática Documental e a Tradição Diplomática Documental. A primeira possui mecanismo 

analítico com o objetivo principal de reconhecer e compreender os elementos que constituem 

as estruturas documentais, abrangendo os caracteres internos e externos, intrínsecos e 

extrínsecos que compõem os diversos tipos de documentos. 

A Tradição Diplomática Documental é a segunda ferramenta e tem por finalidade compreender 

o processo de transmissão da informação por meio dos documentos, originais e as cópias. 

Nesta constam três categorias documentais, a saber: Documento original (é elaborado por 

vontade direta dos autores, sendo conservado na forma e matéria genuínas que foi inicialmente 

realizado); Categorias intermediárias entre original e cópias (são as que se apresentam com 

características mais do que acessórias no sentido da Tradição Documental, entretanto, não 

chegam a ser consideradas como cópias. Enfim, tratam-se de ampliações, inserções ou 

renovações realizadas nos originais) e Cópia (tem como objetivo representar formalmente um 

documento idêntico ao original), esta última com as funções de reproduzir originais existentes 

e substituir originais desaparecido (SILVA; FONSECA, 2017, p. 165-166). 

 No caso em tela, o documento musicográfico parece-nos estar na categoria 

intermediária, entre um documento original e a cópia, por não se tratar de representar um 

documento idêntico ao original, mas sim uma versão da missa que recebeu uma possível 

instrumentação localmente, de acordo com os instrumentos disponíveis. 

 

Figura 2 – Detalhe da assinatura do copista/arranjador 

 Buscou-se ainda na Arquivologia os fundamentos enunciados anteriormente, para a 

defesa do respeito aos fundos (BELLOTTO, 2002; SILVA; MELO, 2016). Recorremos, 

finalmente, aos estudos sobre a verificação de assinaturas por meio de processos eletrônicos, 

(CLEROT, 2014; SOUZA, 2009). 
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 No presente trabalho, buscaremos apresentar uma descrição dos documentos 

musicográficos produzidos por Dom Marcolino Dantas – autógrafos de suas composições –, 

outros documentos que integram o acervo, ligados ou não à atuação de Dom Marcolino, para 

então nos atermos à Missa (século XIX). Finalmente, discutiremos como os modelos de 

verificação de assinatura podem ser incorporados à Musicologia Histórica, especialmente no 

sentido de tornar mais eficientes os estudos da Tradição Diplomática. 

DOCUMENTOS MUSICOGRÁFICOS DE DOM MARCOLINO DANTAS 

 Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas nasceu na cidade baiana de Inhambupe, aos 

vinte e dois de janeiro de 1888. Anteriormente à indicação ao bispado de natal, no Rio Grande 

do Norte, que ocorreu em 1929, foi professor de música no seminário e cônego na cidade de 

Salvador. Por meio da bula Arduum Onus, de Pio XII, de 1952, Natal foi elevada a 

arquidiocese, passando o então quarto bispo diocesano a ser o primeiro arcebispo. Dom 

Marcolino ficou à frente do governo do bispado de Natal por trinta e oito anos, quinze deles 

como arcebispo. Dentre as principais realizações de sua gestão estão a criação de onze 

paróquias e a construção do prédio do Seminário de São Pedro (RN). Em 1945 comemorou os 

trezentos anos do Martírio de Cunhaú e de Uruaçú, do padre André de Soveral e demais 

mártires, cuja canonização ocorreu recentemente, em quinze de outubro de 2017. Faleceu em 

Natal, em oito de abril de 1967, e se encontra sepultado na antiga catedral da cidade. 

 No tocante à música, conforme já foi dito, sua atuação como professor de música no 

Seminário da Bahia não foi suficientemente documentada (SILVA, 2017), sendo algumas 

fontes musicais com tal indicação os principais documentos dos quais dispomos. É sabido, 

entretanto, que a prática de bandas de música e pequenas orquestras foi algo relativamente 

recorrente no Brasil, durante a primeira metade do século XX. 

 A formação musical de Marcolino Dantas também é pouco conhecida, mas parece ter 

se iniciado muito cedo, uma vez que, em um caderno de música que lhe pertencia, datado de 

1904 – quando o mesmo tinha apenas dezesseis anos de idade – já tinham sido registradas 

algumas de suas composições, das quais, muitas valsas e alguma música religiosa. A 

colocação das hastes das notas, todas do lado direito mostram-se de acordo com as cópias 

encontradas em acervos brasileiros da última década do século XIX e das duas iniciais do XX 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Caderno de música autógrafo de Dom Marcolino Dantas (1904) recolhido ao 

Arquivo Arquidiocesano de Natal
81

. Lê-se: “Pertence este caderno de musica a Marcolino 

Esmeraldo Souza Dantas, Inhambupense. 8 de Dezembro de 1904”. 

 Quanto às composições de música religiosa de Dom Marcolino Dantas, é perceptível 

a adequação aos paradigmas musicais do motu proprio Tra le Sollecituni de Pio X, datado de 

22 de novembro de 1903. Tal documento oficializou a chamada Restauração Musical 

Católica, que já se encontrava em curso na Europa desde pelo menos meados do século XIX, 

embora tenha raízes mais antigas. Apesar de os defensores europeus da Restauração Musical 

terem tido diferentes propostas para qual seria o repertório litúrgico mais adequado (cf. 

DUARTE, 2016), tinham em comum a crítica à assimilação de elementos musicais 

característicos da ópera e da música sinfônica na produção do repertório de função religiosa. 

 As composições de Dom Marcolino certamente adequam-se aos paradigmas 

restauristas, pois o acompanhamento instrumental tem como principal função sustentar o 

canto, sem antepor-lhe extensas passagens instrumentais, tampouco realizando figuração ou 

divisão rítmica (DUARTE, 2014). A assimilação do estilo restaurista por Dantas se deu, 
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contudo, de maneira um tanto mais despojada, uma vez que em sua escrita vocal simples 

abundam, por vezes, cromatismos numa linguagem claramente tonal (Figuras 4 e 5). 

Figura 4 – Compassos iniciais do Credo a duas vozes de Dom Marcolino Dantas, transcrição 

nossa (DUARTE, 2014). É perceptível a aproximação do modelo restaurista, uma vez que o 

compositor se vale do acompanhamento instrumental para a dobra das melodias. O uso das 

oitavas sugere ter sido tocado ao harmônio. 

Figura 5 – Tantum Ergo, de Dom Marcolino Dantas, transcrição nossa (DUARTE, 2014). 

Neste exemplo é perceptível maior liberdade em relação aos paradigmas restauristas, uma vez 

que o acompanhamento em notas curtas sugere um caráter mais pianístico do que aquele 

inerente ao órgão. 
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 Cabe salientar ainda, que o compositor empregou a clave de sol, e não clave de dó, 

em seus manuscritos, tal como transcrevemos nos exemplos. Ademais, não foi localizada 

qualquer composição sua escrita para uma textura orquestral, o que tão somente reforça a 

diferença em relação à Missa (século XIX) que é tema deste trabalho. 

OUTROS DOCUMENTOS MUSICOGRÁFICOS NO ARQUIVO 

 Um repertório diversificado integra o arquivo pessoal de Dom Marcolino no que se 

refere à sua atuação no Seminário da Bahia, ambiente que se supõe ter tido um grupo musical 

consideravelmente grande. Dentre o repertório contido nas fontes, é possível citar aquele mais 

próximo das salas de concerto do que das igrejas: trechos das óperas Tanhäuser de Richard 

Wagner, Il Guarany de Carlos Gomes e diversas outras obras, registradas em partitura e 

partes instrumentais avulsas. Há ainda obras sacras alinhadas à Restauração, tais como as 

composições de Lorenzo Perosi, Ettore Pozzoli, Agostino Donini, A. Coronaro, Luigi Cervi, 

Pagella, Ph. Capocci, Giuseppe Terrabugio e L. Mapelli. Uma partitura da Missa Solemnis de 

J. G. Ed. Stehle com acompanhamento de órgão com indicações das entradas dos 

instrumentos de orquestra (redução) corrobora ter se tratado de um grupo instrumental grande. 

Há ainda uma cópia da missa gregoriana De Angelis, em notação moderna, bem como obras 

sacras afastadas do modelo restaurista, tais como: Hino a Nª Srª da Penha de França, dos 

padres A. R. Silva e José Maria Rocha, a Ave Maria de Schubert, Fede, Speranza, Caritá, de 

Rossini e a aria di chiesa Pietà Signore, de Stradella, a partir da qual foi elaborado um 

contrafactum com o hino Ite ad Joseph. 

 Outras fontes nos parecem, contudo, ter pouca relação com a vida a e a atuação de 

Marcolino Dantas, tais como as já mencionadas fotocópias de repertório pós-conciliar e um 

repertório para banda de música. Um exemplo é a marcha fúnebre Mimoria do Conego Luiz 

Monte, composta por Enéas de Araújo (1949). Na capa, lê-se a dedicatória “Ofereço esta 

humilde composição de minha autoria a Ex
ma

 família Monte, em signal de respeito, gratidão 

estima e de duradoura recordação do saudoso sacerdote Cónego Luiz Monte | Natal, 22 de 

janeiro de 1949 | Enéas de Araújo”. Recorrendo à diplomática, é possível observar no 

protocolo da parte avulsa de Piston (Figura 6) a assinatura do compositor e, no escatocolo, a 

indicação de cópia: “Cópia do autor | Em 10-12-948”. Assim, o Arquivo Arquidiocesano de 

Natal passa a abrir margem a pesquisas relacionadas à prática de música de banda, bem como 

ao estudo da produção musical no contexto da sociedade potiguar em meados do século XX. 
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Figura 6 – Mimoria do Conego Luiz Monte, de Enéas de Araújo (1949). Parte de Piston. 

Recolhido ao Arquivo Arquidiocesano de Natal. Sem catalogação. 

 As composições de Dom Marcolino Dantas, o repertório por ele empregado nas aulas 

do Seminário da Bahia, as composições para banda e o repertório pós-conciliar mais recente 

em nada se parecem com a Missa. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A MISSA 

 O primeiro aspecto a ser destacado da Missa (século XIX) é o fato de que, 

diferentemente do que ocorre com a maior parte das missas restauristas, esta não possui Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus e Agnus Dei, mas tão somente as duas primeiras unidades 

funcionais. Este fato, somado à extensão considerável do Gloria, que pode até mesmo ser 

dividido em pequenos movimentos musicais internos, aproxima a Missa de um modelo de 

composição corrente no Brasil na segunda metade do século XIX, que denominamos como 

sendo de técnica compartilhada (DUARTE, 2016), ou seja, por se afastar de características 

que se poderiam dizer mais identitárias da música religiosa – o caráter predominantemente 

vocal e secundário das partes instrumentais, e uma dramaticidade controlada – a fim de se 

aproximar de características da música sinfônica e operística, tais como o virtuosismo vocal, 
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passagens instrumentais independentes que reforçam a dramaticidade, dentre outras (Figura 

7). 

 

Figura 7 – Trecho do Kyrie da Missa (século XIX, f. 1v). Fonte recolhida ao arquivo 

Arquidiocesano de Natal. Sem catalogação. Note-se o caráter independente das partes 

instrumentais em relação ao canto. 

 Sobre a organização formal da Missa, somente em Kyrie e Gloria, escrevemos: 

No tocante à forma das composições, no século XIX, a já citada observação de Schubert (1980 

p. 15) deve ser relembrada: “chamaram então de „Missa‟ o conjunto de „Kyrie‟ e „Glória‟, 

enquanto „Credo‟ significava um conjunto de „Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei‟. 

Quando a composição abrangia todas as 6 partes, era chamada de „Missa completa‟ ”. Se esta 

prática foi comum ao longo do século XIX, a restauração musical conduziu à produção 

somente de missas completas. As composições restauristas também romperam – por força da 

norma de Pio X – com a tradição corrente no século XIX de os versos das duas grandes 

unidades funcionais da missa – Gloria e Credo – constituírem movimentos autônomos, 

completos em si mesmos (DUARTE, 2016, p. 191-192). 

 Ainda, a este respeito, é possível exemplificar com uma Missa coletada pelo padre 

João Mohana, e que hoje se encontra recolhida ao Arquivo Público do Maranhão: “A Missa 

Bom Jesus dos Navegantes [de Leocádio Rayol (1849-1909)] compreende o Kyrie e o Gloria, 

sem a presença das outras partes da missa, o Credo, o Sanctus e o Agnus Dei, uma prática 

muito comum no Brasil Setecentista e Oitocentista” (CARVALHO SOBRINHO, 2004, p.27). 
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 Quanto aos signos da escrita musical empregados, seria possível, em uma sucinta 

análise diplomática, afirmarmos que o emprego de clave de dó na primeira, terceira e quarta 

linhas, nas vozes mais agudas, bem como a denominação “Suprano” da mais aguda nos levam 

a ter maior grau de certeza de se tratar de uma cópia feita no século XIX. Não tentaremos, 

entretanto, precisar a década em que teria sido copiada por falta de elementos que nos 

garantam alguma certeza do local de procedência da fonte, tampouco de outras partituras que 

circularam na localidade, para fins de comparação. 

 Apesar de ter se desprendido um pedaço da primeira folha onde estava parte da 

nomenclatura dos instrumentos – possivelmente pela oxidação da celulose em razão da tinta 

ferrogálica com a qual a fonte escrita –, é possível lermos parcialmente e, analisando as 

tessituras e instrumentos transpositores, chegarmos aos seguintes pentagramas: (1) Suprano; 

(2) Contalto; (3) Tenor; (4) Basso; (5) Flauta ut; (6) 1º [ilegível] ut; (7) 1º [ilegível – 

clarinete?] sib; (8) 2º [ilegível – clarinete?] si b; (9) Saxhorns mi b; Saxophones [escrito na 

horizontal]: (10) Alto mi b; (11) Tenor si b; (12) Pistom si b; (13) Trombone ut; (14) 1º 

Fagotto ut; (15); 2º Fagotto ut; (16) Contrabasso mib. Esta escrita para grande formação de 

banda de sopros parece-nos também incompatível com as demais fontes relativas ao 

seminário de Salvador no período de atuação de Dom Marcolino. 

 Restam-nos, portanto, duas hipóteses quanto à possível procedência da fonte. A 

primeira delas é a de que tenha vindo da Bahia, mais provavelmente de Salvador, tendo sido 

produzida para alguma banda anterior à atuação do então padre Marcolino Dantas como 

professor de música, talvez até mesmo do seu tempo de estudo no seminário. A segunda 

hipótese é de que tenha sido produzida para alguma igreja do Rio Grande do Norte, tendo 

sido, em razão disto, incorporada ao arquivo. É importante ressaltar que a criação da Banda de 

Música do Batalhão de Segurança, atual Banda de Música da Polícia Militar do Rio Grande 

do Norte data de 1886, segundo Marcos Aragão Fontoura (2011, p. 46). Em seus anos iniciais, 

a quantidade de soldados músicos era limitada a apenas dez. Já em finais do século XIX, seu 

efetivo foi reforçado, e ainda que relativamente pequeno, de vinte músicos, em 1898, já não 

era incompatível com a instrumentação da Missa em questão. Há de se observar, entretanto, 

que o repertório executado não fora o religioso, mas “repertório voltado mais especificamente 

para a corporação, como as marchas marciais, os hinos pátrios „buscando manter os 

tradicionais cantos de guerra dos exércitos do Reino‟” (FONTOURA, 2011, p. 46). 
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 Ademais, a assinatura do copista da Missa, ainda que pouco compreensível, não 

parece remeter diretamente aos nomes dos músicos da primeira geração listados por Fontoura, 

dentre os quais, os músicos da família Dantas, oriundos da região sertaneja do Seridó. Uma 

futura pesquisa no acervo da instituição militar poderá ser interessante, a fim de confirmar ou 

afastar a hipótese da presença de documentos musicográficos contendo a mesma assinatura do 

copista da Missa. 

VERIFICAÇÃO OFF-LINE DE ASSINATURAS E POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÔES 

PARA AS MUSICOLOGIAS HISTÓRICA E DIPLOMÁTICA 

 São poucas, portanto, as informações que permitem determinar a procedência da 

fonte aqui analisada. São ainda menores ou quase inexistentes os dados que aproximam o 

documento de uma prática musical específica, ligada ou não ao primeiro arcebispo de Natal. 

Tem-se, basicamente, a indicação de se tratar de uma missa – sugerindo seu possível uso 

ritual –, uma instrumentação que nos permite estabelecer algumas balizas temporais, e a 

assinatura do provável copista, que teria sido o responsável pela instrumentação. Ocorre que 

tais assinaturas nem sempre são tão compreensíveis, ou pelo uso de abreviaturas, ou pela 

própria caligrafia do signatário. Neste sentido, a grafoscopia ou e a documentoscopia se 

revelam possibilidades a serem consideradas (CLEROT, 2014, p. 16). Ao se lidar com 

grandes volumes documentais e com nossa limitada capacidade de memorizar todos eles, 

olha-se então para estudos realizados na área da Ciência da Computação, a fim de buscar 

possíveis contribuições futuras para os estudos da Musicologia Diplomática – mais centrada 

no estudo dos documentos – e Histórica, de maneira mais ampla – ocupando-se de questões 

estilísticas, analítico-musicais e de contexto de produção e interpretação da obra. Uma vez 

que a maior parte dos copistas que assinaram as fontes já não são vivos, e que a aproximação 

do trabalho musicológico em relação às fontes se dá, quase exclusivamente, a posteriori e não 

no momento de sua produção, a verificação de assinaturas estáticas ou off-line parece uma 

ferramenta a ser considerada: 

Sistemas de verificação de assinaturas são incumbidos de determinar a autenticidade de uma 

assinatura, utilizando para isso uma série de técnicas capazes de discriminar uma assinatura 

genuína de uma falsificação. A depender do método utilizado durante a aquisição das 

assinaturas, o processo de verificação pode ser dividido em dois grandes grupos: on-line ou off-

line. [...] a verificação off-line as assinaturas são todas coletadas em papel, e são digitalizadas 

posteriormente utilizando um scanner ou uma câmera digital. [...] as imagens digitais podem 

então ser passadas para um computador. A partir dessas imagens digitais é possível passar à 

fase de extração das características. [...] Depois da extração das características, é possível 

utilizar um classificador, que indicará se as assinaturas são verdadeiras ou falsas (SOUZA, 

2009, p. 2). 
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 Diversas são as propostas de métodos para a verificação das assinaturas. Não nos 

aprofundaremos nelas, inclusive por não termos a necessária expertise para fazê-lo, mas 

ressaltamos tão somente a possibilidade do uso de um banco de dados de assinaturas 

ressaltada por Souza (2009, p. 3): “Pode-se vislumbrar uma possível criação de um banco de 

dados de assinaturas nacionais [sic], que pudesse ser usado, inclusive, por diversas 

instituições bancárias”. Em que pese aos temores que tal possibilidade suscita nos dias atuais, 

em que dados são vendidos pelas instituições, a ideia parece interessante no tocante aos 

documentos históricos. Estabelecido um dos métodos existentes de comparação de assinaturas 

em software, cada assinatura digitalizada em documentos musicográficos poderia ser 

acompanhada de metadados, tais como a localização da fonte, o local e a data que nela 

constam, o posicionamento da assinatura na fonte, se no protocolo, no escatocolo, ou após a 

barra dupla final do documento, a agremiação musical para a qual foi produzida a partitura, 

dados biográficos do copista e outras possíveis fontes onde se encontra. 

 

Figura 8 – Detalhe das caligrafias musical e textual de Dom Marcolino Dantas (1904, f. 15). 

 

Figura 9 – Detalhe das caligrafias musical e textual na Missa ([século XIX], f. 1). 

 Uma vez que houvesse um banco de dados com as assinaturas existentes dos copistas 

e os metadados que mencionamos, seria possível a um software executar a busca, por 

comparação, das mesmas, contribuindo, em última análise, para a Tradição Diplomática: a 
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partir dos dados obtidos, seria possível, ao compararem-se fontes recolhidas a diferentes 

acervos, compreender o processo de transmissão das obras. 

 Destacamos, como derradeira e mais complexa hipótese, uma eventual ampliação da 

caligrafia textual para a musical (Figuras 8 e 9). Caso se alcançasse tal nível de aproximação 

das fontes musicais, seria possível analisar elementos como cabeças e hastes de notas, claves, 

pausas, barras de compasso, dentre outras, a exemplo de como procederam Kevenn Silva e 

Modesto Fonseca (2017), em pesquisa realizada a partir da Musicologia Diplomática. 

CONCLUSÃO 

 Ao final deste trabalho, é possível afirmar primeiramente que o acervo musical 

recolhido ao Arquivo Arquidiocesano de Natal constitui um rico universo a ser investigado, 

considerada toda a diversidade interna das fontes no tocante à datação e possíveis 

procedências. Atualmente, o Arquivo está em processo de nova organização e de produção de 

instrumentos de pesquisa, de modo que as procedências de alguns documentos musicográficos 

poderão eventualmente ser reveladas. 

 Por enquanto, resta claro que nem todos os documentos musicográficos recolhidos ao 

acervo foram produzidos ou acumulados por Dom Marcolino Souza Dantas, apontando para 

procedências diversas as fontes pós-conciliares, o repertório de banda, tal como a referida 

marcha fúnebre de Enéas de Araújo (1949) e, possivelmente, a Missa (século XIX). Esta 

última não traz dados suficientes para que se determine sua procedência, mas tão somente a 

assinatura do copista. Do ponto de vista estilístico-musical, contudo, revela-se muito mais 

alinhada a um paradigma composicional anterior à Restauração Musical Católica do que ao 

modelo restaurista ao qual se filia – ainda que com relativa liberdade – a produção musical de 

Dom Marcolino Dantas. 

 Sobre o estudo da assinatura do copista, responsável pela instrumentação, a 

utilização de ferramentas oriundas da Ciência da Computação para a verificação de 

assinaturas off-line de copistas se revela uma promissora ferramenta para a Musicologia 

Histórica, tanto mais se forem consideradas as contribuições da Musicologia Diplomática. 

Ademais, a aproximação com as pesquisas acerca da verificação de assinaturas pode ser um 

promissor caminho interdisciplinar para o estudo de fontes musicais em sentido mais amplo, 

uma vez que até mesmo a grafia musical dos copistas – posicionamento de hastes, pausas, 

desenho de claves etc. – poderá futuramente ser objeto de análise off-line. 
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 Finalmente, quanto às possíveis procedências da fonte da Missa, não há de se 

descartar totalmente a hipótese de ter sido ela produzida para uso ritual na própria cidade de 

Natal ou nos interiores do Rio Grande do Norte, mas nos parece mais provável, caso guarde 

alguma relação direta com a atuação de Dom Marcolino, ter sido por ele recolhida ainda 

quando se encontrava na Bahia. Tais hipóteses somente poderão ser confirmadas ou afastadas 

mediante futuras comparações com fontes de outros arquivos potiguares e baianos. 
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DOMINGOS SIMÕES DA CUNHA (1755-1824): CIRCULAÇÃO DA SUA 

OBRA E RECEPÇÃO DA MÚSICA BRASILEIRA 

Adriano de Castro Meyer
82

 

RESUMO: 

Em 1953 León Kaniefsky (1897-1975) apresentou o Prelúdio de Domingos Simões da Cunha (1755-1824) pela 

Orquestra Sinfônica de Amadores de São Paulo. Conforme o programa desse concerto, a obra foi composta entre 

os séculos XVIII e XIX, mas a apresentação foi qualificada como primeira audição. O Prelúdio foi executado 

outras vezes até 1975 quando em concerto em memória ao maestro, sua viúva relatou ao público a verdadeira 

origem dessa obra. Através de pesquisa documental no arquivo do maestro e de levantamento bibliográfico 

pretendemos compreender a circulação dessa obra e seus contextos de criação e recepção. 

Palavras-chave. Domingos Simões da Cunha; León Kaniefsky; Orquestra Sinfônica de Amadores de São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

 Em 30 de janeiro de 1953 a Orquestra Sinfônica de Amadores de São Paulo 

apresentou sua trigésima quarta audição no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, regida por 

seu fundador, León Kaniefsky (1897-1975), como acontecia com regularidade. O programa 

tinha a estrutura tradicional de concerto: uma obra como abertura, seguida por solistas, com 

obras sinfônicas ao final. A apresentação consistiu em uma seleção de danças da La Rosière 

Républicaine de André Grétry (1741-1813); Três sonatinas para piano e cordas de Wolfgang 

Mozart (1756-1791) com Eny da Rocha como solista; um Concerto para oboé sobre motivos 

de Pergolesi, de John Barbirolli executado por Salvador Masano (1899-1970); a Sinfonia 

“Surpresa” de Joseph Haydn (1732-1809) encerrou o programa, mas antes desta uma obra em 

“primeira audição”: o Prelúdio de Domingos Simões da Cunha (1755-1824). As notas do 

programa forneceram informações sobre a obra desconhecida: “Domingos Simões da Cunha 

(Bahia 1755-1824) foi mestre de capella e o pioneiro da musica coral na Bahia. Compositor 

de apurado gosto, dedicou-se a quasi todos os generos de musica, sendo também autor da letra 

de seus belíssimos cantos populares” (ORQUESTRA SINFÔNICA DE AMADORES, 1953). 

 A obra foi repetida na apresentação seguinte da Orquestra, “a pedido”, em 27 de 

março. Entre 1953 e 1975 o Prelúdio fez parte de aproximadamente outros 13 concertos 

promovidos por León Kaniefsky. 
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AS ORQUESTRAS DE LEÓN KANIEFSKY 

 Kaniefsky foi responsável por várias orquestras amadoras na parte central do século 

XX, em momento de institucionalização de grupos sinfônicos em São Paulo e em outras 

cidades do país. Nascido na Ucrânia e naturalizado brasileiro em 1921, no ano seguinte, após 

formar-se em Engenharia Química no Mackenzie College, ele se transferiu para Europa, 

estudando em conservatórios na Alemanha e Itália (KAUFFMANN, 1967, p. 27). Retornando 

ao Brasil na década de 1930 seu primeiro empreendimento foi a Sociedade de Concertos León 

Kaniefsky – um empreendimento particular com uma orquestra de cordas integrada por 

amadores que tinha intenção de funcionar através da subscrição de sócios. Aparentemente 

Kaniefsky pretendia um diferencial para sua carreira associando seu nome à música nacional, 

pois publicou em vários jornais uma chamada por obras brasileiras compostas para a 

formação de cordas. Sua sociedade de concertos não sobreviveu muito tempo e os pedidos de 

apoio público para salvar o grupo não obtiveram resposta. Em três anos de atividades seu 

grupo promoveu vinte e oito apresentações na cidade de São Paulo (SOCIEDADE DE 

CONCERTOS LEÓN KANIEFSKY, 1936, sem número de página). 

 Outros grupos criados em seguida foram a Orquestra da Radio Diffusora e a Orquestra 

Brasileira de Câmara – ambas com duração efêmera. Kaniefsky fundou em 1944 a Orquestra 

Sinfônica de Amadores de São Paulo. Esta foi qualificada como Sociedade de Cultura 

Musical, entidade civil sem fins lucrativos e reconhecida como entidade de utilidade 

pública
83

. Também mantida por contribuição de interessados e eventuais apoios do poder 

público (KAUFFMANN, 1967, p. 27), o grupo foi atuante até 1974. Em 1945 ele foi 

convidado para dirigir a Orquestra Universitária de Concertos da Universidade de São Paulo, 

também formada por músicos amadores, onde foi contratado com funcionário da 

Universidade. Com a aposentadoria do maestro em 1967, o grupo encerrou suas atividades. 

 León Kaniefsky faleceu em 1975. Sua viúva, Clarita de Mello Freire, doou o arquivo 

das orquestras por ele criadas, as partituras, discos e a documentação e objetos pessoais do 

maestro para a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1980). 
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DOMINGOS SIMÕES DA CUNHA, COMPOSITOR DE APURADO GOSTO 

 O Prelúdio não foi apresentado exclusivamente pela Sinfônica de Amadores – a 

Orquestra Universitária também a incluiu em seu repertório. Nos programas deste grupo 

constam sete apresentações da composição: em 1953, 1957, duas vezes em 1965 e outras três 

apresentações no ano seguinte, 1966. 

 Aparentemente não houve reação significativa da crítica. Constam apenas dois 

recortes de jornal relacionados no acervo do maestro. Uma matéria na revista Anhembi, na 

qual o crítico, não indicado, comprova o desconhecimento sobre o compositor, qualifica a 

composição como representante do “rococó” do século XVIII, questionando apenas sobre sua 

instrumentação original (ANHEMBI, 1953). A outra crítica foi escrita por Koellreutter e 

referia-se ao concerto com a apresentação “a pedido”, mas não incluiu o Prelúdio, pois seu 

autor ausentou-se do concerto antes de sua apresentação (ORQUESTRA SINFÔNICA DE 

AMADORES, sem data). 

 A obra foi apresentada com destaque na missa-concerto em 1975 em homenagem ao 

maestro, logo após seu falecimento. Nessa ocasião, a viúva, Clarita de Mello Freire 

Kaniefsky, fez um comunicado “ao público e à imprensa”, esclarecendo que Domingos 

Simões da Cunha, o “compositor de apurado gosto”, era na verdade pseudônimo de 

Kaniefsky, o verdadeiro autor da composição
84

. 

 Domingos Simões da Cunha foi compositor que realmente existiu, entretanto não há 

indícios de que suas composições tenham sobrevivido. Contudo foi possível mapear a 

bibliografia da sua biografia, na tentativa de compreender a estratégia de Kaniefsky ao utilizar 

esse personagem. 

 Os registros sobre Domingos Simões da Cunha possuem as seguintes cronologia e 

fontes: 

 1863 – O Padre Domingos Simões da Cunha – Trovas mineiras. Biblioteca brasileira: 

revista mensal. Dr. José Maria Vaz Pinto Coelho; 

 1893 – Verbete. Diccionário bibliografico Brazileiro. Augusto Sacramento Blake; 

 1897 – 29 de Setembro de 1824: Morte do Padre Domingos Simões da Cunha. 

Ephemerides mineiras (1664-1897). Vol. III. José Pedro Xavier da Veiga; 

                                                           
84

 Bilhete de Clarita de Mello Freire Kaniefsky. Anexado ao manuscrito do Prelúdio. Assinado e datado por ela, 

04 de Maio de 1975. Documento e pasta sem número. No bilhete a viúva indicou que a Orquestra de Amadores 

havia apresentado a obra cinco vezes, além da sua “estreia”. A partitura do Prelúdio utilizada para execução 

encontra-se na seção multimeios da Biblioteca da ECA, com o localizador 6278. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

132 

 1909 – Revista do Arquivo Público Mineiro. Volume 14; 

 1926 – Storia della musica nei Brasile. Vincenzo Cernicchiaro. 

 Basicamente essas publicações baseiam-se na mesma fonte, a mais antiga delas, a 

Biblioteca brasileira: revista mensal. Assim, sabemos que o compositor nasceu em Paracatu, 

Minas Gerais e era filho do Capitão-mor Clemente Simões da Cunha, um português que 

possuía lavras de ouro na região. Domingos foi para Bahia para seguir seus estudos, mas 

devido à sua “condição” foi para Olinda. Além de latinista, era versado em várias línguas e 

também em dialetos indígenas. Escreveu vários sermões, mas foi censurado por certos 

“assomos liberaes”. Em Paracatu organizou um coro e introduziu “espectaculos theatraes”. 

Tornou-se conhecido por peças de música que o “povo de sua terra natal, ha bem pouco, ainda 

apreciava” (COELHO, 1863, p. 22-41). 

 Basicamente o livro de Cernicchiaro é dentre as fontes a única que acrescenta 

informações sobre o compositor. Baseando-se em entrevistas, o italiano foi coligando dados 

de fontes diversas, tanto manuscritas como entrevistas e conversas. Dessa forma ele publicou 

o seguinte relato sobre o compositor, conforme a carta de 10 de Janeiro de 1920 de Dona 

Amélia Santiago, moradora de Paracatu: 

[...] Do século 18 e 19, só existiu nesta cidade d‟onde era natural, o padre Domingos Simões da 

Cunha, compositor de apurado gosto, conforme a tradição, tendo-se perdido suas composições. 

Foi mestre de Capella e o primeiro que organisou aqui um coro regular de musica. Nasceu em 

1755 e morreu em 1824. Entre suas composições figuram cançonetas, cantos populares de letra 

sua, que era tambem notavel poeta. Deste há noticia na Revista do Archivo Publico Mineiro. 

Diversos compositores de musica sacra e profana tem havido, reveladores de gosto que sempre 

existiu aqui para a musica, mas nãosão de valor a merecer especial mensão para o fim, por V. 

S. desejado (CERNICCHIARO, 1926, p. 153). 

 A semelhança entre os dados de Domingos Simões da Cunha no livro de 

Cernicchiaro e os apresentados no programa de concerto indica ser essa a origem da criação 

do compositor. A hipótese se torna prova por Kaniefsky ter possuído esse livro em sua 

biblioteca, conforme a listagem de obras do seu acervo doadas à Universidade 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1980, p. 40). 

 Confirma-se assim a fonte para a “criação” do pseudônimo de Kaniefsky. As 

informações em Cernicchiaro são praticamente idênticas às notas do programa da 

apresentação do Prelúdio: o “mestre de Capella” e “compositor de apurado gosto”, pioneiro 

na música coral com a letra de seus “belos cantos populares”. A perda de suas composições 

contribuiu de maneira providencial para o caso. A única exceção foi a troca de Paracatu pela 

Bahia, onde entretanto Cunha morou. 
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O APURADO GOSTO DE DOMINGOS SIMÕES DA CUNHA 

 Encontrar a fonte bibliográfica para a criação do compositor não permite, todavia, 

conhecer as razões que levaram Kaniefsky a criar e apresentar publicamente uma obra com 

um pseudônimo. Justificativas são impossíveis de serem definidas: um humor específico, uma 

aposta entre amigos, uma piada entre pessoas íntimas, uma atitude irônica com a crítica ou 

mesmo com o público são apenas possibilidades. Mas se motivações não são possíveis de 

esclarecimento, podemos atentar às opções efetivamente tomadas. 

 Ao atribuir a outro compositor uma composição sua, Kaniefsky usou recursos e 

estéticas que lhe eram convenientes, concebíveis ou mesmo agradáveis. Dessa maneira ele 

projetou nessa obra sua compreensão e idealização de um passado musical brasileiro, mas 

nela retratando sua própria época. 

 O Prelúdio foi composto em compasso ternário, na tonalidade de ré menor, sem 

nenhum afastamento tonal. A obra tem duração aproximada de três minutos, e foi 

instrumentada para uma orquestra de cordas acrescida de uma flauta e duplas de oboés, 

fagotes e trompas
85

. Ela basicamente consiste em uma introdução seguida de duas breves 

seções, com os temas repetidos em diferentes instrumentações: o exposto nas cordas repete-se 

nos oboés ou na flauta. Os motivos que compõe os temas são apresentados sequencialmente, 

com ritardos e suspensões, sobre movimentos harmônicos em círculos de quinta. Um 

ritornelo retoma a introdução para seguir à coda, sugerindo “grandioso e dramático” final 

com a indicação “lento a 6”. 

 A utilização desses recursos musicais e a instrumentação indicada não permitem 

associar essa composição a nenhum cenário musical brasileiro, de nenhuma época histórica ou 

região. A proposta de Kaniefsky para o Prelúdio de Domingos Simões da Cunha aproxima-se 

muito mais da estética musical do século XVIII de parte da Europa – mas sob a compreensão 

musical do século XX, como sugere a dramaticidade indicada no seu final, exageradamente 

lento. Existe grande semelhança com o famoso Adagio de Albinoni. Este se tratava de uma 

composição baseada em fragmento de Tomaso Albinoni (1671-1751), o qual Remo Giazotto 

(1910-1998) afirmou ter encontrado entre as ruínas da Biblioteca de Dresden, após seu 

bombardeio. A peça associa dessa maneira a dramaticidade dos efeitos da guerra e sua 

destruição, e sua reversibilidade através de um resquício de papel, no caso um fragmento 
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musical. Anos depois Giazotto afirmou que a composição era inteira de sua autoria. A obra, 

que recebeu inúmeras gravações, foi publicada em 1958 pela Editora Ricordi, portanto em 

momento posterior ao Prelúdio em questão
86

, não possibilitando assim associa-la à intenção 

de Kaneifsky. 

 A referência mais provável que Kaniefsky utilizou como modelo talvez tenha sido 

Henri Casadesus (1879-1947). Este foi um violista francês que junto com Camille Saint-Saëns 

(1835-1921) fundou em Paris uma Sociedade de Instrumentos Antigos que organizava 

concertos de música do século XVIII. Casadesus tornou-se conhecido por divulgar concertos 

para seu instrumento supostamente compostos por Georg Haendel (1685-1759), Carl Philipp 

Emanuel Bach (1714-1788) e Johann Christian Bach (1735-1782), todos publicados. As obras 

na realidade foram por ele compostas no início do século XX “no estilo” desses compositores 

mas seguindo os preceitos estéticos da sua época, como a forma cíclica com recorrência 

temática
87

. 

 Outra referência para Kaniefsky mais próxima ao Brasil sobre repertórios antigos 

pode ser encontrada no trabalho de Curt Lange (1903-1997). Suas pesquisas sobre o passado 

musical brasileiro, iniciadas na década de 1940, tornaram-se conhecidas com a publicação do 

sexto Boletín Latino-Americano de Música em 1946, que tratou exclusivamente do Brasil. 

Lange ampliou o arco da história da música brasileira, comprovando atividade musical 

significativa antes do Padre José Maurício e da chegada da Corte portuguesa – considerada 

então um marco limite na vida cultural brasileira (LANGE, 1946). Com a “descoberta” de 

partituras de compositores então ignorados, do chamado “barroco mineiro”, Lange apresentou 

um repertório desconhecido e “inédito”. A esse passado “desconhecido” e “descoberto”, 

produzido em local remoto, pode ser associado o conceito de ineditismo encontrado no 

Prelúdio, obra desconhecida de todos.  

 No Prelúdio que retrata um Brasil antigo, distante e desconhecido, apresentado em 

“primeira audição”, Kaniefsky projetou um passado nacional sob uma concepção estrangeira, 

que seguiu modelo de recriação conforme a produção e tradição europeia – origem do próprio 

maestro, com práticas culturais que lhe eram próximas. De acordo com as opções por ele 
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tomadas, o passado musical brasileiro deveria seguir o barroco e suas estruturas musicais, 

mesmo que atualizadas, como eram compreendidas na primeira metade do século XX. 
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ACERVOS PESSOAIS: O CASO DE DARCY DE AZEVEDO TEIXEIRA 

LOPES (1910-2007) 

Filipe Nolasco Pedrosa
88

 

Edite Rocha
89

 

RESUMO: 

Pianista e colecionador, Darcy de Azevedo Teixeira Lopes (1910-2007) reuniu, constituiu e organizou um 

acervo pessoal durante a vida, hoje localizado no Museu da Música de Mariana (MG). Destacando as suas 

potencialidades para o desenvolvimento de pesquisa acerca do patrimônio musical brasileiro – especialmente, 

ligado aos impressos musicais que circularam entre o final do século XIX e início do XX, nas cidades de 

Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte (MG) – este artigo tem por objetivo realizar um mapeamento do conteúdo 

deste acervo pessoal, partir do levantamento documental e inventariação prévia já realizada. 

Palavras-chave. Acervos pessoais; Música brasileira; Impressos. 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo busca realizar um mapeamento do conteúdo do Arquivo Darcy de 

Azevedo Teixeira Lopes (ADATL), a partir do levantamento documental e a descrição do 

mesmo, já realizado previamente pelo Museu da Música de Mariana (MG)
90

. Sr. Darcy de 

Azevedo Lopes foi um pianista e colecionador, nascido na cidade de Conselheiro Lafaiete, 

Minas Gerais. Durante sua vida ao piano, dedicou parte do seu a tempo a reunião, organização 

e constituição de um acervo pessoal, que o mesmo utilizou durante os anos de sua vida.  

 A conservação da coleção ADATL foi constituída pelo seu proprietário e, após seu 

falecimento em 1997, uma de suas filhas foi a responsável pelo acervo e pelo zelo do 

material, o levando até o Museu da Música de Mariana, no ano de 2011. A coleção recebeu 

um tratamento inicial, tendo sido realizado o trabalho de acondicionamento horizontal em 

caixas de papel alcalino, codificação das cotas de posicionamento intermediárias e um 

inventário prévio dos encartamentos e avulsos. 

 Neste artigo buscaremos realizar uma reflexão sobre a importância de investigações a 

partir do trabalho de inventariação prévia, uma descrição do conteúdo, onde estabelecemos 

categorias para o material do ADALT. Ressaltando sua condição de conservação e sua 

exemplaridade, buscamos aproximações que tomem o trabalho com os acervos uma 

                                                           
88

 Doutorando, Universidade Federal de Minas Gerais, filipe.nolasco@gmail.com 
89

 Doutora, Universidade Federal de Minas Gerais, edite.rocha@ufmg.br, Bolsista de Produtividade PQ2 
90

 Trabalho realizado por José Maria da Silva, como parte do estágio do curso de Museologia, da Universidade 

Federal de Ouro Preto em 2012, sob a orientação dos técnicos do Museu da Música de Mariana/Minas Gerais. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

137 

possibilidade de testemunho de determinada época, desencadeando reflexões que possam nos 

contar sobre a prática de música no século XX, em contextos familiares e domésticos no 

brasil. 

NOTAS BIOGRÁFICAS E CONSTITUIÇÃO DO ACERVO 

 Darcy de Azevedo Teixeira Lopes nasceu no município de Queluz de Minas, no dia 

oito de agosto de 1910, cidade hoje conhecida como Conselheiro Lafaiete, e entre outras 

atribuições, dedicou grande parte de sua vida ao estudo de piano. Em 1926, devido às 

características da profissão de seu pai (telegrafista), mudou-se para Belo Horizonte, Minas 

Gerais, onde prosseguiu o estudo de piano, com alguma projeção social, como as suas 

diversas apresentações na Rádio Mineira, em que era anunciado como “Príncipe do Teclado”, 

interpretando ao vivo algumas de suas obras colecionadas (LANA, 2011).  

 Suas primeiras lições de piano foram iniciadas em sua cidade natal, com a professora 

Amélia Perdigão e seu tempo de aulas dedicado ao instrumento foi restrito devido a atividades 

esportivas. Apesar de ter dedicado pouco tempo aos estudos musicais, Sr. Darcy continuou a 

tocar piano. Seu gosto musical mostrava-se bastante eclético, conforme Eric Lana (2011), 

apreciava vários compositores: 

Seu gosto musical abrangia o repertório popular pianístico do seu tempo com bastante 

ecletismo. Ouvia-se: Ernesto Nazareth, Eduardo Souto, Carolina Cardoso de Menezes, 

Chiquinha Gonzaga, Patápio Silva, Pixinguinha, modinhas, baladas, tangos e valsas brasileiras. 

Do repertório internacional, o Sr. Darcy apreciava Gershwin (que, segundo seus familiares, era 

o seu preferido), Cole Porter, músicas de filmes, fox-trot e blues (LANA, 2011, p. 47). 

 Articulando-se com o gosto musical do Sr. Darcy, seu acervo músico-literário divide-

se em duas partes, cuja primeira delas é composta por manuscritos e impressos (contos e 

peças de teatro), a coleção da revista O Álbum, um caderno de capa dura com recortes de 

piadas, anedotas, conselhos práticos e etc., e partituras retiradas das revistas O Malho e 

Revista da Semana. De acordo com familiares, esta parte do acervo pertenceu a diversos 

parentes, antes de chegar até as mãos do Sr. Darcy e era passado de geração em geração, cada 

qual sempre zelando do mesmo, acrescentando frequentemente novas fontes. 

 A segunda parte do acervo, composto apenas por partituras, conta com um montante 

de aproximadamente mil e quinhentas obras, que, em sua maioria, são composições 

brasileiras, contando também com músicas americanas e algumas obras do repertório erudito 

para piano, além de alguns estudos para piano. Grande parte dessas obras foi adquirida por 

seu proprietário. Em outros casos, eram obtidas através de doações e presentes de amigos ao 

Sr. Darcy. Percebe-se no conjunto do material uma tentativa de organização, mas sua morte e 
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sucessivas mudanças da filha que herdou o material provocaram uma desorganização 

(PEDROSA, 2011). 

A CONSTRUÇÃO DE UM ACERVO: REFLEXÕES E DESCRIÇÃO DO 

CONTEÚDO 

 Entender a coleção de ADALT como uma fonte para pesquisa musicológica 

corresponde a realizar um exercício de retorno aos acervos musicais, reconhecendo seu valor 

e desenvolvendo trabalhos que localizem os documentos musicais, como importantes 

elementos para a sociedade, sendo possível atribuir a estes documentos um interesse social, e 

posterior valor como patrimônio musical, retirando os acervos do limbo, do qual Cotta (2005), 

afirmava que estes estavam: “os acervos musicais estiveram, até muito recentemente, em uma 

espécie de limbo, não sendo considerados, do ponto de vista das políticas públicas, nem 

patrimônio documental, nem patrimônio cultural” (COTTA, 2006, p. 26). 

 Segundo Arcanjo Júnior (2012, p. 15), “os documentos musicais devem ser 

problematizados enquanto fontes que não dizem por si só e que por isso devem ser analisadas 

como construções com significados particulares”. Nesta perspectiva, a proposta de descrição 

do conteúdo, que integra a segunda parte deste artigo, propõe uma leitura que ajude a pensar 

os problemas de pesquisas que envolvem acervos musicais particulares, de maneira articulada 

com a sociedade, com a cultura, a história e a música, descrevendo não o conteúdo musical, 

mas os entornos de composição do documento. 

 Nesta abordagem da fonte, entende-se necessário o entendimento, conforme sugere 

Napolitano (2005, p. 281), que trabalhando as fontes audiovisuais e musicais é preciso sempre 

tencionar a “representação e evidência”, sem isolar “códigos verbais de outros códigos”, 

percebendo as “estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de representação”, 

decodificando de forma “técnico estética e de natureza representacional” e articular a 

linguagem técnico-estética das fontes audiovisuais e musicais e as representações da realidade 

histórica ou social nelas contidas. 

 Passamos então ao trabalho de descrição do conteúdo do ADALT, propondo uma 

descrição e uma classificação dos documentos a partir da tipologia e função documental, 

origem e forma de apresentação e disposição do material. 

 Ao observar o material constante no acervo, podemos identificar tipologias 

diferenciadas de documentos musicais, sendo majoritariamente encontrada partituras para 

piano, alguns estudos técnicos do instrumento. Dentre as partituras sugerimos a classificação 
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dos documentos em dois grupos, que podem ser dimensionados pela própria organização de 

seu proprietário e sua família, sendo assim descrito: 1) Partituras em revistas, 2) Coletâneas, 

álbuns e encadernações artesanais, 3) Partituras avulsas, 4) Métodos de piano e 5) 

Manuscritos: composições e transcrições. 

 Os compositores que apresentam maior número de partituras na coleção são Eduardo 

Souto (1882-1942) e Ernesto Nazereth (1863-1934). A eles encontra-se dedicado também 

cadernos com as mesmas características das partituras de revista, com um detalhe que em 

alguns casos as partituras tiveram sua dimensão diminuída, sem o prejuízo de retirada de 

elementos musicais, permanecendo em sua integra o conteúdo musical (pautas, compassos, 

melodias e acompanhamentos etc.). 

 No conjunto de partituras avulsas, encontram-se variados compositores brasileiros e 

estrangeiros somando-se um número de 1590 partituras. Abaixo a tabela construída no 

processo de inventariação prévia, no Museu da Música de Mariana, Minas Gerais (Tabela 1): 

Tabela 1 – Arquivo de Darcy de Azevedo Teixeira Lopes. Levantamento geral de partituras e 

documentos ADALT, Museu da Música de Mariana, 2012. 

Pasta Quantidade de partituras 

00 50 

01 41 

02 22 

03 57 

04 69 

05 125 

06 46 

07 40 

08 42 

09 54 

10 78 

11 03 

12 89 

Caixa vermelha (CV) 145 

Pasta transparente (PT) 63 

Pasta verde (PV) 38 
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Partituras em revistas 

 Constam nesta parte da coleção o conjunto de cento e vinte e uma partituras extraídas 

de periódicos e revistas. São encontrados exemplos de periódicos como a Revista da Semana, 

O Malho, Almanach d‟o Tico-Tico, O Filhote, Seminário Humorístico Tagarela e Suplemento 

Musical d‟A Ilustração Brazileira. (LANA 2011; ALVES 2011). Essas partituras são 

divididas em três cadernos, manualmente encadernados. 

 Das cento e vinte e uma partituras, quarenta delas pertencem ao periódico Revista da 

Semana, e sessenta e cinto partituras são pertencentes ao O Malho. As demais dezesseis 

partituras dividem-se nos demais periódicos citados. Esta sessão da coleção é datada 

principalmente da primeira década do século XX. Sua conservação segundo Lana (2011), 

demonstram uma inversão na sua lógica de produção, o uso e depois o descarte. 

121 partituras – Exemplares dos Periódicos:  

a. Revista da semana 

b. O malho 

c. Almanach d’o Tico-Tico 

d. O filhote, seminário humorístico tagarela 

e. Suplemento musical d’a ilustração brazileira 

Recorte Temporal: 1900-1910. 

Coletâneas e álbuns 

 Encontram-se no ADALT três modalidades de agrupamentos de partituras que 

merecem diferenciação por sua modalidade de fabricação, conteúdo e organização. 

Pasta Forucci 95 

Pasta cinza fina (PCF) 07 

Pasta cinza grossa (PCG) 22 

Pasta fumê (PF) 150 

Pasta amarela – plástico 1 (PA I) 74 

Pasta amarela – plástico 2 (PA II) 48 

Pasta cáqui – livro I (PA I) 76 

Pasta cáqui – livro II (PA II) 82 
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Chamamos aqui de Coletâneas, livros localizados no arquivo, que possuem impressão, 

organização e tipografia pensados e realizados, provavelmente por um editor. Nesta sessão 

podemos destacar o conjunto de obras americanas e cânones do repertório para piano. 

 Intitulamos como Álbuns, o conjunto de partituras que receberam certo tratamento e 

acondicionamento para servem encadernados envoltos com capas duras. Destaca-se a 

existência de álbuns dedicados a Eduardo Souto e Ernesto Nazareth. Neles são 

recorrentemente encontradas as assinaturas de Darcy de Azevedo Lopes e Nair Teixeira 

Lopes. 

 Recebendo também o tratamento para a junção de obras, nomeamos como 

encadernações artesanais ou manuais, conjunto de partituras que foram costurados ou 

aglutinados com colagem, distinguindo-se dos cadernos, de partituras em revistas, por serem 

compostos por partituras avulsas que formam, somadas, um único “objeto”. 

1. Álbuns – Encadernações encomendadas ou feitas pelos proprietários 

a. Álbum Eduardo Souto (1) 

b. Álbum Ernesto Nazareth (3) 

c. Álbum Hinos e músicas populares (1) 

Recorte Temporal: 1918-1959. 

2. Coletâneas – Edições e impressões – 10 coletâneas 

Exemplos: 

 Nat King Cole’s greatast hits 

 O melhor da Bossa Nova 

Recorte temporal: 1930-1972. 

Partituras avulsas 

 A maior parte do ADALT, as partituras avulsas, editadas e vendidas separadamente 

são recorrentemente localizadas com a inscrição ou carimbo de venda de loja ou casa de 

música. O recorte temporal desta parte do arquivo está localizado entre 1900 a 1972, 

incluindo diversos estilos e gêneros, com a predominância de gêneros como valsa, tango 

brasileiro, samba, choro, schottish, maxixe. É identificável a recorrência e predominância de 
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música brasileira, apesar de se encontrar músicas internacionais, principalmente da Argentina 

e dos Estados Unidos. 

 Observando as inscrições e carimbos, são encontradas partituras vendidas em Belo 

Horizonte/MG, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro/RJ. Aparecendo alguns estabelecimentos de 

venda como Casa Carlos Gomes (Rio de Janeiro e Belo Horizonte), Casa Beethoven, Casa 

Carlos Wehrs, Casa Arthus Napoleão, Casa das Músicas Manoel Evaristo de Paula Xavier. 

1. Partituras Avulsas  

a. Valsas; 

b. Tango brasileiro; 

c. Samba; 

d. Choro; 

e. Schottish; 

f. Maxixe; 

g. Marcha carnavalesca. 

Origens: Rio de Janeiro, Petrópolis (RJ) e Belo Horizonte (MG) Casa Carlos Gomes (RJ e 

MG), Casa Beethoven (MG), Casa Carlos Wehrs (RJ), Casa Arthur Napoleão, Casa das 

Músicas Manoel Evaristo de Paula Xavier. 

Recorte Temporal: 1910-1960. 

Métodos de piano 

 São encontrados no arquivo alguns exemplares de livros didáticos, métodos de piano 

e estudos para a “velocidade”. Destacam-se o livro para exercícios técnicos de Vertini 25 studi 

op. 29 per pianoforte, fascicolo II, e os estudos de Carl Czerny Die kunst der fingerfertigkeit e 

livro de autoria de Barrozo Neto, Estudos de agilidade. 

1. Quatro métodos e exemplar comemorativo do 100º de Ernesto Nazareth (1963) 

a. 25 Studi op. 29 per pianoforte, fascicolo II, Vertini 

b. Die kunst der fingerfertigkeit, Carl Czerny  

c. Estudos de agilidade, Barrozo Neto 

d. Grande methodo theorico e practico, Henry Lemoine 
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Manuscritos: composições e transcrições 

 Em pequeno número aparecem composições e transcrições manuscritas. Destaca-se a 

composição de Nair Teixeira Lopes, familiar de Darcy de Azevedo Teixeira Lopes e 

transcrições originárias de um arquivo pertencente a “Augusto e Jandira”, que em alguns 

casos utilizam de cores para a elaboração das capas e inserem ao final das cópias, a 

informação que referencia de onde as obras foram copiadas ou então adaptadas para a 

execução ao piano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pelo recorte temporal deste acervo pessoal, é possível intuir que os exemplares 

colecionados coincidem com o momento de desenvolvimento da música popular urbana 

brasileira, o que nos permite interpor questões sobre a consolidação desta produção, e sua 

transformação em outros gêneros, formatos e composições (NAPOLITANO, 2005). Sendo 

possível pensarmos que a circulação de partituras, contribuiu para a consolidação de 

determinados gêneros musicais e ao mesmo tempo criava uma rede de leitores e ouvintes 

dessa música (LANA, 2011). 

 Neste intercruzamento, da consolidação da música urbana no Brasil e a formação de 

uma cadeia de leitores musicais, o caso do Sr. Darcy, proprietário do acervo aqui trazido 

como fonte, nos revela possibilidades de se pensar o processo de construção dessa então 

chamada música brasileira. Ao nos debruçarmos sobre o material, nos encontramos com 

escolhas pessoais e musicais próprias, mas também se indaga determinadas ausências, no 

sentido de percebermos que escolhas foram realizadas antes mesmo da circulação das 

partituras, aos seus leitores e leitoras. 

 A partir do exposto nesta descrição e categorização do conteúdo, podemos retomar a 

ideia central de tomarmos o ADALT como exemplo de patrimônio musical pela sua 

diversidade e exemplaridade dos documentos. Para além desta visão patrimonial, é possível 

pensar que se delineia, a certo modo, uma hipótese de que a constituição e conservação do 

acervo poderiam ser entendidas como uma instância educativa, articulando o seu proprietário 

como leitor das partituras, e assim destacando e identificando elementos formadores de um 

saber musical para o sujeito, tendo as partituras como mediadoras do saber musical na metade 

do séc. XX, em um contexto privado de produção, execução e interpretação musical. 
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“UM NOVO ANGELICUM, O ANGELICUM DO BRASIL”: UMA 

INSTITUIÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL EM RECORTES DE 

JORNAL
91

 

Lucas Lima Coelho
92

 

RESUMO: 

Utilizando-se da pesquisa em hemerotecas, pretendeu-se apresentar a trajetória da Sociedade Angelicum do 

Brasil (1952-1953), instituição de São Paulo que manteve uma Orquestra de Cordas e Academia Coral. 

Identificou-se os recortes de jornal por meio da “classificação Marques de Melo” em gêneros jornalísticos, 

relacionando-os a conceitos da diplomática contemporânea, o que possibilitou observar a repercussão da 

instituição na imprensa e características da produção jornalística sobre a instituição nos periódicos utilizados na 

pesquisa, bem como a cronologia do Angelicum do Brasil. 

Palavras-chave. Angelicum do Brasil; Instituições musicais; Recortes de jornal; Gêneros jornalísticos; 

Diplomática. 

INTRODUÇÃO 

 Os textos publicados em periódicos podem constituir uma rica fonte para a pesquisa 

histórica e musicológica, oferecendo subsídios para o levantamento de indícios
93

 sobre 

práticas musicais. A investigação em jornais é interessante para estudos do modo que 

determinados fenômenos, práticas e personalidades são relatados pela imprensa. Sendo a 

produção jornalística uma prática que se preocupa essencialmente com o presente, atividades 

musicais cotidianas de uma determinada época podem ser observadas. Entretanto, segundo 

aponta Luca (2005), é necessário levar em consideração que o jornalismo se manifesta a partir 

de visões fragmentárias do presente. Esta produção abrange a realidade do momento de 

maneira parcial a partir das vontades e intenções de seus produtores e estão inseridas em 

contextos culturais e sociais específicos, particulares da redação dos periódicos. 

 Por meio dos jornais decidiu-se abordar o Angelicum do Brasil, instituição paulista 

que tinha como atividades a Orquestra de Cordas e Academia Coral do Angelicum do Brasil, 

grupos que desenvolveram atividades artísticas em 1952 e 1953. A investigação da instituição 

através das manifestações da imprensa visou a elaboração de uma cronologia de atividades e 

abordagens sobre aspectos sociais das produções jornalísticas sobre a instituição. 

                                                           
91

 O presente trabalho foi desenvolvido ao longo de 2017 e 2018, como parte das disciplinas de graduação 

Projetos em Repertório Coral II, ministrada pela Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara-Souza e Introdução à 

Organização de Arquivos, ministrada pela Profa. Dra. Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos, às quais 

agradeço pelas orientações. 
92

 Graduando, Universidade de São Paulo, lucas.coelho@usp.br 
93

 Considerada pela perspectiva do paradigma indiciário apresentada por Ginzburg (2009). 
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 Através de pesquisas em hemerotecas digitais on-line que permitem a busca por 

palavras-chave, obtiveram-se cento e onze referências ao Angelicum do Brasil em periódicos 

paulistas e fluminenses
94

. Os resultados obtidos foram considerados tendo autonomia em 

relação à totalidade do jornal, sendo tratados como recortes de jornal. Os recortes datam de 

novembro de 1951 a outubro de 1976, e foram divididos em três períodos: antecedente à 

fundação do Angelicum do Brasil (anteriores à fevereiro de 1952), período em atividade (de 

fevereiro de 1952 a novembro de 1953) e período posterior à sua dissolução (após 1953). 

A DIPLOMÁTICA E OS GÊNEROS TEXTUAIS JORNALÍSTICOS 

 As abordagens aos recortes de jornal podem ser realizadas partindo da crítica formal 

documental, que, na perspectiva da diplomática, considera o conjunto de caracteres formais 

que revestem os documentos, de maneira a dividi-los e criticá-los (BERWANGER; LEAL, 

2008, p. 27). As abordagens trazidas pela diplomática contemporânea possuem como objetivo 

avaliar, identificar e demonstrar a verdadeira natureza dos documentos pela sua gênese, 

constituição interna, transmissão e relação entre conteúdo e criador (DURANTI, 1995
95

 apud 

BELLOTTO, 2002, p. 17). 

 Além disso, como apontado por Camargo (1998), a identificação desses caracteres 

evidencia implicações sociais, mesmo em documentos considerados como não diplomáticos, 

como o documento jornalístico
96

. A autora reforça que nos documentos há a representação de 

um ato específico, que se manifesta pela vontade de seu criador, assumindo uma determinada 

forma documental, e que, portanto, cumpre um objetivo específico. 

 A identificação da forma documental nos documentos jornalísticos deve buscar 

estruturas estereotipadas específicas da produção jornalística. Segundo Campos (2017, p. 64), 

                                                           
94

 Foram utilizadas a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional Digital, acessada em 08/12/2018; o Acervo 

Folha, acessado em 08/12/2018; o Acervo Estadão, acessado em 08/12/2018; e o Acervo O Globo, acessado em 

08/12/2018. Buscou-se tentar contornar os possíveis problemas de identificação de caracteres por imagem 

(OCR) pela utilização de outras palavras-chave que pudessem apresentar resultados de textos que citassem o 

Angelicum do Brasil. 

Resultados da busca em periódicos paulistas: Folha da Manhã (41), O Estado de S. Paulo (23), O Moscardo (5), 

Letras da Província (1), Correio Paulistano (1). Resultados da busca em periódicos fluminenses: Diário de 

Notícias (10), Correio da Manhã (5), Jornal do Brasil (4), Diário Carioca (3), O Jornal (3), Tribuna da Imprensa 

(3), O Globo (3), Jornal do Commercio (2), A Manhã (2), A Noite (2), Ilustração Brasileira (1), Jornal dos Sports 

(1). 
95

 No decorrer do trabalho, Bellotto, referencia a data como 1995, porém nas referências consta como 

DURANTI, Luciana. Diplomatica: nuevos usos para una antigua ciencia. Carmona: Asociación de Archiveros 

de Andalucía, 1997. 
96

 Segundo Bellotto (2002, p. 17) “O documento diplomático é o registro legitimado do ato administrativo ou 

jurídico, conseqüência, por sua vez, do fato administrativo ou jurídico.” Portanto o documento não diplomático é 

aquele que não se insere como legitimação de um ato administrativo ou jurídico. A aplicação do método e de 

técnicas da diplomática em documentos não diplomáticos, segundo Rodrigues (2008, p. 119), pode ser 

considerada como uma categoria especial da diplomática. 
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é necessário considerar que a elaboração e apresentação de um documento estão intimamente 

ligadas às especificidades das práticas e dos modos de produção típicos das atividades que os 

geraram – no caso, o jornalismo. É necessário buscar o contexto de produção das matérias 

jornalísticas, considerando a produção jornalística pelas vontades e objetivos de seus 

produtores, abarcando uma pluralidade de manifestações dentro desta prática. 

 A abordagem por gêneros textuais jornalísticos destaca esta pluralidade. Ligada à 

prática, compreensão e ensino do jornalismo, os gêneros textuais se manifestam pelo uso de 

“[...] artifícios instrumentais que auxiliam a indústria midiática a produzir conteúdos 

consistentes e eficazes em sintonia com as expectativas da audiência” (MARQUES DE 

MELO; ASSIS, 2016, p. 45), evidenciando as principais finalidades das diversas 

manifestações jornalísticas. 

 A classificação desenvolvida por José Marques de Melo divide a manifestação 

jornalística em cinco gêneros textuais, cada um com um desenvolvimento distinto ao longo da 

história dos periódicos, possuindo funções específicas (Tabela 1). Cada gênero se manifesta 

em distintos formatos jornalísticos, levando em conta a intencionalidade, a estrutura dos 

relatos, a natureza do tema relatado e suas articulações culturais (VAZ, 2013). 

Tabela 1 – Gêneros textuais jornalísticos na classificação Marques de Melo (elaborado com 

base em MARQUES DE MELO; ASSIS, 2016, p. 49). 

 A abordagem documental necessita lidar com vocabulários e conceitos de áreas 

distintas e estabelecer relações entre as terminologias da diplomática e da ciência da 

comunicação. Campos (2017, p. 64) aponta algumas destas aproximações, relacionando o 

chamado formato jornalístico com a espécie documental e a espécie jornalística com tipologia 

Gênero Função 

Informativo Vigilância social, descritivo 

Opinativo Fórum de ideias, argumentativo 

Investigativo Educativo, esclarecedor 

Diversional Distração, lazer 

Utilitário Auxílio nas tomadas de decisões cotidianas, orientador 
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documental
97

. Assim, a crítica documental diplomática aplicada a recortes de jornal também 

auxilia na identificação tipológica dos documentos. 

 Campos (2017, p. 65) delimita a operabilidade da crítica diplomática aplicada a 

recortes de jornal, no aspecto formal, em aspectos externos e internos dos documentos. A 

identificação dos elementos documentais externos deve levar em conta os recursos de 

editoração e composição gráfica dos jornais. Já a identificação de elementos internos opera 

através da verificação de técnicas empregadas para a articulação do discurso nas matérias 

jornalísticas, a partir da perspectiva dos gêneros textuais jornalísticos. 

 O uso desse ferramental ainda necessita ser consolidado através caracterização das 

diversas tipologias documentais que os recortes de jornal podem apresentar. A aplicação deste 

método nos recortes de jornal sobre o Angelicum do Brasil possibilitou a contextualização da 

instituição, levando a diversos indícios que auxiliaram na compreensão de sua atuação. 

AS ATIVIDADES DO ANGELICUM DO BRASIL NAS PÁGINAS DOS JORNAIS 

A primeira referência à instituição nos jornais foi publicada em setembro de 1951 (Figura 1), 

acerca de uma reunião para organização do Angelicum do Brasil. Há destaque a presença na 

reunião de frades franciscanos italianos membros do Angelicum de Milão, inspiração para a 

formação da instituição
98

. Esta inspiração é reforçada em diversos outros textos sobre o 

Angelicum do Brasil, já que o Angelicum de Milão havia promovido exposições e 

apresentações musicais que tiveram grande prestígio no Rio de Janeiro e em São Paulo em 

1951, como lembrado por Renzo Massarani, em crítica sobre o concerto de estreia da 

Orquestra de Cordas e Academia Coral do Angelicum do Brasil (Figura 2). 

                                                           
97

 Segundo Campos (2017, p. 63), formato jornalístico pode ser entendido como “instrumento pelo qual os 

emissores se manifestam e fazem circular conteúdos elaborados em harmonia com circunstâncias distintas.”. Já 

espécie documental é a “configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das 

informações nele contidas”. O autor define espécie jornalística como “desdobramento do formato, segundo a 

manifestação de elementos diversos”, sendo relacionada à tipologia documental, “configuração que assume uma 

espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou”. 
98

 O Angelicum dei Frati Minori era ligado ao convento franciscano de Sant‟Angello em Milão. Fundado em 

1941, teve destaque por sua atuação nos campos das artes plásticas, música, cinema e formação cultural 

(ALLORTO, 1996). 
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Figura 1 – Letras da Província. São Paulo, no. 35, p. 2, novembro de 1951 

 

Figura 2 – Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, edição 288, p. 8, 9 de dezembro de 1952 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

150 

 Na fundação do grupo (em 20 de fevereiro de 1952) o caráter franciscano é reforçado 

no estatuto da sociedade, que teve trechos publicados na Folha da Manhã (Figura 3). O 

documento determina as finalidades da instituição como promoção de manifestações artísticas 

e cursos na área da cultura, exposições de arte sacra e apresentações musicais, em especial de 

música religiosa, e auxílio aos necessitados por intermédio da Ordem Terceira de São 

Francisco. O texto também cita a diretoria da instituição, contando com nomes de notoriedade 

no cenário político e financeiro paulistano, com destaque a imigrantes italianos
99

. 

 

Figura 3 – Folha da Manhã. São Paulo, edição 8615, p. 6, 1 de março de 1952 

 Como aponta o levantamento realizado das atividades desenvolvidas pela instituição 

de 1952 a 1953 em recortes de jornal (Tabela 2) o grupo teve grande destaque em atividades 

musicais, pelo patrocínio à Orquestra de Cordas e Academia Coral do Angelicum do Brasil. 

Observa-se também a abrangência geográfica destes eventos, com apresentações em 

importantes palcos de São Paulo e turnê realizada em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além 

disso, o Angelicum promoveu uma exposição de arte sacra italiana (com grande destaque na 

imprensa) e a reconstrução de uma escola da capital. 

  

                                                           
99

 O grupo foi presidido por Altino Arantes (ex-governador do estado de São Paulo e fundador do Banco do 

Estado de São Paulo), com direção de Domenico Pellegrini Giampietro (ex-ministro da fazenda da República 

Social Italiana de Benito Mussolini, que vindo ao Brasil na década de 1940 funda o Banco do Trabalho Ítalo-

Brasileiro) e Ambrogio Bonomi (presidente da Sociedade Anônima Martinelli e da Companhia Brasileira de 

Colonização e Imigração Italiana e membro do Centro Econômico Ítalo-Brasileiro de Milão), entre outros 

membros. 
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Tabela 2 – Cronologia de eventos do Angelicum do Brasil identificados nos recortes de 

jornal. 

Evento Data do evento Local 
Número de 

referências 

Constituição do Angelicum do 

Brasil 
20/02/1952 

Salão Nobre do Banco do Trabalho Ítalo-

Brasileiro 
 1 

I Exposição de Arte Sacra 
27/05-

15/06/1952 
Biblioteca Infantil Municipal 13 

Concerto de Estreia 29/11/1952 Igreja de Nossa Senhora do Carmo 11 

Concerto Vocal e Instrumental 09/12/1952 Auditório da Cidade da Rádio Ipiranga 1 

Reconstrução de escola 12/1952 Escola Técnica Getúlio Vargas 1 

Comemoração Coreliana 18/03/1953 Teatro da Cultura Artística 3 

Concerto para solistas, coro e 

orquestra 
24/03/1953 Teatro Colombo 1 

Concerto de Páscoa 04/04/1953 Teatro da Cultura Artística 3 

Concerto de música clássica 07/04/1953 Belo Horizonte 1 

Concerto Coreliano 08/04/1953 Belo Horizonte 1 

Concerto de música clássica 09/04/1953 Belo Horizonte 1 

Festival Corelli 15/04/1953 Teatro Municipal do Rio de Janeiro 27 

Concerto de música sacra 18/04/1953 Igreja de Nossa Senhora do Carmo 1 

Concerto com Nancy Lousan 

Miranda 
19/05/1953 

Auditório do Instituto de Educação 

Caetano de Campos 
7 

10º Concerto da temporada 20/05/1953 
Auditório do Instituto de Educação 

Caetano de Campos 
9 

11º Concerto da temporada 29/06/1953 Teatro da Cultura Artística 5 

Concerto [Academia Coral] 12/07/1953 Teatro São Paulo 3 

 Em depoimento dado ao jornal Folha da Manhã (Figura 4), os maestros italianos 

Mario Rossini e Alfonso Micheli discorrem sobre a formação da Orquestra de Cordas e 

Academia Coral do Agelicum do Brasil, organizadas e dirigidas respectivamente pelos 

mesmos. A Orquestra contava com vinte jovens músicos bolsistas, enquanto a Academia 

Coral era aberta à comunidade em geral com interesse na prática coral, sendo constituída por 

cinquenta jovens. Segundo os maestros, os grupos teriam como objetivos o desenvolvimento 

de músicas “seiscentistas e setecentistas” e “músicas polifônicas”. 
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Figura 4 – Folha da Manhã. São Paulo, edição 8680, p. 6, 16 de julho de 1962 

 De fato, acompanhando o repertório anunciado nos jornais, é possível perceber o 

interesse em divulgar tal repertório nas quatorze apresentações dos grupos. Destaca-se a 

predominância de peças de compositores italianos como Giovanni Palestrina, Antonio Vivaldi 

e Arcangelo Corelli, sendo que este último teve concertos dedicados exclusivamente à sua 

obra, na ocasião do seu tricentenário de nascimento, em 1953. O repertório do concerto de 

estreia reflete as escolhas dos grupos em todo seu período de atuação: obras de Tenaglia, 

Haendel, Palestrina e Croce, encerrando com a Cantata No. 78 de J. S. Bach, adaptada com 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

153 

texto em italiano. A crítica publicada no jornal O Estado de São Paulo (Figura 5) dá destaque 

aos solistas e aos integrantes dos grupos, citando-os nominalmente. 

 

Figura 5 – O Estado de S. Paulo. São Paulo, p. 9, 2 de dezembro de 1952 

 As referências encontradas que datam após a dissolução do Angelicum do Brasil
100

 

marcam o “legado” da atuação musical dos grupos, relacionando-os à Orquestra Juvenil do 

Museu de Arte de São Paulo (que posteriormente foi regida por Mario Rossini) e 

influenciando diretamente na fundação da Sociedade Ars Musica e na Orquestra de Câmara 

de São Paulo
101

. 

A IDENTIFICAÇÃO DE FORMATOS JORNALÍSTICOS E OS ROTEIROS 

CULTURAIS 

 Analisando os recortes das atividades do Angelicum do Brasil através do método 

diplomático, associado à classificação Marques de Melo em gêneros textuais jornalísticos, foi 

possível identificar a expressão dos gêneros informativos, opinativos e utilitários em seis 

formatos jornalísticos, além de manifestações publicitárias
102

 (Tabela 3). Utilizando de 

                                                           
100

 Após a apresentação da Academia Coral em 12 de julho de 1953 não foram encontrados mais indícios de 

atividades pelo Angelicum do Brasil, porém também não foram encontradas referências que confirmem que a 

Sociedade foi encerrada. As matérias citam o desligamento dos membros e extinção da Orquestra de Cordas e 

Academia Coral, porém não informam maiores detalhes sobre a situação ou a Sociedade. 
101

 A Sociedade Ars Musica foi fundada em 1953, com membros “desligados do Angelicum”. Segundo apontam 

os jornais, teve apenas uma única apresentação. A Orquestra de Câmara de São Paulo foi fundada em 1956, 

dirigida por Olivier Toni, ex-aluno de Mario Rossini. A Orquestra teve destaque no cenário musical nacional, 

executando repertório que transitava entre a música antiga e a música contemporânea. 
102

 A publicidade em jornais possui características diversas da produção jornalística, isto é, a que parte 

diretamente da vontade da redação do jornal. Sua produção documental necessita de caracterização, sendo 
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descrições e caracterizações do jornalismo através da observação das características dos 

textos, foi possível caracterizá-los em formatos jornalísticos específicos, identificando 

espécies documentais. 

Tabela 3 – Manifestações de gêneros e formatos jornalísticos nos recortes sobre o Angelicum 

do Brasil 

Gênero 

jornalístico 
Formato  Definição 

Qauntidade 

de 

referências 

Informativo 

Nota 
Relato curto, de ações ainda em processo de configuração, 

sem aprofundamento dos fatos (TRESCA, 2007) 
8 

Notícia 

Relato integral de um acontecimento interessante que já 

eclodiu no organismo social. (BAHIA, 2010, p. 258; 

TRESCA, 2007) 

5 

Reportagem 
Relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 

organismo social e produziu alterações. (TRESCA, 2007) 
2 

Opinativo Crítica Função de julgamento estético (RÊGO; AMPHILO, 2010) 8 

Utilitário 

Roteiro 
Dados indispensáveis ao consumo de bens simbólicos. 

(MARQUES DE MELO, 2007
103

 apud VAZ, 2013) 
57 

Indicador 
Dados práticos para a tomada decisões cotidianas. 

(MARQUES DE MELO, 2007 apud VAZ, 2013) 
2 

Publicidade  
 

Estímulo ao consumo pela difusão do conhecimento amplo 

das coisas a serem consumidas ao público (BAHIA, 2010) 
16 

 Observa-se que maioria da produção informativa sobre a instituição tem como tema 

central a I Mostra de Arte Sacra, enquanto a totalidade da produção opinativa (em formato de 

crítica) se refere às apresentações musicais do Angelicum do Brasil. Por sua vez, as 

manifestações utilitárias ocorrem em todos os eventos artísticos (tanto na exposição, quanto 

nas apresentações musicais). 

 O formato jornalístico com maior expressividade nos relatos sobre o Angelicum do 

Brasil foram os roteiros. Segundo Vaz (2013, p. 202) eles podem ser entendidos como um 

“[...] itinerário para o consumo de bens simbólicos, podendo reunir elementos como: mini-

resumo com descrição pormenorizada, dados práticos e ainda avaliação de qualidade”. Por 

                                                                                                                                                                                     
também é uma manifestação diversa e plural, o que, porém, não faz parte do escopo deste trabalho. Sua presença 

coloca em evidência que nem tudo que se publica nos jornais é produção jornalística. 
103

 MARQUES DE MELO, J. Gêneros de comunicação massiva. São Bernardo do Campo: Metodista, 2007. 

[Notas de Aula]. 
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abordarem atividades artísticas, os roteiros observados se configuram como roteiros 

culturais
104

. Através da divisão diplomática destes roteiros é possível apresentar determinadas 

estruturas documentais características, estabelecendo-o como uma tipologia documental. 

 Seus elementos externos são percebidos pela própria impressão dos jornais. Estes 

textos são localizados em páginas centrais dos periódicos, incluídos em espaços centrais das 

páginas
105

, em áreas do periódico dedicadas à música. Observa-se que o leiaute dos 

documentos é composto normalmente em uma única coluna, possuindo de quarenta a cem 

palavras. Normalmente, os roteiros culturais não apresentam variedade tipográfica, 

predominando caracteres redondos. A distinção ocorre nos títulos dos documentos, em caixa 

alta. 

 Seus elementos internos são relacionados ao conteúdo dos textos. Os títulos dos 

textos, em sua maioria, identificam a instituição e os grupos musicais, porém não é incomum 

encontrar títulos que se referem ao nome do evento (como “Concerto de Páscoa” ou 

“Comemoração Coreliana”), ao local que tal apresentação ocorreria ou o nome de instituições 

patrocinadoras. 

 Tais textos apresentam o uso de verbos que traduzem seus dispositivos, elementos que 

expressam o objetivo e a razão de ser do documento (BERWANGER; LEAL, 2008, p. 30). 

Pelo caráter de estimulação ou promoção de um evento, os roteiros culturais utilizam verbos 

como executar (Figura 6), inaugurar (Figura 7), realizar, apresentar, etc., conjugados com 

senso de futuro, anunciando as pretensões das apresentações. Tal recurso reforça a observação 

de Vaz (2013, p. 201), que aponta que neste formato espera-se que o público compreenda o 

evento e decida por conta própria se participará, já que, anunciado o evento, fica a critério dos 

leitores a participação. 

                                                           
104

 Segundo Vaz (2013, p. 203), são aqueles que apresentam “mini-resumo sobre programações culturais: 

cinema, teatro, livros, concertos, exposições [...].” A autora apresenta o desenvolvimento do gênero utilitário e 

mostra suas manifestações em diversos períodos da imprensa brasileira, detectando a existência de roteiros 

culturais a partir de 1821 (VAZ, 2013, p. 145). 
105

A capa e primeiras páginas dos jornais são considerados locais privilegiados na disposição formal jornalística, 

assim como o conteúdo publicado nos topos das páginas. 
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Figura 6 – O Estado de S. Paulo. São Paulo, p. 10, 24 de maio de 1953 

 

Figura 7 – Jornal do Brasil. Edição 79, caderno 2, p. 2, 8 de abril de 1953 
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 Os conteúdos dos textos apresentam similaridades, permitindo aprofundamento. Todos 

os roteiros possuem a data e local das apresentações. O programa musical a ser apresentado, 

nome de regentes e solistas, patrocinadores e pequeno resumo dos grupos também são 

elementos recorrentes. 

 A recorrência de roteiros idênticos de um mesmo evento em diversas edições de um 

mesmo jornal é comum. Isso se dá pela natureza prática dos roteiros, sendo “mensagens 

diretas e úteis, geralmente aparecem em todas edições, de maneira aparentemente repetitiva 

[...]” (VAZ, 2013, p. 201). Assim, a reunião destes recortes evidencia o caráter periódico da 

imprensa e do anúncio de informações neste formato jornalístico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar da diversidade de gêneros e formatos jornalísticos encontrados, os recortes 

sobre o Angelicum do Brasil se inserem no âmbito do jornalismo cultural, “[...] que abrange a 

cobertura regular de eventos e produto das artes dos espetáculos” (BAHIA, 2010, p. 213). 

 Tratando-se de manifestações coexistentes, as diferentes expressões documentais 

sobre um mesmo evento podem ser comparadas. Por exemplo, as publicidades (Figura 8) que 

se referem a eventos do Angelicum do Brasil, assim como os roteiros culturais (Figura 9), 

possuem caráter orientador, visando o consumo de bens culturais. Porém, mesmo que 

transmitam as mesmas informações, as características diplomáticas entre estas duas 

manifestações documentais são distintas por diversos elementos internos e externos. 

 

Figura 8 – Folha da Manhã. São Paulo, edição 8955, p. 6, 16 de maio de 1953 
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Figura 9 – Folha da Manhã. São Paulo, p. 4, 15 de maio de 1953 

 A comparação também é possível entre os diferentes periódicos, observando 

diferenças no caráter de suas redações, circulação e abrangência destes jornais. Alguns jornais 

fluminenses publicaram notas e críticas a concertos do Angelicum do Brasil realizados em 

São Paulo, mesmo não tendo circulação neste estado. Tais publicações possuíam o objetivo de 

relatar certos acontecimentos musicais de destaque de outros estados
106

. Outro exemplo é no 

jornal O Moscardo, que se destinava à comunidade italiana de São Paulo, onde foi publicado a 

maior parte dos anúncios que visavam recrutar coralistas, buscando um determinado público 

para constituir a Academia Coral. 

 A proximidade com a comunidade italiana é evidente no conjunto de recortes. O 

grupo, fundado por imigrantes italianos, foi inspirado pelo Angelicum de Milão. No decorrer 

de suas atividades promoveu uma exposição com obras de arte vindas da Itália e trouxe 

maestros italianos para dirigir os grupos musicais, apresentando majoritariamente obras 

italianas ou com texto traduzido para o italiano. Pode-se supor que a recorrência destas 

informações estabelece ligação entre a arte e a identidade de um grupo, que mesmo em 

território brasileiro promove a cultura de origem. 

 Os indícios levantados no reconhecimento dos recortes podem contribuir a 

investigações futuras sobre as instituições e seus participantes. Foi através desses documentos 

que foi possível estabelecer ligações entre o Angelicum do Brasil e a Orquestra de Câmara de 

São Paulo, a qual as matérias se referem como consequência da extinção do Angelicum. Tal 

ligação auxiliou a elucidar como partituras pertencentes ao Angelicum do Brasil chegaram ao 

                                                           
106

 O Diário de Notícias do Rio de Janeiro, por exemplo, mantinha uma coluna chamada “Música nos Estados”. 
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acervo da Orquestra de Câmara de São Paulo (COELHO, 2018)
107

. Assim, o processo de 

identificação de documentos a partir do método diplomático reforça a importância do 

tratamento sistemático de informações publicadas em jornais, podendo ser utilizada de 

maneira estratégica para a investigação musicológica. 
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O PROJETO MEMÓRIA VIVA E O IMPACTO SOCIAL NA 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSICAL SÃO-JOANENSE 

Rodrigo Pardini Corrêa
108

 

Modesto Flávio Chagas Fonseca
109

 

RESUMO: 

O projeto de extensão “Memória viva: arquivos musicais em São João del-Rei e região” se voltou durante os 

últimos três anos à capacitação de membros da comunidade sanjoanense e região para o trabalho arquivístico de 

fontes musicais e afins. Esta comunicação tem como objetivo identificar o impacto institucional e social ocorrido 

nas instituições envolvidas, assim como na manutenção da memória local, apontando possíveis perspectivas para 

o futuro da pesquisa em fontes musicais no município de São João del-Rei e região. 

Palavras-chave. Memória Viva; Impacto social; Instituições; pesquisa e extensão. 

INTRODUÇÃO 

 A ação extensionista é um dentre os três pilares da universidade, ao lado do ensino e 

da pesquisa, e por meio de seus projetos estudantes, técnicos e professores realizam 

intercâmbio com a sociedade. Visando o imediato benefício aos membros da comunidade 

acadêmica (discentes, docentes e técnicos) envolvidos em seus procedimentos, o objeto 

tratado nos projetos de extensão é sempre definido considerando as demandas da realidade 

social, conforme observado na publicação intitulada Política Nacional de Extensão 

Universitária (FORPROEX, 2012, p. 9). Neste, há o interesse manifesto em ofertar às 

comunidades externas, e em seu entorno, soluções que possam contribuir com o 

desenvolvimento em diferentes áreas, tais como habitação, produção de alimentos, 

comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente entre outros 

(FORPROEX, 2012, p. 10). 

 As ações da Extensão universitária são orientadas por cinco diretrizes assim dispostas: 

1 – Interação Dialógica; 2 – Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; 3 – 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; 4 – Impacto na formação do estudante; e 5 – 

Impacto e transformação social. Tais diretrizes, praticadas em conjunto, visam equacionar 

questões de hegemonia, legitimidade e institucional, todas relativas à universidade e 

anteriormente identificadas como cerne de uma crise na ideologia que fundamenta a academia 

brasileira de nível superior (FORPROEX, 2012, p. 29). 

                                                           
108
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 O projeto “Memória Viva: arquivos musicais em São João del-Rei e região” está, 

portanto, em sintonia com os objetivos apontados pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras, ao visar “atividades voltadas para o desenvolvimento, 

produção e preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter 

nacional e de suas manifestações regionais” (FORPROEX, 2012, p. 10). Desde sua primeira 

edição, realizada no ano de 2015, o projeto Memória Viva teve como tônica a preocupação 

com a preservação da memória registrada em documentos pertencentes aos arquivos musicais. 

Partia-se à conscientização dos envolvidos (instituições, alunos e colaboradores), por meio do 

contato direto com fontes documentais, de forma a não somente levá-los ao conhecimento dos 

objetos lá armazenados, como também da importância que aos mesmos é atribuída. 

 O principal objetivo do projeto é: 

Oferecer os cursos de Catalogação Musical e Edição Musical a pessoas da comunidade local e 

regional, tornando-as habilitadas tecnicamente para atuarem em ações que visam a 

organização, preservação e difusão de arquivos e obras musicais pertencentes às antigas 

orquestras de música sacra e corporações musicais atuantes em São João del-Rei e Região 

(MEMÓRIA VIVA apud CORRÊA; FONSECA, 2018, p. 2). 

 Para alcançar o objetivo almejado, tais oficinas, de forma inicial, se configuram como 

etapa de fundamentação para a atuação prática nos arquivos musicais, abordando conceitos 

básicos e instruindo o aluno para a realização de procedimentos preliminares. Em edições 

posteriores conteúdos com maior nível de detalhamento e profundidade foram introduzidos 

àqueles alunos que já haviam frequentado a etapa inicial. 

 Em um primeiro momento, o projeto se voltou ao mapeamento de instituições 

musicais na região, de forma a garantir uma logística de atuação eficaz. Como motivação para 

a proposta do projeto, a necessidade de novas informações, que se destinam ao estudo sobre 

as práticas musicais em São João del-Rei, de forma a fundamentar uma história da música 

mais inclusiva e ampla levaram à construção de duas modalidades de oficinas: catalogação e 

edição musical (CORRÊA; SEVERINO et al, 2016, p. 2). 

 Partindo das considerações aqui apresentadas, este artigo tem como objetivo 

identificar qual o impacto institucional e social ocorrido entre as instituições e o público que 

os tange. Para tal, serão investigadas as ações produzidas pelo público, grupos musicais e de 

ensino, que tiveram relações diretas com o projeto Memória Viva. 
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AÇÕES REALIZADAS NO PROJETO 

 Como parte das atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão, as visitas às 

instituições musicais e/ou religiosas apresentam um relevante número de informações, sendo 

aqui consideradas como ponto de partida para identificar as ações realizadas pelos alunos de 

ambas as modalidades de oficinas (Tabela 1). 

Ano Instituição Município 

2015 Orquestra Lira Sanjoanense São João del-Rei 

2015 Orquestra e Banda Ramalho Tiradentes 

2015 Banda Santa Cecília Ritápolis 

2015 Banda Municipal de São Thiago São Thiago 

2015 Acervo Mileto José Ambrósio Conceição da Barra de Minas 

2016 Orquestra Lira Sanjoanense São João del-Rei 

2016 Banda Nazareth Nazareno 

2016 Orquestra Ribeiro Bastos São João del-Rei 

2017 Orquestra Lira Sanjoanense São João del-Rei 

2018 Orquestra Lira Sanjoanense São João del-Rei 

 Ao analisar as políticas de gestão de arquivos adotadas pelas instituições visitadas, 

Corrêa e Fonseca observam que: 

É notório o desconhecimento dos avanços metodológicos na área por parte dos responsáveis 

pelos arquivos e, principalmente, das recomendações do III Simpósio Latino-Americano de 

Musicologia, que fazem referências a critérios de organização de fundos arquivísticos e a 

acessibilidade ao pesquisador (CORRÊA; FONSECA, 2017b, p. 2). 

 Ainda segundo os autores o arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense, hoje nominado 

Arquivo Aluízio José Viegas, uma homenagem da instituição ao músico, funcionou como 

base para a realização das atividades do projeto, devido a seu grande número de fontes, sua 

acessibilidade e à necessidade iminente de reorganização de seus fundos arquivísticos. Apesar 

disto, outras atividades também foram realizadas paralelamente, como algumas intervenções 

aplicadas no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos no ano de 2016 (Figura 1). 
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Figura 1 – Alunos do projeto no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos, 26 de agosto de 2016 

 Além das atividades de catalogação e edição musical, a partir das fontes disponíveis 

nos arquivos das instituições visitadas, foram realizadas ações no Departamento de Música da 

Universidade Federal de São João del-Rei, em formato de disciplina optativa, igualmente em 

nível de fundamentação, abordando conteúdos tais como a organização prévia, digitalização 

de documentos e elaboração de edições musicais. Nesta disciplina os alunos tiveram a 

oportunidade de praticar os princípios teóricos utilizando fontes documentais de arquivos 

provenientes dos municípios de Carandaí e Viçosa, ambos em Minas Gerais. 

 O público a qual o projeto se destina, apesar de pequeno, manteve-se numericamente 

semelhante ao longo de suas edições, com uma variação pequena de participantes (Figura 2). 

 
Figura 2 – Relação de alunos nos três anos do Projeto Memória Viva, separados por 

modalidade de oficina. 
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 Considera-se que o menor número de interessados na realização da oficina de edição 

musical se deu, possivelmente, à especificidade do conteúdo da disciplina que exige 

conhecimentos musicais mais profundos de teoria musical, bem como uma maior habilidade 

no uso de programas digitais de edição. Um fator que confere maior público à oficina de 

catalogação, a tornando mais atrativa, é sua dinâmica metodológica que permite ao público o 

contato direto com uma maior quantidade de documentos (Figura 3) e a exploração das 

diversas possibilidades de organização dos mesmos. 

 

Figura 3 – Alunos realizando atividade de catalogação de obras musicais, 23 de junho de 

2016. 

 Dentre as ações realizadas nas oficinas ministradas, destacam-se seis 

produtos/serviços prestados às instituições, cujo público desenvolveu: 

1. Digitalização parcial dos microfilmes existentes: Digitalização em alta qualidade de 

aproximadamente mil fotogramas (a exemplo, a Figura 4) de rolos de microfilmes 

pertencentes ao Arquivo Aluízio Viegas. Trata-se de imagens produzidas em razão da 

confecção do catálogo de um arquivo de microfilmes pela PUC-RJ, pesquisa de Elmer 

Cypriano Corrêa Barbosa (1978). Esta ação foi realizada em parceria com o 

Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental (LABDOC – UFSJ). 
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Figura 4 – Imagem de microfilme digitalizado no LABDOC – UFSJ. 

2. Higienização documental: Limpeza simples, com trincha, dos documentos 

pertencentes ao Arquivo Aluízio José Viegas, bem como dos documentos provenientes 

dos municípios mineiros de Carandaí e Viçosa. 
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3. Organização e acondicionamento: Organização das prateleiras, de forma a evitar a 

perda de documentos, instituindo um sistema de códigos para os documentos, bem 

como o acondicionando de forma adequada. Em todos os arquivos visitados constatou-

se a necessidade de uma nova avaliação e aplicação de estratégia de organização e 

acondicionamento de seus fundos documentais. O arquivo da Orquestra Lira 

Sanjoanense encontra-se em processo de tratamento arquivístico, já havendo um 

inventário de obras musicais, ainda em construção, com pouco mais de 2000 (dois mil) 

títulos até o momento. Neste mesmo arquivo teve início a reorganização e 

inventariação de documentação proveniente do município de Aiuruoca, Minas Gerais, 

doação da família do mestre Francisco Gomes Ribeiro. 

4. Catalogação: Foram testados e desenvolvidos mecanismos de busca, tais como listas, 

inventários e catálogos de obras de compositores e copistas ou ainda baseados em um 

texto litúrgico, dentre outros, bem como de parte dos documentos, em diversos níveis, 

voltados às obras e documentos musicais, baseados em normativas nacionais 

(CONARQ, 2006; 2018) e internacionais (CIA, 2001; IAML, 1975; RISM, 1996), de 

forma a auxiliar o desenvolvimento de futuras pesquisas com as fontes trabalhadas. 

5. Digitalização de documentos. Foram fotografados diversos documentos pertencentes 

ao Arquivo Aluízio José Viegas, bem como parte daqueles provenientes do município 

de Carandaí, Viçosa e Aiuruoca (a exemplo, a Figura 5). Igualmente foram 

selecionadas fontes documentais administrativas da Orquestra Lira Sanjoanense tais 

como recibos, livros de ata, livros de receitas e despesas, dentre outros. 
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Figura 5 – Samba O Cangaceiro, obra digitalizada, que pertencia ao acervo de Francisco 

Gomes Ribeiro. 
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6. Edição de obras musicais: Edição de obras manuscritas de compositores da região, e 

em uso corrente na Orquestra Lira Sanjoanense, objetivando-se a substituição de 

cópias danificadas e, principalmente, aquelas consideradas como documento próprio 

para ser recolhidas a um arquivo permanente, de forma a manter viva a memória 

musical sanjoanense. 

 Segundo Corrêa e Fonseca (2017b, p. 3) o público do projeto Memória Viva conta 

com reuniões periódicas para planejar e avaliar o desenvolvimento de suas atividades, tendo 

como base o fundo arquivísitico, ou ainda parte dele, disponibilizado pelas instituições 

musicais parceiras. Os autores ainda afirmam que a organização antes aplicada ao Arquivo 

Aluízio José Viegas apresentava grandes dificuldades para o consulente, o que levou a 

construção de um inventário para suprir, com eficiência, a demanda requerida pela Orquestra 

Lira Sanjoanense. 

 Algumas edições musicais de obras trabalhadas na oficina de edição musical foram 

disponibilizadas para o público, alimentando, por exemplo, o repertório de disciplinas do 

curso de música da Universidade Federal de São João del-Rei. 

 Dentre os benefícios gerados com a realização do projeto Memória Viva da UFSJ, 

destacamos sua produção científica, o que pode indicar o interesse por parte dos estudantes 

quanto à produção de novos conhecimentos sobre as fontes por eles manuseadas durante as 

atividades do projeto. Como parte dos alunos das oficinas realizadas possuem vínculo 

institucional com a Universidade Federal de São João del-Rei, optou-se por incentivar a 

produção acadêmica sobre os arquivos musicais cujas parcerias o projeto Memória viva havia 

firmado, o que resultou em quinze produções acadêmicas: 

● Seis artigos diversos: Corrêa; Severino et al (2016), Corrêa e Fonseca (2017b, 2018), 

Sobrinho Filho e Fonseca (2016, 2016a), Silva e Fonseca (2018). 

● Sete artigos para o I Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes: 

Silveira (2017), Campos Neto e Fonseca (2017), Corrêa e Fonseca (2017a), Nunes e 

Fonseca (2017), Sobrinho Filho e Fonseca (2017), Severino e Fonseca (2017), Silva e 

Fonseca (2017). 

● Duas monografias: Corrêa (2017) e Nunes (2017). 
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CONCLUSÃO 

 A capacitação da comunidade para a atuação em acervos de forma a contribuir na 

manutenção da memória musical sanjoanense, seja por meio da pesquisa ou demandas 

práticas (como organizar, higienizar, copiar, dentre outros), é de relevante importância, dado o 

grande volume documental que os arquivos do município e região abrigam. Atualmente, além 

do trabalho científico realizado, estão em andamento diversos projetos de pesquisa que partem 

das fontes organizadas pelos alunos do projeto. Como consequência da atuação do projeto 

Memória Viva, o acesso formal e registrado ao Arquivo Aluízio José Viegas se deu, sem 

dúvidas, por meio das ações positivas no referido acervo nos últimos anos. 

 Observou-se, portanto, que há elementos que indicam resposta positiva na preservação 

documental e, consequentemente, memorial do passado musical das instituições a qual o 

projeto Memória Viva da UFSJ se voltou. A partir da organização e limpeza dos documentos, 

a pesquisa nas fontes teve sua eficiência aprimorada, condições físicas adequadas para sua 

conservação, bem como garantiu um maior controle sobre as mesmas e possibilitou o acesso a 

estudantes, pesquisadores, músicos e demais consulentes à consulta do conteúdo dos acervos, 

o que é um maior incentivo às ações de manutenção da memória cultural local. 
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OS GRUPOS MUSICAIS DA CIDADE DE PARÁ DE MINAS (MG): UM 

OLHAR SOBRE SUA HISTÓRIA E CONTEXTOS 

Gustavo Henrique Ferreira
110

 

Edite Rocha
111

 

RESUMO: 

Pará de Minas (MG) possui uma forte tradição de grupos musicais e acervos ainda preservados e interpretados, 

particularmente da Banda de Música Lira Santa Cecilia. Este trabalho consiste em apresentar um levantamento 

sobre os grupos musicais mais atuantes, que possuem relevância histórica, social e educacional para a cidade de 

Pará de Minas, desde o final do século XIX. Com 82 anos de existência, a Banda de Música Lira Santa Cecília é 

o grupo musical mais antigo em atividade e possui um acervo com mais de 170 partituras, sendo a mais antiga 

datada 1896, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. 

Palavras-chave. Bandas de Música; Acervo; Pará de Minas; Lira Santa Cecília. 

INTRODUÇÃO 

 Ao realizar a pesquisa bibliográfica sobre a Banda de Música Lira Santa Cecília de 

Pará de Minas
112

, foi possível encontrar várias referências e relatos de outras bandas e grupos 

musicais que atuavam paralelamente nessa mesma época e que tiveram uma forte atuação na 

cidade de Pará de Minas, Minas Gerais. Assim, a partir dessa pesquisa dos grupos musicais e 

da trajetória de cada grupo em particular, foi possível estabelecer alguns aspectos que se 

destacaram e que permitem cruzar com a história de Pará de Minas e respectiva Banda em 

algumas localidades da região, e ao mesmo tempo perceber a intervenção nos mais diversos 

espaços concorridos pelos grupos. 

OS GRUPOS MUSICAIS DE PARÁ DE MINAS 

 Mário Luiz Silva relata que o primeiro grupo que possui algum registro foi a 

Filarmônica São José, regida pelo maestro Augusto César Moreira, ainda no século XIX: 

O conjunto musical mais antigo que deixou registro nos anais da história da cidade foi a banda 

de música regida pelo maestro Augusto César Moreira. Quando ela foi fundada não sabemos, 

mas a 14 de março de 1897, quando foi instalado o Externato Municipal, ela já existia e passou 

a integrar o Educandário (SILVA, [século XX], p. 1). 

                                                           
110
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 Pesquisa realizada no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso sobre “Trajetória da Banda de Música Lira 

Santa Cecília de Pará de Minas/MG: uma reflexão histórica e contextual” defendido em Dezembro de 2018. 
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 O grupo perpetuou até por volta de 1909, quando o maestro responsável se mudou 

para a capital mineira: “Em fotografias antigas da cidade de festas religiosas, vemos este 

conjunto musical que permaneceu até 1909, ano em que o maestro Augusto César Moreira se 

mudou para Belo Horizonte” (SILVA, [século XX], p. 1). 

 Maria Helena da Silva Alves narrou no livro Pará de Minas, meu amor – 150 anos de 

história e estórias, a escolha do nome da segunda banda que se tem registro, fundada por seu 

avô, maestro Emídio de Mello na sua volta a Pará de Minas em 1906, depois de passar uma 

temporada em Abadia de Pitangui, hoje conhecido como Martinho Campos: “Entre os 

inúmeros nomes cogitados para „batizar‟ a banda de música, o escolhido foi „Lira Santa 

Cecília‟. Mas o povo a consagrou como Banda do Maestro Emídio de Mello” (CAMPOS; 

DAVID 2009, p. 230). 

 Silva aponta que o maestro Emídio de Mello recebeu ajuda de seus familiares e de 

músicos que já haviam integrado outros grupos para estruturar a nova banda: 

Aqui chegando logo tratou de organizar uma banda de música aproveitando elementos da 

própria família como os irmãos José Júlio e João Melo [sic], o cunhado Agenor Arruda, o filho 

José Emídio, o sobrinho Juquinha Melo. A estes elementos vieram juntar os músicos antigos da 

cidade como Juca David, Artur Marques, José Ferreira e muitos outros (SILVA, [século XX], 

p. 1). 

 A banda do Maestro de Emídio Mello participou da inauguração do ramal da estrada 

de ferro em Pará de Minas: “A banda e música do maestro Emídio de Mello ajudou a 

abrilhantar a grande festa da inauguração do ramal da estrada de ferro, a 8 de maio de 1912, 

quando estiveram presentes duas outras bandas […]”(SILVA, [século XX], p. 1). 

 O Jornal Gazeta Paraminense, na matéria que leva o título de “Vida Cultural” relatou 

sobre a participação da banda do Maestro Emídio de Mello fazendo a trilha sonora dos filmes 

no Ideal Cinema: “[...] a banda do maestro Emídio de Melo [sic] que se apresentava também 

no Ideal Cinema, durante a apresentação dos filmes, uma vez que os filmes eram mudos e a 

banda dava dinâmica às cenas, através da execução de suas músicas (GAZETA 

PARAMINENSE, 2009, p. 8). 

 A Lira Santa Cecília também participava fervorosamente animando festas religiosas 

da cidade: “Pará de Minas muito ficou a dever ao maestro Emídio de Melo [sic] que manteve 

a sua banda de música durante longos anos e excelente orquestra para as festas religiosas” 

(SILVA, [século XX], p. 1). 
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 Ainda na segunda década do século passado, uma nova banda despontava em Pará de 

Minas: 

Em 1918, chegava a cidade trazido pelo Sr. Nem Vilaça, o maestro Pedro Rodrigues de 

Oliveira para organizar aqui uma banda de música que seria subvencionada pela 

municipalidade. O Sr. Pedro foi residir num antigo sobrado da Praça da Matriz o qual, na época 

era de propriedade da municipalidade e se tornou a sede da banda de música que ficou 

chamada “Pará-Euterpe” [ou banda do Sô Pedro] (SILVA, [século XX], p. 1). 

 

Figura 1 – Banda Pará-Euterpe, Para de Minas, Minas Gerais, 1926. 

 Em termos de material iconográfico encontrado, a foto acima (Figura 1), representa a 

Banda Pará-Euterpe mais conhecida como Banda do Sô Pedro em 1926. Os integrantes 

tinham vestes inspiradas nas fardas militares, o que atualmente ainda é habitual em algumas 

corporações. Identificamos também um exemplo de formação instrumental utilizada na época: 

clarineta, saxofone soprano, saxofone alto, saxhorn
113

 alto, trompete (conhecido como piston), 

fugelhorn
114

, helicon
115

, barítono
116

, trombone, tarol
117

, caixa e bombo. A melhora das 

                                                           
113 Família de instrumentos de sopro, feitos de metal, com tudo relativamente largo e afilado, bocal em taça e 

válvulas. Foram desenvolvidos pelo fabricante belga Adolphe Sax, em Paris, no período de 1842 a 1845. 

Existem muitas variedades, de um sopranino em mi bemol a um contrabaixo em si bemol (SADIE, 1988). 
114 

Fliscorne, instrumento de metal, dotado de válvulas e largo pavilhão, semelhante ao tenorhorn, ao saxhorn, 

ao flicorno, ao saxtromba italiano, ao baritone inglês, ao clavicor ou arméeposaune francês e ao Althorn ou o 

Bügelhorn alemão. Utilizado com frequência na orquestra, jazz e nas bandas militares da Europa. (DOURADO 

2008, p. 135) 
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condições e democratização dos meios de produção e a acessibilidade a instrumentos mais 

aperfeiçoados fez com que ocorresse a substituição de alguns destes instrumentos. A clarineta, 

os saxofones, o trompete, o trombone, o tarol, a caixa e o bombo são ainda exemplos de 

instrumentos que são utilizados frequentemente nas bandas nos dias atuais. 

 Outro ícone importante relacionado a Banda Pará-Euterpe e a cultura de Pará de Minas 

é o maestro Spíndola (falecido em 1951). Carlos Antoninho Duarte relatou no Jornal 

Paraense, datado de setembro de 1954, a matéria intitulada Suíte Paraense, onde faz 

homenagem a esse maestro: 

JOSÉ AUGUSTO SPÍNDOLA nasceu prematuramente, na Vila de Onça, então pertencente ao 

município de Pitangui. Fez seus estudos iniciais com o maestro Pedro Rodrigues de Oliveira 

[conhecido como Sô Pedro] e, mais tarde, tornando-se autodidata, revelou-se músico de 

talento: compositor inspirado, ótimo instrumentista, bom orquestrador (DUARTE, 1954, p. 

19). 

 Segundo este autor, José Augusto Spíndola comandou a banda Pará-Euterpe, que na 

época era a corporação subvencionada pela municipalidade, além de participar do conjunto 

Ypiranga: 

O jovem Spíndola começa a aparecer e já é regente da Banda Municipal, recebendo uma 

subvenção mensal da Prefeitura no valor de 150S000. Integra também o conjunto Ypiranga, 

constituído pelos músicos da Banda, que tocam nas noites de gala do Centro Literário 

(DUARTE, 1954, p 19). 

                                                                                                                                                                                     
115 

Instrumento da família da tuba, tem o tubo circular como na trompa, o que possibilita ao músico levá-lo 

tiracolo, andando ou marchando enquanto toca (DOURADO, 2008, p. 160). 
116 Instrumento da família dos metais, também chamado de saxhorn tenor ou baritonhorn. É dotado de válvulas e 

muito empregado em bandas e fanfarras (DOURADO, 2008, p. 43). 
117 

Tipo de caixa clara. Também chamado de “tarola”, é utilizado em manifestações folclóricas como o maracatu 

de Pernambuco e as escolas de samba no Rio de Janeiro (SADIE, 1988). 
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Figura 2 – Conjunto Musical Ypiranga, do maestro José Augusto Spíndola, na Fazenda 

Ipiranga, em Pará de Minas, 1935. 

 Na figura acima (Figura 2), podemos reconhecer mais um exemplo de formação 

instrumental. O Conjunto Musical Ypiranga possuía: dois trompetes, um trombone (primeiro 

integrante da esquerda), dois violões, uma clarineta, um helicon e uma espécie de bateria 

reduzida, composta apenas de bombo e caixa. 

 Não há registros que atestam quando e por qual razão houve o encerramento das 

atividades das bandas Lira Santa Cecília (Banda do Maestro Emídio) e Banda Pará-Euterpe. 

Sabemos que muitos dos integrantes destes grupos, continuaram compondo outros pequenos 

grupos formados posteriormente, mas nenhum com características de uma banda de música, 

um exemplo destes grupos é o Conjunto Musical Ypiranga (Figura 2). 

 O que reforça este fato é a fala do industriário Antônio de Almeida Assis que em 1937 

fundaria a Banda Santo Antônio, reproduzida por Almeida no livro Saga dos amantes dos 

sons dos metais (1995), após presenciar uma apresentação da banda da cidade de Pequi: “Ao 

sair da Praça Afonso Pena, onde acabava de ouvir aquela corporação [Antônio Assis] disse: 

Pará de Minas não pode ficar sem uma banda de Música” (ALMEIDA 1995, p. 11). 

 A história da Banda Santo Antônio começou em 1937 num ambiente familiar, na casa 

de Antônio Assis, que era então o local em que o fundador e professor oferecia a parte teórica 
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através de aulas, para complementar a parte prática dada coletiva e diretamente nos ensaios da 

respectiva banda: 

Inicialmente começaram a se reunir na casa de Antônio Assis, situada à Rua Major Fidelis, 60, 

casa que era abrigo de sua família e que em um cômodo da frente funcionava a Tinturaria 

Assis. E foi ali que o Mestre Assis ministrou suas aulas de teoria e solfejos a partir de 1937 

(ALMEIDA, 1995, p. 11). 

 

Figura 3 – Banda Santo Antônio, em 1937. Acervo da BMLSC. 

 Como verificado na fotografia acima (Figura 3), a instrumentação da então Banda 

Santo Antônio não diferia das demais da cidade. Apura-se que os instrumentos de metais são 

mais numerosos que os de madeira e percussão e cuja formação instrumental se constitui por: 

uma flauta, cinco clarinetas, um saxofone alto, quatro trompetes, quatro saxhorn em mi 

bemol, dois saxhorn em si bemol (conhecido como barítono), seis trombones de pistão, dois 

helicons, um par de pratos, um tarol, um tambor e um bombo. Não foi possível reconhecer o 

instrumento tocado pelo primeiro integrante da primeira fila (assentados), que leva a inferir 

ser um tipo de reco-reco. 

 Com o tempo, as dificuldades para manter corporação autônoma pesaram: 

[...] no início de 1945, a Banda parou de ensaiar e tocar por falta de verbas [...] os uniformes 

foram entregues, encaixotados juntos aos instrumentos e guardados no sindicato sob a tutela de 

Geraldo Guimarães que naquela data ocupava o cargo de presidente daquele sindicato 

(ALMEIDA, 1995, p. 12). 
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 Segundo consta na Ata registrada no livro nº 1 da Banda de Música Lira Santa Cecília, 

a reunião realizada em quatro de maio de 1945, às oito horas na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Pará de Minas, dispôs dos seguintes 

participantes: 

[...] Osmar Xavier Marinho, Geraldo Duarte Marinho e Joaquim Pereira Duarte e de Geraldo 

Guimarães Presidente do Sindicato dos Trab. Ind. F. T de Pará de Minas, não só com o Sr. 

Prefeito Municipal, Francisco Valadares Ribeiro e o Diretor Superintendente das Fábricas de 

Tecidos locais – Sr. Torquato Alves de Almeida e os Senhores Antônio Assis, Artur Pereira 

Quites e José Augusto Espíndola e demais membros das ex-bandas de música [...] (ALMEIDA, 

1995, p. 13). 

 A reunião previu a reorganização da banda, através de seis itens: 1) Pagamento de 

subvenção, 2) Empréstimo de equipamentos, 3) Contribuição Financeira, 4) Incentivo à banda 

ter sua sede independente, 5) Estabelecimento da diretoria da nova banda, e 6) Remuneração 

das tocatas realizadas pela banda. 

 A partir desta reunião, a Banda Santo Antônio passou a ser denominada Banda de 

Música Lira Santa Cecília, e hoje aos oitenta e dois anos de fundação, atua na formação de 

músicos e na promoção de cultura em Pará de Minas e região. 

 A Banda de Música Lira Santa Cecília possui um acervo com cento e setenta partituras 

catalogadas, organizadas em partas classificadas por estilos: dobrados, marchas, hinos, 

edições da Fundação Nacional da Arte, eruditas, sacras, populares e diversos. A partitura mais 

antiga é intitulada Overtura. Informações contidas na partitura indicam que o copista foi 

Antônio Valério dos Santos e o proprietário era José do Nascimento. A cópia foi 

confeccionada em Ouro Preto, e é datada de 1896, provavelmente, relacionada à abertura de 

uma celebração dedicada a São Bonifácio (FERREIRA, 2015). 

 A Jazz-Band Estrella Azul é outro grupo musical que hoje temos registros. Não 

sabemos quando foram iniciados os trabalhos, tão pouco quando se encerraram. As 

informações que temos é que alguns integrantes da Banda de Música Lira Santa Cecília 

(antiga Banda Santo Antônio), também participavam do Jazz
118

: 

Nesta foto [abaixo] vemos o Jazz-Band Estrella Azul em 01 de maio de 1944, composto dos 

seguintes músicos: da esquerda para direita, Dorinato Quites, Wilton, João Sales, Zé André, 

José Duque, Lico Rocha, Antônio Baiano, Justino, Artur Quites, Júlio Assis [filho de Antônio 

Assis, fundador da BMLSC] (ALMEIDA 1995, p. 13). 

                                                           
118 Como popularmente era conhecida a Jazz-Band Estrella Azul. 
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Figura 4 – Jazz-Band Estrella Azul em 01 de maio de 1944 

 A formação instrumental da Jazz-Band Estrella Azul (Figura 4) era bastante versátil: 

um saxofone alto, um trombone de piston, dois trompetes, um sousafone
119

, dois banjos e a 

percussão com pandeiros, bombo e tantã
120

; o que proporciona a performance de uma grande 

variedade de estilos, sobretudo da música popular. 

 O Coral Nossa Senhora da Piedade, oficialmente, foi o primeiro coral de Pará de 

Minas e pertence à Paróquia de Nossa Senhora da Piedade:  

[Em 1952], foi criado o Coral nossa Senhora da Piedade, tendo como regente Ana Capanema e 

como organista, Espedita Viegas. Dois anos depois, passou oficialmente a denominar-se Coral 

Nossa Senhora da Piedade, sendo hoje um dos mais antigos e tradicionais do Estado (GAZETA 

PARAMINENSE, 2009, p. 8). 

O Coral Nossa Senhora da Piedade se destaca na formação de seus integrantes: “Com exceção 

de Ana Capanema, Dalva Frágola, Espedita Viegas e Helena Viegas que estudaram música 

em BH e no Rio de Janeiro, as outras integrantes do coro aprenderam a cantar no próprio 

coro” (GAZETA PARAMINENSE, 2009). 

                                                           
119 Uma forma de baixo de tuba, concebida por J. P. Sousa [John Philip Sousa], para uso em suas bandas. Tem 

forma helicoidal e envolve o executante, apoiando-se no ombro esquerdo e passando sob o braço direito, como 

pavilhão enorme, em boca de sino, apontando para a frente, acima da cabeça do executante. (SADIE, 1988). 
120 Designação, em certas regiões, para um tambor membranofone, da família dos atabaques. (SADIE, 1988). 
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Figura 5 – Coral Nossa Senhora da Piedade na Capela do Santíssimo Sacramento do 

Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Pará de Minas, 2002 

 Através da Lei Municipal nº 5.064 de 19 de agosto de 2010
121

, foi atribuído o título de 

Patrimônio Imaterial da Cidade de Pará de Minas e no ano de 2018 completou seus 68 anos, 

se estabelecendo como um dos corais mais provectos em funcionamento no Estado de Minas 

Gerais. 

 Fundado em 1987 pela Maestrina Juliana Grassi Pinto Ferreira (1963-2018), o Coral 

Arte Nossa é um dos grupos mais tradicionais de Pará de Minas. Entre seus trabalhos, 

destaca-se: 

A participação no Programa “Arrumação” da TV Minas, em 1990; participação nos discos “Ser 

Criança” e “Vale Verde” de Rubinho do Vale em 1991; participação no 5º Circuito de Corais 

de Diamantina em 2005; participação em Concerto realizado em Pará de Minas com a 

Orquestra Opus de Belo Horizonte, dentro do projeto “Orquestrando Brasil”, em 2008; 

lançamento do Cartão CD “Feliz Natal” em 2010; participação no FIC – Festival Internacional 

de Corais, [nas edições de] 2009, 2010, 2011 e 2012, em Belo Horizonte, Ouro Preto, Inhotim 

e Sabará, respectivamente (FERREIRA, 2014). 

 O Coral Arte Nossa, sempre realizou concertos de diversos temas na cidade de Pará de 

Minas e em toda região. 

                                                           
121 

PARÁ DE MINAS. nº 5.064 de 19/08/ 2010. Disponível em <https://sapl.parademinas.mg.leg.br/m 

edia/sapl/public/normajuridica/2010/670/670_texto_integral.pdf>, acessado em 02/11/2018. 
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Figura 6 – Foto capturada em ocasião das comemorações dos quinze anos do Coral Arte 

Nossa, em 2002, no Parque do Bariri, em Pará de Minas. 

 Atualmente o Coral Arte Nossa e a Orquestra Arte Nossa são regidos por Gilmar Iria, 

que é bacharel em música com habilitação viola pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

 A Banda Musical Estudantil CAIC
122

 é um dos grupos musicais de grande relevância. 

Constituída há quinze anos, já atendeu mais de mil crianças e adolescentes, alunos da Escola 

Estadual Professora Amélia Guimarães – CAIC: “[...] fundada em 2003 é regida pelo 

Maestro-Professor Márcio Heleno Pereira desde a sua fundação e já atendeu em média 1000 

alunos de 2003 a 2017, formando 100 músicos e musicistas” (PEREIRA, 2018). 

                                                           
122 

CAIC: Centro de Atenção Integral a Criança. Criados no Brasil para permitir a algumas crianças passar mais 

tempo na escola. Chamam-se Centros Integrais porque funcionam de manhã ao fim da tarde. Os alunos de manhã 

têm as aulas do currículo normal de estudos e durante a tarde freqüentam oficinas de trabalho. Os edifícios dos 

diferentes CAICs, arquitetonicamente falando, são iguais em todo o Brasil: Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms/siglas/siglario2/c/CAIC.h 

tml>, acessado em 06/11/2017. 
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Figura 7 – Concerto em celebração aos quinze anos de fundação da Banda Musical Estudantil 

do CAIC, 2018. 

 Em nove de julho de 2018 a Banda Musical Estudantil CAIC recebeu da Câmara 

Municipal de Pará de Minas uma Moção de Aplausos: “[...] foram aprovados requerimentos e 

entregas de Moção de Aplausos. Uma dela foi para a Banda Estudantil de Música do CAIC 

[sic], uma homenagem de autoria do vereador Antônio Carlos dos Santos” (PORTAL 

GRNEWS, 2018)
123

. 

 Outro grupo de grande relevância para a cidade de Pará de Minas é a Orquestra de 

Violões Anita Salles, que é dirigida pelo maestro Júlio Saldanha: 

A Orquestra de Violões Anita Salles [...], criada em 24 de outubro de 2003 foi a primeira no 

gênero na região centro-oeste mineira. Reconhecida de utilidade pública municipal, a 

Orquestra conta hoje com 18 membros de variadas idades divididos em três naipes de violão 

sob regência de Júlio Saldanha (ORQUESTRA DE VIOLÕES ANITA SALLES, 2018)
124

. 

A Orquestra de Violões Anita Salles é responsável pela divulgação deste tipo de formação e 

sobretudo pela interação entre pessoas de várias idades: 

Sempre com a preocupação de divulgar esta forma peculiar e coletiva de tocar violão, unindo 

gerações, a Orquestra criou projetos como o Ensaio Aberto na Praça, “Concertos Natalinos”, 

                                                           
123

Câmara Municipal aprova lei orçamentária 2019 e homenageia na última reunião antes do recesso. 

Disponível em <https://www.grnews.com.br/09072018/para-de-minas/camara-municipal-aprova-lei-orcamen 

taria-2019-e-presta-homenagens-na-ultima-reuniao-antes-do-recesso>, acessado em 06/11/2018. 
124

 Institucional. Disponível em <http://www.orquestradevioloes-as.com.br/institucional/institucional>, acessado 

em 07/11/2018. 
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“Sexta em Serenata” e “Doe um violão e ganhe uma serenata”, este último com destaque na 

mídia nacional com reportagem vinculada ao MGTV, Bom dia Minas e Globo News da Rede 

Globo de televisão (MUSEU HISTÓRICO DE PARÁ DE MINAS, online)
125

. 

 

Figura 8 – Concerto de natal realizado no Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida, 

em 2016 

 Dirigida pelo maestro Fábio Pereira
126

, a Orquestra de Violões Sementes do Amanhã 

originou a partir de oficinas de música na Escola Municipal Dona Cotinha, situada no bairro 

Padre Libério, no ano de 2010. Fábio Pereira conta que: 

No início foi criada uma oficina de violão para os alunos do 5º ao 9º ano da escola, dividida em 

10 turmas de 20 alunos. Logo no primeiro semestre desse ano, surgiram alguns talentos e a 

proposta de formar um grupo de violões para apresentações artísticas[...]. No segundo semestre 

de 2010 iniciou-se a construção do repertório para apresentações e foi escolhido por meio de 

votação entre os alunos participantes o nome do grupo: “Sementes do Amanhã” (PEREIRA, 

2018). 

                                                           
125 Orquestra de Violões Anita Salles na 8ª semana de museus. Disponível em 

<http://www.muspam.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=94:orquestra-de-violoes-anita-s 

alles-na-8o-semana-nacional-de-museus-17-a-23052010&catid=35:noticias&Itemid=88>, acessado em 

07/11/2018. 

126 Licenciado em Música pela UEMG, com habilitação em violão, Fábio Pereira é professor da Escola 

Municipal Dona Cotinha e da Escola Municipal de Música Geraldo Martins. Trabalha também como performer 

em eventos na cidade e região de Pará de Minas. 
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Figura 9 – Orquestra de Violões Sementes do Amanhã se apresentando nas comemorações de 

dez anos da Escola Municipal Professora Mércia Maria da Silva Chaves, em 2013
127

 

 A orquestra possui um repertório bastante diversificado, objetivando desenvolver a 

musicalidade e proporcionar aos integrantes, acesso à música: 

O repertório da orquestra de violões é bastante variado, sendo trabalhado com os alunos 

músicas do folclore nacional, do cancioneiro popular e internacional. Tem-se por objetivo 

desenvolver a diversidade rítmica e cultural encontrada em diversos estilos musicais e 

possibilitar aos alunos o acesso a um universo musical mais amplo (PEREIRA, 2018). 

 Em 2013, a Orquestra de Violões Sementes do amanhã foi homenageada pela Câmara 

Municipal de Pará de Minas, através do vereador Rodrigo Varela, recebendo a moção de 

aplausos pelos serviços artísticos prestados com grande maestria à nossa comunidade 

(PEREIRA, 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De forma geral, todos os grupos musicais carregam uma importante responsabilidade 

na promoção de educação, cultura e socialização dos indivíduos de determinado local. Sejam 

estes grupos: bandas, corais, orquestras ou corporações, dispõem de um contato direto com as 

mais diversas realidades e são importantes meios de vinculação cultural identitária e de 

entretenimento. A partir dos grupos musicais de Pará de Minas, fazer este levantamento sobre 

                                                           
127

Disponível em <http://mercinhas.blogspot.com/2013/07/mercinha-e-10-encerramento-das.html>, acessado 

em: 09/11/2018.  
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este tema, acaba por distinguir a importância da inter-relação dos demais grupos de outras 

localidades que exercem também esta função e cujo cruzamento permitiria analisar a 

atividade musical no contexto dos espaços. 

 É importante considerar que os grupos musicais das mais variadas modalidades, 

organicamente revelam-se e através das suas atuações, e no caso particular na cidade de Pará 

de Minas, destacam-se em particular quatro âmbitos que são alvo de foco na sua atividade: 

 Cultural: apresentando-se em eventos e apresentações públicas ou na organização de 

eventos específicos, o que estimula o acesso a novos estilos musicais o que, de maneira 

direta, articula o crescimento de novas formas culturais e artísticas; 

  Social: garante a interação entre indivíduos de diversas realidades com outros espaços da 

comunidade; 

 Religiosa: marcada pela participação em várias procissões enquadradas nos períodos 

litúrgicos anuais; 

  Educacional: dando acesso ao saber e fazer musical, na maioria das vezes de maneira 

gratuita, além de submeter cada indivíduo a um convencional padrão de postura a ser 

adotada nos mais diversos locais visitados pelos grupos. 

 O apoio de instituições religiosas, educacionais e, sobretudo, da municipalidade 

caracterizam-se como fundamentais para cada grupo perpetuar-se no panorama da cidade e na 

salvaguarda dos seus acervos documentais, iconográficos e de partituras. Lamentavelmente, 

por se tratar de um trabalho preliminar, não foi possível efetuar uma análise destes acervos e 

correlacionar os repertórios musicais, registros iconográficos e relatos pessoais, mas 

confiamos que esse cruzamento permitiria abrir novos horizontes sobre o papel destes grupos 

no contexto cultural da cidade de Pará de Minas. 
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INDÍCIOS DO CONTEXTO SOCIAL ATRAVÉS DOS INVENTÁRIOS 

DE BENS DE MÚSICOS DO SÉCULO XIX DA ORQUESTRA LIRA 

SANJOANENSE 

Rodrigo Pardini Corrêa
128

 

Edite Rocha
129

 

RESUMO: 

Os documentos sobre a atividade e o passado musical em São João del-Rei representam uma importante 

interesse musicológico, tanto em esfera local, quanto regional. Partindo de uma pesquisa documental com 

inventários de bens de cinco músicos membros da Orquestra Lira Sanjoanense, foi possível identificar traços da 

sociedade que permeia a música do século XIX nesta cidade, como vínculos parentais, instrumentos e outros 

bens necessários à atuação dos mesmos. 

Palavras-chave. Inventários de bens; Orquestra Lira Sanjoanense; Século XIX. 

INTRODUÇÃO 

 Da relação entre a atividade musical em São João del-Rei, Minas Gerais e o meio 

econômico e sociopolítico local dos séculos XVIII e XIX é possível identificar elementos que 

corroboram para uma mais completa compreensão do contexto de consolidação do polo 

cultural que o município se transformou. Tal atividade, intrínseca a seu ambiente urbano 

colonial, imperial e mais tarde republicano, é composto por uma complexa rede de relações 

sociais, indivíduos e instituições muitas vezes relegadas ao anonimato, ofuscados diante de 

outros cuja bibliografia conferiu-lhes expressão. Neste dinâmico cenário, a Orquestra Lira 

Sanjoanense, um dos mais antigos grupos musicais conhecidos, se destaca, dentre a massa de 

pequenos conjuntos musicais locais que exerciam sua influência sobre toda a Comarca do Rio 

das Mortes (VIEGAS, 1987, p. 2)
130

, pelas múltiplas relações por ela estabelecidas, voltando-

se simultaneamente às atividades religiosas e do Estado. 

 Tendo em vista a carência de estudos acerca dos elementos que compunham a 

sociedade que tange ao meio econômico das práticas musicais em São João del-Rei no século 

XIX, identificou-se uma demanda relevante de pesquisas musicológicas sobre o assunto. 

Partindo da necessidade de se expandir o conhecimento acerca dos músicos sanjoanenses por 

meio de fontes documentais, este artigo tem por objetivo compreender de que forma os 
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inventários de bens dos músicos atuantes na Orquestra Lira Sanjoanense no século XIX 

podem apresentar elementos que reflitam ou não o contexto socioeconômico do passado 

musical do município. 

SÃO JOÃO DEL-REI E A ATIVIDADE MUSICAL 

 Com a expansão urbana sanjoanense, ocorrida durante o século XVIII e início do XIX, 

a documentação disponível apresenta uma significativa diversidade de fontes e, dentre elas, 

registros que indicam a presença de atividade musical na região, datados ainda do primeiro 

quartel dos setecentos (RIBEIRO, 2018, p. 19). Em 1713, o então arraial torna-se a Vila de 

São João del-Rei, e um ano após, é criada a Comarca do Rio das Mortes, que abrangia grande 

parte do território mineiro ao sul. Segundo Geraldo Guimarães, apesar de ter o território de 

sob sua jurisdição fragmentado, São João del-Rei, sede da referida comarca, foi, durante todo 

o século XVIII, um dos mais importantes centros jurídicos e políticos de Minas Gerais 

(GUIMARÃES, 1996, p. 45). De forma complementar, Rosemar Tofani Motta afirma que: 

Assim, favorecida por sua situação geográfica, no entroncamento das principais vias de 

escoamento da província, a vila servia de intermediária entre os que produziam víveres e os 

que se dedicavam exclusivamente à mineração e não tinham disponibilidade nem interesse por 

outras atividades (MOTTA, 2000, p. 51). 

 A literatura recorrente sobre o assunto associa o primeiro registro ao ano de 1717, com 

o pagamento de música ao açoriano Antônio do Carmo, contratado para a recepção do novo 

governador da capitania mineira, o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida Portugal e 

Vasconcellos (1688-1756) em São João del-Rei (MELO, 2013, p. 143). Francisco Curt Lange 

registra que a partir de 1738 o referido músico se encontrava em Ouro Preto atuando como 

regente na Irmandade de Nossa Senhora da Conceição (LANGE, 1981, p. 47-48), o que 

poderia indicar certa mobilidade do profissional na conquista de sua clientela, poder público e 

irmandades, no interior mineiro no período. 

 Segundo tais perspectivas, a posição geográfica e o desenvolvimento do município 

estariam intimamente ligados, dado o vínculo com o escoamento da extração aurífera para 

Portugal e o comércio interno de mercadorias entre diversas regiões do Sudeste brasileiro. 

Consequentemente, atribui-se que – por motivos da exploração da travessia de cargas e 

pessoas sobre o Rio das Mortes, e na confluência dos diversos trajetos entre São Paulo e as 

regiões de exploração das riquezas minerais – o taubateano Tomé Portes del-Rei se instalou 

em fins do século XVII, formando então, com sua família e escravos, o primeiro núcleo de 

povoamento que viria a se tornar o município de São João del-Rei (GUIMARÃES, 1996, p. 
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15). Neste âmbito, o próprio paulista teria inaugurado, nos primórdios dos setecentos, a 

atividade aurífera na região, onde “partiu Tomé Portes para fundar, no outro lado do rio, em 

1702, o arraial de Santo Antônio” (BARREIROS, 1976, p. 19), futura vila de São José del-Rei 

(atual município de Tiradentes), no entorno do córrego ao qual havia encontrado as primeiras 

quantidades de ouro. Antônio Gaio Sobrinho defende que entre 1704 e 1705, as descobertas 

de novas jazidas próximo ao caminho, na direção oposta aos achados anteriores, rumo às 

encostas, teriam levado a ocupação que antes se direcionava ao Arraial de Santo Antônio a 

formar um novo assentamento, correspondente ao que viria a se tornar o atual centro histórico 

sanjoanense (SOBRINHO, 1997, p. 11). Em suma, ao longo de todo o século XVIII, estes 

dois assentamentos tornar-se-iam um importante núcleo socioeconômico que possibilitaria 

certo desenvolvimento e manutenção das práticas artísticas locais, tendo parte delas, 

sobretudo as que se relacionam à atividade religiosa, prevalecido. 

 Pode-se inferir, portanto, que a intensa atividade aurífera local, as relações com outras 

regiões e a importância político-administrativa a qual São João del-Rei se encontrava, teriam 

colaborado para o surgimento e a manutenção das práticas musicais nesta sociedade urbana do 

período. Tal comunidade dispunha, através do poder público e das irmandades religiosas 

fomentadas por fiéis, os meios financeiros para a contratação de artistas, situação esta que 

perdurará até inícios do século XX. Segundo Edésio de Lara Melo, foi São João del-Rei, 

dentre os locais da região do Campo das Vertentes, que a atividade musical mais se 

desenvolveu, acompanhando a importância que a cidade possuía e tendo os povoados vizinhos 

recebido influência da mesma (como Prados, Tiradentes, Conceição da Barra de Minas, 

Ritápolis, Resende Costa e outros) (MELO, 2001, p. 10). 

 Por meio da documentação disponível, é possível identificar que a atividade musical 

na região se dava por meio de contratos entre instituições e um músico representante do 

grupo. Como exemplo (Figura 1), observa-se no pagamento em 1728 pelo serviço de música 

realizado por Antônio do Carmo para as festividades do anúncio do casamento, que ocorreu 

no ano posterior, do futuro rei Dom José I (1714-1777) e sua mulher, Mariana Vitória de 

Bourbon (1718-1781): “Por hum m[anda]do pello qual se mandou pagar a Antonio do Carmo 

da muzica das festas que se fizerão aos despozorios do[s] sereniçimos Principes nossos 

senhores Sessenta oitavas de ouro” (SENADO DA CÂMARA, 1728, f. 87r). Em um segundo 

exemplo (Figura 2), pode-se identificar o nome de Hermenegildo José de Souza Trindade, 

pelo serviço de música nos anos 1858 e 1859, registrado pelo escrivão Domingos Fernandes 
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Sampaio, “Idem [despesa] a Hermenegildo Jose de S[ou]zª. Trindade Director do Côro de 

Muzica, de sua penção annual cond
e
 [?] do recibo” (IRMANDADE DE NOSSA SENHORA 

DO ROSÁRIO, 1858, f. 7v).  

 

Figura 1 – Ajuste entre o Senado da Câmara de São João del-Rei e Antônio do Carmo, em 

1728. 

 

Figura 2 – Ajuste entre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Hermenegildo José de 

Souza Trindade, em 1858 

 A documentação disponível registra uma maior quantidade de ajustes entre os grupos 

musicais sanjoanenses e as irmandades religiosas locais, datados do século XIX, que 

permitiram, consequentemente, a ampliação do número de integrantes nos conjuntos. 

Sobretudo após a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, segundo Regina Horta 

Duarte, a música em São João del-Rei tende a acompanhar as tendências artísticas e de 

entreterimento europeias, onde surgem teatros e casas de ópera no município: 

A vinda da Corte para o Brasil fez do Rio de Janeiro um pólo consumidor. A necessidade de 

garantir o abastecimento de tão numerosa e recém chegada população, e dos inúmeros 

estrangeiros estimulados pela abertura dos portos, levou a economia mineira a posicionar-se 

como centro abastecedor de produtos para a subsistência para a Corte. [...] O panorama se 

transforma ao longo das primeiras décadas, com uma movimentação intensa de tropas que 

conduzirão os produtos. São João del-Rei firmou-se, nesses anos, como importante centro 

comercial, um destacado entreposto da província. Famílias enriquecidas marcaram a 

constituição, para a cidade, de uma vida altamente elitista, bastante urbanizada, marcada por 

um significativo refinamento cultural e pelo consumo de produtos que inauguravam hábitos 

sofisticados (DUARTE, 1997, p. 74-75). 

 Acompanhando a autora, Aluízio Viegas, ao analisar as fontes disponíveis acerca dos 

teatros e casas de ópera em São João del-Rei, identifica a construção de uma casa de ópera em 

um documento de 1805, tendo durado curto período de atuação. Em seguida, o autor identifica 

um segundo contrato, firmado entre José Venâncio de Assumção Costa e a Ordem Terceira de 
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São Francisco, tendo acordado a construção de um teatro, cujo alto custo envolvido nas 

produções levou José Venâncio a endividar-se. A Ordem Terceira, que cancelara o contrato, 

acordou então com Raimundo Vicente Erbella, Francisco de Paula Pereira e João Emídio de 

Martins Faria (VIEGAS, 1998, p. 74). 

 De acordo com Edésio de Lara Melo, ocorre na microrregião de São João del-Rei, 

neste período, uma intensa criação de espetáculos operísticos e a criação de bandas, paralelos 

às atividades musicais sacras (MELO, 2013, p. 155). Ainda segundo o autor, a formação de 

bandas de música na região originou-se dos grupos musicais que se dedicavam a atividade 

religiosa, a exemplo as orquestras Lira Sanjoanense e Ribeiro Bastos em São João del-Rei, a 

Lira Ceciliana em Prados e a Ramalho em Tiradentes, alegando que: 

Essas quatro corporações são as únicas que restaram de tempos antigos e que guardam em seus 

arquivos parte significativa da música sacra produzida em Minas Gerais nos séculos XVIII e 

XIX. Do seio desses conjuntos, nasceram as primeiras bandas de música sendo que algumas se 

mantêm e outras, como a do Ribeiro Bastos, se dissolveram para dar vida a novas corporações 

(MELO, 2013, p. 155). 

 Entende-se, portanto, que durante o século XIX e XX, a formação dos grupos de 

música de atividade não litúrgica em São João del-Rei, como as bandas, se deu em meio 

àqueles artistas que realizavam as práticas musicais religiosas locais. Tal afirmação é 

respaldada pela presença de documentos musicais não religiosos do período, pertencentes nos 

acervos das orquestras, composto por músicas de banda, peças para piano e música de salão e 

outras, que indicariam certo contexto sociocultural comum composto por indivíduos que 

transitavam em diversos gêneros praticamente inexplorado pela produção bibliográfica 

científica. A exemplo, no acervo da Orquestra Lira Sanjoanense, há um livro de bens que 

possui uma listagem de itens pertencentes ao grupo musical, incluindo partituras, onde é 

possível observar uma diversidade de obras de entretenimento, constando aberturas de óperas 

e operetas, repertório para banda e quartetos para música de câmara (ORQUESTRA LIRA 

SANJOANENSE, 1904). 

 Partindo do contexto apresentado, esta pesquisa volta-se ao período central do escopo 

temporal de documentos sobre a atividade musical ocorrida no século XIX. Tendo em vista a 

expressiva relação entre os grupos musicais religiosos e a formação de outros conjuntos de 

diversas funções na região, duas orquestras, Lira Sanjoanense e Ribeiro Bastos, apresentam-se 

como sendo de significativa relevância, dentre as quais optou-se, neste artigo, ao enfoque da 

primeira. 
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OS INVENTÁRIOS DE BENS 

 Dentre os documentos disponíveis para pesquisa em instituições públicas sanjoanenses 

se destacam aqueles que estão sob a guarda do Escritório Técnico em São João del-Rei do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tal local abriga o arquivo cartorial 

pertencente à Comarca do Rio das Mortes que, segundo Glaydson Nunes (2012), é composto 

por inventários, testamentos, processos, crimes, sesmarias, livros de notas, jornais e outros, 

compreendidos entre 1709 e 1986. Em meio aos diversos documentos produzidos pela 

referida comarca no século XIX, foram identificados cinco inventários de músicos: José 

Joaquim de Miranda, João Baptista de Miranda, José Jerônimo de Miranda, José Maria 

Xavier, Daniel Antônio de Paiva, apresentados na Tabela 1. Tais itens foram selecionados 

pelo fato de terem pertencido ao mesmo grupo musical, a Orquestra Lira Sanjoanense, de 

forma a contemplarem o recorte proposto, abrangendo quatro gerações de músicos atuantes no 

conjunto. 

Tabela 1 – Relação de inventários de bens 

Ano Nome Caixa 

1827 José Joaquim de Miranda 431 

1827 João Baptista de Miranda 162 

1844 José Jerônimo de Miranda 162 

1887 José Maria Xavier 286 

1891 Daniel Antônio de Paiva 336 

 Considerando os inventários de bens como documentos judiciais que são produzidos 

após a morte de um indivíduo, cujas posses são repartidas entre os herdeiros conforme a 

legislação vigente respeitando-se, em caso de haver um testamento, a vontade do falecido em 

questão, o documento é constituído de três partes distintas, apresentando inicialmente os 

dados do morto e seus herdeiros, em sequência, a descrição e avaliação dos bens, e por fim, a 

partilha dos mesmos (VOGT; RADÜNZ, 2013, p. 27). Adriano Braga Teixeira complementa, 

afirmando que: 

A partir da análise dos bens deixados, do que era inventariado, da forma como se procedia a 

partilha, entre outras características, vislumbramos os valores econômicos, sociais e até 

culturais de uma sociedade. Apesar de ser único, [...] o conjunto dos inventários de todo um 

período nos possibilita uma análise social mais ampla (TEIXEIRA, 2012, p. 65). 

 Ao analisar os documentos levantados (Tabela 1), foi possível identificar uma relação 

de parentesco entre os músicos, falecidos e inventariantes, onde consta Daniel Antônio de 

Paiva como sobrinho herdeiro do padre José Maria Xavier, que é também sobrinho e herdeiro 
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de José Jerônimo de Miranda e este, filho de José Joaquim de Miranda e irmão de Francisco 

de Paula Miranda. Contemporâneos ao conturbado quadro social das terras brasileiras no 

século XIX, marcado pela transformação da atividade econômica subsequente à exploração 

aurífera mineira, sobretudo após a alomorfia política de colônia a Reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves, em 1815, e mais tarde em Império do Brasil, em 1822, é neste período que 

se situam os indivíduos e os inventários de bens pesquisados. 

 João Baptista e José Jerônimo eram irmãos de Francisco de Paula Miranda, que foi 

responsável pela gestão e continuação das práticas do grupo musical fundado por seu pai, José 

Joaquim, ao qual pertence o inventário mais antigo aqui pesquisado. Este último foi 

responsável pelo ajuste acordado em 1776 com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito dos Homens Pretos (Figura 3), considerado o mais antigo registro de atividade 

musical da entidade hoje conhecida como Orquestra Lira Sanjoanense a qual o tesoureiro 

registra “P[elo] que paguei a Joze Joaq[ui]
m

 de Miranda como consta no recibo”, o valor de 

125$22 (IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 1764, sem número de 

página). 

 

Figura 3 – Registro de despesa com o ajuste entre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

e José Joaquim de Miranda, em 1776, pelo valor de vinte e duas oitavas de ouro 

 Francisco de Paula Miranda, apesar de contemporâneo aos demais, seu inventário não 

fora encontrado. Seu filho, Francisco Martiniano de Paula Miranda, não foi incluído na 

pesquisa pelo fato de que seu inventário é datado no ano de 1903. Tal documento está também 

disponível no Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 

São João del-Rei, na caixa 645. Rodrigo Corrêa considera o documento de Francisco 

Martiniano como sendo pertencente a seu pai, Francisco de Paula (CORRÊA, 2018, p. 7). No 

entanto, ao observar mais profundamente a documentação pesquisada, observa-se que 

somente nos recibos anexos consta o nome de Francisco Martiniano de Paula e não Francisco 
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de Paula, tendo provavelmente o escrivão suprimido parte do nome (COMARCA DO RIO 

DAS MORTES, 1903, f. 21). Crê o autor que o músico tenha adotado por ele mesmo a 

supressão de seu nome composto, observação que parte da consulta das obras copiadas por 

Francisco Martiniano constantes no Arquivo Aluízio Viegas, da Orquestra Lira Sanjoanense, 

onde sua assinatura consta apenas “Paula Mir[an]da.”, exemplificada pela Figura 4, caligrafia 

que difere da adotada por Francisco de Paula Miranda, seu pai, como apresenta a Figura 5. 

 

Figura 4 – Detalhe de uma capa de um Stabat Mater, de com a assinatura de Francisco 

Martiniano de Paula Miranda, em 1857
131

 

 

Figura 5 – Assinaturas de diversos membros da família Miranda no Inventário de José 

Joaquim de Miranda, 1827, f. 7r. 
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 Assegura-se ser Francisco Martiniano de Paula Miranda, pelo fato de que seu pai, Francisco de Paula, já havia 

falecido em 1846, conforme segue a transcrição do assento de autoria do Vigário Luiz José Dias Dustódio, 

registrado nos arquivos paroquiais do município: “Aos treze dias do mez de Fevereiro de mil oito centos e 

quarenta e seis, nesta Cidade de Sam Joao d‟El-Rei, faleceo da vida presente com todos os Sacramentos 

Francisco de Paula Miranda, pardo, casado, idade cecenta e cinco annos, de molestia interior. Foi encomendado 

solemmente, acompanhado, e sepultado no Cemiterio do Carmo. E para constar amndei fazer este assento que 

assignei. Erat ut supra.” (CATEDRAL BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DO PILAR, 1886, f. 45v) 
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 Partindo da relação de nomes descritos nos inventários pesquisados e das informações 

constantes nas referidas fontes, foi possível construir um recorte da genealogia da família 

Miranda, representada pela Figura 6. 

 

Figura 6 – Recorte genealógico dos músicos da família Miranda. 

 Este grupo familiar de artistas teria sido, portanto, responsável por parte do ofício 

musical em São João del-Rei em fins dos setecentos, relacionande-se diretamente à referida 

atividade artística no século XIX, uma vez que tais indivíduos atuavam na organização e 

administração interna da orquestra e de algumas irmandades locais (VIEGAS, 2004, p. 259), 

ordens terceiras e outros, na formação de novos músicos, na cópia e composição de obras (a 

exemplo da Figura 7) para alimentar repertório do grupo, bem como realizavam a manutenção 

dos ajustes entre o conjunto, grupos religiosos locais e o poder público
132

. Entende-se, 

portanto, no âmbito dos indivíduos aqui citados que, por meio de diversas formas, como 

acesso ao repertório e a formação de novos integrantes, a atuação das gerações de músicos 

mais antigas pesquisadas influenciou a experiência musical das posteriores. 
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 Segundo Aluízio Viegas, era comum os músicos das orquestras sanjoanenses serem mesários das 

irmandades religiosas locais (VIEGAS, 1987, p. 6). Há, no Arquivo Aluízio Viegas da Orquestra Lira 

Sanjoanense, listas de alunos oriundas de atividades educativas internas do grupo. 
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Figura 7 – Capa do manuscrito musical Ah non Laciarmi, de José Joaquim de Miranda, 

pertencente ao Arquivo Aluízio Viegas, da Orquestra Lira Sanjoanense 

ANÁLISE DOS INVENTÁRIOS DE BENS 

 Dentre os bens levantados nos inventários de bens pesquisados, observa-se certa 

diversidade de propriedades, escravos, objetos de uso cotidiano e outros bens avaliados, 

conforme apresenta a Tabela 2. 

Tabela 2 – Relação de bens inventariados 

Inventário Instrumentos 

e partituras 

Imóveis Escravos Móveis e 

outros 

José Joaquim de Miranda 0 2 3 62 

João Baptista de Miranda 1 2 2 42 

José Jerônimo de Miranda 1 1 0 27 

José Maria Xavier 4 5 0 49 

Daniel Antônio de Paiva 2 10 0 24 
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 Após a leitura do conteúdo dos inventários observou-se que, apesar de constar a 

menção a partituras musicais, não foram listadas individualmente obras como no conhecido 

caso de outra família sanjoanense de músicos do mesmo período: a de Lourenço José 

Fernandes Brasiel (fl. 1780-1831). Diferente desta segunda família, acredita-se que não 

constando em nenhum dos documentos um litígio entre as partes (VIEGAS, 2004, p. 259), 

não houve a necessidade de se elencar uma divisão das partituras musicais em posse dos 

herdeiros. Dentre os inventários pesquisados, apenas o de José Joaquim de Miranda não 

menciona documentos ou instrumentos musicais, indicando que tais objetos necessários para a 

atividade do grupo por ele formado possam ter sido entregues a Francisco de Paula Miranda 

em vida. 

 No inventário de João Baptista de Miranda, pertencente ao primeiro grupo de 

documentos, foi listada “Huma Rabéca do Norte fina, e com Caixa, avaliada na quantia de 

nove mil, seiscentos reis” (COMARCA DO RIO DAS MORTES, 1827b, f. 3v), que indica a 

posse de instrumentos importados, provavelmente proveniente de Portugal. Já no documento 

pesquisado sobre José Jerônimo de Miranda, pertencente ao segundo grupo, do qual o 

sobrinho do padre José Maria Xavier é inventariante, consta uma viola no valor de quarenta 

mil réis (COMARCA DO RIO DAS MORTES, 1844, f. 3v). Dentre os itens listados, consta, 

no inventário do religioso, esta mesma indicação de instrumentos, bem como repertório 

musical e livros diversos: 

Huma Violeta em bom uso, 

avaliada em vinte mil reis. Huma ra- 

beca em máu estado, avaliada por  

seis mil reis. Vinte e quatro parti- 

turas diversas musicas compostas pe- 

lo finado, avaliadas por tresentos e 

vinte e cinco mil reis. Um quarte- 

to = Hugenot[e]s por dez mil reis. Cen- [Quebra de página] 

Cento e vinte e seis volumes de diversas 

obras em portugues e frances, por 

oitenta e tres mil e seiscentos reis. 

(COMARCA DO RIO DAS MORTES, 1887, f. 18r-18v) 

 Em um documento de 1837, consta no ajuste de Francisco de Paula Miranda o nome 

de José Jerônimo como sendo rabequista, instrumento tocado por seu irmão, a rabeca, João 

Baptista de Miranda, falecido dez anos antes (CINTRA, apud COELHO, 2011, p. 88). Tais 

instrumentos também se repetem no inventário de Daniel Antônio de Paiva, sobrinho e 

herdeiro de José Maria Xavier: 
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Uma Rabeca melhor, e em melhor  

estado, avaliado pela quantia 

de vinte mil reis. Uma Violêta [Quebra de página] 

Violêta, muito estragada, avaliada 

pela quantia de mil reis.  

(COMARCA DO RIO DAS MORTES, 1891, f. 6v-7r) 

 Neste documento, o mais tardio dentre os pesquisados, foi identificada uma seção 

própria, intitulada “Instrumentos de muzica”, que pode indicar certa importância atribuída aos 

pertences associados ao ofício de músico, uma vez que os demais objetos foram elencados em 

outra seção mais genérica, de nome “Móveis” (COMARCA DO RIO DAS MORTES, 1891, f. 

6v), classificação também utilizada nos demais inventários, mais antigos, da qual neles os 

instrumentos foram elencados. 

 A tipologia dos instrumentos listados nos inventários dos músicos pesquisados é a 

mesma, dada a formação orquestral própria ao repertório utilizado pelo grupo, sendo herdados 

instrumentos e partituras musicais conforme as gerações. Além dos itens relativos à atividade 

musical, destacam-se também, dentre as propriedades inventariadas, imóveis e escravos 

herdados pelos filhos de José Joaquim de Miranda (COMARCA DO RIO DAS MORTES, 

1827a, f. 3-7). Apesar das posses inventariadas aparentarem um indicativo de relevantes 

quantias de dinheiro, como a propriedade de escravos, conforme informa Carlos de Oliveira 

Malaquias, a aquisição de um escravo era bastante acessível, e que tal bem esteve disponível a 

uma grande variedade de domicílios e cerca de dois terços dos senhores de escravos mineiros 

tinham posses não superiores a cinco trabalhadores cativos. O caso de Minas no século XIX 

se enquadra na ampla dispersão geográfica, ocupacional e social do escravismo de que 

falaram Francisco Luna e Herbert Klein. Para eles, a maioria dos cativos residentes no Brasil 

estava fora dos engenhos, minas e cafezais e eram empregados em diferentes funções 

(MALAQUIAS, 2017, p. 126). 

 Tais propriedades, portanto, não podem ser consideradas de forma isolada como um 

indicativo confiável de capital econômico, sendo necessárias pesquisas mais detalhadas sobre 

a documentação, bem como do contexto local do período. 

NOTAS CONCLUSIVAS 

 O rápido crescimento populacional nos séculos XVIII e XIX decorrente da atividade 

mineradora e posteriormente pelo comércio, apoiada pela força político-administrativa na qual 

São João del-Rei se destacava, teria contribuído para o surgimento, consolidação e influência 
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da atividade musical sanjoanense em relação à outros centros urbanos de sua região. O grupo 

musical pesquisado, que viria a se tornar a hoje chamada Orquestra Lira Sanjoanense, um dos 

principais troncos da atividade musical do município no século XIX, possuía em seu centro, 

relações parentais. Mostrou-se evidente uma simbiose entre as propriedades individuais dos 

membros da família Miranda e os objetos relacionados ao ofício por eles realizado. 

 Assim, os instrumentos e obras musicais possuíam certo valor econômico e também 

social quando comparados a outros bens descritos nos diversos inventários ou na listagem de 

preços de produtos disponível ao fim do inventário de Daniel de Paiva (COMARCA DO RIO 

DAS MORTES, 1891, f. 11r-15r), que, no entanto, não é capaz de indicar de forma isolada 

algum status social consequente de posses dos inventariados. 

 Consequentemente, através das informações documentais, compreende-se que alguns 

dos músicos possuíam acesso a certa diversidade de instrumentos, sendo mais bem avaliados 

conforme o estado de conservação, que representou uma variação compreendida entre nove 

mil e vinte mil réis para as rabecas, enquanto para as violas e violetas, entre mil e quarenta 

mil réis. Apesar de não haverem indícios concretos de que os instrumentos mencionados nos 

inventários de João Baptista de Miranda e José Jerônimo de Miranda tenham sido aqueles 

mesmos herdados por José Maria Xavier, há a possibilidade de este fato ter ocorrido, uma vez 

que tais itens possuíam alto custo para serem adquiridos e o meio artístico-social entre os 

indivíduos era comum; relembrando que a participação destes no conjunto possibilitaria a 

transferência de manuscritos e instrumentos entre os integrantes. 

 Em suma, através das informações levantadas, acreditamos que os inventários dos 

músicos sanjoanenses podem oferecer informações relevantes, contribuindo para uma mais 

completa relação entre os indivíduos e seu contexto. Por meio de novas pesquisas sobre o 

assunto, abrangendo novos documentos, novas instituições e traçando correlações entre as 

pesquisas já realizadas, cremos ser possível identificar traços do contexto socioeconômico da 

atividade musical que permeia o círculo de artistas da Orquestra Lira Sanjoanense. Pode-se 

dizer, portanto, que os documentos sobre aqueles que compuseram os quadros das orquestras 

em São João del-Rei apresentam um panorama, mesmo que fragmentado, do passado musical 

do município. 
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O ARQUIVO MUSICAL DO MUSEU DA POLÍCIA MILITAR DE 

SERGIPE: CONTRIBUTOS PARA UMA DESCRIÇÃO 

Thaís Rabelo
133

 

Edite Rocha
134

 

RESUMO: 

O Arquivo Musical da Banda da Polícia Militar de Sergipe (BPMSE), localizado no Museu da Polícia Militar de 

Sergipe, contém manuscritos e impressos datados entre meados do século XIX e a segunda metade do século 

XX. A partir de uma descrição parcial deste acervo e apresentação de informações textuais contidas nas fontes 

escritas como referências hemerográficas, foi possível atestar a importância deste conjunto para o estudo 

musicológico em torno desta corporação, principalmente no que tange ao repertório e músicos/compositores 

desta região e a necessidade de salvaguardar este acervo como contributo para a (re)construção de uma história 

da música sergipana. 

Palavras-chave. Acervos musicais – SE; Corporações musicais; Fontes musicais; Arquivologia musical. 

INTRODUÇÃO 

 Na memória da comunidade a Banda da Polícia Militar de Sergipe (BPMSE) é a banda 

mais antiga do estado. Localizado na cidade de São Cristóvão (SE), o Museu da Polícia 

Militar de Sergipe (PMSE) abriga, desde o ano de 2013, um conjunto de documentação 

musical que soma mais de dois metros quadrados de papel. A documentação provém da sede 

da Banda da Polícia Militar de Sergipe (que fica em Aracaju) e foi transferida para o Museu 

da PMSE pelo Coronel Dilson Ferraz (diretor do museu) visando salvaguardar os documentos 

de seu descarte eminente. Constituído por documentos musicográficos que, historicamente, 

compreendem quase um século da história da referida corporação. 

 Embora a data de fundação da banda do corpo policial seja ainda incerta, temos 

conhecimento da existência da Guarda Municipal Permanente da Província, e cujos corpos 

anteriormente denominados guardas municipais foram criados em 18 de agosto de 1831 

(JORNAL DO ARACAJU, 1874, p. 3). Em 1835 esta instituição foi extinta e não temos 

relatos sobre a sua possível atividade musical. Contudo, nesse mesmo ano, 1835, foi criada 

em Sergipe a Força Policial (depois intitulada polícia militar) que se torna o objeto de estudo 

deste trabalho. 
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 A origem da Banda da Polícia Militar remonta a 1844, quando músicos da Força 

Militar passaram a ser recrutados a fim de atuarem nas atividades musicais. Segundo Silva: 

Fundada em 13 de março de 1844, a Banda de Música da Polícia Militar de Estado de Sergipe 

segue a seu modo o lema da Corporação, “unidos ombro a ombro”, da qual é a alma sonora, 

preservando a ordem pública através da arte e protegendo as riquezas musicais do nosso Estado 

com suas apresentações (SILVA, 2012, p. 36). 

 A informação, no entanto, é confrontada com o registro sobre a participação da banda 

do corpo policial acompanhando a Procissão dos Passos que data de 1840. Participação que 

foi, inclusive, alvo de críticas fortes por conta da escolha de seu repertório: 

Coisas há que cada vez mais admiro. A (sic) pouco tempo, vi e ouvi o nosso Reverendo 

Vigário, o Sr. Luiz Antônio Esteves, publicar em a missa Conventual da Matriz, uma Pastoral, 

em que o excelentíssimo Metropolitano mandava, que nas festividades e atos Religiosos, se 

extirpasse de uma vez o intolerável e imoral abuso de se tocarem hinos Nacionais, e quaisquer 

outros toques profanos: isto posto, admirei sumamente que o senhor comandante interino dos 

Permanentes, consentisse em um dos Atos que se devia guardar todo o critério religioso, 

submissão e respeito que cumpre a todo que professa a Sagrada Religião do Império, qual o da 

Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos, a música de seu corpo que acompanhou a dita 

procissão escolhesse, como de prevenção, para tocar hinos profanos, e outras músicas 

indecentes que a modéstia por não dar mas escândalo, privando até se cantassem os Motetos 

junto aos Passos com toda a reverência religiosa, como se costuma. [...]. Sirva-se Senhor 

Redator dar publicidade a estas mal traçadas linhas, a fim de que o Senhor Major Antônio 

Pedro Machado, corrija o seu Mestre de Música de semelhante procedimento anti religioso e 

imoral (CORREIO SERGIPENSE, 1840, p. 6). 

 O corpo de polícia seguia a resolução de 7 de junho de 1848, número 227, contando 

com 230 praças. Em 1849 o corpo policial ainda não usufruía de um prédio próprio, fazendo 

uso do prédio nacional. Apesar dos melhoramentos ocorridos na época, sua estrutura era ainda 

precária. 

Não tem a policia quartel próprio, pois bem sabeis que se abriga em huma parte do prédio 

nacional, que serve de quartel da força de primeira linha, e, portanto, se os cofres provinciaes 

permitissem, muito importava, que se construísse hum quartel para a força policial, com as 

precisas proporções, e convenientes commodos. Em quanto porém isto não se faz, urge que se 

repare a parte do próprio nacional occupada pela policia, que se mandem fazer tarimbas, em 

que as praças bem se accomodem, visto que só huma existe, ondem não podem pernoitar mais 

de vinte soldados; huma arrecadação para o fardamento prompto, cabides para o equipamento 

[ilegível] (O CORREIO SERGIPENSE, 1849, p. 2). 

 A organização da banda no período novecentista não está clara até início do século 

XX, mas já havia especificação das funções de mestre de música e do contramestre do corpo 

policial no regulamento da instituição PMSE de 1845 (SILVA, 2013, p. 28). O Correio 

Sergipense, porém, mantinha atualizado os dados sobre a instituição (por estar sujeita ao 

Governo da Província). Assim, em 1851 tem-se especificado as funções de Mestre de Musica 

(1), Músicos de 1ª classe (6), Músicos de 2ª classe (5) e de 3ª classe (7).  
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 A Polícia Militar de Sergipe (então Força Militar de Sergipe) teve como sede São 

Cristóvão (capital de Sergipe até 1855), entretanto, visando a salvaguarda (e talvez por ironia 

do destino) as partituras voltaram para a antiga “sede” da corporação em São Cristóvão.  

 O principal objetivo deste artigo visa analisar o impacto deste acervo musical no 

contexto da memória de uma produção musical sergipana, através particularmente do acervo 

da banda da PMSE como contributo. Para tanto, apresentamos um breve levantamento de 

aspectos históricos desse grupo, bem como uma descrição parcial deste acervo, elencando 

também particularidades presentes nas fontes musicográficas. Trata-se de um estudo 

exploratório, resultado de pesquisa, mas também de um trabalho de salvaguarda deste mesmo 

acervo. De modo abrangente, o estudo prévio e conseguinte descrição nos permitiu observar 

aspectos interessantes sobre o material contido no acervo do Museu da Polícia Militar (SE), e 

que devem servir também de vetores para pesquisas posteriores. Considerando apenas os 

elementos textuais, os aspectos elencados neste estudo estão classificados em informações 

primárias (repertório, nomes de compositores/arranjadores/copistas, datas) e informações 

secundárias (marcas d´água, textos de dedicatórias/homenagens, repreensões, brincadeiras), 

pelo que informações referentes ao estado da fonte, por exemplo, não serão contemplados. 

BREVE DESCRIÇÃO DO ACERVO 

 Além dos elementos musicais que serão particularmente observados neste trabalho, a 

sala onde se encontra o acervo guarda também outros tipos de documentos relativos à Polícia 

Militar (como armamentos antigos, capacetes) e que servem de pesquisa e estudo a outros 

pesquisadores, principalmente aos da área da Museologia. Em termos de condições físicas do 

espaço que acolhe este acervo, as fontes musicográficas estão acondicionadas em estantes de 

ferro e envolvidas em folhas de papel kraft, desde sua transferência para o Museu da PMSE. 

O ambiente é equipado com um aparelho de ar-condicionado (utilizado de forma 

descontínua), armários de ferro, duas mesas e cadeiras (o que torna o espaço ainda menor) e 

um aparelho termo-higrômetro. Portas e janelas permanecem fechadas. Os documentos 

musicográficos do fundo da Banda da Polícia estão em fase permanente de arquivamento, mas 

ainda não passaram por nenhum tipo de tratamento ou organização sistemática (Figuras 1, 2 e 

3). 
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Figura 1 – Fundo de documentos musicográficos da BPMSE, 2018 

      

Figuras 2 e 3 – Caixa com documentação musicográfica e seu interior, respectivamente, 

2018. 

 As fontes relativas à Banda da Polícia Militar de Sergipe (SE) podem ser classificadas 

em manuscritos e impressos (que serviram de base para algumas cópias/arranjos manuscritos). 

Todos os manuscritos são partes cavadas e apenas os impressos contêm também partituras 

(grades da regência). Muitos conjuntos estão envolvidos em invólucros funcionais – estes 

invólucros consistem em envelopes de correspondência (mais antigos), feitos com papel com 

alto nível de acidez – em seguida, também em quantidade, encontramos conjuntos envolvidos 
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em invólucros integrados e há ainda outros conjuntos envolvidos em pastas para uso 

arquivístico, do tipo suspensas e feitas em papel. O estado das fontes é variável, mas muito do 

material examinado apresenta corrosão (em razão da tinta ferrogálica), desgaste lateral da 

folha (pelo manuseio ou acondicionamento indevido), marcas de umidade e manchas (de 

ferrugem, devido ao uso de grampos e clipes metálicos e de cola, devido ao uso de fitas 

adesivas). Alguns documentos estão também corroídos pela ação de insetos. 

 Em São Cristóvão muito das fontes musicais se perderam com o tempo, nem as 

igrejas, nem os conventos que datam do século XVIII conseguiram salvaguardar documentos 

musicográficos (principalmente os documentos escritos). Esta, infelizmente, não é uma 

realidade que se limita a Sergipe. Paulo Castagna afirma que a perda de parte considerável das 

fontes musicais no Brasil se deve “em parte pela pequena consciência do valor histórico das 

fontes musicais, mas também pela adoção pouco frequente de teorias e métodos arquivístico 

que garantissem a maior conservação dessas mesmas fontes. Esse fenômeno ocorreu, por 

meio de seu recolhimento em fase permanente” (CASTAGNA, 2016, p. 194). 

 Cientes desta realidade e apreensivos com o futuro das partituras da banda de música 

da PMSE iniciamos, em fevereiro de 2017, um estudo em torno do acervo do Museu da 

PMSE, objetivando também o registro fotográfico das fontes, a higienização simples e 

posterior organização/catalogação
135

. Considerando a relevância das fontes do acervo em 

questão para a pesquisa e melhor conhecimento do passado musical de Sergipe, acreditamos 

ser importantíssimo cooperar para com a acessibilidade destas fontes. A análise prévia do 

material nos permitiu observar tentativas de catalogação posteriores. Alguns documentos 

apresentam mais de um tipo de numeração, algumas vezes com tinta ferrogálica, denotando 

assim uma espécie de organização funcional das obras ainda no século XIX. Além disso, 

constatamos um trabalho monográfico, defendido em 2013, que apresentou uma proposta de 

catalogação das partituras da BPMSE
136

. No entanto, o texto não esclarece quais documentos 

foram contemplados e nem quais critérios foram considerados. No referido texto, o processo 

envolveu apenas os documentos em fase corrente e cujo repertório ainda é executado pela 

banda da corporação e que está na sede da corporação, em Aracaju. 
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 O processo de registro fotográfico das fontes – que foi realizado visando salvaguardar 

a informação contida nos documentos, mas também objetivando conhecer todo o acervo antes 

de propor um sistema de organização – nos permitiu observar elementos que, categorizados, 

tem função de assegurar um estudo sério e mais aprofundado sobre o passado musical na 

BPMSE, sendo estes elementos classificados como “elementos textuais”. 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 As informações textuais contidas nos manuscritos e impressos do arquivo 

musicográfico do Museu da PMSE serão neste trabalho classificadas em informações 

primárias e informações secundárias. Por informações primárias compreendemos: título da 

obra, nome de compositores/arranjadores e copistas, repertórios e datas, e como informações 

secundárias serão integrados os elementos textuais presentes na obra, mas que não se referem 

diretamente a seu conteúdo musical, tais como dedicatórias, instruções ao instrumentista (seja 

em caráter amigável, seja como advertência), observações em caráter descontraído entre 

membros da corporação. Destacamos também as informações relevantes para o processo de 

catalogação e organização das fontes no acervo como números de catalogação, marcas d‟água 

e carimbos e a especificação de propriedade das fontes. Essas informações geralmente estão 

escritas nas margens do papel, imediatamente no início da obra ou no extremo final da obra. 

Ressaltamos que nesta primeira descrição não estamos tratando a respeito do conteúdo 

musical em si. 

Informações Primárias 

 O título da obra é o primeiro elemento que observamos nas fontes e, a partir dele, é 

possível conhecer mais sobre o repertório da banda ao longo do tempo. Contrapondo a esta 

informação da data de composição da obra (ou do arranjo) percebemos uma variação no tipo 

de repertório. As fontes datadas do último quartel do século XIX consistem em arranjos para 

banda de excertos de ópera (com forte presença de obras de G. Verdi e Carlos Gomes), valsas 

e polcas. Percebemos que houve um aumento significativo de músicas de dança (declinando o 

número de valsas e polcas e ascendendo em quantidade os tangos e boleros) a partir da década 

de 1930. A música de caráter eminentemente militar, como os hinos e dobrados se encontram 

em menor quantidade, pelo que inferimos como motivo o fato deste repertório poder estar 

ainda sendo utilizado pela banda e, consequentemente, as fontes se encontrarem na atual sede, 

em Aracaju. Não obstante, a observação das fontes nos permite elencar os seguindo gêneros 
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musicais mais presentes neste acervo: excertos de ópera, música de dança (valsas, polcas, 

boleros, tangos, rumba, samba), hinos, marchas, dobrados e fantasias. 

 A segunda informação aqui observada são os nomes dos compositores, arranjadores e 

copistas. Quatro nomes surgem como mais recorrentes neste conjunto: Francisco Avelino 

(1848-1914), Ceciliano Avelino da Cruz (1877-1963), Edeltrudes de Oliveira Teles (1899-

1983) e José Machado dos Santos (1912-1934) – este último recebe o título de patrono da 

Banda da PMSE. Embora nem todos os manuscritos apresentem informações sobre os 

respectivos compositores, os nomes citados desenvolveram tanto atividade de composição 

quanto de arranjos e cópias de músicas. 

 Como exemplo de elementos primários, a imagem seguinte (Figura 4), encontramos 

um exemplo com identificação específica da obra, nome do compositor, instrumento ao qual 

se refere, embora não contenha menção ao copista. 

 

Figura 4 – Recorte de Rigoleto de G. Verdi, parte instrumental manuscrita 

Elementos Secundários 

 Embora os elementos aqui considerados secundários não se refiram diretamente ao 

conteúdo musical, sua importância para o estudo, contexto e conhecimento a respeito da 

banda da Polícia nos permite obter informações determinantes sobre os elementos menos 

evidentes. Iniciamos pelo que mais se mostrou recorrente nas fontes observadas: as 

dedicatórias. Esse conteúdo, não somente expõe os laços de amizade do compositor, como 

aponta para personalidades que não estão diretamente relacionadas à banda, mas que ganham 

importância para esse estudo no sentido em que fornece elementos não só relacionados à 
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admiração e respeito por parte dos compositores da corporação, mas também às relações de 

poder no contexto social e político. Neste panorama, essas informações permitem conjecturar 

o alcance da banda na sociedade sergipana. Entre as pessoas homenageadas com composições 

encontramos, assim, personalidades públicas, militares, autoridades eclesiásticas (Figura 5). 

Mas neste conjunto todo identificado, são as personalidades femininas as que com mais 

frequência tiveram músicas dedicadas, entre elas: filhas, mães e esposas deles próprios que 

escreviam, ou também de amigos estimados, o que relaciona com a questão afetiva e menos 

com relações de poderes. Na figura abaixo (Figura 5), nota-se que Ceciliano Avelino da Cruz 

oferece sua composição, a valsa 13 de Dezembro ao “Illustre Conego João Florêncio no dia de 

seu aniversário” (nas palavras do compositor). Dedicatórias como essa foram muito 

recorrentes nas fontes da primeira metade do século XX. 

 

Figura 5 – Trecho da valsa 13 de Dezembro, de Ceciliano Avelino da Cruz 

 Além das dedicatórias, mais escassamente surgem em algumas das fontes indicações 

de caráter jocoso ou então advertências para os instrumentistas, o que pode denotar o caráter 

das relações entre os compositores/arranjadores e os músicos da corporação, além de questões 

voltadas ao desempenho musical, como pode ser verificado no exemplo seguinte (Figura 6). A 

título de ilustração, destacamos o exemplo musical abaixo, onde se encontra um recorte da 

parte de clarone, em cujo verso o copista, ou mesmo o próprio maestro, adverte ao 

instrumentista: “um pouquinho de gosto sim? Collega!”. 
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Figura 6 – Mensagem repreensiva em um documento musicográfico de 1916 

 Ainda em caráter jocoso, destacamos um aviso ao músico, que inferimos como 

responsável pelo recebimento do cachê do evento uma “N.B. aguarde a „Fulustréca‟ com 50$ 

em um [envelope]” (Figura 7). 

 

Figura 7 – Mensagem entre músicos da banda 

 Numa pesquisa sobre arquivo de partituras da banda de música da Polícia Militar do 

Ceará, a pesquisadora Inês de Castro aborda a mesma questão adaptada à realidade geral 

destas inserções nas partes musicais, e que nos ajuda a compreender como realidades 

similares eram comuns em outros acervos e exemplos musicais. 
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 Da mesma forma que as anotações pessoais (dedicatórias, notas pessoais, fragmentos) 

em muitos livros contam uma história paralela à registrada pelo editor, as anotações escritas 

nas partituras usadas pela banda da polícia, como as dedicatórias, os comentários musicais e 

não musicais, as assinaturas ou as datações, revelam que as partituras contêm vestígios das 

relações dos músicos no interior da banda. Todas essas informações revelam a comunicação 

pessoal dos músicos entre si, seus gostos pessoais para além da decodificação de signos 

musicais (MARTINS GONÇALVES, 2018, p. 7). 

 Em relação às informações secundárias contempladas, encontramos também as que 

colaboram com a organização e catalogação das fontes do acervo. Podemos verificar que os 

manuscritos do acervo do Museu da PMSE apresentam já números de catalogação, que 

acreditamos tratar-se de uma ordenação com caráter funcional dentro da banda. Em geral, a 

fontes trazem numerações diferentes, o que indica que as mesmas já passaram por pelo menos 

três tentativas de inventariação. Além disso, marcas d´água e carimbos nos permitem também 

elementos passíveis de serem analisados. A figura a seguir mostra o número do manuscrito, 

bem como carimbo da corporação sob a Casa das Ordens e indica o modelo de organização 

que a corporação mantinha no seu acervo musical (Figura 8). 

 

Figura 8 – Capa do foxtrote Chrysler 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mesmo estando ainda em fase exploratória, a pesquisa parcial em torno do acervo 

musicográfico do Museu da Polícia Militar de Sergipe confirma sua importância para o estudo 

em torno do passado musical da referida corporação. A delimitação de elementos-chave para 

o estudo dessas fontes facilita a análise e colabora para o conhecimento, divulgação e, 

esperamos a acessibilidade de seu conteúdo de forma mais objetiva, como considerar as 

informações primárias e secundárias como fator essencial no processo de organização e 

catalogação das fontes – processo este ainda em andamento. 

 Nesta pesquisa, não foi possível ter acesso às inventariações realizadas anteriormente, 

o que não nos permite ainda determinar a extensão em termos quantitativos e descritivos do 

repertório existente. Contudo, a partir dos dados parciais levantados, é possível ter uma ideia 

do alcance da BPMSE na sociedade sergipana novecentista até meados do século XX, cujo 

conteúdo pressupõe uma ampla integração nas atividades culturais neste Estado e a pesquisa 

hemerográfica atesta. Consequentemente, este trabalho pretende contribuir para a importância 

e necessidade de conservar este acervo como fonte relevante para construir uma história da 

Música no Sergipe, e da qual, o tratamento dos documentos musicográficos do Museu da 

PMSE atualmente em andamento, são um ponto crucial para o estudo em torno desta 

corporação no contexto cultural sergipano bem como o reconhecimento como importante 

material referencial documental. 
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TRATAMENTO NA UNESP E DISPONIBILIZAÇÃO NA FCEREM DA 

COLEÇÃO FRANCESA DE FERNAND JOUTEUX (1866-1956) 

Paulo Castagna
137

 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um breve relato do tratamento, no Laboratório de 

Conservação, Arquivologia e Edição Musical do Instituto de Artes da UNESP, de uma coleção de documentos 

relacionados ao compositor e regente Fernand Jouteux (Chinon, 1866 – Belo Horizonte, 1956), entregue, em 

Rochecorbon (França), por familiares desse autor ao musicólogo francês Jean-Michel Vaccaro (1938-1998), por 

ele oferecido à pesquisadora brasileira Carolina Magalhães (residente na França), e por ela doado à Fundação 

Centro de Referência Musicológica José Maria Neves (FCEREM), da Universidade Federal de São João del-Rei 

(MG). O trabalho inclui um breve histórico e o quadro de arranjo da coleção, com algumas considerações sobre 

suas particularidades e seu conteúdo. 

Palavras-chave. Fernand Jouteux; Música; Coleção documental; Tratamento arquivístico; Disponibilização. 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar um breve relato do processo de tratamento 

e disponibilização à pesquisa de uma significativa coleção de fontes musicais e documentos 

diversos relacionados ao compositor francês Eugène Maurice Fernand Jouteux (Chinon, 

11/01/1866-Belo Horizonte, 16/09/1956), doada pela pesquisadora Carolina Magalhães 

(residente em Saessolsheim, França) à Fundação Centro de Referência Musicológica José 

Maria Neves (FCEREM), da Universidade Federal de São João del-Rei (MG), e tecnicamente 

processada no Laboratório de Conservação, Arquivologia e Edição Musical do Instituto de 

Artes da UNESP, em São Paulo (SP). 

 Para a higienização e acondicionamento da coleção foram adotados os trabalhos de 

Jayme Spinelli Júnior (1997), Norma Cianflone Cassares e Cláudia Moi (2000) e Fernando 

Lacerda Simões Duarte (2018). Para a organização, codificação e descrição da coleção, foram 

adotados os trabalhos de Janice Gonçalves (1998), Esteban Cabezas Bolaños (2005), Josefa 

Montero García (2008) e Pedro José Gómez González (2008a e 2008b), além de dois 

trabalhos próprios relacionados à organização e acondicionamento dos níveis documentais 

mínimos (CASTAGNA, 2004 e 2018). A pesquisa de Renato Crivelli Duarte (2008) foi 

importante para se compreender a relevância da institucionalização de coleções e arquivos 

pessoais como os relacionados a Jouteux e aqui referidos, enquanto os trabalhos de Jon 
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Bagüés (2008) e Josefa Montero García (2008) foram importantes para compreender algumas 

particularidades da coleção francesa de Fernand Jouteux e subsidiar as análises aqui 

apresentadas. 

ANTECEDENTES: OS ARQUIVOS TIRADENTINOS DE FERNAND JOUTEUX 

 Aluno de Jules Duprato (1827-1892) e Jules Massenet (1842-1912) no Conservatório 

de Paris, Fernand Jouteux iniciou uma série de viagens ao Brasil em 1892, radicando-se 

posteriormente em Garanhuns (PE), com um pequeno período no Recife (PE). Percorreu 

inúmeras cidades brasileiras para apresentações de suas obras, transferindo-se para Tiradentes 

(MG) em 1938. Passou seu último ano de vida em Belo Horizonte (MG), cidade na qual 

faleceu em 1956, tendo sido sepultado no Cemitério do Bonfim. 

 Após o seu falecimento, os pertences e documentos remanescentes de Fernand Jouteux 

foram guardados em uma mala e dois caixotes pelo maestro Joaquim Ramalho, proprietário 

de uma casa na Rua Direita de Tiradentes, na qual havia residido o compositor francês, 

enquanto uma parte substancial dos seus autógrafos musicais foram incorporados ao arquivo 

da Sociedade e Orquestra e Banda Ramalho da mesma cidade. 

 A mala e os caixotes foram reencontrados em 1986 durante a reforma da casa na qual 

Jouteux havia residido, e os documentos foram recolhidos ao Instituto Histórico e Geográfico 

de Tiradentes por iniciativa do historiador Olinto Rodrigues dos Santos Filho, também 

responsável pelo primeiro artigo sobre essa documentação (SANTOS FILHO, 1998). Mais 

recentemente, foram publicados os livros de Igor Cardoso (2015) e de Henrique Rohrmann e 

Willer Silveira (2016), hoje as maiores fontes de informação sobre o compositor, uma vez que 

esse músico não foi incluído em nenhuma das duas edições da Enciclopédia da música 

brasileira (1977 e 1998). 

 Como se trata de um assunto em fase inicial de pesquisa, ainda existem dúvidas e 

dados discordantes sobre sua trajetória no Brasil, porém a partir das informações reunidas 

pelos autores acima referidos, é possível apresentar esta breve e provisória cronologia de 

Fernand Jouteux: 

1866 – nascimento em Chinon (França) 

1884 – ingresso no Conservatório de Paris, no qual tornou-se aluno de Jules Massenet 

1892 – primeira de uma série de viagens ao Brasil 
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1897 – primeira composição de sucesso: Bellator Domini (oratório) 

1899 – casamento com Madeleine Aubry na França e posterior transferência para Garanhuns 

(PE) 

1910 – Residência em Orã (Argélia), para exercer o cargo de diretor da Escola Municipal de 

Música dessa cidade, com retorno a Garanhuns no ano seguinte 

Décadas de 1910 a 1920 – composição da ópera O Sertão, baseada no livro Os sertões (1902) 

de Euclides da Cunha, sobre Canudos (1896-1897) 

Décadas de 1920 a 1940 – viagem para temporadas de concertos em inúmeras cidades 

brasileiras 

1938 – transferência para Tiradentes (MG) 

1952 – falecimento da esposa, em período de grande penúria 

1954 a 1955 – apresentações completas da ópera O sertão em Belo Horizonte e Juiz de Fora 

1956 – falecimento em Belo Horizonte 

 Em decorrência das inúmeras viagens de Fernand Jouteux e do seu falecimento em 

Belo Horizonte, viúvo e longe da última residência fixa em Tiradentes, o arquivo desse 

compositor acabou sendo desmembrado e pode ter sido parcialmente disperso. O caso mais 

notório, dentre os documentos extraviados, é o da partitura e partes da ópera O sertão, que de 

acordo com Olinto Rodrigues dos Santos Filho (1998), “teriam ficado com Edson Macedo, 

em Belo Horizonte”, material até o presente ainda não localizado. 

HISTÓRICO DA COLEÇÃO FRANCESA DE FERNAND JOUTEUX 

 Em setembro de 2018, por solicitação do pesquisador Carlos Sandroni (UFPE), 

intermediei o processo de transferência para o Brasil de uma pequena porém significativa 

coleção documental de Fernand Jouteux, recebida, de familiares desse compositor na cidade 

de Rochecorbon (próxima de Tours, França), pelo musicólogo da Universidade de Tours, 

Jean-Michel Vaccaro (1938-1998), que a doou, entre 1990-1991, à pesquisadora brasileira 

Carolina Magalhães, hoje residente em Saessolsheim (França). 

 Em função da escassez de informações sobre a acumulação dessa coleção e do 

falecimento de Jean-Michel Vaccaro, é possível, neste momento, apenas formular algumas 

hipóteses sobre a procedência dos documentos reunidos na França: 

1.  Parte dos documentos teria permanecido na França após a viagem de Jouteux ao Brasil; 
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2.  Parte dos documentos teria sido enviada por Jouteux do Brasil à França e lá reunida por 

conhecidos ou familiares; 

3.  Parte dos documentos (especialmente algumas partituras e recortes de jornais) teria sido 

reunida por familiares na França 

4.  Parte dos documentos teria sido levada pessoalmente por Jouteux à França, em uma ou 

mais viagens, e lá reunida por conhecidos ou familiares; 

5.  Parte dos documentos teria sido enviada à França, após o falecimento de Jouteux, por 

conhecidos no Brasil, e lá reunida por conhecidos ou familiares. 

 A existência, na coleção, de cartas de Jouteux a amigos e parentes na França 

(principalmente seu primo Auguste Baudichon, em Tours), mas também de documentos 

produzidos após o seu falecimento, sugere que diferentes itens tenham chegado aos 

conhecidos e familiares na França de maneiras distintas (o que faz com que as hipóteses 

acima apresentadas não sejam mutuamente exclusivas). 

 Entregue por Jean-Michel Vaccaro a Carolina Magalhães, a pesquisadora decidiu pelo 

envio da coleção ao Brasil. Após entendimentos, foram conjuntamente estabelecidos o seu 

tratamento no Laboratório de Conservação, Arquivologia e Edição Musical do Instituto de 

Artes da UNESP e sua doação à Fundação Centro de Referência Musicológica José Maria 

Neves (FCEREM), da Universidade Federal de São João del-Rei (MG). Remetida de 

Saessolsheim em um pacote de 6,55 kg, em 1º de outubro de 2018, e recebida no Instituto de 

Artes da UNESP em 15 de outubro de 2018, a coleção estava constituída de um maço de 13,5 

cm lineares (sem contar a caixa e material de embalamento), com fontes impressas e 

manuscritas de vinte e três composições de Jouteux, além de documentos diversos, ricos em 

informações sobre a trajetória profissional do compositor (Figura 1). 
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Figura 1 – Coleção francesa de Fernand Jouteux, ao ser recebida no Instituto de Artes da 

UNESP (São Paulo – SP) em 15 de outubro de 2018 

 Para viabilizar sua definitiva incorporação e disponibilização à pesquisa na sede da 

Fundação CEREM, em março de 2019, a coleção passou por inspeção e diagnóstico na 

UNESP em novembro de 2018 e, posteriormente, por irradiação ionizante (para desinfecção 

dos documentos), no Centro de Tecnologia das Radiações do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN/SP) da Universidade de São Paulo (USP), em 

dezembro desse ano (Figura 2). 
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Figura 2 – Irradiador Multipropósito de Cobalto 60 do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do IPEN/CNEN/SP (USP), no qual foi processada a coleção francesa de Fernand 

Jouteux em dezembro de 2018, com a finalidade de desinfecção. 

 Entre janeiro e fevereiro de 2019, a coleção passou por desmetalização, planificação, 

higienização (por varredura de superfície), arranjo, ordenação, codificação, acondicionamento 

arquivístico (em invólucros técnicos e caixas arquivísticas), inventariação e reprodução 

fotográfica na UNESP, respeitando-se e registrando-se a organização anteriormente observada 

na coleção e efetuando-se as correções e adequações recomendadas na literatura arquivística 

(especialmente nas publicações anteriormente referidas). 

CONTEÚDO DA COLEÇÃO FRANCESA DE FERNAND JOUTEUX 

A coleção francesa de Fernand Jouteux possui diversos gêneros e espécies documentais, 

sendo estes os predominantes: 

 Composições musicais por Fernand Jouteux (impressas e manuscritas; partituras e partes) 

 Programas e convites para concertos (Figura 3) 

 Libretos de obras vocais (Figura 4) 

 Recortes de jornais e revistas 
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 Números completos de revistas 

 Traduções manuscritas para o francês de reportagens sobre jouteux 

 Cartas, envelopes e postais diversos enviados pelo compositor a pessoas na França 

 Cartas e telegrama enviados a Jouteux por celebridades (Figura 5) 

 Poesias por Fernand Jouteux 

 Fotografia 

 Manuscritos diversos sobre Jouteux (principalmente biográficos) (Figura 6) 

 Caricaturas de Fernand Jouteux (Figura 7) 

  

Figura 3 – Programas de apresentações musicais, na coleção francesa: Clube Internacional do 

Recife (PE) em 1933 (esquerda); Teatro Municipal de São Paulo (SP) em 1948 (direita). 
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Figura 4 – Libreto (esquerda) e programa da apresentação em Juiz de Fora (direita) da ópera 

O Sertão de Fernand Jouteux, na coleção francesa 

 

Figura 5 – Telegrama enviado em 1900 por Jules Massenet a Fernand Jouteux, na coleção 

francesa  
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Figura 6 – Biografia manuscrita de Fernand Jouteux assinada “G. de B.”, na coleção francesa 

 

Figura 7 – Caricatura de Fernand Jouteux, na coleção francesa. Foto do autor.  
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 Da maneira como foi recebida, a coleção francesa de Fernand Jouteux já apresentava 

uma interessante organização funcional por gêneros documentais, ou seja, pela “reunião de 

espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o 

suporte e o formato, e que exigem processamento técnico específico e, por vezes, mediação 

técnica para acesso” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 99). Tal organização manifestava-se, 

na coleção, por meio de invólucros elaborados a partir de envelopes, folhas dobradas ou 

pastas, com identificação textual. 

 A coleção também exibia uma divisão em duas grandes seções: a primeira, na posição 

superior do maço, estava constituída de documentos diversos protegidos por uma pasta de 

coloração vinho (Figura 1) etiquetada com as informações “Documents / Fernand Jouteux / 

Lettres SACEM reçues / et de Massenet etc.”;
138

 a segunda, em posição inferior no maço, 

estava constituída quase totalmente de documentos musicográficos (impressos e manuscritos 

musicais; partituras e conjuntos de partes) sem ordenação aparente e sem o uso de invólucros, 

e incluindo um número completo (de 4 de junho de 1955) da revista O Cruzeiro (com uma 

reportagem sobre a estreia da ópera O sertão em Belo Horizonte), provavelmente alocada 

nessa seção devido às suas dimensões, muito próximas às das fontes musicais. 

 Com base nas divisões internas já existentes na coleção, foi elaborado um quadro de 

arranjo com três seções e doze séries, sendo as duas primeiras referentes às suas criações 

musicais e poéticas (e acarretando a criação da Seção B - Poesias). Após a definição das 

seções e séries, foi realizada a correção de posição dos itens deslocados e a ordenação dos 

documentos de cada série, por critérios musicais na primeira delas e por critérios 

principalmente cronológicos nas séries seguintes (Tabela 1). 

Tabela 1 – Quadro provisório de arranjo da coleção francesa de Fernand Jouteux, baseado na 

organização pré-existente da coleção 

Seção Série Descrição 

A. Documentos 

musicográficos 

1. Fontes de notação musical Partituras e conjuntos de partes, 

impressas e manuscritas, de 24 

composições de Fernand Jouteux 

B. Poesias 2. Poesias de Fernand Jouteux Desmembrada da série 10 

C. Documentos 

diversos 

3. Documentos sobre o oratório 

Bellator Domini 

Críticas e reportagens sobre o 

oratório Bellator Domini de 

Fernand Jouteux, incluindo 
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traduções manuscritas de algumas 

delas para o francês, pelo 

compositor 

4. Documentos sobre a ópera O 

Sertão 

Críticas, reportagens, libreto e 

programas de concertos referentes à 

ópera O Sertão, de Fernand 

Jouteux, incluindo traduções 

manuscritas de algumas delas para 

o francês, pelo compositor 

5. Programas diversos Programas de apresentações na 

França e Brasil 

6. Correspondência de 

celebridades (Jules Massenet, 

General Boulanger, Duque de 

Orleans)  

Cartas (originais e cópias) com seus 

envelopes e um telegramas 

7. Correspondência diversa Cartas enviadas por Fernand 

Jouteux a parentes 

8. Documentos pessoais  Documentos diversos sobre 

Fernand Jouteux, suas 

composições, e direitos autorais 

9. Recortes de notícias de jornais 

franceses sobre Fernando 

Jouteux 

Desmembrada da série 10 

10. Notícias biográficas 

impressas e manuscritas de 

Fernando Jouteux 

Biografias manuscritas e 

reportagens impressas sobre 

Jouteux, incluindo traduções 

manuscritas de algumas delas para 

o francês. Originalmente incluía os 

documentos das Séries 2 e 9 

11. Caricaturas de Fernand 

Jouteux 

25 caricaturas por autor(es) 

desconhecido(s) 

12. Invólucros antigos Invólucros usados para a separação 

das seções e séries desta coleção 

antes de 2019 

 Quanto às composições musicais da Série 1, a ordenação e inventariação de suas 

fontes permitiu as primeiras comparações com os arquivos de Minas Gerais. Considerando-se 

a existência de composições musicais de Fernand Jouteux também no Instituto Histórico e 

Geográfico de Tiradentes (IHGT) e na Sociedade Orquestra e Banda Ramalho da mesma 

cidade (SOBR), foi elaborada uma comparação, na Tabela 2, a qual permite constatar que, 

apesar da maior parte das obras representadas na coleção francesa de Fernand Jouteux 
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também existir nas instituições tiradentinas (em alguns casos com formações diferentes), 

existem onze peças até agora conhecidas apenas na coleção doada à Fundação CEREM. 

Tabela 2 – Composições musicais representadas na coleção francesa de Fernand Jouteux e 

sua correspondência com obras representadas no Instituto Histórico e Geográfico de 

Tiradentes (IHGT) e na Sociedade Orquestra e Banda Ramalho de Tiradentes (SOBR). 

Nº Título Formação 
Correspondência 

com IHGT 

Correspondência 

com SOBR 

1 Complainte canto, piano não não 

2 La complainte du forgeron 

(lied) 

tenor, piano não não 

3 Hymne à la France canto, piano coro, orquestra não 

4 Hymne à la Touraine canto, piano coro, orquestra não 

5 2 Lieds (Aux étoiles; Le 

chevalier misère) 

canto, piano não não 

6 Les prunes (chanson) canto, piano canto, piano não 

7 Rosée (chanson) canto, piano não não 

8 Amour et prière! (berceuse) 2 vozes e 

piano 

não não 

9 Ode as Balzac soli, piano soli, coro, orquestra não 

10 Ma fille, veux-tu un bouquet? 

(vieille chanson française) 

coro misto não não 

11 Aux gars de France coro 

masculino 

coro masculino não 

12 Idylle rustique (Triolets) coro 

masculino 

coro masculino não 

13 4 Sonnets antiques coro 

masculino 

não não 

14 Le testament de Monsieur du 

Crac 

coro misto e 

piano 

não não 

15 Bellator Domini soli, coro soli, coro, orquestra não 

16 Russie et France (Hymne 

Russe et Marseillaise 

combinés) 

piano a 4 

mãos 

não não 

17 3
ème

 marche funèbre violino, piano não não 

18 Poème mystique violino, piano violino, orquestra não 

19 Tiradentes (apothéose 

symphonique) 

violino, piano não orquestra? 

20 Prélude et andante quarteto de 

cordas 

não não 

21 Les semailles (5º lied de quarteto de orquestra não 
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guerre, en forme de ballade) cordas 

22 Andantino [II movimento] de 

la Symphonie Brésilienne 

quarteto de 

cordas, piano 

ou harpa 

orquestra não 

23 Scherzo [III movimento] de la 

Symphonie Brésilienne 

quarteto de 

cordas, piano 

ou harpa 

orquestra não 

24 Musique de Fernand Jouteux 

(Brésilienne) [Caderno de 

música] 

[em branco] - - 

 Paralelamente, foi possível observar uma interessante diferença, ao se comparar as 

formações das obras nas fontes da coleção francesa e dos arquivos mineiros: afora uma 

presença comum de peças para canto e piano, e de obras corais profanas (apesar de uma 

quantidade menor delas na coleção francesa), predominam nas instituições tiradentinas a 

música sacra e as obras orquestrais ou com acompanhamento orquestral, ao passo que 

predominam na coleção francesa as obras camerísticas (Tabela 3) (Figuras 8 e 9). Essa 

diferença de formação pode estar associada à maior facilidade de execução das obras de 

instrumentação reduzida na França, para conhecimento de seus parentes e amigos. Tal 

constatação reforça a hipótese de que a maior parte das fontes musicais da coleção francesa 

teria sido levada ou enviada à França pelo próprio Fernand Jouteux, possibilidade compatível 

com a existência, na mesma coleção, de alguns arranjos musicais dedicados aos seus parentes 

e de traduções manuscritas para o francês de notícias ou reportagens brasileiras sobre esse 

compositor. 
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Tabela 3 – Formações musicais das obras representadas na coleção francesa de Fernand 

Jouteux, em comparação com as obras representadas no Instituto Histórico e Geográfico de 

Tiradentes (IHGT) e na Sociedade Orquestra e Banda Ramalho de Tiradentes (SOBR). 

Tipos Coleção francesa IHGB/SOBR 

Teatro musical 1 3 

Orquestra - 27 

Canto e orquestra (com desdobramento) - 30 

Canto e orquestra (sem desdobramento) - 10 

Piano - 3 

Piano a 4 mãos 1 - 

Canto e piano 7 21 

Duas vozes e piano 2 - 

Canto, piano e instrumentos - 3 

Música de câmara 7 - 

Adaptações sinfônicas - 1 

Coro a 2 vozes - 1 

Coro a 4 vozes sem acompanhamento 5 8 

Coro a 4 vozes com piano 1 - 

Sacras  18 

Total 23 135 

  

Figura 8 – Impressos de composições musicais da fase francesa de Fernand Jouteux, na 

coleção francesa 
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Figura 9 – Manuscritos de composições musicais da fase brasileira de Fernand Jouteux, na 

coleção francesa 

CONCLUSÕES 

 A incorporação da coleção francesa de Fernand Jouteux à Fundação Centro de 

Referência Musicológica José Maria Neves (São João del-Rei) é uma excelente oportunidade 

para subsidiar pesquisas que resultem na ampliação do conhecimento sobre a trajetória desse 

músico e suas obras, viabilizando novos projetos de pesquisa, edição, interpretação e difusão 

relacionados a Jouteux e aos intercâmbios culturais entre o Brasil e a França, além da 

contribuição metodológica para a gestão de acervos históricos brasileiros, especialmente 

musicais, e do estímulo a novos tratamentos e incorporação de acervos pessoais a instituições 

públicas. 

 As doações realizadas pelos pesquisadores Jean-Michel Vaccaro e Carolina 

Magalhães, assim como o incentivo à doação por parte do pesquisador Carlos Sandroni, além 

de revelar notável generosidade acadêmica e configurar um gesto de real interesse pela 

pesquisa musicológica e pela cultura brasileira, representam também um indício de que 

podem existir outros documentos ainda desconhecidos sobre Jouteux, no Brasil ou na França, 
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mantendo viva a esperança de localização de novas fontes musicais e documentais 

relacionadas a esse autor, entre elas o autografo da ópera O Sertão, por ora ainda extraviado. 

 Em decorrência da ligação que Fernand Jouteux estabeleceu com o Brasil e com a 

literatura brasileira, há um evidente interesse cultural e simbólico na pesquisa referente ao 

trabalho desse compositor, não somente nos Estados de Pernambuco e Minas Gerais, mas 

também nas inúmeras cidades de outras regiões brasileiras pelas quais passou esse fascinante 

personagem. Fernand Jouteux vem chamando cada vez mais a atenção no meio musical e 

musicológico e talvez esteja chegando o momento de proporcionar à sua música e à sua 

trajetória a atenção que, embora merecida, nem sempre lhe foi dada em vida. 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE PROBLEMAS DO ARQUIVO 

MUSICAL DA ORQUESTRA RIBEIRO BASTOS 

Simonne Nascimento
139

 

Paulo Castagna
140

 

RESUMO: 

A Orquestra Ribeiro Bastos é um grupo musical amador estabelecido na cidade de São João del-Rei (MG). O 

volumoso arquivo dessa orquestra contém fontes musicais do século XIX em diante, sendo a maioria das cópias 

manuscritas e fotocópias; está disposto em um sistema de arranjo baseado em ordenações por gênero musical, 

alfabético e/ou função cerimonial que não considerou o uso dessas fontes pela orquestra. O diagnóstico realizado 

detectou problemas de natureza estrutural do prédio; conservação, acondicionamento e arranjo das fontes que 

serão analisados para o desenvolvimento de um plano de tratamento para esse arquivo. 

Palavras-chave. Arquivos musicais; Orquestra Ribeiro Bastos; Problemas arquivístico-musicais; Arquivos 

musicais mineiros. 

INTRODUÇÃO 

 Essa comunicação apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento 

que visa realizar um diagnóstico dos problemas arquivístico-musicais do arquivo musical da 

Orquestra Ribeiro Bastos e propor um plano de tratamento, considerando a importância da 

salvaguarda de suas fontes musicais históricas e as necessidades de uso prático de uma 

parcela desse arquivo, tendo em vista a atividade da orquestra. Essa comunicação tem como 

objetivo apontar os problemas preliminares detectados no arquivo musicográfico dessa 

orquestra. 

 A Orquestra Ribeiro Bastos é um grupo musical amador estabelecido na cidade de São 

João del-Rei, no estado de Minas Gerais. A data de fundação admitida atualmente é 1790, no 

entanto, essa data não é consensual. Comprovadamente mantêm-se em atividade ininterrupta 

desde 1859 quando Martiniano Ribeiro Bastos assumiu a direção do grupo. É composta por 

coralistas e instrumentistas voluntários que se dedicam à execução da música sacra, 

predominantemente composições brasileiras dos séculos XVIII ao XX. 

 Ainda hoje, as irmandades e ordens religiosas da cidade mantêm contrato com a 

Orquestra Ribeiro Bastos visando a participação musical desse grupo em missas semanais, 

novenas, setenários, etc. Anualmente a orquestra participa de cerca de duzentos 
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compromissos; entre os mais importantes podemos citar as novenas de Nossa Senhora do 

Carmo, São Francisco de Assis e de Nossa Senhora da Conceição, além do período da 

Quaresma e Semana Santa. 

 O arquivo
141

 musical da Orquestra Ribeiro Bastos é fruto de uma acumulação 

gradativa que se fez necessária para atender aos compromissos firmados com instituições 

religiosas e sociais ao longo de sua história. Ainda hoje, são adicionadas fontes musicais de 

obras que possam ser utilizadas como repertório nos compromissos da orquestra. Por conta 

dessa atuação, a maioria do arquivo musical é composta de fontes de obras sacras. Para 

atender a esses compromissos, a orquestra possui um repertório fixo (novenas, quinquena, 

Semana Santa, missas menores) e um repertório variável (missas, credos, aberturas, etc.). 

 Viegas (1997) declara que o arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos assemelha-se ao da 

Orquestra Lira Sanjoanense, pois eles possuem grande quantidade de obras idênticas, 

copiadas por diferentes copistas. No arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos podemos destacar a 

atividade de vários copistas como: Francisco José das Chagas (1814-1859), Martiniano 

Ribeiro Bastos (1834-1912), João Evangelista Pequeno (1867-1949), Firmino José da Silva 

(1860-1932), Telêmaco Victor Neves (1898-1950), José Alves da Trindade
142

 (século XIX), 

Hermenegildo José de Souza Trindade (século XIX), Pedro de Souza (1902-1995), José 

Quintino dos Santos (século XX), José Raymundo de Assis (século XX), Stella Neves (1928-

2013) etc. 

 Nesse arquivo musical encontramos também muitas fontes manuscritas autógrafas de 

compositores locais e/ou antigos membros dessa corporação musical como: Antônio dos 

Santos Cunha (séculos XVIII e XIX), José Maria Xavier (1819-1867), Francisco Martiniano 

de Paula Miranda (1823-1901), Martiniano Ribeiro Bastos (1834-1912), João Francisco da 

Matta (1832-1909), Antônio de Pádua Falcão (1848-1927), Presciliano José da Silva (1854-

1910), Firmino José da Silva (1860-1932), Carlos dos Passos Andrade (séculos XIX e XX), 

Vicente Valle (1913-1991) e outros. 

                                                           
141

 Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, 

pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 26). 
142

 Severino e Fonseca (2018) relatam em seu artigo José Alves da Trindade: análise primária de suas cópias em 

arquivos musicais mineiros sob a ótica da diplomática que não foi possível obter informações biográficas sobre 

José Alves da Trindade; nesse artigo eles afirmam ter encontrado cópias musicais com datas entre 1872 e 1891. 

No entanto, a partir da listagem realizada no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos foi possível observar fontes 

musicais da obra Christus factus est de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (Cx. 50 E 7) datadas em 1849. 
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 No ano de 2018 foram realizadas visitas ao arquivo de fontes musicais da Orquestra 

Ribeiro Bastos visando a observação das características do arquivo e a elaboração de uma 

listagem dessas fontes. A listagem produzida foi feita no programa Microsoft Office Excel 

2007 e contém os seguintes campos: caixa (e envelope, quando houver), compositor, nome da 

obra, instrumentação, técnicas de registro (escrita, impressão, fotocópia, mimeografia, etc.), 

edição/editora, código da obra (quando houver) e observações. 

 A partir da análise dessa listagem pode-se afirmar que o arquivo da Orquestra Ribeiro 

Bastos é composto por cerca de três mil e quinhentas obras dos séculos XVIII em diante e 

milhares de fontes musicais; essas fontes musicais são, em sua maioria, cópias de partes e 

partituras manuscritas e/ou fotocopiadas. Em menor número, há fontes musicais impressas por 

editora, copiadas e/ou editadas em softwares, manuscritas autógrafas e mimeografadas. Essas 

fontes encontram-se em forma de parte, parte-guia, guia de regência, partitura, redução de 

orquestra para piano e letra de música. 

PROBLEMAS ARQUIVÍSTICO-MUSICAIS NO ARQUIVO DA ORQUESTRA 

RIBEIRO BASTOS 

 O contato direto com a Orquestra Ribeiro Bastos há dezessete anos, o conhecimento 

de seu funcionamento, as visitas ao arquivo, o manuseio das fontes musicais e a análise da 

listagem elaborada contribuíram para o levantamento dos problemas arquivístico-musicais 

que serão elencados abaixo. 

 Para facilitar a compreensão, dividiremos os problemas em grandes categorias: 

alocação do arquivo musical e acondicionamento; sistema de arranjo e codificação; ausência 

de arquivista e de orçamento específico; práticas observadas. 

ALOCAÇÃO DO ARQUIVO MUSICAL E ACONDICIONAMENTO 

 O arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos encontra-se fisicamente dividido em 

quatro locais: coro da Igreja de São Francisco de Assis, coro da Catedral Basílica de Nossa 

Senhora do Pilar e duas salas na sede da Orquestra Ribeiro Bastos, todos no centro histórico 

de São João del-Rei. Nos dois primeiros, as fontes musicográficas, instrumentos e 

equipamentos são ali mantidos visando a praticidade e a facilidade de acesso a eles durante os 

compromissos semanais da orquestra. 
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 Uma pequena seção desse arquivo pode ser encontrada em dois armários grandes de 

madeira presentes na Igreja de São Francisco de Assis. O contrato anual com a Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis prevê que a orquestra seja responsável pela execução 

musical durante as missas dominicais, quinquena e novena de São Francisco de Assis, novena 

de Nossa Senhora da Conceição, Missa do Galo e outros. No primeiro armário são mantidas 

fontes musicais utilizadas com regularidade nessas cerimônias, estantes dobráveis utilizadas 

para execução musical, discos, etc. e no segundo são mantidos dois contrabaixos. 

 Na Catedral, a Orquestra Ribeiro Bastos é responsável pela execução musical durante 

as missas semanais das Irmandades do Santíssimo Sacramento e de Nosso Senhor dos Passos, 

Festa de Passos, Festa das Dores, Semana Santa, cerimônia de Corpus Christi etc. A orquestra 

possui duas seções de um armário de alvenaria no coro dessa igreja, nelas são mantidas fontes 

musicais e um contrabaixo. Em ambos os locais, para missas solenes, Semana Santa, funerais, 

etc., as fontes musicais e o equipamento necessário são transportados da sede. 

 A maior parte do arquivo de fontes musicais da orquestra pode ser encontrada em duas 

salas na sede própria situada na Rua Santo Antônio, número 54, no bairro Tejuco, em São 

João del-Rei. Essas salas não possuem um nome para identificação; nesse trabalho, 

chamaremos a primeira de “sala do arquivo geral” e a segunda de “sala do arquivo musical”. 

 Na sala do arquivo geral é armazenado o arquivo administrativo da orquestra, material 

para encadernação de fontes musicais, instrumentos, discos, CDs, livros, quadros, álbuns de 

fotografia e de recortes de jornais sobre a orquestra. Antigamente o espaço era utilizado para 

os ensaios do coro e/ou ensaios de naipe. Atualmente essa sala serve como sala de apoio para 

a sala do arquivo musical, pois nela ficam as fontes musicais utilizadas nos compromissos da 

orquestra que estão desorganizadas, até que essas sejam reorganizadas e reinseridas na sala do 

arquivo musical. 

 A sala do arquivo musical acomoda a maior quantidade de fontes musicográficas da 

orquestra. Atualmente encontra-se disposta da seguinte maneira: 
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Figura 1: Planta baixa da sala do arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos. 

 Na Figura 1 pode ser observada a representação gráfica da sala do arquivo musical. 

Nessa sala há 13 estantes, sendo que as estantes 1 a 9 estavam numeradas previamente; 

numeramos as estantes seguintes de 10 a 13 para facilitar a localização das fontes musicais na 

listagem; (F) é um fichário com fichas datilografadas e/ou escritas em papel; e no meio da 

sala há uma mesa grande (M). A sala possui três janelas de madeira envidraçadas com largura 

de 0,97m e altura de 1,38m (parte superior da planta baixa), duas janelas corrediças de vidro e 

alumínio próximas ao teto com largura de 2,47m e altura 0,4m (atrás das estantes 1 a 6) e uma 

porta de entrada com largura de 0,7m e altura de 2,1m. 
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 As janelas não impedem a entrada de umidade e eventualmente da chuva, o que pode 

ocasionar pequenos alagamentos próximos às janelas; nas paredes é possível observar 

manchas da água. Essas infiltrações foram (e são) recorrentes e, por esse motivo, as estantes 1 

a 6 foram elevadas do chão com auxílio de calços para protegê-las (e as fontes musicais) do 

contato com a água (Figura 1); as estantes 7 a 13 são diferentes e não necessitam de calços. 

Há poucos anos essa sala sofreu uma infiltração do telhado e ainda é possível observar as 

marcas no teto da sala (Figura 2). Apesar dessas ocorrências, não houve tentativas de 

climatização dessa sala. 

     

Figuras 1 e 2 – Calços sob a estante para proteção da água da chuva e infiltração no teto na 

sala do arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos. 

 Além disso, como podemos observar na Figura 2, as janelas corrediças não impedem a 

entrada de luminosidade e, como as estantes são abertas, há incidência de luz solar direta 

sobre algumas caixas e/ou fontes musicais. De acordo com Spinelli Junior (1997, p. 30), a luz 

pode fragilizar os materiais constitutivos dos documentos (particularmente aqueles 

constituídos de papel), induzindo um processo de envelhecimento acelerado. 

 Conforme Spinelli Junior (1997, p. 27), as variações de umidade e temperatura 

submetem os suportes à movimentação (estiramento e contração) relacionada com o maior ou 
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menor nível desses parâmetros, respectivamente. Esses fatores climáticos são também 

responsáveis pelo desenvolvimento de agentes biológicos, como fungos e insetos. 

 Ao manusear as fontes musicais do arquivo, principalmente as fontes musicais que não 

são utilizadas pela orquestra, foi identificada certa degradação do suporte por conta da ação de 

agentes biológicos, principalmente insetos e fungos. Cassares (2000) relata os agentes 

biológicos proliferam-se com maior rapidez quando encontram condições favoráveis como: 

temperatura e umidade relativa elevadas, falta de ar circulante (os documentos nesse arquivo 

são acondicionados em envelopes plásticos) e falta de higienização periódica. 

 Atualmente a orquestra não conta com um arquivista, assim, não há uma higienização 

periódica da sala do arquivo musical. O estado geral de conservação das fontes musicais desse 

arquivo pode ser considerado bom, com certo grau de sujidade. Pelo fato das estantes serem 

abertas, havia bastante deposição de poeira sobre as caixas-arquivo e nos envelopes nos quais 

são acondicionadas as fontes musicais de dimensões superiores às dimensões das caixas. Em 

fontes musicais mais antigas foi possível perceber que houve o escurecimento da primeira 

página. Spinelli Júnior (1997) afirma deposição de poeira causa escurecimento do documento, 

prejudicando-o do ponto de vista estético, e favorece o desenvolvimento de microorganismos. 

 O arquivo está acondicionado em treze estantes. As estantes 1 a 6 (Figura 3) são 

similares e possuem cerca de 1,9 metros de altura, 1m de largura, 0,45 metros de 

profundidade, com 5 prateleiras. Essas estantes eram armários de aço fechados que tiveram 

suas portas removidas. As estantes 7 a 13 (Figura 4) possuem dimensões similares às 

anteriores, no entanto, não possuem as paredes laterais e traseira. 

   

Figuras 3 e 4 – Modelos de estante utilizados no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos. 
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 Segundo o Arquivo Nacional (2005, p. 14), o mobiliário deve propiciar “o acesso 

seguro aos documentos e promover sua proteção contra danos físicos, químicos e mecânicos. 

Os documentos devem ser guardados em arquivos, estantes, armários ou prateleiras, 

apropriados a cada suporte e formato.” Embora as estantes sejam razoavelmente eficazes para 

o funcionamento da Orquestra Ribeiro Bastos, elas não são adequadas para fins arquivísticos. 

O Arquivo Nacional (2005, p. 15) recomenda ainda que as medidas de caixas, envelopes ou 

pastas respeitem formatos padronizados e sejam sempre superiores às dos documentos que 

irão abrigar. 

 As fontes musicais da orquestra estão acondicionadas em caixa-arquivo, invólucros 

plásticos ou de papel improvisados e pastas polionda tipo „ofício escolar‟. As caixas-arquivo 

são pastas polionda verticais; nelas estão guardadas a maioria das fontes musicais do arquivo. 

Os invólucros improvisados são de polietileno ou papel de alta gramatura e alguns possuem 

tiras de tecido para unir as folhas; esses são utilizados quando o volume dos documentos e/ou 

suas dimensões ultrapassam as dimensões da caixa-arquivo. Normalmente esses invólucros 

são mantidos em posição vertical entre as caixas-arquivo, como é possível visualizar na 

Figura 3. As pastas polionda tipo „ofício escolar‟ são utilizadas no armazenamento das fontes 

nas igrejas e para proteção de algumas fontes musicais históricas, como os Ofícios de Quarta, 

Quinta e Sexta feiras Santas de Antônio dos Santos Cunha e outros. Dentro das caixas-

arquivo, cada jogo de partes
143

, seja manuscrito e/ou impresso, é colocado dentro de um 

envelope de polietileno ou pasta de papel para distingui-lo dos demais; o número de 

envelopes pode variar respeitando o volume total da caixa. 

 Algumas fontes musicais impressas e folhas de papel pautado utilizadas para a 

composição e/ou cópia tinham dimensões variadas que superavam as dimensões da caixa-

arquivo. Por esse motivo, vários documentos foram intencionalmente dobrados para que o 

armazenamento nesse tipo de invólucro fosse possível. O armazenamento vertical, quando a 

caixa-arquivo não está completamente cheia, faz com que o papel ceda (dobra em forma de 

C); essa movimentação, a longo prazo, pode causar dobras permanentes e/ou a quebra do 

suporte. 

  

                                                           
143

 Castagna (2018, p.6) estabeleceu o conceito jogo de partes como a reunião das partes de uma determinada 

obra, elaboradas por distintos copistas, para uso simultâneo em funções musicais. Como as fontes do arquivo da 

Orquestra Ribeiro Bastos têm idades heterogêneas, múltiplos copistas e mesmo assim são mantidas juntas para a 

performance musical, o termo pode ser aplicado. 
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SISTEMA DE ARRANJO E CODIFICAÇÃO 

Viegas (1997) afirma que Martiniano Ribeiro Bastos foi o responsável pela primeira 

organização do arquivo musical da orquestra. O autor complementa que 

o sistema de organização de arquivo pelo qual Ribeiro Bastos mantinha o seu acervo foi 

excelente para a época e, se hoje ele se constitui em uma das ótimas fontes de documentos 

musicais brasileiros, isto se deve a esse sistema. Cada obra era catalogada por um número 

simples, colocado na margem superior. As obras maiores eram encadernadas e, nas capas, com 

grande capricho, eram escritos o nome da voz ou do instrumento, o título da obra, o nome do 

autor e, no canto inferior direito, a propriedade – Ribeiro Bastos, R. Bastos ou, simplesmente, 

Bastos (VIEGAS, 1997, p. 114). 

 Ainda hoje, é possível observar nas fontes e/ou nos invólucros de fontes os códigos 

adicionados por Martiniano. Muitas fontes musicais apresentam códigos compostos por um 

ou dois dígitos escritos à mão ou foram utilizados recortes de material impresso (revistas) 

colados nas fontes. Esse código parece seguir uma ordem sequencial, iniciando no número 1 

(Ave Maria, de compositor anônimo); mesmo assim, as fontes encontradas apresentam 

códigos duplicados. Uma possível listagem dessas fontes realizada por Martiniano não foi 

encontrada. 

 Após a década de 1970, sob coordenação de José Maria Neves
144

, foi adotado um 

sistema de arranjo em caixas-arquivo e um sistema de codificação que permite ao consulente 

da ficha encontrar a fonte musical conforme seu endereço no arquivo, ou seja, baseada em sua 

posição na estante, prateleira, caixa-arquivo e envelope de fontes musicais. 

 O sistema de arranjo existente na Orquestra Ribeiro Bastos é funcional para a 

localização de fontes musicais pelos músicos da orquestra e/ou pesquisadores; no entanto, 

quando ele foi elaborado não houve a separação de fontes por idades. Dessa forma, uma fonte 

copiada por Martiniano Ribeiro Bastos (1898) pode ser levada para a estante juntamente com 

uma fonte copiada por Stella Neves (2010) ou ainda com uma fonte impressa. Outro ponto 

importante que o sistema de arranjo não considerou é a completude e/ou incompletude dos 

jogos de partes. Jogos de partes incompletos não servem para a performance; todavia, eles não 

estão separados nos arquivos intermediário e histórico. 

 O sistema de codificação adotado na orquestra atribuiu um número para cada estante 

(E), prateleira (P), caixa (Cx.) e envelope de fontes musicais dentro da caixa (M). As estantes 

                                                           
144

 José Maria Neves foi musicólogo e regente da Orquestra Ribeiro Bastos de 1977 a 2002, ano de sua morte. 

Ele dividiu a regência com sua irmã Stella Neves Valle, esta foi regente desse grupo de 1977 a 2013, ano de seu 

falecimento; além disso, ela atuou como arquivista, copista e soprano. O pai deles, Telêmaco Victor Neves, foi 

regente dessa orquestra entre 1940 e 1950 e deixou muitas cópias manuscritas. 
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da sala estão numeradas de 1 a 13 e todas elas possuem cinco prateleiras (numeradas de cima 

para baixo). Nessas prateleiras estão dispostas as caixas-arquivo numeradas de 1 a 266, 

estando apenas as caixas-arquivo de 1 a 228 representadas no fichário. Cada envelope recebeu 

um código (composto do número da caixa acrescido de um número sequencial) e a disposição 

dos jogos de partes dentro da caixa segue essa numeração. 

 Esse sistema de codificação é pouco flexível, pois as fontes incluídas no fichário têm 

um endereço completo que determina a posição na estante, prateleira, caixa e envelope. 

Embora seja um arquivo aberto, não foram deixados espaços adicionais destinados à inclusão 

de novas fontes. 

 Observando a relação elaborada com o nome das obras do arquivo e a localização das 

fontes (Tabela 1) é possível perceber que para a ordenação desse material foram considerados 

basicamente três critérios: 1) ordenação por gênero/forma musical; 2) ordenação alfabética; 3) 

ordenação por função cerimonial (principalmente no material utilizado na Semana Santa). Por 

exemplo, as modinhas (gênero/forma musical) foram reunidas e dispostas em ordem 

alfabética, levando em consideração o nome da obra. A localização da caixa que contém o 

gênero musical modinha é posterior à localização das caixas que contém os gêneros musicais 

abertura, fox, marcha; e anterior aos gêneros musicais moteto, quadrilha, samba, valsa, 

respectivamente. Quando não foi possível definir um gênero/forma musical, seguiu-se apenas 

a ordem alfabética. As obras (fontes musicais) acrescentadas ao repertório após essa 

ordenação, quando não foi possível encaixá-las nas caixas existentes, seguiram apenas uma 

numeração sequencial à última existente e foram acomodadas em caixas posteriores. 

Tabela 1 – Ordenação por gênero/forma musical, ordem alfabética e função cerimonial. 

Caixa 

(Envelope) 

Compositor Obra Instrumentação 

113.2 E. Bottigliero Missa pro defunctis Madeiras, metais, teclado, coro 

e cordas 

113.3 Cajetani F. Foschini Missa pro defunctis Madeiras, metais, teclado, coro 

e cordas 

113.4 José Maurício Nunes 

Garcia 

Missa de Requiem Madeiras, metais, coro e cordas 

113.5 L. Cherubini Deuxième Messe 

de Requiem 

Madeiras, metais, percussão, 

teclado, coro e cordas 

114.1 José Joaquim Emerico 

Lobo de Mesquita 

Missa de Requiem Madeiras, metais, coro e cordas 
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114.2 Joseph Mosso Missa pro defunctis Madeiras, teclado, coro e cordas 

114.3 Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Missa pro defunctis 

Requiem 

Madeiras, metais, percussão, 

teclado, coro e cordas 

115.1 Lorenzo Perosi Messa da Requiem 

(a 3 vozes) 

Madeiras, metais, teclado, coro 

e cordas 

115.2 Luigi Rossi Messa funefre (a 2 

vozes) 

Madeiras, metais, percussão, 

teclado, coro e ccordas 

115.3 Pedro Sinzig Missa pro 

defunctis, Op. 21 

Madeiras, metais, teclado, coro 

e cordas 

115.4 Giuseppe Verdi Messe de Requiem Madeiras, metais, teclado, coro 

e cordas 

115.5 José Maria Xavier Missa de Requiem  

115.6 Sérgio Bitencourt Modinha Coro 

115.7 J. Fachinetti O sonho (Modinha) Voz e teclado 

115.8 Carlos Gomes Quem sabe? 

(Modinha) 

Madeiras, metais e cordas 

115.9 Barrozo Netto Canção da 

felicidade 

(Modinha) 

Voz e teclado 

115.10 ANÔNIMO Bolé, bole (Tango) Voz e teclado 

115.11 Franz Schubert Momento musical Madeiras, metais e cordas 

*115-116 J. S. Arvellos A estátua da dor 

(Modinha) 

Voz e teclado 

*115-116 S. Luiz Castro Minh‟alma é triste 

(Modinha) 

Piano solo 

116 Amaral Vieira Requiem in 

memoriam de 

Tancredo Neves 

Madeiras, metais, percussão, 

coro e cordas 

117.1 ANÔNIMO Motetto ao 

Pregador 

Coro e violoncelo 

117.2 Felix Bartholdy 

Mendelssohn 

Beati mortui 

(Motet pour les 

defunts) 

Teclado e coro 

117.2 Richard Wagner Deus Abraham Teclado e coro 

 Na Tabela 1
145

 fica evidente que a ordenação das fontes musicais não considerou a 

prática da orquestra. Em caixas
146

 iguais e/ou próximas há obras para distintas 

                                                           
145

 Fonte não encontrada no endereço indicado na ficha; foi assinalada para ser buscada posteriormente. 
146

 Na listagem elaborada não foi utilizado o endereçamento completo conforme as fichas existentes, pois 

demandaria muito tempo. Como as caixas são numeradas sequencialmente, foram adicionados os números da 

Caixa e do Envelope de fontes musicais separados por ponto, quando há envelope; por exemplo, Caixa 115, 

Envelope 4 está descrita como 115.4; quando há apenas uma obra na caixa não é necessária a utilização de 

ponto, assim, Caixa 116, lê-se apenas 116. As fontes armazenadas em envelopes por terem dimensões superiores 
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instrumentações (coro, orquestra e coro, voz e piano, piano solo); diferentes gêneros/formas 

musicais (missa fúnebre, modinha, tango, moteto); épocas, compositores e estilos 

composicionais distintos (Martiniano Ribeiro Bastos, Wolfgang Amadeus Mozart, José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, Barrozo Neto, Marcelo Tupynambá, Richard Wagner). 

O gênero musical modinha não faz parte do repertório usual da orquestra há anos, mesmo 

assim sua localização é próxima ao gênero missa fúnebre. 

 O fichário utilizado na sala da orquestra possui 1,33m de altura, 0,45m de largura e 

0,7m de profundidade. Possui duas gavetas menores na parte superior nas quais estão as 

fichas com informações sobre as obras e fontes musicais e três gavetas maiores onde estão 

materiais diversos como cordas, fotografias, papéis, canetas, etc. 

 A disposição das fichas no fichário segue dois critérios principais: nome da obra 

(Título atribuído) e nome do compositor (autor) e dentro de cada seção segue em ordem 

alfabética. Paralelamente, as caixas-arquivo também possuem uma lista com o nome das 

obras fixada na parte externa para facilitar o acesso às obras utilizadas com maior frequência. 

 A ficha encontrada no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos possui dezenove campos: 

1) Localizador; 2) Autor; 3) Título atribuído; 4) Título do manuscrito; 5) Tonalidade; 6) 

Compasso; 7) Andamento; 8) Quantidade de compassos; 9) Copista(s); 10) Local de 

composição; 11) Data de composição; 12) Local de cópia; 13) Data(s) de cópia; 14) Estrutura 

vocal/instrumental; 15) Partitura/Partes existentes; 16) Imprensa; 17) Observações; 18) Incipit 

de texto; 19) Incipit musical. 

 O campo 1 „Localizador‟ segue a ordem „estante-prateleira-caixa-envelope‟; assim, 

cada ficha remete a um endereço de fontes musicais no arquivo; por exemplo, E05, P04, 

Cx.122, M01 é a localização das fontes musicais da música Novena de São Sebastião, do 

compositor José Maria Xavier (Figura 5). 

                                                                                                                                                                                     
às caixas estão representadas com um asterisco e os números das caixas anterior e posterior, ex.*115-116 

referem-se aos envelopes situados entre Cx.115 e Cx.116. 
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Imagem 5 – Ficha do arquivo de musical da Orquestra Ribeiro Bastos 

 Quando essa ficha foi elaborada certamente houve uma reflexão anterior para que ela 

pudesse contemplar as particularidades das fontes musicais desse arquivo e há anos ela atende 

às necessidades dos usuários do arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos. No entanto, é 

visível que algumas falhas foram cometidas, como: o embaralhamento dos campos 

pertencentes às descrições das fontes musicais e das obras; a omissão de campos destinados 

ao arranjo e arranjador já que esse arquivo possui obras arranjadas; a omissão de um campo 

dedicado à completude ou incompletude do jogo de partes; a omissão dos códigos presentes 

nas fontes. 

 A maioria das fontes possui códigos compostos de cinco ou seis dígitos carimbados ou 

escritos à mão; esse código pode ser encontrado de duas formas, como 01117 ou 011-17 

ambos presentes nas fontes da Ave Maria de Abdon Milanez. Fontes que possuíam o código 

anterior (adicionado por Martiniano) também receberam o novo código, por exemplo, o 

Credo para a festa de Santa Cecília de José Maria Xavier que apresenta os códigos 16 e 

04001. 

 As fontes inseridas no arquivo enquanto Stella Neves foi arquivista contam com esse 

código, mas até o momento nenhum membro antigo da orquestra soube explicar o propósito 

dele ter sido adicionado e não foi percebida uma correspondência da aplicação desse código 

com gênero musical, compositor, instrumentação, etc. Existem algumas duplicidades de 
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código e este possui uma numeração sequencial de fontes, pois não existem os códigos 00001, 

00002, etc. Como mencionado, as fichas não mencionam nenhum dos padrões de códigos 

presentes nas fontes nem mesmo no campo “Observações”. 

 É possível perceber que esse fichário era atualizado pela antiga arquivista. O material 

editado no Projeto de Reedição do Acervo da Orquestra Ribeiro Bastos (PRAORB) por 

Romeu Rabelo e eu, assim como as edições de Rafael Sales e outras fontes musicais 

adicionadas ao arquivo após a morte de Stella Neves não estão representadas no fichário e não 

possuem localização fixa. Observando as fichas do fichário foi possível perceber que ele se 

encontra desatualizado, pois, por vezes, não há correspondência entre o endereço apontado na 

ficha e o endereço real das fontes musicais; por exemplo, há indicação de que determinada 

fonte esteja na Catedral, porém essa fonte está na sede da orquestra e vice-versa. 

AUSÊNCIA DE ARQUIVISTA E DE ORÇAMENTO ESPECÍFICO 

 Podemos dizer que quando Stella Neves exercia o cargo de arquivista o arquivo era 

mantido de forma mais organizada, porém o acesso era restrito inclusive aos membros da 

orquestra. O atual regente-presidente da orquestra, Rodrigo Sampaio, tem uma postura menos 

protecionista, o que é bom no sentido de facilitar o acesso de pessoas a esse arquivo, 

entretanto, esse comportamento gera problemas organizacionais no arquivo que não conta 

mais com um responsável exclusivamente para isso. 

 Vale mencionar que a maestrina era aposentada e dispunha de tempo livre para se 

dedicar à orquestra e ao arquivo. Apesar da boa vontade, o atual maestro tem um emprego que 

demanda tempo; assim, em sua atuação na orquestra, ele prioriza os ensaios (naipes, coro e 

geral) e os compromissos semanais da orquestra. 

 O arquivo atualmente é utilizado por músicos da orquestra de forma ocasional; por 

exemplo, durante um ensaio o regente pode pedir que algum músico vá ao arquivo buscar um 

jogo de partes. Esse músico nem sempre entende o funcionamento do arquivo e do sistema de 

arranjo e/ou código utilizado, o que pode gerar problemas na coleta desse material. 

 Castagna (2016, p. 63) expõe que no século XVIII era comum que os mestres de 

música elaborassem jogos de manuscritos
147

 e distribuíssem as partes entre os músicos 

                                                           
147

 Os jogos de manuscritos destinavam-se à prática musical, sendo “geralmente constituídos de uma parte de 

baixo tocada pelo próprio mestre ao teclado, quatro vozes, algumas cordas, duas trompas e, eventualmente, 
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durante o ensaio ou função musical; ao final, essas partes eram recolhidas e guardadas no 

invólucro. No arquivo da orquestra encontramos vários exemplares de jogos de manuscritos e 

a prática relatada por Castagna (2016) ainda acontecem durantes os compromissos da 

orquestra. Durante as missas, por exemplo, são distribuídos (e posteriormente recolhidos) 

jogos de partes para cada seção do ordinário da missa, como o canto de entrada, Kyrie eleison, 

aclamação ao evangelho, Sanctus, etc. o que gera uma grande movimentação e os próprios 

músicos do coro e/ou orquestra disponibilizam-se a ajudar nesse processo. Durante esse 

processo, fontes musicais de obras distintas podem ser embaralhadas (na orquestra, usamos o 

termo empasteladas). 

 Ainda que os músicos tenham consciência da importância histórica da orquestra e do 

seu arquivo, a atividade musical da orquestra sempre se sobrepõe à ação musicológica. Dessa 

forma, caso falte uma parte durante uma novena, pode-se sempre recorrer ao arquivo, 

selecionar uma fonte musical histórica e utilizá-la para a execução, por exemplo. Muitas 

fontes musicais do arquivo não são utilizadas pela orquestra por conta da incompletude do 

material (conjunto e/ou grupo), inadequação cerimonial/litúrgica e/ou inadequação aos 

compromissos. 

 Nas últimas visitas ao arquivo foi possível perceber que alguns fatores contribuem 

para uma falta de organização: o material utilizado nos compromissos da orquestra não está 

sendo recolocado no arquivo após seu uso e essa acumulação de material não organizado fora 

da sala do arquivo musical pode levar ao embaralhamento e/ou desaparecimento de fontes 

musicais. Somam-se a isso: 1) a transferência de fontes entre as três localizações do arquivo 

(sede, Igreja de São Francisco e Catedral) sem quaisquer anotações; 2) o empréstimo de 

fontes musicais de uso corrente aos músicos da corporação e/ou terceiros; 3) o material que o 

maestro utiliza para estudo e/ou consulta em sua residência; 4) o empréstimo ocasional de 

fontes históricas para serem editadas. Outra preocupação é que essa sala às vezes permanece 

aberta e muitas pessoas transitam pelo prédio da sede da orquestra. 

 Não há um livro de controle de empréstimo, deste modo, não é possível saber quais 

fontes musicais foram retiradas do arquivo, data da saída e para quem foi o empréstimo a não 

ser pela memória do responsável e/ou usuários do arquivo. Um relato pessoal pode 

exemplificar bem essa situação: há dois anos foram publicadas na série editorial PRAORB, os 

                                                                                                                                                                                     
algumas madeiras. Algumas vezes, esses jogos possuíam um invólucro para guardar as partes e, frequentemente 

esse invólucro era integrado a uma das partes” (CASTAGNA, 2016, p. 63). 
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Ofícios de Quarta-feira de Trevas, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Laudes de 

Endoenças, do compositor José Maria Xavier. Para a edição das obras foram consultados os 

manuscritos autógrafos presentes no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos, com exceção das 

Laudes, cujo manuscrito autógrafo não foi encontrado, apesar de sua existência constar nas 

fichas. Em uma conversa informal, anos após a edição ter sido finalizada, o assunto surgiu e 

um músico não membro da Orquestra Ribeiro Bastos disse que esse material encontrava-se 

exposto no Museu da Música da Fundação Centro de Referência Musicológica José Maria 

Neves (FCEREM) e essa partitura autógrafa realmente encontrava-se e encontra-se nesse 

local. O empréstimo de algumas fontes e instrumentos musicais ocorreu quando Stella Neves 

era arquivista, porém até o momento não foi encontrado na sede um termo de registo ou 

cautela desses itens; provavelmente Stella confiou apenas em sua memória. 

 Apesar do alto número de compromissos e de pessoas envolvidas de forma voluntária, 

o rendimento anual da orquestra é muito pequeno. Esse rendimento, proveniente dos contratos 

que essa mantém com irmandades e ordens religiosas da cidade, é utilizado para custear os 

gastos da orquestra (pagamento do regente e contas fixas da sede, como luz, água, telefone, 

etc.). Esporadicamente, a orquestra tem algum projeto aprovado em projetos de incentivo à 

cultura e a compra de instrumentos e/ou reforma são possíveis, como os Projetos (Apoio a 

Orquestras) aprovados nos editais FUNARTE 2014 e 2015. 

 De acordo com o Arquivo Nacional (2005, p.16), “toda instituição arquivística deve 

contar com um Plano de Emergência escrito, direcionado para a prevenção contra riscos 

potenciais e para o salvamento de arquivos em situações de calamidade com fogo, água, 

insetos, roubo e vandalismo.” Esse plano deve incluir um programa de manutenção do 

edifício, um plano de metas concretas e cronograma de prioridades, um plano de salvamento e 

de segurança humanos, e um plano de salvamento de arquivos (plano de emergência). A sede 

da orquestra, apesar de abrigar um importante arquivo musical, não possui um plano de 

emergência. Aparentemente, entre os membros essa não é uma preocupação real, visto que há 

uma cozinha (com fogão e botijão de gás) abaixo da sala do arquivo e não houve nos últimos 

anos nenhum treinamento para emergências. 

 O acesso ao público externo é restrito, uma vez que não existe um arquivista e, como o 

material não está inventariado, existe o risco de uma subtração não ser detectada de forma 

eficaz. Ademais, vale ressaltar que a diretoria da orquestra é formada por músicos amadores e 
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nem todos têm consciência da importância dos aprimoramentos arquivísticos-musicais 

necessários. 

PRÁTICAS OBSERVADAS (ADIÇÕES DE PARTES, ARRANJOS, INFORMAÇÕES 

EXTERNAS) 

 Muitos compositores e/ou copistas fizeram parte da Orquestra Ribeiro Bastos; dessa 

forma, é possível afirmar que algumas fontes musicais estão no arquivo da orquestra desde a 

época em que as obras foram compostas. Ao longo dos anos, as fontes musicais mais 

utilizadas sofreram desgaste pelo uso frequente e/ou foram extraviadas e, para manter a 

execução das obras musicais, novas cópias desse material fizeram-se necessárias, gerando 

fontes musicais com temporalidades distintas. 

 Por conta de seus compromissos, a orquestra utilizou, e continua utilizando, 

anualmente as fontes musicais de obras compostas para as novenas, período da Quaresma, 

Semana Santa e Natal etc., logo, as fontes utilizadas nesses compromissos são as que mais 

sofreram desgastes e que possuem maior número de cópias. Um exemplo de fontes com 

múltiplos copistas e temporalidades são as fontes musicais das obras que compõem os 

chamados Ofícios de Trevas, de José Maria Xavier, que são executadas anualmente pela 

orquestra durante a Quaresma e Semana Santa. No arquivo musical da orquestra encontramos: 

1) partituras manuscritas autógrafas (1871), exceto as Laudes (1860) que estão no FCEREM; 

2) jogo de partes constituído por fontes copiadas Martiniano Ribeiro Bastos (1905) e seus 

coetâneos; 3) jogo de partes sem indicação de datas e/ou copistas que foi copiado 

posteriormente ao de Martiniano Ribeiro Bastos; 4) fontes editadas e cedidas por Marcelo 

Ramos, edição prática que foi utilizada na gravação dos CD‟s Ofício de Trevas – Volumes I e 

II, em 2004 e 2005; 5) fontes editadas no PRAORB, edição musicológica realizada em 2016. 

 Era, e continua sendo, bastante comum que fontes antigas fossem levadas para casa e 

copiadas pelos próprios músicos, no intuito de melhorar o material utilizado na orquestra. 

Outra prática observada foi o acréscimo de partes instrumentais diferentes da instrumentação 

original da obra; por exemplo, um músico oboísta fazia uma cópia de uma fonte musical 

destinada para a clarineta para ele executar no oboé e não adicionava a informação de se tratar 

de uma transcrição/arranjo nessa nova parte. Assim, quando não existem registros ou a 

partitura para a conferência da instrumentação da obra, essa prática pode gerar problemas 

arquivísticos. 
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 Martiniano Ribeiro Bastos arranjou várias obras para instrumento solista e piano, ou 

coro e piano, para grupos maiores com madeiras, metais, coro e cordas. No arquivo foi 

possível perceber que muitas vezes ele suprimia informações como o nome do compositor 

e/ou nome original da obra; outras situações recorrentes eram a tradução no nome da obra sem 

indicação do nome original (por exemplo, La dame de pique, traduzida para A dama de 

espadas) ou ainda a designação de um novo nome para a obra (a exemplo, a Ouverture Op. 

38, renomeada como A alemã). Nesses casos, caso a partitura original tenha se perdido, as 

informações de autoria, nome da obra, instrumentação original, editora etc. foram perdidas. 

No arquivo existem muitos jogos de manuscritos elaborados por Martiniano Ribeiro Bastos, 

muitas vezes as informações básicas como o nome da obra e do compositor não estão nas 

fontes, apenas no invólucro no qual o jogo de manuscritos está armazenado. 

 Algumas obras do arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos foram incluídas no projeto O 

ciclo do ouro – o tempo e a música do barroco católico: catálogo de microfilmes da PUC do 

Rio de Janeiro, pesquisa coordenada por Elmer Barbosa. Cada fonte microfilmada recebeu 

uma ficha (diferente da existente no fichário desse arquivo) que se encontra anexada ao jogo 

de partes que foi microfilmado. Em muitos momentos, as informações presentes na ficha do 

projeto não foram descritas na fonte musical, assim como o caso dos jogos de manuscritos. As 

fichas muitas vezes contêm o nome de copistas (não assinados), informações de datas das 

fontes (século XVIII, século XIX), partitura e/ou partes autógrafas etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O processo de observação e listagem das fontes revelou, através de números, a 

dimensão do arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos, reafirmando sua importância arquivístico-

musical. 

 A atuação da orquestra baseia-se no repertório de música sacra, por conseguinte, a 

maior parte das fontes musicais presentes no arquivo é de música sacra. Entretanto, a análise 

da listagem revela uma riqueza de fontes de gêneros e/ou estilos musicais distintos à atual 

atividade da orquestra, como: batucada, bolero, choro, dobrado, fox, marcha, mazurca, 

maxixe, modinha, ópera, samba, tango, valsa e muitos outros. Apesar de positiva surpresa em 

relação ao repertório, as fontes utilizadas pela orquestra na prática regular e essas últimas 

encontram-se misturadas, pois o arranjo realizado não considerou o uso das mesmas. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

253 

 O diagnóstico preliminar no arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos detectou 

problemas de natureza estrutural do prédio, alocação, acondicionamento, sistema de arranjo e 

codificação, inexistência de um plano de emergência e salvamento de arquivo, ausência de 

arquivista e outros que estão sendo analisados visando o desenvolvimento de um plano de 

tratamento para esse arquivo. 
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PROJETO DE REEDIÇÃO DO ACERVO DA RIBEIRO BASTOS 

(PRAORB): DIFICULDADES E SOLUÇÕES ENCONTRADAS 

Simonne Nascimento
148

 

Romeu Rabelo
149

 

RESUMO: 

O arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos de São João del-Rei (MG) é composto majoritariamente por 

fontes manuscritas dos séculos XIX e XX, com amplo repertório de música sacra mineira que é executado 

regularmente pela orquestra em seus compromissos religiosos e sociais. Iniciado no ano de 2014, o Projeto de 

Reedição do Acervo da Orquestra Ribeiro Bastos (PRAORB) propõe-se a produzir novo material mais adequado 

às atividades práticas da orquestra. Trataremos das dificuldades e soluções encontradas no processo de edição 

dessas obras, visando a prática musical da orquestra e, paralelamente, uma busca por adequação musicológica. 

Palavras-chave. Edição musical; Fontes musicais; Música religiosa; Música sacra mineira. 

INTRODUÇÃO 

 A Orquestra Ribeiro Bastos é um grupo musical amador e voluntário em atividade na 

cidade de São João del-Rei (MG) que se dedica à execução da música sacra, 

predominantemente composições brasileiras dos séculos XVIII ao XX. É composto por 

coristas e instrumentistas amadores, estudantes e/ou profissionais. Comprovadamente tem 

atividade ininterrupta desde 1859 quando Martiniano Ribeiro Bastos assumiu a direção do 

grupo. 

 A orquestra possui um arquivo musical importante composto por mais de 3500 obras 

musicais, majoritariamente de música sacra, e milhares de fontes musicais copiadas do século 

XIX em diante, além de algumas fontes manuscritas autógrafas de compositores locais. Esse 

arquivo é o resultado de uma acumulação gradativa que visou (e ainda visa) atender aos 

contratos com as instituições religiosas da cidade e alguns compromissos sociais. 

 Atualmente a orquestra mantém contrato com as irmandades do Santíssimo 

Sacramento e de Nosso Senhor dos Passos, as ordens terceiras de São Francisco de Assis e de 

Nossa Senhora do Monte Carmelo, totalizando mais de duzentos compromissos anuais. Por 

conta desses contratos, a Orquestra Ribeiro Bastos participa de três missas semanais, Festa do 

Senhor Bom Jesus dos Passos, Festa das Dores de Maria Santíssima, Semana Santa, 

cerimônia de Corpus Christi, Quinquena e Novena de São Francisco de Assis, Novena de 
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Nossa Senhora da Conceição, Novena de Nossa Senhora do Carmo, Missa do Galo, 

aniversários de cemitérios e outros. 

 Durante esses compromissos, para cada obra executada é distribuído um jogo de 

partes
150

 composto pela partitura do maestro (ou parte-guia ou guia de regência), partes 

instrumentais e/ou vocais. Esses jogos normalmente são compostos por várias folhas avulsas e 

são recolhidos após a execução musical, o que gera uma grande movimentação dos músicos 

do coro e/ou orquestra que se disponibilizam a ajudar nesse processo já que a orquestra não 

conta com um arquivista. 

 Em uma missa comum, por exemplo, são distribuídos jogos de partes para cada seção 

do ordinário da missa: canto de entrada, Kyrie eleison, aclamação ao evangelho, Sanctus, 

Comunhão etc. Quanto mais complexa a cerimônia, mais jogos de partes são distribuídos e 

maior é a chance de fontes musicais de obras distintas serem embaralhadas. 

 Em 2014, após o falecimento da maestrina Stella Neves
151

, assumiu o atual regente-

presidente da orquestra Rodrigo Sampaio, que teve a ideia de realizar cópias das peças 

utilizadas com maior frequência nas cerimônias e agrupá-las para ter prontamente em mãos 

quaisquer dessas peças utilizadas nas atividades da orquestra. O regente propôs que 

fizéssemos uma cópia/edição
152

 de materiais selecionados para minimizar os erros e melhorar 

o material para a leitura que por vezes encontra-se apagado ou borrado (relacionado ao 

sagramento da tinta utilizada). Após discutirmos o assunto e definirmos o perfil do projeto, 

teve início o Projeto de Reedição do Acervo da Orquestra Ribeiro Bastos (PRAORB). Por 

parte dos editores, foi vista também uma oportunidade de evitar que fontes antigas 

continuassem a ser utilizadas na prática musical da orquestra. 

 Stella Neves deixou bens para a orquestra e o regente decidiu utilizar parte do dinheiro 

para iniciar o PRAORB, graças a isso, algumas obras foram editadas com recursos próprios. 

                                                           
150

 Castagna (2018, p.6) estabeleceu o conceito jogo de partes como a reunião das partes de uma determinada 

obra, elaboradas por distintos copistas, para uso simultâneo em funções musicais. Como as fontes do arquivo da 

Orquestra Ribeiro Bastos têm idades heterogêneas, múltiplos copistas e mesmo assim são mantidas juntas para a 

performance musical, o termo pode ser aplicado. 
151

 Stella Neves Valle foi regente desse grupo de 1977 a 2013, ano de seu falecimento; além disso, ela atuou 

como arquivista, copista e soprano. 
152

 Os autores são membros da Orquestra Ribeiro Bastos desde 2002 e trabalham com edição de partituras há 

mais de dez anos. Atualmente, além do PRAORB, são editores do Projeto Lorenzo Fernândez Digital juntamente 

os revisores Antonieta Silva e Silvério e Marcos Filho, projeto também financiado pelo SESC Partituras. 
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Em 2017, a Orquestra Ribeiro Bastos firmou uma parceria com o SESC Partituras
153

; o acordo 

firmado estabelece que a orquestra permita a disponibilização do material editado no site 

SESC Partituras e que o parceiro seja responsável pelo pagamento dos editores e por 

disponibilizar de forma gratuita o acesso às fontes editadas (partitura e partes). 

 De acordo com Viegas (2002, p. 292), projetos de edição de música sacra mineira 

foram iniciados em 1977 quando o maestro Adhemar Campos Filho e a FUNARTE 

promoveram a edição de partituras de música sacra mineira dos séculos XVIII e XIX. O 

grupo de editores foi formado por Adhemar Campos Filho, Aluízio Viegas e Geraldo 

Barbosa. Ainda segundo o autor, “os critérios do trabalho não obedeceram ao rigor científico, 

tendo sido os mesmos que anteriormente foram estabelecidos pela direção da FUNARTE”, e 

o trabalho sofreu várias críticas (VIEGAS, 2002, p. 293). Desse trabalho resultou o livro 

“Música sacra mineira: catálogo de obras”, organizado por José Maria Neves, também 

impresso pela FUNARTE, no ano de 1997. 

 Castagna (2016, p. 75) afirma que esses editores “iniciaram o movimento editorial de 

música antiga em Minas Gerais e permitiram o retorno de dezenas, talvez centenas de obras 

musicais dos séculos XVIII e XIX à prática musical de suas instituições”. No arquivo da 

Orquestra Ribeiro Bastos há vários exemplares dessas obras editadas. 

 Dois grandes projetos de edição de música mineira foram realizados desde 2001, o 

Projeto Acervo da Música Brasileira – Restauração e Difusão de Partituras realizado pelo 

Museu da Música de Mariana e a série editorial Patrimônio Arquivístico-Musical Mineiro que 

contou com repertório sacro e profano, ambos sob coordenação de Paulo Castagna. 

PROCESSO EDITORIAL 

 Analisando os compromissos anuais recorrentes da orquestra (novenas, Semana Santa, 

missas, etc.) foi decidido que as obras editadas seriam separadas em livros temáticos e o 

agrupamento foi definido de forma a simplificar a distribuição das partes musicais durante as 

atividades da orquestra, além de evitar o transporte desnecessário de fontes musicais. Os 

livros foram separados da seguinte maneira: 

                                                           

153
 O SESC Partituras é uma biblioteca virtual que disponibiliza o acesso gratuito às partituras o que inclui: as 

informações, a visualização e possibilidade de download integral de cada fonte musical. O acervo do projeto 

contempla músicas de compositores brasileiros de várias gerações, muitas delas, até então, pertencentes a 

acervos particulares e obras de compositores contemporâneos, alguns ainda pouco conhecidos caracterizando o 

site como um ambiente difusor da produção musical brasileira. Cf. 

<www.sesc.com.br/portal/site/sescpartituras/projeto/>, acessado em 21/01/2019. 
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 Livro 1: Semana Santa e Quaresma 

 Livros 2-3: Novenas e Matinas 

 Livros 4-5: Missas e Credos 

 Livros 6-7: Peças Avulsas e Peças Orquestrais 

 Livro 8: Repertório para Missas Menores 

 Livros 9-10: Te Deum e Álbuns de Bênçãos 

 Livro 11: Música Fúnebre  

 Livro 12: Peças externas 

 Com o intuito de facilitar a comunicação do maestro com os músicos durante as 

cerimônias, decidiu-se pela codificação de cada obra e/ou parte da obra incluída no PRAORB. 

As peças editadas ganharam um código para cada movimento seguindo dois princípios por 

ordem de importância: 

1. Ordem proposta pelo compositor: por exemplo, à Missa a 4 vozes para pequena 

orquestra, Op.17 de Presciliano Silva foram atribuídos os códigos 4.15 a 4.22, sendo 4.15 

Kyrie, 4.16 Gloria, 4.17 Laudamus, [...], 4.22 Cum Sancto Spiritu. 

2. Ordem cronológica da liturgia e/ou cerimônia (quando são obras distintas, mas fazem 

parte da mesma cerimônia): por exemplo, a Novena do Carmo (2.1 a 2.7) contém obras 

de compositores distintos, porém sempre a mesma ordem, nesse caso, optamos por segui-

la, sendo 2.1 Veni Sancte Spiritus; 2.2 Domine, ad adjuvandum; 2.3 In honorem; 2.4 

Virgem Sagrada; 2.5 Flos Carmeli; 2.6 Regina Mundi; 2.7 Hino à Bandeira. 

 Há cerimônias nas quais ocorre a utilização de mais de um livro e a alternância entre 

eles obedece à estrutura da cerimônia. Por exemplo, durante a missa solene do dia de Nossa 

Senhora do Carmo são executados trechos da Novena do Carmo (2.1 a 2.7); uma peça de 

abertura, como a Marcha Três Joias (7.1); e uma missa completa (Kyrie, Gloria e Credo), por 

exemplo, a Missa a 4 vozes para pequena orquestra, Op.17 de Presciliano Silva (2.1 a 2.7) 

juntamente com o Credo do Imperador de Dom Pedro I (5.1 a 5.3). 

 Não é o intuito desse artigo discorrer sobre os tipos de edição musical
154

, mas questões 

básicas merecem ser apontadas. 

 Figueiredo (2004), nas considerações finais de seu trabalho, o autor afirma que 

                                                           
154

 Para uma discussão sobre crítica textual, tipos de edições e práticas editoriais, consultar o livro Música sacra 

e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais, de Carlos Alberto Figueiredo (2014). 
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[...] há um grande número de tipos de edição, cada um com suas peculiaridades, vantagens e 

desvantagens. Não se pode dizer que um tipo de edição seja melhor que outro. Podemos falar, 

sim, de edições mais ou menos adequadas. E o julgamento sobre tal adequação poderá ser 

baseado em algumas considerações metódicas, partindo, primordialmente, de um estudo das 

fontes disponíveis, com seus problemas e possibilidades. Além disso, uma importante decisão a 

ser tomada coloca em foco a destinação da edição. E, finalmente, considerações de ordem 

financeira podem vir a ter um papel destacado nesse processo decisório (FIGUEIREDO, 2004, 

p. 55). 

 A edição proposta pelo maestro da Orquestra Ribeiro Bastos enquadra-se no tipo 

edição prática; ou seja, uma edição “destinada exclusivamente a executantes, sendo baseada 

em fonte única, na verdade qualquer fonte, com utilização de critérios ecléticos para atingir 

seu texto” (FIGUEIREDO, 2014, p. 66). Os opositores das edições práticas argumentam que é 

comum a utilização de cópias anteriores para o trabalho de edição e, devido à ausência de 

aparato crítico, os critérios adotados pelo editor e as fontes consultadas ficam obscuros. 

Mesmo assim, esse tipo de edição cumpre a função de registro gráfico de obras que, sem ela, 

permaneceriam desconhecidas do(s) intérprete(s) e do público (FIGUEIREDO, 2014, p. 66). 

 As fontes editadas na primeira fase desse projeto podem ser classificadas como 

edições práticas, ainda assim, optamos por adicionar informações sobre a origem da(s) 

fonte(s) utilizadas e os critérios de edição na primeira página da partitura editada. Na página 2 

da Novena de São Francisco de Assis composta por Martiniano Ribeiro Bastos lê-se na parte 

inferior da página: “Partitura editada segundo cópia de Aluízio José Viegas pertencentes à 

Orquestra Ribeiro Bastos – Não foram feitas revisões musicológicas nesta peça. As 

dinâmicas, articulações, texto e durações de notas foram corrigidas”. 

 No processo de edição foi dada preferência à utilização de cópias musicais mais 

antigas visando uma aproximação com a escrita do compositor. Foi possível perceber que as 

cópias continham alterações, erros, acréscimos e supressões de informação (notas, ligaduras, 

dinâmicas, nome da obra e/ou compositor etc.). A maestrina Stella Neves, por exemplo, fez 

muitas cópias à mão suprimindo ligaduras, staccatos, indicação de arco, etc. Outra prática 

observada nesse arquivo foi o acréscimo de partes instrumentais diferentes da instrumentação 

original da obra; por exemplo, um músico oboísta fazia uma cópia de uma fonte musical de 

clarineta para ele executar no oboé e não adicionava a informação de se tratar de uma 

transcrição/arranjo nessa nova parte. 

 O conhecimento de casos como os relatados gerou um desconforto nos editores de 

utilizar fontes que sofreram intervenções sem qualquer apontamento, o que gradativamente 

conduziu à procura de uma nova proposta que abarcasse as soluções práticas (pelas quais 
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fomos contratados) e as questões críticas (musicológicas, que consideramos importantes e 

necessárias ao trabalhar com esse material). Dada essa preocupação, foi decidido que durante 

o processo de revisão seria elaborado um aparato crítico, ou seja, uma seção ao término da 

partitura na qual seriam registrados os lugares nos quais houveram alterações no texto original 

durante a edição de forma resumida e funcional. Dessa forma, o leitor conseguiria usufruir da 

partitura editada para execução imediata e reverter as alterações feitas na fonte musical para 

ter acesso ao texto original. 

 O aparato crítico desenvolvido seguiu como modelo os aparatos críticos apresentados 

nos projetos citados, coordenados por Paulo Castagna. No início há uma introdução textual 

com informações sobre a fonte consultada (autógrafo/cópia, arquivo pertencente, data, etc.), 

seguida das considerações editoriais adotadas (modernização de claves, nomes, disposição da 

partitura, etc.) e de uma listagem de abreviaturas utilizadas na edição. 

 A segunda parte do aparato contém tabelas divididas com três colunas: Localização 

(número de compasso, tempo e/ou nota), Parte (instrumento ou voz) e Situação na fonte 

(breve descrição de como o trecho relatado é apresentado na fonte) conforme pode ser 

observado na Figura 1. Essas tabelas foram desenvolvidas por movimentos; por exemplo, no 

caso do Ofício de Quarta-feira Santa de José Maria Xavier temos dez movimentos, sendo 

uma Antífona e nove Responsórios cada qual com suas alterações fixadas em tabela própria. 

 

Figura 1 – Recorte do aparato crítico do “Responsório IV” do Ofício de Quarta-feira Santa, 

de José Maria Xavier 

 A maioria do arquivo musical da Orquestra Ribeiro Bastos é composto por fontes em 

forma de partes, mas alguns compositores como José Maria Xavier (1819-1867), Carlos dos 
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Passos Andrade (séculos XIX e XX), Martiniano Ribeiro Bastos (1834-1912), etc. elaboraram 

partituras. Algumas partituras realizadas por esses compositores apresentavam a ordem de 

disposição dos instrumentos e vozes, assim como o nome dos instrumentos e vozes, diferentes 

dos adotados nos padrões modernos. Os manuscritos autógrafos de José Maria Xavier, por 

exemplo, estão dispostos da seguinte forma: tiple, altus, tenor, aixa, violino I, violino II, 

viola, baixo (com marcações de divisi entre violoncelo e contrabaixo), flauta, clarineta, piston, 

trompas. As obras editadas no PRAORB tiveram as disposições dos instrumentos e vozes 

alteradas para a disposição moderna (madeiras, metais, percussão, teclado, vozes e cordas). O 

nome das partes originais também foram modernizados: tiple para soprano; altus para 

contralto; baixa para baixo; baixo para violoncelo e contrabaixo; piston para trompete. 

 Outra situação observada em partituras e partes é o uso de dois sistemas de claves para 

as vozes, conhecidos como claves baixas e claves modernas. No primeiro, as vozes de 

soprano, contralto, tenor e baixo possuem, respectivamente, as claves de dó na primeira linha, 

dó na terceira linha, dó na quarta linha e fá na quarta linha (Figura 2); enquanto que no 

segundo sistema, atualmente utilizado, as vozes de soprano e contralto utilizam a clave de sol 

na segunda linha, tenor recebe a clave de sol oitava abaixo na segunda linha e para o baixo é 

mantida a clave de fá na quarta linha. Segundo Castagna (2002, p. 27) “as claves baixas foram 

predominantemente utilizadas do século XVI a início do século XX, enquanto as claves 

modernas surgiram em meados do século XIX, com a finalidade de simplificar a leitura 

musical”. As obras que utilizavam o sistema de claves baixas foram convertidas para o 

sistema de claves modernas, pois, apesar da leitura de claves baixas ser usual para alguns 

tipos de repertório, como o de música renascentista, os cantores da orquestra não tem fluência 

na leitura utilizando esse sistema. 

 

Figura 2 – Recorte da partitura da primeira Antífona das Laudes de Endoenças de José Maria 

Xavier 
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 Nas partes vocais presente em forma de partitura é comum que quando as vozes 

tenham a mesma divisão rítmica, o compositor e/ou copista coloque a letra (texto a ser 

cantado) apenas em uma das vozes devendo esse ser adotado para todas as vozes ou que 

apresente uma letra entre a primeira e segunda voz e outra entre a terceira e quarta voz. 

 A situação apresentada na primeira Antífona (Figura 2) é ainda mais extrema, pois o 

compositor escreve a letra e o ritmo para serem repetidos para as outras vozes, mantendo a 

altura das notas para não haver conflito harmônico. Assim, a letra e o ritmo presentes na parte 

do tenor (e o ritmo da parte do baixo) referem-se ao Ofício de Quarta-feira de Trevas 

(Traditor autem), a letra e o ritmo presentes na parte do Contralto referem-se ao Ofício de 

Quinta-feira Santa (Posuerunt), a letra e ritmo presentes na parte do Soprano referem-se ao 

Ofício de Sexta-feira Santa (Mulieres sedentes). Essa obra foi editada em três versões, uma 

para cada dia, com as adequações nas partes das vozes. 

 Livros litúrgicos, como o Liber Usualis (1913, 1924, 1961), Liber Brevior (1954), 

Piedosas e solenes tradições de nossa terra (1997, 2018), são utilizados para a conferência do 

texto em latim. Alterações feitas a partir dessas fontes não são listadas no aparato crítico. 

 Quando dois instrumentos iguais aparecem em apenas uma pauta, (por exemplo, duas 

flautas, duas trompas) ou quando instrumentos diferentes executam a mesma parte em 

uníssono (como o violoncelo e contrabaixo), na partitura editada eles serão tratados de duas 

formas: 1) são distribuídos em pautas distintas quando majoritariamente possuem vozes 

distintas (por exemplo, as trompas) ou 2) são mantidos em apenas uma pauta quando tocam 

em uníssono durante a maior parte do tempo (por exemplo, violoncelo e contrabaixo) e podem 

ocorrer desdobramentos das vozes quando apresentarem partes distintas. 

 Os instrumentos transpositores como a clarineta, trompete e trompas podem aparecer 

em várias afinações em uma mesma obra, variando para cada movimento; por exemplo, as 

trompas utilizadas no Ofício de Quarta-feira de Trevas, de José Maria Xavier, estavam em mi 

bemol, fá e dó. A partitura e as partes de instrumentos foram transpostas para as afinações 

mais usuais dos instrumentos utilizados na orquestra, assim, clarineta e trompete são sempre 

apresentados em si bemol e as trompas em fá. Todas as alterações nas afinações dos 

instrumentos foram listadas no aparato crítico. 

 Durante o processo de edição de várias obras foram observadas algumas práticas 

recorrentes, provavelmente devido ao fato das composições serem feitas à mão e pela 
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economia de tempo, como: a omissão de elementos (ligaduras, dinâmicas, reguladores, 

articulações) em alguns trechos; a colocação de dinâmicas ou de reguladores estrategicamente 

entre as pautas com suposto valor para ambas; a adição de staccato e de símbolos de 

articulação apenas no primeiro compasso quando o padrão se repete etc. Na parte de flauta de 

composições de José Maria Xavier, por exemplo, é frequente que haja indicação de oitava 

acima sem definição de término. 

 Além do processo de edição das partituras, foi desenvolvido um projeto gráfico que 

desse uma identidade visual ao PRAORB. Através do software Corel Draw X6 foram criados 

o logotipo para o projeto e a arte para as capas (Figuras 3 e 4). Com a definição dos padrões 

adotados na capa, os textos dos cabeçalhos e rodapé das partituras e partes seguiram o mesmo 

padrão, utilizando a fonte Century regular. Para os textos relacionados à partitura foi mantido 

o padrão de uso da fonte Times New Roman. 

    

Figuras 3 e 4 – Foto da capa do Livro 1: Semana Santa e Quaresma (parte do Violino I) na 

caixa de armazenamento e transporte do material, e o logotipo da Orquestra Ribeiro Bastos e 

do PRAORB, respectivamente. 

PREPARAÇÃO DAS PARTES 

 Diversas escolhas acerca do processo gráfico foram feitas tendo em vista a qualidade 

almejada e o orçamento disponível. A escolha do tamanho do papel interferiria diretamente no 

processo de edição, enquanto o tipo de papel e o método de encadernação poderiam ser 

definidos de maneira independente. 

 De acordo com Gould (2011, p. 481): 

  



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

264 

Tabela 2 – Tabela de tamanhos internacionais de papel utilizados para impressão de fontes 

musicais. Fonte: GOULD, 2011, p. 481, tradução dos autores. 

Tamanhos internacionais de papel (exceto EUA e Canadá) 

Tamanho do papel 

(orientação retrato, largura 

x altura) 

Uso 

A3 (29,7 x 42cm) Maior tamanho prático para qualquer performance musical. 

B4 (25 x 35,3cm) Maior tamanho padrão para partes instrumentais. 

A4 (21 x 29,7cm) Menor tamanho aceitável para partes instrumentais. 

Tamanho convencional para partitura de coral e partitura 

piano/vocal. 

Tamanhos para música impressa 

Cerca de 30,5 x 22,9cm Partitura/parte impressa 

17,8 x 25,4cm Partitura/parte de coral 

13,3 x 17cm  Partes de música de banda 

 Apesar do tamanho A4 ser o mais comum, sua área útil, ao descontar as margens, o 

torna pouco eficiente; por isso, optou-se por um tamanho maior. Após pesquisa de tamanhos 

utilizados por grandes editoras, foi eleito o tamanho 23,5 x 31 centímetros, tamanho utilizado 

pela editora alemã G. Henle Verlag. A escolha do tamanho proporcionou um grande 

aproveitamento nos cortes dos papeis, uma vez que a maioria dos papeis gráficos é 

comercializada em tamanho 66 x 96 centímetros, resultando em oito folhas do tamanho 

desejado por papel gráfico. 

 Geralmente para partituras e partes são utilizados papeis de tonalidade amarelada com 

intuito de promover o conforto visual dos músicos já que geralmente os ambientes são muito 

iluminados, por isso, o papel escolhido para o miolo foi Criacor Gengibre 80g/m². Para a 

confecção das capas-padrão, o papel utilizado foi o Criacor Pedra 180g/m² que possui boa 

gramatura e a resistência necessária para garantir a durabilidade do material. 

 Os coralistas relataram um desconforto ao sustentar um livro no tamanho 23,5 x 31 

centímetros, por esse motivo, houve uma redução do tamanho para 14 x 21 centímetros sem 

reduzir o tamanho da pauta, o que resultou num volume maior de páginas. Esse tamanho 

menor também foi adotado para as partes instrumentais do Livro 12 – Peças Externas, pois 

durante as vias sacras os livros são utilizados nas ruas sustentados por algum colaborador já 

que geralmente não há o uso de estantes de partituras. Como os coralistas participam da 

Procissão do Enterro vestidos de roupa totalmente preta, foi adicionada uma capa secundária 
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de cor preta em papel Criacor Petróleo 180g/m², para que as fontes utilizadas ficassem mais 

discretas conforme é possível observar na Figura 5. 

 

Figura 5 – Utilização das partes vocais pelo coro da Orquestra Ribeiro Bastos durante a 

Procissão do Enterro de 2019. Foto: Marcos Luan. Fonte: Gazeta de São João del-Rei
155

 

 Para garantir a inserção de novas obras ao longo do projeto, foi utilizada a 

encadernação Wire-o
156

. Esse sistema foi escolhido por permitir variação no número de folhas 

(de acordo com o diâmetro da garra); permitir um melhor manuseio das páginas, sem 

apresentar desalinhamento quando aberto; e, principalmente, por permitir a remoção da 

espiral e a adição de novas fontes ao material preexistente conforme o andamento do projeto. 

 Ao editar as obras como as Novenas de Nossa Senhora do Carmo, de São Francisco 

de Assis e de Nossa Senhora da Conceição, Quinquena, Te Deum e Oficios de Trevas 

optamos por adicionar para todos (instrumentos, vozes e regente), os textos da cerimônia que 

antecedem a participação da orquestra e/ou que a orquestra participa de forma intercalada com 

o celebrante, muitas vezes em latim, como é possível observar na Figura 6. No caso dos 

Ofícios, optamos por adicionar transcrever a cerimônia inteira para a parte musical devido à 

complexidade da cerimônia. 

                                                           
155

 Jornal Gazeta de São João del Rei, Seção Acontece 1068, edição de 27/04/2019. Disponível em 

<http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/2019/04/acontece-1068/>, acessado em 12/05/2019. 
156

 O sistema de encadernação Wire-o é composto de arame de aço revestido, com formato de anel duplo. A 

espiral é composta por um fio metálico contínuo. 
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Figura 6 – Parte do Violino I da Quinquena das Chagas de São Francisco, de Martiniano 

Ribeiro Bastos 

 A edição das partituras foi realizada no software MakeMusic Finale (em várias 

versões). Os textos das cerimônias foram acrescentados nesse mesmo programa, apesar das 

grandes dificuldades encontradas, visto que é voltado apenas para edição de partituras; dessa 

maneira, quando as partes foram extraídas os textos da cerimônia foram extraídos 

conjuntamente no mesmo arquivo. Ainda assim, os textos tiveram que ser ajustados 

individualmente em cada parte musical, de forma que o layout favorecesse a leitura do 

músico. 

 Como mencionado, houve a codificação de cada obra e/ou parte da obra incluída no 

PRAORB de acordo com a ordem proposta pelo compositor ou a ordem cronológica da 

liturgia e/ou cerimônia. Optamos por adicionar a informação completa (parte da obra/ 

movimento, nome da obra e compositor) em todos os movimentos da obra (Figura 6), pois no 

arquivo da orquestra encontramos muitas folhas soltas sem a informação da obra, compositor, 

instrumento/voz, etc. e caso essas fontes sejam fotocopiadas, essas informações não serão 

perdidas. Na parte central superior de todas as páginas há o nome da obra e do compositor. No 

canto inferior direito de todas as páginas constam as seguintes informações: PRAORB, nome 

do instrumento/voz/partitura, código da obra, versão da edição e número da página. 

 Um ponto muito importante que deve ser levado em consideração ao trabalhar com 

grupos amadores e/ou não-profissionais é o fato de, eventualmente, não existir assiduidade 

efetiva dos músicos, seja por compromissos trabalhistas, educacionais, sociais, etc. Diante 

disso, tentamos minimizar os problemas distribuindo as passagens importantes (sejam elas 

solos ou passagens de instrumentos cujos instrumentistas não estão presentes regularmente 

nas cerimônias) para outros instrumentos, por exemplo: os solos de clarineta da “Antífona 
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Zelus domus” do Ofício de Quarta-feira de Trevas foram adicionados na parte de flauta com 

intuito de ser tocado na ausência de um clarinetista (Figura 7). 

 

Figura 7 – Parte de flauta da Antífona Zelus domus do Ofício de Quarta-feira de Trevas de 

José Maria Xavier 

 As partes vocais foram extraídas individualmente por conta do custo e pela preferência 

dos cantores. Foram feitas algumas partes com todas as vozes do coro, mas a preferência dos 

cantores foi pela parte individual. 

 Todas as características de preparação de material visaram atender especificamente as 

necessidades da Orquestra Ribeiro Bastos. As fontes enviadas para o SESC Partituras seguem 

padrões de preparação de material diferentes nos seguintes itens: 1) o tamanho de página é 

alterado para A4; 2) os textos pertencentes exclusivamente às cerimônias são omitidos; 3) a 

partitura contém as afinações originais dos sopros; 4) as partes de sopros são enviadas nas 

afinações originais e em afinações modernas; 5) as partes vocais são enviadas apenas em 

formação coral (SCTB); 6) nas partes instrumentais e vocais são mantidas somente as linhas-

guias de auxílio à localização em contagens. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a execução do projeto, foi observado que a encadernação Wire-o gerava um 

grande volume de descarte, uma vez que sua retirada impossibilita sua reutilização, além de 

gerar leves danos ao papel. Em pesquisas de novos métodos de encadernação, a Garra 

Plástica, apesar de ser menos resistente e mais cara, foi vista como uma opção, pois possibilita 

a inserção de novas páginas sem gerar descarte e de maneira mais simples que a Wire-o. Este 
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método ainda permite que, caso o livro tenha mais páginas que a capacidade da garra, essa 

seja substituída por uma garra de diâmetro maior, e que a garra menor seja preservada para 

utilização posterior. Como o projeto havia iniciado e os livros já estavam encadernados com 

Wire-o, as garras plásticas só deverão ser utilizadas no futuro caso os livros sejam 

reimpressos. 

 A escolha dos tamanhos 23,5 x 31cm e 17 x 31cm, apesar de serem ideais do ponto de 

vista do resultado final, geraram um custo extra ao exigir que os papeis fossem cortados sob 

encomenda, além de exigirem uma impressora que tenha capacidade de trabalhar estes 

tamanhos. Ao pensar no futuro do PRAORB como um projeto que será mantido por outras 

gerações em uma orquestra que não tem grandes recursos financeiros, a escolha do tamanho 

A4 supriria de maneira satisfatória as necessidades editoriais, além de permitir de maneira 

bem simples e econômica a adição de novas edições nos livros. 

 Elaine Gould (2011), na introdução de seu livro afirma que 

[...] existe uma suposição comum de que o software de edição de partitura extrairá as partes de 

maneira satisfatória ao pressionar um botão. A extração quase instantânea de partes é, 

obviamente, uma conquista extraordinária quando comparada com a natureza trabalhosa da 

cópia manual
157

 (GOULD, 2011, p. XI). 

 O processo de edição ao qual nos propusemos envolve muito mais que inserir as notas 

num software de edição e fazer um material visualmente mais agradável. As edições do 

PRAORB, tanto as práticas quanto as de caráter musicológico, buscaram oferecer um material 

em melhores condições para a performance dos músicos fazendo adequações necessárias para 

que as particularidades desse grupo fossem sanadas e/ou minimizadas; paralelamente, a 

utilização desse material pôde contribuir para a preservação de fontes musicais antigas que 

não serão mais utilizadas para a prática musical. A parceria com o SESC Partituras promove a 

difusão de parte desse repertório que agora se encontra disponível online e de forma gratuita. 

 O projeto contou também com a colaboração de terceiros que autorizaram a adição de 

suas edições nos livros do PRAORB: Projeto Acervo da Música Brasileira - Restauração e 

Difusão de Partituras do Museu da Música de Mariana, Antônio Neto, Ney Gouvea e Edilson 

Rocha. Aluízio Viegas, Paulo Castagna e Abgar Campos Tirado contribuíram como 

consultores em questões sobre o repertório, soluções editoriais e latim. 

                                                           
157

 No original, “[…] there is a commonly held assumption that music software will extract satisfactory parts at 

the push of a button. Near-instant part extraction is of course an extraordinary achievement compared to the 

laborious nature of hand copying”. 
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 No PRAORB foram editadas as seguintes obras (obras sinalizadas com asterisco 

foram elaboradas com procedimentos musicológicos e contam com aparato crítico): 

 Livro 1 (Semana Santa e Quaresma) (Imagem 2): Ofício de Quarta-feira de Trevas*, 

Ofício de Quinta-feira Santa*, Ofício de Quinta-feira Santa*, Laudes de endoenças*, 

todas as obras foram compostas por José Maria Xavier 

 Livros 2-3 (Novenas e Matinas): Novena de Nossa Senhora do Carmo, obras de José 

Maria Xavier, Jerônimo de Souza Lobo e Frei Alberto Nicholson; Quinquena das Chagas 

de São Francisco, de Martiniano Ribeiro Bastos; Novena de São Francisco, de 

Martiniano Ribeiro Bastos; Novena de Nossa Senhora da Conceição, obras de José Maria 

Xavier, Carlos dos Passos e Francisco Manuel da Silva 

 Livros 4-5 (Missas e Credos): Missa a 4 vozes, de Presciliano Silva; Credo do Imperador, 

de Dom Pedro I 

 Livros 6-7 (Peças Avulsas e Peças Orquestrais): Marcha Três Joias, de Geraldo Barbosa 

de Souza; Valsa Stella, de Vicente Valle 

 Livros 9-10 (Te Deum e Álbuns de Bênçãos): Te Deum n.1 e Álbum de Bênção, de 

Geraldo Barbosa de Souza 

 Livro 11 (Música Fúnebre): Missa de Requiem*, de José Maria Xavier 

 Livro 12 (Peças externas): Motetos dos Passos e Motetos das Dores, de Martiniano 

Ribeiro Bastos; Motetos das Dores, de Francisco de Paula Vilella; Procissão de Ramos, 

Pange Lingua, Vexilla Regis e Procissão do Enterro, de José Maria Xavier; Pange 

Lingua, Vexilla Regis, Procissão do Enterro e Surrexit Dominus Vere, atribuídos a 

Manuel Dias de Oliveira; Flos Carmeli, de Francisco de Paula Miranda; Concepcionem, 

de Antônio Américo da Costa. 
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IRMANDADES DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA VILA DO 

PRÍNCIPE DO SERRO DO FRIO E DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO 

DO ARRAIAL DO TEJUCO: PROPOSTA DE UMA RELEITURA DE 

FONTES DOCUMENTAIS REUNIDAS POR CURT LANGE 

Rachel de Ulhôa
158

 

Edite Rocha
159

 

RESUMO: 

Ao longo da sua pesquisa, Francisco Curt Lange (1903-1997) reuniu um conjunto de fontes documentais, 

coletadas e/ou transcritas, que foram incorporadas, a partir de 1995 ao patrimônio da UFMG, sendo 

disponibilizadas para consultas pelo público, no Acervo Curt Lange - UFMG (Série 10 – documentos de 

pesquisa). Este artigo discute as possibilidades e impactos de uma revisita e releitura dessas fontes, a partir de 

um novo olhar sobre a historiografia musical na segunda metade do setecentos e primeira metade do oitocentos 

em Minas Gerais, particularmente referente a registros das despesas com a música das Irmandades do Santíssimo 

Sacramento da Vila do Príncipe do Serro do Frio (1768 a 1819), e da Igreja de Santo Antônio do Arraial do 

Tejuco (1759 a 1839). 

Palavras-chave. Fontes documentais; História da música; Minas Gerais; Irmandades religiosas. 

INTRODUÇÃO 

 Tendo como tema de pesquisa de doutorado a música no período colonial mineiro, 

estamos percorrendo um trajeto a todo trabalho acadêmico de levantamento documental e 

análise da produção musicológica em torno do assunto, em seus múltiplos olhares e 

interpretações implícitas. A sensação de abrangência de esgotamento das interpretações 

acerca do período foi, para nós, em princípio desestimulante. A musicologia especializada nos 

pareceu cobrir todos os aspectos da vida musical da Capitania mineira sete e oitocentista, uma 

vez que enfoca temas que vão da análise musical dos manuscritos do período ao seu 

imbricado tecido social
160

. 

                                                           
158

 Doutoranda, Universidade Federal de Minas Gerais, rachelulhoa@hotmail.com 
159

 Doutora, Universidade Federal de Minas Gerais, editerocha@ufmg.br, Bolsista de Produtividade PQ2 
160 Um exemplo da multiplicidade de abordagens da musicologia da música no período colonial mineiro é 

encontrado na Tese de Modesto Flávio Chagas Fonseca (2013), que realiza uma categorização da produção 

musicológica da música em Minas Gerais no século XVIII. De uma produção vasta, seleciona títulos publicados 

de 1969 a 2010, categorizando 99 produções científicas em cinco categorias: 1) Estilo / Fonte; 2) História / 

Sociedade; 3) Acervo / Arquivo / Fonte; 4) Catálogo / Edição musical; e, 5) Performance musical. Salienta, 

nessa classificação, as possibilidades que se descortinam para a área, colocando em evidência e disponível para 

futuras análises, uma larga produção musical documentada em manuscritos, que após catalogados e editados são 

uma forma de “acesso aos processos composicionais das obras objeto de estudo em diferentes pesquisas” 

(FONSECA, 2013, p. 40-41). 
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 Entretanto, ao discutirmos os diversos métodos, abordagens e conceitos da 

musicologia, bem como as teorias implícitas nos discursos referentes à música brasileira, 

particularmente a do período colonial mineiro, fica evidente que a historiografia e a 

musicologia contemporânea com suas novas perspectivas teórica possibilitam, no século XXI, 

lançar um novo olhar para as fontes documentais desse período. Tanto a musicologia quanto a 

história almejam revisitar as fontes documentais do passado brasileiro, interpretando-as à luz 

de um aparato teórico que traz novas perspectivas para fatos e temas já abordados. Com o 

passar do tempo, sem nenhum desmerecimento às interpretações já realizadas, os 

historiadores, e isso cabe também para os historiadores da música, estão descobrindo novas 

maneiras de entender a história e a música, levando em consideração seu dinamismo 

intrínseco, fazendo com que a percepção dos fatos do passado se modifique. 

 Uma aplicação concreta dessa abordagem é a nossa revisita preliminar ao conjunto 

documental reunido pelo musicólogo Francisco Curt Lange (1903-1997), particularmente na 

sua leitura do lugar social do regente e músico da Vila do Príncipe do Serro do Frio, José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (c.1746 – 1805), comumente – como consequência do 

expressivo volume de manuscritos encontrados de sua autoria – visto como um personagem 

de grande destaque na sociedade colonial no Distrito Diamantino. Na nossa abordagem, à luz 

de um referencial que nos auxilia a lançar um olhar alternativo sobre o contexto social dos 

setecentos, o vemos também como um homem comum, um mulato que exercia o ofício de 

músico, estando sujeito ao peso da sua condição de artífice na sociedade estamental do 

período. 

 A partir dessa premissa, nossas análises preliminares indicam que Emerico Lobo de 

Mesquita, no Senado da Câmara do Serro como prestador de serviço, era destacado como 

músico e regente, mas nas Irmandades de leigos, tanto do Serro quanto do Tejuco, em 

conformidade com a estratificação social escravista do período colonial mineiro, recebe 

denominações diferenciadas. Na Irmandade do Santíssimo Sacramento do Serro do Frio (1768 

a 1819) – Santíssimo Sacramento do Serro, congregação de homens de destaque da 

administração real e do comércio, era nominado nos livros de receitas e despesas da 

Irmandade como “tangedor de órgão” ou “organista”, recebendo um ordenado de 40 a 60 

oitavas de ouro mensais. Na Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santo Antônio 

do Arraial do Tejuco (1759-1839) – Santíssimo Sacramento do Tejuco, também de brancos, 

era denominado de “organista responsável pela instalação do órgão”. Já nas duas Irmandades 
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que congregavam os “crioulos” e os “pardos”, Emerico Lobo de Mesquita é destacado como 

membro da mesa administrativa, sendo explicitamente registrado na Irmandade de Nossa 

Senhora do Amparo, a composição por sua parte, de uma Missa para Quarta-feira de Cinzas. 

Posto isso, acreditamos, o que se confirmará ou não, no andamento de nossa pesquisa, que 

apesar das irmandades religiosas serem espaços que foram apropriados como lugares 

possíveis de manifestação identitária por parte de seus membros, a relação profissional, entre 

essas irmandades e os Senados da Câmara com os prestadores de serviços musicais (músicos 

mulatos), se caracterizava muito mais como uma relação de dependência e subordinação que 

uma relação pacífica e emancipadora, presente na interpretação de Curt Lange. 

 O que pretendemos, como um de nossos objetivos na revisita à documentação 

recolhida por Curt Lange, é analisar a inserção dos músicos mulatos, tendo os dados 

registrados na documentação da época de Emerico Lobo de Mesquita como referência, na 

sociedade estamental do período colonial mineiro, de uma forma mais ampla, percebendo-o 

inserido em uma rede de relações que existem independente, inclusive, da questão estética. 

Buscar conhecê-lo mais amplamente não significa desmerecê-lo ou à sua produção musical 

que é admirável. Muito menos, se pretende afirmar que Curt Lange, não levantou e 

interpretou, exaustivamente, os registros não só de Lobo de Mesquita, mas de toda uma 

época. Consideramos que são notórios e objeto de acurada e ampla descrição os documentos 

encontrados por Curt Lange, bem como reafirmamos que Lobo de Mesquita será sempre 

admirado por sua produção, que é impressionante em qualquer época, acreditamos, não seria 

essa diminuída, caso composições de outros músicos do seu tempo tivessem sido descobertas. 

 Ao analisarmos a produção bibliográfica de Francisco Curt Lange
161

, logo se 

evidencia a metodologia de trabalho por ele utilizada. Após coletar e reunir a documentação 

encontrada em suas pesquisas nas igrejas, cartórios, arquivos e museus que pudessem conter 

documentos que viabilizassem a reconstrução da vida musical na Capitania de Minas Gerais, 

inicia a extração e interpretação dos dados contidos nesse material. 

 Assim como acontece com a pesquisa com as Irmandades de Vila Rica, as 

informações obtidas por Curt Lange dos livros oficiais das Irmandade de Leigos, do Serro e 

                                                           
161 Paulo Castagna considera que as reflexões Curt Lange, foram marcadas pela tentativa de demonstração e de 

condução ao reconhecimento do “nível ou da qualidade” de uma “prática musical erudita anterior a José 

Maurício Nunes Garcia (1731-1830)”, possuindo sua produção um caráter mais “descritivo do que reflexivo”, 

sendo desconsiderados, os “aspectos ligados ao poder religioso e temporal, à liturgia, [e] às condições 

socioeconômicas” (CASTAGNA, 2008). 
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da atual Diamantina, são bastante densas. Com o objetivo de garantir uma melhor 

apresentação dessa documentação, é frequente buscar reunir e organizar cronologicamente os 

livros das Irmandades vinculadas às duas localidades, para melhor percebermos o volume 

dessas informações. A fim de localizar a posição do músico José Joaquim Emerico Lobo de 

Mesquita (1746 – 1810) na rede social da época, inserimos o seu nome com o registro do seu 

nascimento e o ano de 1805, data que se transfere para o Rio de Janeiro (Esquema 1). 

1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 

 1746 
J. J. Emerico Lobo de Mesquita (59 

anos) 
1805  

Irmandades da Vila do Serro do Frio 

 1768 
Santíssimo Sacramento do 

Serro do Frio (51 anos) 
1819  

 1785 
N. Senhora das Mercês e São 

Benedito 
1845  

Irmandades do Arraial do Tejuco 

 

 1759 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santo 

Antônio (79 anos) 
1738  

 

1770 Confraria de N. Senhora das Mercês (84 anos) 1854 

 1779 

C. N. S. 

do 

Amparo 

1797  

1770 
Irmandade de N. Senhora do Terço da Capela de 

Santo Antônio (74 anos) 
1844  

Sem documentação: Irmandade de Santo Antônio da Matriz de Santo Antônio e Irmandade de Santa Quitéria. 

Esquema 1 – Visão geral das Irmandades e Senado da Câmara da Vila do Príncipe do Serro 

do Frio e do Arraial do Tejuco entre 1758 e 1856. Fonte: Francisco Curt Lange (1982, p. 99-

100). 

 Na Vila do Príncipe do Serro do Frio, Curt Lange recolhe uma documentação que 

abrange um período de setenta e sete anos, indo dos anos de 1768 a 1845. Três são as 

organizações que tiveram sua documentação resgatada. Da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento do Serro do Frio, sobreviveram os Livros de Receita e Despesa, com o registro de 

cinquenta e um anos de atividade, de 1768 a 1819. Do Senado da Câmara, somente cinco anos 

ficaram registrados, de 1780 a 1785, por meio dos Livros de Despesas desse período. E por 

fim, foram resgatados, abrangendo um período de sessenta anos, os Livros de Termos de 

Entrada na Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São Benedito de 1785 a 1845. 

 Um volume mais consistente foi encontrado nas igrejas de Diamantina, envolvendo 

uma documentação de cinco irmandades. Compreendermos a complexidade dos dados sobre a 
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música nesse material recolhido e selecionado por Curt Lange. Compõem o conjunto: oitenta 

e quatro anos da Irmandade de Nossa Senhora do Monte do Carmo, de 1758 a 1856; também 

oitenta e quatro anos, mas entre os anos de 1770 a 1845, da Confraria de Nossa Senhora das 

Mercês; dezoito anos da Confraria de Nossa Senhora do Amparo, de 1779 a 1797; e, por fim, 

a Irmandade de Nossa Senhora do Terço da Capela de Santo Antônio, com o registro de 

setenta e quatro anos, iniciando em 1770 até 1844. Segundo Curt Lange (1982, p. 100) não 

foram encontrados nenhum documento de quatro Irmandades: de Santo Antônio da Matriz de 

Santo Antônio, do Senhor do Bonfim, de São Francisco e Santa Quitéria. 

 A título de exemplo, destacamos a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja 

Santo Antônio do Arraial do Tejuco (Esquema 2). São seis livros de registro das despesas e 

receitas, de um período de setenta e nove anos que vai de 1759 a 1838, sendo esses: Livro 01, 

período de 1782 a 1798, dezesseis anos (LANGE, 1982, p. 199-204); Livro 02, período de 

1798 a 1838, quarenta anos (LANGE, 1982, p. 205-207); Livro 03 – segundo o autor, 

estragado pela umidade e faltando quase todas as folhas, de registro das despesas totais das 

festividades da Irmandade – período de 1760 a 1773, treze anos, com o destaque de as 

despesas dos anos de 1771 a final de 1773, terem sido pagas pela Casa de Administração dos 

Diamantes (LANGE, 1982, p. 207-209); Livro 04 – com um total de duzentas e noventa e 

duas, sendo salientado pelo musicólogo, que se perderam muitas páginas estragadas pela 

umidade – período de 1759 a 1805, quarenta e seis anos (LANGE, 1982 p. 209-215); Livro 

05, período de 1774 a 1798, quarenta e seis anos (LANGE, 1982, p. 216-232); e finalmente, o 

livro 06, período de 1799 a 1833 (LANGE, 1982, p. 233-247). Para efeito metodológico, 

reorganizamos a ordem da análise do conteúdo desses livros de forma cronológica
162

. 

Destaca-se que com o título de Relação das Atividades Musicais registradas (1761-1837), 

Curt Lange apresenta em forma de quadro o período, quantia gasta, regente ou músico 

responsável e festividades realizada de forma cronológica, extraído os dados da referida 

documentação (LANGE, 1982, p. 193-198). 

  

                                                           
162

 Não encontrando qualquer referência do porquê da apresentação dos mesmos no seu livro de forma não 

cronológica, sendo os itens referentes a despesas com a música, apresentados pelo autor desordenadamente 

(Livro 04, 03, 05, 01, 02 e 06), nos levando à conclusão que essa foi a ordem de análise realizada pelo 

musicólogo. 
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1759 Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santo Antônio (79 anos) 1838 

1759 L. 04 (46 anos) 1805  

 1760 L. 03 (13 anos) 1773  

 

1774 L. 05 (24 anos) 1798 
 

 1782 L. 01 (16 anos) 1798 

 
1798 L. 02 (40 anos) 1838 

1799 L. 06 (34 anos) 1833 

Esquema 2 – Ordem cronológica dos seis livros pertencente à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Igreja de Santo Antônio. Organizado segundo informações de Lange (1982, p. 

193-287) 

 Outro dado levantado por Curt Lange, foram os nomes dos músicos e regentes listados 

nos já referidos livros, que subsidiam a sua afirmação de que havia uma convivência 

profissional cordial entre os mesmos, na medida em que se identifica uma rede de relações 

desses músicos nas diversas Irmandades. Conclui o pesquisador que vinte dos músicos 

listados, possuíam um vínculo, ou prestaram serviços musicais, exclusivo, a cada uma das três 

Irmandades (Tabela 1). 

Tabela 1 – Músicos e regentes com vínculo a uma Irmandade do Arraial do Tejuco. 

Informações extraídas de Lange (1982, p. 101-102). 

Ordem Terceira do Monte do Carmo  Santíssimo Sacramento 

Nome Categoria Nome Categoria 

1 Cláudio Augusto Oliveira Regente 1 Custódio Alves da Costa Regente 

2 Pedro Nolasco Azevedo Regente 2 Pe. José Joaquim (Fonseca) Regente e cantor 

3 Ambrósio Costa Regente 3 Pe. Manoel da Costa Dantas Cantor 

4 Francisco Cunha Vale Regente 4 Felipe Neri José Lopes Organista 

5 Bernardo Sena e Azevedo Regente 5 Joaquim José de Souza Sem indicação 

6 Pe. Frutuoso Gomes da Costa Regente e cantor  

7 Pe. Antônio José Pimenta Cantor 

8 Domingos Ribeiro Pinto Cantor Nossa Senhora das Mercês 

9 Ana Maria dos Santos Mártires Organista Nome Categoria 

10 José Costa Carneiro Sineiro 1 Luís José Figueiredo Regente 

11 Justino Manoel Afinador 2 Pe. Luís dos Reis Cantor 

12 Leonardo Francisco Afinador  

 Observa-se, segundo os dados analisados, que doze músicos possuem vínculo 

exclusivo com a Ordem Terceira do Monte do Carmo, sendo cinco regentes, dois cantores, um 

cantor e regente e um sineiro. Dessa listagem, o registro do nome da “organista cega” Ana 
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Maria dos Santos Mártires, é objeto de uma análise em separado do musicólogo. No 

Santíssimo Sacramento seis músicos possuem vínculo exclusivo com a irmandade, sendo um 

regente (Custódio Alves da Costa), um cantor, um regente e cantor, um organista (Felipe Neri 

José Lopes) e um músico sem indicação de categoria. E por último, dois músicos, um 

categorizado como regente e outro como cantor, ligados à Irmandade de Nossa Senhora das 

Mercês. 

 Interessante constatarmos, conforme o Quadro 4, logo a seguir, corroborando para a 

conclusão de Curt Lange da interação existente entre os músicos no Tejuco, a vinculação de 

três músicos listados vinculados às mesmas quatro Irmandades: do Santíssimo Sacramento, da 

Ordem Terceira do Monte do Carmo, de Nossa Senhora do Rosário, e Nossa Senhora do 

Amparo (Tabela 2). 

Tabela 2 – Músicos e regentes com vínculo a Quatro Irmandades do Arraial do Tejuco. 

Informações extraídas Curt Lange (1982, p. 101-102) 

Músico Categoria Irmandade 

1 
José Henrique da Costa 

(Pai) 
Regente 

1 Santíssimo Sacramento da Igreja de S. Antônio 

2 Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo 

3 Nossa Senhora do Rosário 

4 Nossa Senhora do Amparo 

2 
José Antônio Ribeiro 

Mourão 
Regente 

1 Santíssimo Sacramento da Igreja de S. Antônio 

2 Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo 

3 Nossa Senhora do Rosário 

4 Nossa Senhora das Mercês 

3 
Pe. João Simões Rosa 

(Filho) 

Sem 

indicação 

1 Santíssimo Sacramento da Igreja de S. Antônio 

2 Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo 

3 Nossa Senhora do Rosário 

4 Nossa Senhora do Amparo 

 E finalmente a Tabela 3, onde registramos, de acordo com as informações de Curt 

Lange, a vinculação de dois músicos, José Joaquim Lobo de Mesquita, categorizado, segundo 

os registros das Irmandades, de Organista, e João Simão Rosa (Pai), categorizado como 

regente, em cinco Irmandades do Arraial, a saber: Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Igreja de Santo Antônio do Arraial do Tejuco, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte 

do Carmo, Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora do Terço e Nossa Senhora do Amparo. 

  



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

278 

Tabela 3 – Músicos e regentes com vínculo a Cinco Irmandade (Arraial do Tejuco). 

Informações extraídas Curt Lange (1982, p. 101-102) 

Músico Categoria Irmandade 

1 
J. J. Emerico Lobo de 

Mesquita 
Organista 

1 Santíssimo Sacramento da Igreja de S. Antônio 

2 Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo 

3 Nossa Senhora das Mercês 

4 Nossa Senhora do Amparo 

5 Nossa Senhora do Terço 

2 Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo 

3 Nossa Senhora do Rosário 

4 Nossa Senhora das Mercês 

2 João Simões Rosa (Pai) Regente 

1 Santíssimo Sacramento da Igreja de S. Antônio 

2 Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo 

3 Nossa Senhora das Mercês 

4 Nossa Senhora do Amparo 

5 Nossa Senhora do Terço 

 Após analisarmos as informações contidas na documentação reunida por Curt Lange, 

foi possível elaborar a Figura 6, contendo os apontamentos de gastos nominais da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santo António do Arraial do Tejuco com a música. 

Nessa documentação, a relação de nove músicos que, no decorrer do período de 1763 a 1800, 

receberam por serviços de música à Irmandade. Cabe destacar que os valores, no período, são 

bem heterogêneos. Nos quatro anos iniciais, com o registro de pagamento para os Padres 

Manoel da Costa Dantas e Miguel Bernardo, entre vinte e trinta e seis e meia oitavas de 

ouro
163

, e nos dois últimos anos, onde se observa o registro de pagamento de quarenta e 

quatro oitavas de ouro em 1798 e 1799, e de vinte e duas oitavas de ouro, em 1799 e 1800 

sendo pagas a Felipe Neri José Lopes, em um período já considerado de decadência 

econômica da região. No período de 1775 e 1776 a 1794 e 1795, os valores variam de 

duzentas e dez oitavas de ouro, valor mais alto pago pela Irmandade a música na 

responsabilidade de José Henrique da Costa (Pai) a trinta e oito oitavas de ouro, pagos a 

Joaquim José de Souza, sendo que no mesmo período Miguel de Mendonça recebeu o menor 

valor, de doze e meia oitavas de ouro. 

                                                           
163

 Todos os valores referidos neste trabalho, conservam a medida “oitavas de ouro” usada no período, em 

detrimento à sua conversão em réis, moeda da época. Uma oitava de ouro equivalia a 3,6 gramas de ouro, sendo 

que uma oitava de ouro em pó variava de 1.200 a 1.500 réis dependendo do câmbio. Veja: PAIVA, 1995, p. 226. 
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Figura 6 – Registro de pagamentos nominais – 1763 a 1800. Santíssimo Sacramento da Igreja 

de Santo Antônio do Arraial do Tejuco. Informações extraídas Curt Lange (1982, p. 193-247) 

 Entretanto os valores pagos a Emerico Lobo de Mesquita e ao regente João Simões 

Rosa, fato que nos fez recortar os dados a fim de observar as quantias pagas aos dois músicos 

em um quadro em separado (Figura 7). 
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Figura 7 – Comparação de valores pagos a Emerico Lobo de Mesquita e João Simões Rosa. 

Informações extraídas da Relação de Atividades Musicais Registras (1761-1837) da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento do Tejuco, elaborado por Curt Lange (1982, p. 194 – 

195) 

 Consideramos instigante, colocar lado a lado os valores pagos a Emerico Lobo de 

Mesquita, e a João Simões Rosa. Categorizado como organista, Emerico Lobo de Mesquita, 

recebe a título de ordenado, uma média de quarenta oitavas de ouro, uma remuneração (para 

tanger o órgão) que varia de doze em meia (1784-1785) a sessenta oitavas de ouro (1788-

1789). Em comparação a João Simões Rosa, intitulado como Regente – que excetuando os 

anos de 1793-1794 onde recebe quarenta e oito oitavas de ouro, e 1789-1790, sessenta e duas 

oitavas de ouro – recebe pagamentos que variam entre oitenta a cento e sessenta oitavas de 

ouro em um período concomitante à atuação de Lobo de Mesquita. Analisando esses dados, 

podemos observar que dos anos de 1790 a 1798, está anotada como receita do Santíssimo 

Sacramento do Tejuco o pagamento de aluguel (casa de moradia) pago por J. J. Lobo de 

Mesquita, no valor mensal, de quarenta a cinquenta oitavas de ouro. Curt Lange registra que 

considera esses valores abusivos, uma vez que verifica o pagamento de valores bem 

inferiores: quatro oitavas de ouro pelo Reverendo Luís dos Reis Silva, e cinco oitavas de ouro 

por José Caetano de Carvalho (LANGE, 1985, p. 204). Nos anos de 1792-1793, destaca-se 

particularmente que o recebimento do ordenado e o pagamento do aluguel para a Irmandade, 

Lobo de Mesquita fica com seis oitavas de ouro negativo em seu orçamento. 
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Figura 8 – Finanças de Lobo de Mesquita, de acordo com dados extraídos do Livro 05 de 

Receita e Despesas do Santíssimo Sacramento do Tejuco, por Curt Lange (1982, p. 121) 

 Importante registrar que na sessão que Curt Lange (1982, p. 111-175) dedica a Lobo 

de Mesquita, o musicólogo não poupa esforços para coletar dados a ele referentes nas mais 

variadas documentações, concluindo que assim como Inácio Parreira Neves (1730-1794), ou 

Jerônimo de Souza Lobo, Lobo de Mesquita é um grande mistério apesar de serem todos 

“homens de notável talento, dos quais possuímos escassa informação” (LANGE, 1982, p. 

111). Na Figura 9, replicamos os dados por ele levantados com o objetivo de entender, 

especificamente, a sua condição de arcar com um aluguel, como já salientado, tão expressivo. 

Uma das explicações encontradas por Curt Lange (1982, p. 121) é a remuneração mensal 

advinda da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo que explica, em parte, a origem dos 

recursos para que o músico arcasse com as suas despesas. 
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Figura 9 – Proventos de Lobo de Mesquita, extraído do quadro síntese, elaborado por Curt 

Lange, contendo a remuneração do músico, registrada nas Irmandades do S. Sacramento do 

Tejuco, e na Ordem Terc. do Carmo, bem como o registro de pagamentos de aluguel pelo 

mesmo a Irmandade do Santíssimo Sacramento do Tejuco Fonte: Lange (1982, p. 121) 

 Ampliando novamente nossa análise entre os gastos totais e os gastos com a música 

realizados pelas Irmandades do Santíssimo Sacramento do Tejuco, foi possível realizar um 

recorte a partir dos documentos coletados por Curt Lange, ao longo de oito anos (1760 a 

1768), elaborando uma síntese dos gastos totais realizados nas festividades religiosas e 

compará-los com os gastos pagos exclusivamente à música. 
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Figura 10 – Comparação dos gastos com a música em relação aos gastos totais da Irmandade. 

Informações extraídas Curt Lange (1982, p. 193-247). 

 Observando os dados acima apresentados (Figura 10), e ressaltando a diferença do 

período de duração das duas festas realizadas – salvo os anos de 1760 e 1764, quando foram 

gastos apenas 68% do total, e 1765 onde não foi registrado nenhum gasto com a festa – fica 

evidente que as festas mais dispendiosas, para a Irmandade, foram as da Semana Santa – 

tendo os gastos, com essa festa, ficado acima de 80% dos gastos totais da Irmandade. Nos 

chama a atenção os gastos, com as Domingas e Semana Santa, no ano de 1766 onde se 

registra o valor mais alto pago pela música, ao longo de todo o período, de 92% do total de 

gastos, certamente mais opulenta naquele ano, pela não realização da festa no ano anterior. 

 Análise comparativa possível de ser extraída dos livros coletados por Curt Lange, são 

os gastos realizados exclusivamente com a música, pela Irmandade do Santíssimo Sacramento 

do Tejuco, e pela Irmandade do Santíssimo Sacramento do Serro, ao longo de setenta e sete 

anos, de 1760 a 1837. Ilustrados em dois quadros de período distintos (Figura 11 – recorte de 

1769 a 1796, e Figura 12 – recorte de 1797 a 1819). 
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Figura 11 – Gastos com música pela Irmandade do Santíssimo Sacramento do Serro e do 

Tejuco – período de 1760 a 1837. Informações extraídas de Lange (1982, p. 35-49, 193-247) 

 Assim, com base na Figura 11, podemos dizer que os valores acompanham de certo 

modo o apogeu e o declínio do ciclo do ouro e do diamante em Minas Gerais. Nos primeiros 

dois anos, 1769 e 1770, os maiores valores pagos se alternam entre as duas Irmandades. A 

Irmandade do Santíssimo Sacramento do Serro se mantém estável com gastos superiores a 

cem oitavas de ouro, até o ano de 1773 em detrimento à do Tejuco, que não registra qualquer 

gasto com a música tendo em vista a “conclusão da construção de uma segunda Igreja 

dedicada a Santo Antônio” (LANGE, 1982, p. 26). 

 Entretanto, no ano de 1774 nos parece ser um divisor de águas para a irmandade do 

Santíssimo Sacramento do Serro, que passa a aplicar recursos bem menores com a música que 

nos cinco primeiros anos averiguados. A partir do já referido ano até 1773 – com exceção dos 

anos de 1777-1778 (cento e trinta e oito oitavas de ouro) e 1783-1784 (cento e onze oitavas de 

outo) – mantém até o ano de 1796 um gasto com a música, entre dezesseis a noventa oitavas 

de ouro. Em contrapartida, nesse mesmo período, os gastos realizados com a música pelo 

Santíssimo Sacramento do Tejuco, se manterão em patamares altos – excetuando o ano de 

1782∕1783 (quarenta e três oitavas de ouro) e 1795 (setenta e quatro oitavas de ouro) – 

mantém um longo período de estabilidade, chegando em 1793∕1794, a casa dos cento e 

noventa e meia oitavas de ouro de gastos com a música. 
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Figura 12 – Comparativo dos valores gastos com a música pelas Irmandades do Santíssimo 

Sacramento do Serro e do Tejuco. Informações extraídas Curt Lange (1982, p. 193-247). 

 Partindo da análise da figura 12, evidencia-se que o Santíssimo Sacramento do Serro 

não realizou gastos com a música dos anos de 1797 a 1805, “por corresponder este período à 

construção da terceira e definitiva matriz” (LANGE, 1982, p. 26). De 1806 a 1819, apesar de 

anos mais promissores (1807-1811, 1813-1814), inclusive ultrapassando valores despendidos 

pelo Tejuco, o declínio da aplicação de recursos com serviço de música é visível, chegando a 

1819 com ínfimas três oitavas de ouro. Nesse mesmo período no Santíssimo Sacramento do 

Tejuco – salvo o ano de 1798, ano em que foram gastos noventa e quatro oitavas e meia de 

ouro e o ano de 1802, que foram despendidos cento e trinta e duas oitavas e meia de ouro – 

observa-se também um declínio estável de valores, na medida em que se mantém na casa das 

vinte e oito oitavas de ouro, chegando ao ano de 1819 a trinta e um e vinte e cinco oitavas e 

meia de ouro. 

 Diante desta nossa breve revisita aos dados coletados por Curt Lange, percebemos que 

ainda hoje os documentos por ele reunidos, possibilitam a extração de dados não tratados pelo 

musicólogo, podendo estes ainda subsidiar reinterpretações à luz de premissas teóricas 

contemporâneas. Acreditamos que os dados até agora revisitados, apontam não só para a 

possibilidade de uma rediscussão do lugar de J. J. Emerico Lobo de Mesquita na sociedade 

estamental do período colonial mineiro, como também para a probabilidade de uma 

rediscussão da vida musical, especialmente no Tejuco e no Serro nesse mesmo período. 

1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805

29 30 31 32 33 34 35 36 37

Serro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tejuco 74 84,5 52,25 68,25 38,25 132,5 32,25 32,25 32,25

Gastos com a música Irmandades do Santíssimo 
Sacramento do Serro e do Tejuco  

Recorte 1797 -1805 

1806 -
1807

1807 -
1808

1808 -
1809

1809 -
1810

1810 -
1811

1811 -
1812

1812 -
1813

1813 -
1814

1814 -
1815

1815 -
1816

1816 -
1817

1818 -
1819

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Serro 10 78 76 0 60 0 15 84 12 0 4 3

Tejuco 20,25 32,25 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 30,25 26,7 37,25 31,25

Gastos com a música Irmandades do Santíssimo 
Sacramento do Serro e do Tejuco  

Recorte 1806 -1819 
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 A leitura que iniciamos dos documentos reunidos por Curt Lange, demonstram que a 

relação profissional entre as Irmandades e os Senados da Câmara com os prestadores de 

serviços musicais, se caracterizava muito mais como uma relação de dependência e 

subordinação. Assim, esta hipótese aponta, para uma relação de apropriação / violência, não 

explicitada – dada o período e as premissas teóricas a ela intrínsecas – na interpretação dada a 

esses dados por Francisco Curt Lange entre as décadas de 1940 a 1980. Essa possibilidade, 

nos motiva a pesquisar mais material, coletado e resguardado no ACL-UFMG, mais 

especificamente na Série 10 – documentos de pesquisa. 
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FONTES PARA O ESTUDO DA MÚSICA FORMIGUENSE: 

SALVAGUARDA, IDENTIDADES E INSTITUIÇÕES A PARTIR DOS 

DOCUMENTOS ACOMODADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA 

Vinícius Eufrásio
164

 

Edite Rocha
165

 

RESUMO: 

A partir do levantamento realizado em fontes para o estudo da música existentes no que hoje remanesce do 

fundo documental da extinta Biblioteca Musical Juarez Eufrásio de Carvalho, o presente trabalho busca, por 

meio dos documentos encontrados neste arquivo e a identificação dos respectivos autores e instituições 

registrados, apresentar um mapeamento em torno daqueles que participaram de processos de produção e 

atividade musical na Princesa d‟Oeste (Formiga/MG) durante o século XX. Este trabalho também traz reflexões 

acerca da necessidade de promoção da salvaguarda de tais documentos como testemunhas da memória cultural 

formiguense e da identidade deste povo, face aos atuais desafios para a efetivação de ações em prol desta 

realização. 

Palavras-chave. Formiga/MG; Centro-Oeste mineiro; Música mineira; Atividade musical; Práticas musicais. 

INTRODUÇÃO 

 A partir de um levantamento realizado acerca de fontes para o estudo da música 

existentes em fundos documentais localizados na cidade de Formiga, região centro-oeste do 

estado de Minas Gerais, investigamos as possibilidades para sua utilização na busca pela 

compreensão da realidade ocorrida em torno da produção e atividade musical formiguense ao 

longo do século XX (EUFRÁSIO, 2018). 

 Muitos fundos documentais de caráter público e privado/familiar têm sido encontrados 

nesta busca, como por exemplo: o fundo da Corporação Musical São Vicente Férrer; o fundo 

de manuscritos do compositor Nhonhô Fonseca (EUFRÁSIO; ROCHA, 2018); o fundo de 

materiais pessoais de dona Odete Khouri; e, dentre vários outros, o fundo que atualmente 

pode ser localizado na Secretaria Municipal de Cultura de Formiga/MG, aqui identificando 

enquanto fundo SECULT, objeto principal deste estudo. 

 Ao considerarmos a pesquisa arquivística, utilizada pela musicologia desde a segunda 

metade do século XIX, como uma abordagem fundamental para obtenção de conhecimento 

                                                           
164

 Doutorando, Universidade Federal de Minas Gerais, Colégio Santa Marcelina, vni_mus@homtail.com 
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acerca da produção e atividade musical em determinado contexto por permite ao pesquisador 

adentrar à informações referentes ao cotidiano das práticas musicais (CASTAGNA, 2008, p. 

23), podemos proceder com investigações acerca das relações interpessoais e institucionais 

existentes até as funções de uma produção específica na sociedade. 

 De forma geral, podemos informar que os fundos documentais que possuem fontes 

para o estudo da música identificados na cidade de Formiga estão em fase intermediária de 

preservação (BELLOTTO, 2006; PERÓTIN, 1966) e não passaram por processos de 

organização arquivística ou tiveram seu conteúdo extraviado. No caso do fundo da SECULT, 

encontram-se traços remanescentes de sua organização em fase corrente, mas que, devido a 

ações humanas e as recorrentes remoções sofridas, não se encontra com a configuração 

íntegra, uma vez que também é perceptível a ausência ou desordenamento de partes de obras 

musicais contidas dentro de seu conteúdo. 

 Perante a então falta de inventariação e aglomeração aleatória, bem como diante aos 

desafios e a necessidade de um trabalho complexo e porvindouro neste fundo documental cujo 

empenho está além daquilo que compete exclusivamente ao pesquisador musicólogo
166

, 

buscamos compreender como as fontes poderiam nos desvelar acerca das identidades, 

espaços, instituições que compuseram o cenário musical formiguense no decorrer do século 

XX e as formas como estas interagiram entre si. 

FUNDO DA SECULT, REFLEXÕES E SALVAGUARDA 

 O fundo atualmente é acomodado nas dependências da Secretaria Municipal de 

Cultura do município de Formiga/MG, comporta fontes documentais de distintas 

procedências, contendo desde manuscritos de compositores e repertórios de bandas de música 

a livros de teor didático e materiais resultantes da atividade pedagógicas da EMMEL – Escola 

Municipal de Música Eunézimo Lima, primeiro local de acomodação e junção de seu 

conteúdo. Esta escola foi fundada em 20 de março de 1995, pelo então prefeito Eduardo Brás, 

vindo a ser dirigida pela pianista e musicoterapeuta Elizabeth Castro Baptista de Souza nos 

primeiros anos de funcionamento, tendo criado dentro da instituição a Biblioteca Musical 

Juarez Eufrásio de Carvalho, em homenagem ao prefeito que veio a assumir seu mandato em 

janeiro de 1996. 

                                                           
166

 Embora compreendamos a forma como o trabalho de musicólogos em acervos por todo Brasil têm sido de 

extrema importância e têm atuado na linha de frente em muitas pesquisas. 
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 Durante mais de duas décadas a biblioteca acumulou, além de livros literários e 

biografias de compositores do meio musical erudito, diversos materiais audiovisuais (K7‟s, 

CD‟s, VHS‟s, DVD‟s, disquetes, vinis), fotografias, correspondências, jornais, revistas, 

folhetos, programas de concertos e atividades musicais variadas, materiais oriundos de sua 

própria atividade (listas de matriculados e grupos musicais, trabalhos realizados por alunos, 

listagens e apostilas contendo repertórios, dentre outros), livros para prática instrumental e 

aprendizagem acerca de temas musicais, e, sobretudo, um volumoso acervo de material 

musicográfico, contendo impressos (avulsos, álbuns e também encadernações de partituras 

variadas), fotocópias e também manuscritos incluindo cópias musicais e autógrafos de 

compositores locais e da região. 

 Por estar em uma instituição de referência na cidade, a biblioteca da EMMEL acolheu 

ao longo dos anos parte substancial do acervo de músicos, compositores e instituições 

musicais locais. Em seu conteúdo é possível encontrar manuscritos de Nhonhô Fonseca e Ruy 

Peirão, autores do Hino municipal da cidade de Formiga; uma expressiva porção do 

repertório da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus; documentos musicográficos 

autógrafos do padre Remaclo Fóxius, importante personalidade na história religiosa e cultural 

do município cujas buscas por informações e documentos pessoais de cunho musical tem sido 

desafiadoras; diversos álbuns contendo partituras que circulavam na primeira metade do 

séculos XX, oriundos do acervo pessoal do pianista e patrono da escola, Eunézimo Lima; 

correspondências entre instituições de ensino de música; jornais que relatam atividades 

musicais no fim do século XIX e início do XX; dentre diversas outras agregações que nos 

permitem conferir um importante valor histórico ao fundo documental.  

 A biblioteca teve seu acervo preservado e salvaguardado dentro das condições 

possíveis durante toda a direção do professor e maestro Gibran Zorkot (entre 1997 e 2013), 

sendo removido para as dependências da SECULT, em janeiro de 2017, pelo então diretor 

Deivdy Alves. A motivação para este descolamento seria a necessidade de desocupar a sala 

que era utilizada para a acomodação dos documentos, uma vez que seu conteúdo já não era 

utilizado pelo corpo docente e discente da escola de música. 

 À medida que foi possível conhecer o conteúdo do fundo atualmente depositado na 

SECULT, identificamos que houve a tentativa de se manter uma lógica de organização 

utilizada nas instituições que originaram o material em sua fase corrente, como é o caso dos 

manuscritos musicais do repertório praticado pela Corporação Musical Sagrado Coração de 
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Jesus, ou “banda da chapada” como mencionada no discurso autóctone por diversos 

entrevistados na “Cidade das Areias Brancas”
167

 e conforme relata o ex-diretor Gibran: 

Tínhamos tamanho zelo com este material que, para utilização do repertório mais antigo, como 

o da banda da chapada, realizávamos xérox dos originais e utilizávamos estas cópias com a 

intenção de preservar os manuscritos e os expor o mínimo possível ao manuseio de alunos e 

também professores (Depoimento cedido por Gibran M. Zorkot em setembro de 2018). 

 Porém, mesmo diante do estado frágil de grande parte dos documentos, a partir de 

2017 foi possível observar e acompanhar outras remoções realizadas sob diversas 

fundamentações elaboradas pelos gestores que momentaneamente tiveram responsabilidade 

acerca de sua custódia de 2017 até fevereiro de 2019
168

. As principais movimentações 

ocorreram entre a sede da SECULT, localizada no Centro Cultural Casa do Engenheiro
169

, e a 

atual sede da EMMEL na qual também funciona o polo formiguense da UAB – Universidade 

Aberta do brasil. 

 Não foram encontradas fotografias que pudessem ilustrar a antiga Biblioteca Musical 

Juarez Eufrásio de Carvalho e seu conteúdo, tampouco alguma imagem que demonstre a 

forma como seu conteúdo foi enviado para a sede da SECULT, contudo, ilustramos abaixo as 

remoções e acomodações que pudemos acompanhar nos últimos dois anos. Sob 

questionamento acerca das remoções realizadas foram apresentadas justificativas que 

pleiteavam os interesses da gestão ou suas perspectivas sob o local que melhor se adequava ao 

conteúdo especificamente musical dos documentos existentes no fundo. 

                                                           
167

 Lê-se que Formiga também já foi conhecida como Arraial de São Vicente Férrer, Vila Nova de Formiga, 

Cidade das Areias Brancas e Princesa do Oeste (SILVA, 2017, p. 54). 
168

 Neste período que podemos considerar como “conturbado”, a Secretaria Municipal de Cultura de Formiga 

esteve sob a gestão de três secretários: 1) Aluísio Veloso, que veio a falecer ainda em 2017; 2) Alex Arouca, que 

foi exonerado no segundo semestres; 3) Sandro Figueiredo, exonerado em meados de fevereiro de 2019; 4) Alex 

Arouca, reassumindo a Secretaria Municipal de Cultura como gestor interino, sendo também atual Chefe de 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Formiga. 
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 Localizada na rua Governador Benedito Valadares, número 65. 
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Figura 1 – Primeira acomodação do fundo documental na sede da SECULT em 2017 

 Em relação à primeira remoção, contrastando com as informações oficiais coletadas na 

EMMEL em 2018 a partir de uma conversa informal, fontes orais relataram que o acervo 

haveria sido destinado para um possível descarte, sendo visto por um dos autores deste 

trabalho depositado na SECULT em um espaço externo ao prédio e acomodado dentro de 

caixas de papelão e sob perceptível desconhecimento do secretário municipal de cultura da 

época, Aluísio Veloso. Ao se dar conta do conteúdo das caixas, o então gestor, solicitou 

imediatamente ao seu assistente, Geraldo Pedro Teixeira
170

, que providenciasse uma 

acomodação para o mesmo dentro das condições possíveis naquele momento para que o 

material fosse a princípio protegido e mantido longe de riscos extremos
171

 (Figura 1). 

 O conteúdo do acervo ficou acomodado na sede da SECULT por vários meses (Figura 

1), contudo, com o falecimento de Aluísio Veloso e a nomeação de outro gestor para a pasta 

da cultura, Alex Arouca, no mês de junho de 2018 o montante documental foi enviado para a 
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EMMEL para ocupação de uma sala ociosa e a justificava de criação de uma biblioteca 

temática, assim como antes existira. Aparentemente, a intenção seria que, neste novo local, 

além de acomodar a documentação existente, fosse possível receber mais doações para 

promoção de sua salvaguarda, porém, podemos dizer que as condições não foram favoráveis 

devido especialmente há alguns fatores, como: 1) falta de estrutura física da sala para 

acomodação de papeis, uma vez que a mesma continha aparentes marcas nas paredes que 

deflagravam infiltração de água pelo teto; 2) a indisponibilidade de materiais para a 

acomodação dos documentos (ver as figuras 2 e 3), como estantes, caixas, invólucros, dentre 

outros; 3) A EMMEL não estava sob jurisdição da SECULT, como havia sido desde sua 

fundação, mas sim respondendo à Secretaria Municipal de Educação que, ao ser questionada 

pela situação, em meados de outubro de 2018, deliberou que o acervo fosse removido 

novamente para SECULT, fato que ocorreu em novembro daquele mesmo ano
172

. 4) Como a 

EMMEL divide espaço com a UAB, funcionários locais desta outra instituição passaram a 

utilizar a sala na qual foram acomodados os documentos musicais para realizarem a 

acomodação de materiais cujo destino aparente seria o descarte futuro (Figura 4). 

 

Figura 2 – Remoção da sede da SCULT para acomodação na EMMEL 

                                                           
172

 Tarefa realizada por um funcionário da SECULT com o auxílio de um dos autores deste trabalho. 
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Figura 3 – Acomodação na EMMEL 

 
Figura 4 – Acomodação na EMMEL após cinco meses 

 As estantes utilizadas para acomodação do material encontravam-se em tamanho 

estado de deterioração que foi necessário posicioná-las demasiadamente próximas, lado a lado 

uma da outra, e utilizar cadeiras para recosta-las em ambas as extremidades, pois somente o 
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apoio de seus pés não eram suficientes para oferecer sustentação ao volume de material 

existente no acervo
173

 (Figura 3). No entanto, vale destacar que foi neste espaço em que 

ocorreu a maior parte da coleta de dados acerca do conteúdo do acervo que utilizamos ao 

longo deste estudo e que, mesmo diante das condições estruturais encontradas (cuja 

responsabilidade remetemos à gestão municipal), fomos atendidos pelos funcionários de 

forma solícita e atenciosa
174

. 

 Diante do descrito contexto, o fundo foi novamente removido para a SECULT e 

depositado em local provisório (Figura 5), sendo encontrado atualmente acomodado em dois 

armários em uma sala cujo espaço é utilizado também para a prática de jogos de xadrez 

(Figura 6). 

 

Figura 5 – Retorno para SECULT em novembro de 2018 

                                                           
173

 Vale ressaltar que esta tarefa foi empreendia por um dos autores deste trabalho que, ao viajar para formiga 

para dar continuação à sua pesquisa nas fontes para estudo da música, foi surpreendido por tal situação. 
174
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Figura 6 – Acomodação do fundo documental na SECULT em fevereiro de 2019 

 Ao levarmos em consideração a importância dos documentos existentes no fundo da 

SECULT enquanto potenciais fontes para a realização de estudos em torno da música 

formiguense e seus fatos históricos, devemos questionar a eficácia das ações que têm sido 

tomadas para a salvaguarda dos testumos ímpares que os documentos deste acervo é capaz de 

prestar à memória local e regional. No decorrer dos últimos dois anos de pesquisa não têm 

sido aferidas ações concretas em prol da realização efetiva de sua salvaguarda, mas, em 

contraponto, observa-se postergação quanto à responsabilidade de preservação destes bens 

culturais. 

 Neste sentido, é considerado como bens culturais ou patrimônio cultural formiguense 

o patrimônio documental ou arquivístico presente no fundo da SECULT e como patrimônio 

cultural imaterial as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver representados por 

meio desdes e sobre o quão dão testemunhos (BRASIL, 1985). De acorodo com as alterações 

realizadas nos artigos 1º, 4º e 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para incluir, entre as 

finalidades da ação civil pública, a proteção do patrimônio público e social, o conceito de 

patrimônio cultural abrange a todos os "bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
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turístico e paisagístico" (BRASIL, 2014). Segundo artigo 1º, inciso III, da Lei 7.347 

(BRASIL, 1985) e inciso III do artigo 129 da Carta Magna (BRASIL, 2016), a preservação de 

suas características essenciais um dever, cujo descumprimento é cabível de intervenção do 

Ministério Público Federal em esfera judicial ou fora dela. 

 A atuação do Ministério Público Federal somente tem início a partir de denúncias 

apresentadas por cidadãos ou organizações da sociedade civil acerca de irregularidades 

desempenhadas contra o patrimônio público em seu sentido amplo (DUARTE, 2015, p. 84), 

neste caso, em suas acepções históricas, artísticas, estéticas e culturais. Podemos 

problematizar, portanto, o quanto a sociedade formiguense está consciente da existência desta 

documentação e de seu valor representativo enquanto depoente de seu passado musical ou, se 

seria esta, uma realidade distante da compreensão geral de cultura. Identificamos a presente 

conjuntura sociocultural diante da existência de uma “brecha flutuante” (ASSMANN, 2008) 

na memória comunitária, configurando-se a partir de perdas ou esvaziamentos da 

identificação do povo em relação a determinados traços, valores, costumes e sua relevância 

com o passar dos anos. 

 Refletindo diante das circunstâncias turbulentas do cenário político e social que o 

Brasil tem vivido nos últimos anos, podemos também repensar e questionar a quem 

interessaria a salvaguarda e manutenção destes documentos e se, diante da crise financeira 

que atualmente é vivenciada pela administração da Cidade das Areias Brancas (FORMIGA, 

2018), seria também exequível ao poder público a realização de projetos de preservação 

patrimonial uma vez que não se observa em uma visão primária um benefício direto ao 

cidadão comum. 

 Não podemos deixar de considerar que as questões exitentes acerca da salvaguarda do 

patrimônio cultural (documental e imaterial) ocorrem sob influências diretas e indiretas de 

forças que tangem interesses distintos de ordens políticas e sociais (FOUCAULT, 1998), 

portanto, talvez não seja demasiada presunção enunciar que, em um primeiro momento e 

distante da ausência de ações efetivas em torno da educação patrimonial para a comunidade 

em geral, os documentos musicais deste fundo em específico, e talvez também de outros que 

possuam potenciais fontes para investigação, convenham mais ao interesse daqueles ligados à 

pesquisa científica, como os musicólogos, ou de um ou outro cidadão saudosista. 
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IDENTIDADES E INSTITUIÇÕES A PARTIR DOS DOCUMENTOS NO FUNDO 

SECULT 

 O uso de documentos musicográficos têm se mostrado como recorrente fonte de 

estudo para musicólogos e pesquisadores que abordam práticas musicais, sobretudo aquelas 

de cariz histórico. Entretanto, restringir-se à análise estrutural e seus aspectos formais se 

mostram insuficientes para a compreensão dos seus significados no âmbito de função social e 

cultural em determinada sociedade, embora possam fornecer indícios significativos. 

 O olhar do pesquisador, conforme salientado por Loque Arcanjo Júnior (2012, p. 15-

17), quando voltado para os significados em torno do objeto de pesquisa, tende a se ampliar 

para mapeamentos mais abrangentes e capazes de abarcar diferentes perspectivas, uma vez 

que se compreenda os objetos musicais enquanto objetos sociais e que, consequentemente, 

estão organicamente atrelados às demais representações coletivas expressas em distintos 

meios de veiculação da informação que podem se configurar também em fontes para o estudo 

da música cujos valores atribuídos variam em acordo cada tempo e cada lugar. 

 Por este ângulo, os documentos que compõem o fundo de documentos localizados na 

SECULT, além de sua descrição tipológica, representam potencialmente memórias, práticas, 

repertórios, espaços, conexões, identidades e o modo de vida e de vivenciar música de uma 

parcela significativa da comunidade formiguense e podem revelar informações em torno desta 

conjuntura na compreensão da atividade musical no município especialmente ao longo do 

século XX. 

 Desprovidos da pretensão de alcançar o "fato histórico total" ou "passado integral" de 

determinadas práticas musicais em Formiga, trabalhamos no sentido de desvelar 

possibilidades para estudos futuros acerca de sua prática, realizando um levantamento de 

dados a fim de contribuir na construção da trama social e cultural que é o conhecimento 

acerca do passado do município em uma “história de largos termos” como defendida por Carl 

Dahlhaus (apud BLOMBERG, 2011, p. 436-437), cujos tópicos formam-se por várias partes 

constituintes que mantem relações dinâmicas entre si.  

 Em suma, a fim contribuir para a pesquisa em torno das práticas musicais na cidade de 

Formiga e também da região centro-oeste mineira, buscamos identificar quais as identidades e 

instituições relacionadas à atividade musical emergem a partir dos dados existentes nas fontes 

presentes no fundo SECULT, considerando tais informações como tópicos que podem vir a 
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constituir a compreensão e nos permitam vislumbrar conexões para a construção de discursos 

acerca dos fatos históricos da música formiguense. 

IDENTIDADES REVELADAS PELO ACERVO DOCUMENTAL 

 O fundo da Secretaria Municipal de Cultura é composto por distintos tipos de fontes e, 

algumas nos permitem identificar nomes de pessoas que participaram da atividade e produção 

musical formiguense ao longo do século XX. No entanto, embora estes sejam de significativo 

valor, não podemos esquecer o que o fundo, ao longo de sua formação na Biblioteca Musical 

Juarez Eufrásio de Carvalho, foi composto por diversas doações recebidas sem quaisquer 

registros de procedência, revelando um dos silêncios perceptíveis nesta investigação. Existem 

diversos documentos musicográficos cujo conteúdo não remete à procedência específica, 

impossibilitando a identificação de antigo proprietário e/ou utilizador do material. De forma 

geral, tratam-se de livros sobre música, métodos de ensino e prática instrumental e coleções 

de partituras que nos permite inferir a existência de músicos autodidatas e que exerciam 

também atividades de ensino e acumulavam materiais com conteúdo musical, assim como 

mencionado por Marconi Montoli
175

 em entrevista realizada em sua residência no primeiro 

semestre de 2018: 

Não havia escola de música como existe hoje, os músicos aprendiam um com o outro. Eu dava 

aula de piano na minha casa de segunda a sexta, quando era sábado e domingo eu ensinava o 

órgão na igreja, o padre tinha me dado a autorização de mexer no órgão e comecei a ensinar 

[...] e tinha também a dona Odete, a Geralda, a Ângela (Depoimento cedido por Merconi 

Montoli em abril de 2018). 

De acordo com o organista e advogado Antônio Olímpio, 

na casa dele, Marconi dava aula de piano, acordeom, violão, e fora as turmas de teoria, né? [...] 

Preparava a gente para realizar a prova da Ordem dos Músicos do Brasil, pois havia um moço, 

delegado, o João de Deus Pelucci, que vinha de Belo Horizonte até Formiga para promover os 

exames da Ordem. (Depoimento cedido por Antônio Olímpio em abril de 2018) 

 Embora alguns doadores de documentos musicais possam ser identificados, como é o 

caso de Eunézimo Lima e Teresinha Ferreira Natale, a maior parte de seus nomes permanece 

ainda em silêncio, uma vez que a pesquisa em torno da música formiguense tem se mostrado 

uma tarefa incipiente e ainda tímida diante do extenso volume de material observados não só 

no fundo da SECULT, mas em diversos outros que são campos férteis para a pesquisa em 

música (EUFRÁSIO, 2018). 
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 Faleceu em 10 de janeiro de 2019, aos 83 anos. Foi o primeiro gestor da Secretaria Municipal de Cultura da 

cidade de Formiga e responsável, juntamente com a professora Odete Khouri, pela revitalização do órgão de 

tubos da Matriz São Vicente Férrer em meados de 1974 a partir do organeiro Henrique Linz. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

299 

 Dentre as identidades presentes nas fontes foi possível identificar músicos, copistas, 

compositores, regentes e professores. Alguns são personalidades que tiveram seus nomes 

emprestados à identificação de prédios públicos e ruas da cidade, como é o caso de Francisco 

Fonseca, Odete Khouri, Eunézimo Lima, Remaclo Fóxius, por terem tido seus atos 

reconhecidos socialmente por determinada parcela da comunidade formiguense. Outros, 

embora menos enaltecidos, surgem de forma expressiva nos documentos, como é o caso de 

José Urias Salviano e Zezinho do pistom, músicos copistas responsáveis pela produção da 

maior parte dos manuscritos musicais existentes no fundo. 

 A partir das fontes documentais foi possível encontrarmos as diversas identidades que 

são enunciadas aqui conforme nos deparamos com sua existência dentre a documentação 

analisada. Temos portanto: Teresinha Ferreira Natale; Zezinho do Piston; Paulo Paiva Guerra; 

Sandra Silva Corrêa; Sinuca; José Oliveira Zezinho; Gil de Castro Hora; Maestro José 

Eduardo; Francisco Rosa; Edneé Braga Rodarte; Maria Salomé Silva Corrêa; Genoveva de 

Sousa; Regina Nunes; Maria Elisa e Raquel; Lenyce Mello; Edmilson Marques Augusto; 

Marise Mezencio; Regina Célia Campos Silva; Flavia Natale Silva; Ir. Marlene; Inzal Oliveira 

de Almeida; Oscar Mezencio; Eunézimo Lima; Francisco Russo; Josefa Luíza da Silva; José 

Urias Salviano; Daniel Menezes; J. Cristiano; José Martins; Rogério Silva Neto; Ruy Peirão; 

Milton Amaral; Angelita Rodrigues Gomes Pereira; Iolanda Pitangui Guimarães; Adair 

Pereira; Antônio Carlos Brant; Jorge Loike; Gibran Mohamad Zorkot; Onofre Messias 

Manoel; Mercília Alvarenga; Toninho Bernardes; Benedito Pereira de Paulo (Bené); Erlon 

Fernandes; Egilson Luiz de Faria; Nicodemos; Paulo da Paixão Santos; Heverton Martins; 

Paulo Márcio da Costa
176

; João Leque; Eustáquio; Silvio (Zinho); Faustino; Fábio; Eduardo 

de Freitas Gomes; Jose Martins; Fernando Teixeira; Pe. Remaclo Fóxius; Ângelo Nonato 

Natale Cardoso; Ângela Vaz Tonelli; Salviano Batista; Renato Faria F. Ribeiro; João da Silva; 

Durvalino Franco da Silva; Nini Rosso; W Brezza; Zico Mazagão; Fred Falcão; Arnaldo 

Medeiros; Agustin Lára; Jorge Leite; Carmem Marcela Feitosa; Pedro A. Veloso; Silvino 

Rodrigues; Prefeito José B. de Castro; Sargento Arlindo; Renato Vergasta; Isaías G. A.; 

Benedites Pereira de Paula, Bené; C. Mendes; Sargento Fernando de Souza; Lute Grego; 

Abelino B. Salviano; José Luiz Martins Soares; Toninho Arantes; Lilia Soares. 

 Para compreendermos quem foram determinadas personalidades e suas ações em 

Formiga, fez-se necessário recorrermos a entrevistas acerca desta lista, tendo como principal 
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 Hoje popularmente conhecido como Paulinho do Skank, banda pop de projeção nacional. 
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interlocutor Gibran M. Zorkot, pessoa tida como uma das principais referências quanto à 

atividade musical em Formiga e região. Gibran pode nos oferecer relatos sobre a atuação 

musical de grande parte das pessoas identificadas em nosso mapeamento e também indicou 

outros cidadãos com quem poderíamos conversar no decorrer de nossas investigações. 

 Nomes como o de Remaclo Fóxius, antigo pároco e organista na cidade, surpreendeu-

nos ao serem identificados dentre os documentos deste fundo, uma vez que aparentemente 

não se percebia relações que possibilitassem a presença de um documento musicográfico de 

sua autoria juntamente com as fontes musicais presentes na SECULT. Vale ressaltar que, 

devido à atuação social e musical do Pe. Remaclo na primeira metade do século XX em 

Formiga, temos buscado, sem muito sucesso, documentos acerca de sua atividade e produção 

musical na localidade entre as décadas de 1930 e 1960. 

 Dentre todos os nomes que pudemos identificar nas fontes do acervo
177

, há aqueles 

que as assinam e que são representados pelo testemunho histórico presente nesta 

documentação, alguns destes, já tiveram facetas de sua identidade exploradas em outras 

produções acerca de temáticas formiguense, mas ainda não foram alvo de qualquer 

investigação de cunho musicológico. Algumas personalidades e atuação já evidenciada no que 

se tem escrito sobre Formiga e sua história, outros fazem parte do silêncio desta crônica cujo 

jus faz-se passível de questionamentos diante de sua subjetividade
178

 (RICOEUR, 1968). 

 Embora seja possível identificar os indivíduos cujos testemunhos de sua vida musical 

encontram-se registrados nas fontes para o estudo da música presentes no acervo da SECULT, 

permanece ainda a necessidade de averiguar a existência de redes musicais na comunidade 

formiguense e compreender as formas através das quais estas pessoas mantiveram relações 

entre si, analisando os dados que pudemos alcançar a partir desta documentação sem 

desconsiderar o fato de que o presente acervo se configurou a partir de doações de 

procedências distintas. 

 Essa busca pela compreensão das identidades encontradas a partir da investigação 

neste fundo documental, a realização de entrevistas com antigos participantes da vida musical 

formiguense e seus descendentes têm constituído um recurso revelador, porém, como 

consequência do passar dos anos, recolher relatos acerca da atividade e produção musical 

formiguense de meados do século XX tem sido cada vez mais ímproba. O que nossa análise 
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 Há fontes cujo nome grafado encontra-se ilegível ou apenas há escrito as iniciais do autor e/ou copista. 
178

 Paul Ricoeur (1968, p. 24-27) apresenta e discute os conceitos de boa e má subjetividade. 
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do conteúdo presente no fundo SECULT permite constatar é que muitas das relações eram 

mantidas não somente pelo viés da afinidade, mas também a partir das formações musicais 

existentes no âmbito das instituições e as condições e demandas por ações no cotidiano 

comunitário, podendo gerar tanto colaborações como conflitos. 

INSTITUIÇÕES 

 O ensino formal direcionado para a prática musical foi sistematizado em Formiga na 

década de 1990 com a fundação da EMMEL e a instituição de cursos de instrumentos e teoria 

musical dentro de sua proposta curricular. Fontes orais e documentais demonstraram que as 

práticas de ensino e aprendizagem em música ocorriam no âmbito das diversas formações 

musicais existentes na cidade ao longo dos anos. Tais processos de aprendizado ocorriam: 1) 

no âmbito das instituições, como, por exemplo, as bandas de música, os coros, os clubes e dos 

conjuntos, se dando especialmente por meio do contato entre músicos mais e menos 

experientes; 2) e num âmbito não institucionalizados, cuja ocorrência se dava por meio do 

contato mestre e aprendiz.  

 Embora, até o momento, tenha sido possível constatar que na Escola Nomal de 

Formiga (1928) e no Colégio Santa Teresinha (1938) existe o ensino de música em sua 

proposta de conteúdos curriculares que deveriam ser cursados pelas alunas, nossas buscas 

documentais ainda não puderam alcançar informações que permitissem caracterizar o tipo de 

formação que era ofertada no âmbito dessas instituições e se teriam cariz voltado 

especificamente para a prática musical em si ou se seriam processos de musicalização, com 

aulas mais direcionadas à vivência musical do que propriamente à sua prática em 

performance. 

 Em meio ao conteúdo do acervo da SECULT pudemos encontrar fontes documentais 

que remetem a instituições cujo funcionamento dependia ou estava relacionado com 

atividades e produções musicais na cidade de Formiga. Estas fontes, por outro lado, também 

se conectam diretamente com as identidades identificadas nos documentos, pois as 

instituições são estruturas que servem às ações de interesses sociais e coletivos, 

independentemente de seus fins determinados, estando diretamente ligadas às ações humanas. 

Estas entidades puderam ser reconhecidas em meio à documentação através de papeis 

timbrados, assinaturas, correspondências, carimbos e menções em textos manuscritos. 
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 Algumas das instituições identificadas possuíam atividades diretamente relacionadas à 

prática musical, como, por exemplo, a Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, que, 

embora levasse o nome da paróquia a qual era vinculada, exercia atividades musicais não 

somente relacionadas ao contexto religioso, mas também participando de celebrações e 

festejos do meio civil. Dentre as informações encontradas, contudo, pudemos identificar 

instituições cujo funcionamento não dependia exclusivamente de práticas musicais, como, por 

exemplo, o Teatro Municipal e o Cine-Theatro Glória que, inaugurado em 12 de junho de 

1952, proporcionava ao público atrações de diversos tipos. 

 Em meio aos documentos presentes no acervo da SECULT é possível também 

encontramos menções a instituições que não se relacionam com atividades musicais, assim, 

estas não foram consideradas por este estudo, como é o caso de materiais vinculados com 

Furnas e seu lago artificial, um dos principais atrativos turísticos da cidade. 

 Dentre as instituições cuja atividade associa-se com práticas musicais formiguenses 

foi possível encontrar: Secretaria Municipal de Cultura; EMMEL – Escola Municipal de 

Música Enézimo Lima
179

; Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes; 

CMSCJ – Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus; Igreja Matriz São Vicente Férrer; 

Clube dos Diários de Formiga; Secretaria de Educação de Minas Gerais; Casa Arthur 

Napoleão – Pianos, Instrumentos e Músicas; Jornal das Moças; Jornal de Formiga; Jornal A 

Formiga; Seminário Maior Redentorista; Casa Manon S. A. músicas e instrumentais; Uberaba 

Sport Club; Fermata do Brasil; Escola de Música “dó-ré-mi” e Bandinha “dó-ré-mi” da cidade 

de Bambuí/MG; A Musical; Vadeca Instrumentos Musicais; Coral Amantes da Serestra; Cine-

Theatro Glória. Em relação às cidades foi possível aferir referências que remetem conexões 

com Bambuí, Piumhi, Oliveira, Pains, Candeias, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. 

 Estas informações nos permitem estabelecer relações entres identidades e instituições 

para investigar possíveis redes de práticas musicais entre estes, considerando os seguintes 

trânsitos possíveis: 1) entre instituições e pessoas; 2) entre pessoas e pessoas no âmbito de 

uma mesma instituição; 3) entre pessoas e pessoas no âmbito de instituições distintas; 4) entre 

                                                           
179

 A partir da década de 1990, a atividade da própria EMMEL resultou na criação da Biblioteca Didático 

Musical Juarez Eufrásio de Carvalho e também de diversos grupos musicais, dentre eles: Banda Maestro José 

Eduardo, voltada para a performance de dobrados, fundada em homenagem ao um antigo maestro da Corporação 

Musical São Vicente Férrer; Banda Asas do Tempo, formada por alunos da escola; Grupo Palco Brasileiro; 

Grupo Cavaco e Samba; Coro Lírico da EMMEL; Orquestra Sinfônica das Areias Brancas; Grupo Os Metálicos. 
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instituições distintas por meio de pessoas distintas; 5) entre instituições distintas por meios 

das mesmas pessoas. 

NOTAS CONCLUSIVAS 

 Em janeiro de 2017 passamos a ter contato e a acompanhar as fontes para estudo da 

música presentes no fundo da SECULT e, desde então, pudemos constatar que as intervenções 

exercidadas sobre este ainda são ineficientes para garantir sua salvaguarda e acomodá-lo de 

forma que seja possível estabilar seu processo de desfacelamento, tanto por ação do tempo 

quanto por interferência humana. Portanto, mesmo após dois anos de estudos e solicitações 

junto à gestão da Secretaria Municipal de Cultura, o acervo, sobretudo seu material de cunho 

musical, ainda se encontra em fase intermediária e aparentemente distante de uma 

conservação que nos permita considera-lo em fase permanente de recolhimento e preservação. 

 É possível observar em seu conteúdo a existências de fontes documentais com 

pontencial suficiente para embasar pesquisas e proporcionar um desenvolvimento nos estudos 

culturais, sobretudo de viés musicológico, acerca de atividades e produções musicais 

ocorridas ao longo do século XX em Fomiga e demais localidades da região centro-oeste de 

Minas Gerais, especialmente no período que compreende as décadas dos anos 40 a 90. 

 O mapeamento em torno dos indivíduos e instituições que atuaram no cenário da 

música formiguense é capaz de nos proporcionar uma visão mais mensurável das dimensões 

do meio artíscos e cultural, nos possibilitando realizar buscas com o objetivo de compreender 

como se davam as interações interpessoais e interinstitucionais nos âmbitos local e regional e 

a verificarmos a existência de possíveis redes de relações, bem como suas causas e 

desdobramentos. 
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ESTUDO DE FONTE DOCUMENTAL PARA UMA HISTÓRIA DA 

MÚSICA: O ARQUIVO MUSICAL DO CORO E ORQUESTRA SÃO 

SEBASTIÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Lucas Tadeu da Silva Resende
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Modesto Flávio Chagas Fonseca
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RESUMO: 

Fundado em 15 de janeiro de 1915, no antigo curato, hoje paróquia de São Sebastião na cidade de Conselheiro 

Lafaiete, o Coro e Orquestra São Sebastião possui rico arquivo de documentação musical, fonte de informação 

para a construção de uma história da música em Minas Gerais. O principal objetivo deste artigo é relatar aspectos 

de um estudo analítico quantitativo e qualitativo em seus documentos, fundamentado em ferramentas da ciência 

da Diplomática. A pesquisa busca explorar informações contidas nas fontes documentais, organiza-las e, na 

medida do possível, contextualiza-las nas diferentes sociedades da região e local. 

Palavras-chave. Arquivo musical; Fontes documentais musicais; Conselheiro Lafaiete. 

INTRODUÇÃO 

 O Campo das Vertentes em Minas Gerais possui grande quantidade de arquivos 

musicais, cada qual com maior ou menor representatividade numérica de documentação, 

constituída esta de partituras musicais manuscritas e impressas, além de atas de fundação, 

registros de contabilidade entre outros. Tal conjunto de fontes primárias se configura como 

rico patrimônio material, pleno de informações que podem vir a ser fonte da história social e 

musical mineira e do Brasil. Esta possibilidade é aqui colocada de forma condicionada por 

considerarmos o acesso à maior parte dos arquivos musicais da região uma questão ainda à 

espera de melhores soluções. 

 A maior parte dos arquivos musicais da região do Campo das Vertentes, assim como 

da Zona da Mata mineira, não é tratada conforme os princípios da arquivologia, ainda que o 

tema tenha sido objeto de amplas reflexões em eventos científicos no Brasil e no exterior 

(FONSECA, 2016). Concomitante a este cenário o Departamento de Música da Universidade 

Federal de São João del-Rei (DMUSI) possui em seus quadros de alunos aqueles procedentes 

de localidades com a presença de instituições proprietárias de arquivos musicais e, de forma 

recorrente, com a constatação da ausência do referido tratamento. Com naturalidade temas 

relacionados a seus topônimos de origem são elencados como objeto de pesquisa enquanto 
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 Graduando, Universidade Federal de São João del-Rei, email 
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 Doutor, Universidade Federal de São João del-Rei, modestofonseca@hotmail.com 
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condição parcial para a obtenção do diploma de conclusão de curso. As escolhas temáticas 

que visam à análise de fonte primária geralmente tangenciam dificuldades típicas de arquivos 

ainda sem o tratamento arquivístico. Isto se deve, principalmente, às dificuldades 

proporcionadas pelo arranjo físico desordenado dos papéis, assim como pela falta de um 

instrumento de busca tal como lista, inventário e catálogo. 

 O arquivo do Coro e Orquestra São Sebastião da cidade de Conselheiro Lafaiete 

apresenta aspectos circunstanciais que se enquadram no contexto acima exposto. O grupo foi 

fundado em 15 de janeiro de 1915, no antigo curato, hoje paróquia de São Sebastião na cidade 

de Conselheiro Lafaiete. O grupo teve como fundadora Maria Desmairais Costa Gonçalves, 

natural do Rio de Janeiro, com o objetivo de abrilhantar musicalmente a novena do padroeiro 

e demais solenidades litúrgicas do curato, que sempre foi independente da matriz de Nossa 

Senhora da Conceição. Com sede atual em Conselheiro Lafaiete, se encontra em pleno 

funcionamento com atuações anuais em diferentes eventos. 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

 Conselheiro Lafaiete é uma cidade situada na região central do estado de Minas 

Gerais, cujo território se estende em 370 km² e sua população ultrapassa 127,000 habitantes. 

Seu PIB per capita gira em torno de R$14,952, apesar de se localizar próxima ao quadrilátero 

ferrífero e a 100 km da Capital Belo Horizonte. Segundo o IBGE e as fontes culturais 

históricas da cidade, os primeiros relatos deste município datam do ano 1683 por meio de 

bandeirantes e garimpeiros que exploraram as tribos dos índios Carijós, “dada pela Bandeira 

de Garcia Rodrigues, que fala no arraial de garimpeiros e índios chamado Campo Alegre dos 

Carijós” (PREFEITURA, 2002). 

 Para além do contato com os índios, são igualmente considerados fatores contribuintes 

para desenvolvimento do arraial o garimpo, a criação do caminho novo, hoje estrada real, para 

a ligação com o Rio de Janeiro, a construção de uma igreja de pau-a-pique dedicada a 

Imaculada Conceição, devoção essa ainda presente na cidade, e desdobramentos tais como a 

elevação da mesma a Matriz Paroquial e a criação da comarca de Queluz de Minas, etc. 

(PREFEITURA, 2002). Contudo “no ano de 1872 pela Lei nº 1276 a Real Vila de Queluz foi 

elevada à categoria de cidade criando assim a então Comarca de Queluz” e somente em 1934 
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consolidou-se como cidade de Conselheiro Lafaiete
182

, em homenagem ao centenário de um 

influente nome da cidade. 

 Segundo a tradição lafaietense no século passado havia, dentro deste território que 

hoje conhecemos como central, uma fragmentação populacional devido à concentração de 

pessoas e atividades desenvolvidas pelas mesmas, isso se tratando de música e da prática do 

catolicismo. Essas atividades culturais perpassaram pelos ritos da igreja católica à época 

localizada em pontos diferentes. De acordo com Pinheiro (2018), “a parte alta da cidade, era 

considerada Queluz por seus marcos históricos e por ser mais antiga e a parte baixa e mais 

nova da cidade chamada Lafaiete”. 

 No alto da cidade concentra-se a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que fora, 

desde o século XVIII até o XX, responsável pelos atos religiosos e musicais da cidade de 

Conselheiro Lafaiete, enquanto que na parte baixa da cidade os ritos eram realizados na 

Matriz de São Sebastião, então capela da Matriz Maior, responsável pela guarda e 

manutenção de expressivo arquivo musical. Ambas as matrizes se destacam na produção 

musical da cidade, pois os relatos são provenientes das mesmas, bem como arquivos e 

documentos. O foco desta pesquisa é na Igreja de São Sebastião, onde se encontra o coral 

centenário responsável por este acervo, analisando seus documentos e desenvolvimento 

musical. 

 A Matriz de São Sebastião data do século passado, em torno do ano de 1914 quando 

ainda era uma simples capelinha. A mesma só tornou-se matriz em 1934, e mesmo antes disso 

temos relatos concretos de atividades musicais nesta igreja. Assim pressupomos a importância 

da mesma em sua época e sua função para o meio social, consolidada por uma curiosidade 

sobre a matriz, no qual em seu acervo consta um sino, “doado pela Rainha Helena da Itália, 

nesta mesma data acima, em atenção a uma petição da colônia italiana de Queluz” (IBGE, 

2018). Sino este ainda em atividade nos dias atuais. 

 Apesar de Conselheiro Lafaiete não ter tanto destaque no cenário musical como as 

grandes cidades históricas de São João Del Rei e Ouro Preto, por exemplo, vemos relatos de 

fatos e a presença de papeis musicais, datados do início do século passado, relacionados à 

Igreja Católica. Na época a então Arquidiocese de Mariana acabara de ser instituída 
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 BIBLIOTECA IBGE – Pelo Decreto-lei nº 11274, de 27 de março de 1934, passou o município de Queluz a 

denominar-se Conselheiro Lafaiete, em homenagem à memória do grande jurisconsulto, político e homem de 

Estado, Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, que nasceu no município. 
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arquidiocese, não necessitando das obediências do bispado do Rio de Janeiro. Mas antes 

ainda, precisamente no século XVIII, a Matriz de Nossa Senhora da Conceição era constituída 

paróquia, sendo a única da cidade, enquanto que a atual Paróquia São Sebastião, não passava 

de um curato
183

 da Matriz, e por finalidades religiosas, como nos conta a tradição, ambas 

desenvolviam atividades musicais relacionados ao canto coral. 

CORO E ORQUESTRA SÃO SEBASTIÃO 

 A fundação do coro e orquestra São Sebastião, segundo seu maestro atual Thiago 

Pinheiro, data de 1915 no antigo curato, hoje paróquia de São Sebastião. Criado com o intuito 

de realizar as novenas do padroeiro e outras solenidades litúrgicas que o curato necessitasse. 

Este ato contém um elemento de relevância social à época, pois o fundador do grupo musical 

fora uma mulher, a harmonista e cantora Sra. Maria Desmairais Costa Gonçalves, natural do 

Rio de Janeiro e popularizada como Dona Zizinha
184

. 

 Seu primeiro regente foi Alexandre Ramos, natural do distrito Monsenhor Horta de 

Mariana. Homem culto e conhecido por desempenhar funções artríticas, musicais e culturais 

na cidade. Compositor sacro dedicou-se a compor missas, motetos eucarísticos, credos, além 

de marchas para bandas. 

 Desde a fundação do coro, vários nomes tiveram destaques entre regentes de Lafaiete 

e região. Dentre eles Cândido Lana, lafaietense que se destacava por suas composições para 

coro de finalidades religiosas. Uma delas é a música para o Sermão das sete palavras, ato 

litúrgico da Igreja Católica no período da Semana Santa. 

 Destacam-se igualmente os nomes de Miguel Brandão e Pedro Baptista. Este último 

foi colaborador para o agrupamento do atual arquivo musical da paróquia de São Sebastião. 

Baptista era vizinho do compositor João Evangelista Bernardes, vulgo João Mariafra, que por 

sua vez foi genro do compositor, de maior destaque nos documentos analisados, considerando 

o número de obras, Antônio de Pádua Alves Falcão. Estas obras musicais chegaram a 

Lafaiete, especificamente ao coral, pelas mãos do maestro Pedro Baptista, e são executadas 

                                                           
183 

É um termo de origem religioso, que era usado antigamente para designar aldêias e povoados com condições 

necessários para se tornar uma freguesia,, ou seja, tornar-se o distrito de um município. 
184

 No dia 11 de janeiro de 1915, há exatos 103, surgia o Coro e Orquestra São Sebastião de Lafayette, fundado 

pela senhora Maria Desmairais Costa Gonçalves, mais conhecida como dona Zizinha Gonçalves. Disponível em 

<http://lafaieteagora.com.br/conselheiro-lafaiete/3113-coral-e-orchestra-sao-sebastiao-de-lafayette-completa-

103-anos-de-fundacao>, acessado em 12/12/2018. 
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ainda hoje, a exemplo do Réquiem, Novena de São Sebastião, Te Deum, Motetos de Passos e 

Dores, Missa Celeste entre outras. 

 Por fim, assume o coro o historiador Alex Assis Milagres, responsável pela atual 

organização e conservação do arquivo musical. Alex também era poeta, músico e membro da 

equipe de pesquisa Curt Lang, juntamente a Aluízio José Viegas e Ernani Aguiar, 

responsáveis pelo regate de compositores dos séculos XVIII e XIX. Após sua precoce morte 

em 2002, a regência do coro é transferida ao músico Thiago Pinheiro. 

O ARQUIVO DOCUMENTAL 

 São comuns as localidades urbanas relacionadas historicamente à corrida do ouro em 

Minas Gerais possuir seu histórico musical que evoca interesse de pesquisadores e artistas 

diversos, a exemplo de Diamantina, São João del-Rei e Tiradentes. No entanto, poucas são 

aquelas submetidas a processos de investigação, registro e publicação de seus fatos e vultos 

relativos à prática da música. 

 Considerando tal premissa, buscamos investigar o que se tem ou se fazia de música na 

cidade de Conselheiro Lafaiete, na região central mineira. O primeiro contato foi com um 

grupo musical, especificamente um coral em atividade, cuja fundação ultrapassa um século. A 

partir do contato com esse grupo fomos informados sobre a existência de um arquivo de 

manuscritos musicais, fonte para a coleta de dados com significativo potencial informativo 

sobre a prática musical local e da região. 

 Buscando entender o significado de arquivo, foi possível perceber que o termo se 

refere a “um ou mais conjuntos de documentos, de qualquer época, forma e suporte material, 

produzidos, recebidos e acumulados em processo natural, por uma Unidade no exercício de 

suas funções ou conservados para servir de referência, prova, informação ou fonte de 

pesquisa” (BERNARDES, 1998, p. 42). Belotto afirma que: 

Um fundo de arquivo é um universo arqueológico a identificar, balizar, ordenar, descrever e 

analisar de modo a possibilitar a preservação de sua organicidade, de sua integridade física, e a 

disseminação de informações extraídas de seus elementos, colocando-as em condição de 

apreensão e uso plenos (BELLOTTO, 2006, p. 13). 

 Após a identificação e localização do arquivo analisou-se a possibilidade de 

investigação do mesmo, buscando conhecer seu conteúdo, grau de conservação, tipo de uso 

entre outros. Devido ao tempo hábil de pesquisa, considerando também o de deslocamento ao 

local, foram realizadas quatro visitas ao arquivo de quatro horas cada, nas quais foi possível o 
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manuseio de documentos, leitura, digitalização de espécimes de interesse para a pesquisa e 

coleta de informações diversas. Vale ressaltar que o arquivo não é apenas constituído de 

documentos relacionados à música, mas também de outros tipos tais como livros sacros de 

cantos, livros litúrgicos, missais, literatura, e outros; manuscritos; encadernações de partituras 

populares; partituras manuscritas e impressas; cartas; jornais; revistas; manuscritos literários 

do século XVI e XVII, de pessoas influentes para época, e até cartas de contratação de serviço 

de músicos para festividades da igreja. 

 A maior parte do arquivo encontra-se conservado, em armários devidamente 

organizados e tratados, separados por sua área de conhecimento, sem muitos danos, 

ressalvando exceções, pois alguns documentos se encontram em processo de decomposição 

devido ao tempo. Muitos deles amarelados pelo manuseio, corroídos por traças e borrados 

pelas tintas e correções. 

 Em geral os documentos lá presentes datam dos séculos XIX e XX, transmitindo, em 

sua maioria, obras para ritos litúrgicos da igreja católica. Vemos essa predominância no 

Gráfico 1, cuja quantidade de manuscritos e impressos musicais, encadernações e livros 

remetentes à igreja aproximam-se de 80%. Os demais 20% se dividem em literatura, 

encadernação de música popular e jornais. 

 
Gráfico 1 – Documentos referentes à Igreja e à Literatura. 

 No Gráfico 02 é possível verificar a tipologia documental e sua proporção em relação 

aos documentos musicais, especificamente as partituras. Uma questão a se analisar é como 

este arquivo foi formado até chegar aos dias de hoje. 
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Gráfico 2 – Tipos de documentos encontrados no arquivo e sua proporção. 

 Por informação oral é sabido que o atual arquivo é fruto de diversas doações de 

documentos, sendo uma parte correspondente ao arquivo pessoal do historiador Alex 

Milagres
185

. 

 Quando o atual maestro tomou a guarda do arquivo, teve-se a ciência da sua extensão. 

Ao longo dos anos, obras e documentos foram trazidos para realização das atividades do coro. 

Este arquivo não só preserva a identidade do coral, mas é também representativo de cidades 

que circundam Lafaiete, tais como Ouro Preto, Piranga e Itaverava (MG). Segundo Pinheiro 

(2018) o arquivo foi montado a partir do desejo do Padre José Sebastião Moreira para se 

houvesse maior diversidade de músicas cantadas através de novas obras adquiridas. Regentes 

ao longo dos anos também compunham obras ou as traziam de outras cidades. 

 Para esta pesquisa selecionamos uma amostragem com papeis de música manuscritos, 

de uso no cotidiano do coro São Sebastião desde sua fundação e uma quantidade possível de 

se trabalhar considerando a delimitação de tempo na realização da pesquisa. A partir do 

contato com o arquivo e fotografar cada papel de música escolhido, buscamos analisá-los 

usando a ferramenta da Diplomática, ciência surgida da necessidade de autenticação de 

documentos, devido a falsificações destes ao longo do tempo. 

                                                           
185

 Filho de José Bonifácio Milagre e de Isaura Maria de Assis Milagre, Alex Assis Milagre nasceu em 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, a 21 de abril de 1971. Cursou Filosofia no Seminário Imaculada Conceição, 

em Campos dos Goytacazes (RJ) e graduou-se em Comunicação Social. Dedicava-se pesquisas históricas sobre a 

região de Carijós (hoje Conselheiro Lafaiete), e ao estudo da genealogia das famílias que povoaram a região. 

Membro e efetivo fundador da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete. Como músico, foi 

regente do Coro e Orquestra Regina Cœli, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, por quase dez anos,  

período em que resgatou a obra de diferentes compositores. 
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 A Diplomática visa realizar estudos sobre o objeto documento. Assim sendo 

documento pode ser compreendido como: 

Qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa. 

[...] enfim, tudo o que seja produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, 

culturais ou artísticos, pela atividade humana (BELLOTTO, 2006, p. 35). 

 Sendo assim, o conceito de documento passa a adquirir uma complexidade maior, 

possibilitando a expansão de seu campo de atuação na área científica, não ficando restrito 

apenas a algumas ciências específicas como biblioteconomia e arquivologia (FONSECA; 

FILHO, 2016). 

 A Diplomática possui dois instrumentos de análise de interesse à pesquisa documental: 

a Análise Diplomática Documental e a Tradição Documental. Em nossa pesquisa utilizamos a 

primeira ferramenta cujo objetivo é entender como os documentos são organizados 

estruturalmente e quais são seus elementos constituintes, incluindo caracteres internos e 

externos, intrínsecos e extrínsecos que compõem os diversos tipos de documentos. 

 Dentre os elementos internos da estrutura documental constam o protocolo, o texto e o 

escatocolo. Protocolo é a área do documento em sua parte superior onde, no espécime 

cartorial está o título, data, saudação, etc., enquanto que no musical podemos identificar o 

título da obra, compositor, nome de instrumento musical, etc. Já no texto, no que se refere a 

documento cartorial, identificamos elementos tais como preâmbulo, notificação, exposição, 

entre outros. No correspondente musical o texto trata da grafia da musica propriamente dita. 

O terceiro e último elemento interno, denominado escatocolo, é uma área correspondente à 

parte final do documento, onde são encontrados elementos tais como corroboração, data, 

cláusula cortês, no espécime cartorial, e no musical são observadas datas tópicas, 

cronológicas, nome de copistas entre outros. 

 Dos documentos digitalizados foram construídas listas a partir das informações 

contidas nos mesmos, tais como título das obras, compositores, datas tópicas e cronológicas, e 

numero de exemplares. Foram analisadas as duas regiões de conteúdo do documento, segundo 

a ferramenta Diplomática, a área do protocolo e a de escatocolo, constando informações como 

data, obra, função gênero e local. 
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ANÁLISE DOCUMENTAL 

 Com os dados coletados a partir da análise dos documentos musicais, teve início a fase 

de análise dos resultados da primeira parte da pesquisa. Buscou-se reunir em listas todos os 

dados de acordo com sua categoria. Produzimos listas de nomes de músicos, assim como 

localidades (data tópicas), ano (data cronológica), gênero, nome de compositores e copistas. A 

partir destas relações iniciamos a procura de fontes bibliográficas que nos proporcionassem 

alguma informação sobre os conteúdos das listas. Por último buscamos atribuir significados a 

esses dados, elencando como fundamentação teórica referenciais das Ciências da História e da 

Sociologia. 

 Notamos nesta lista que os nomes de compositores relacionados a Conselheiro 

Lafaiete é inferior aos de outras localidades. Dentre eles há os de Candido Lana, e os irmãos 

Alexandre Ramos e Arlindo Ramos. Os mesmos também tiveram atuação no coro São 

Sebastião como cantores, regentes e responsáveis, em determinada período, por esse conjunto 

documental. Como referido anteriormente este arquivo cumpre função na igreja católica, 

sendo as obras compostas para seus atos litúrgicos. Cabe destacar que há no arquivo duas 

composições musicais para os textos da paraliturgia
186

 Sermão das sete palavras
187

, 

compostas em uma diferença cronológica de seis anos pelos compositores Alxandre Ramos 

(1934) e Candido Lana (1940). Nos documentos não é possível distinguir qual dentre os irmão 

Ramos é o compositor, questão esta que deverá ser tratada pela comparação de caligrafia e 

outras referências.  

 O Gráfico 3 demonstra a relação numérica entre obras musicais, seus compositores e 

cidades nas quais as cópias foram elaboradas. A partir desta exemplificação é possível 

observar a disparidade quanto à quantidade de obras musicais produzidas em Conselheiro 

Lafaiete e aquelas provenientes de outras localidades, que representam 70% da amostragem 

documental analisada nesta pesquisa. 

                                                           
186

 Paraliturgia: Chamava-se «paraliturgia» a uma celebração paralela à liturgia: uma celebração piedosa que não 

pertence propriamente ao que a Igreja chama liturgia (sacramentos, liturgia das horas, sacramentais, etc.), mas 

que se lhe assemelha na sua estrutura e textos. Durante alguns anos, deu-se este nome ao que hoje se prefere 

chamar «actos de piedade» (Cf. SC 13): celebrações como as penitenciais, sem sacramento, a Via-sacra, o 

Rosário, as celebrações da Palavra e outras. Disponível em <http://www.litu 

rgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=326>, acessado em 20/04/2018. 
187

 Esse sermão, pregado no meio da tarde de Sexta feira Santa, lembra e medita sobre as últimas palavras, frases 

ou logias de Jesus, no Calvário, antes de sua morte. AQUINO, Prof. Felipe. Disponível em <http://cleofas.co 

m.br/quais-sao-as-7-palavras-do-sermao-das-7-palavras/>, acessado em 12/05/2018. 
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Gráfico 3 – Proporção quantitativa entre compositores e obras no arquivo de Conselheiro 

Lafaiete. 

 Após análise do gráfico vemos que as obras musicais em Lafaiete, ou pelo menos as 

músicas aqui tocadas, proviam em massa de outras localidades. Mas Lafaiete não obstante das 

demais cidades mineiras, devido ao catolicismo e à igreja atuante, também demandou uso de 

tais obras, mesmo que quantitativamente inferior às demais. Inúmeros podem ser os motivos 

causadores deste fato, mas a partir dos documentos analisados inferimos outra ótica sobre os 

mesmos. Com os dados apresentados no Gráfico 4 constatamos, a partir da análise dos 

documentos pela ferramenta da Diplomática, que 81,6% dos documentos analisados nesta 

pesquisa são provenientes de outras localidades e apenas 18,4% são pertencentes a 

Conselheiro Lafaiete. Diante esse aspecto notou-se que a cidade de Lafaiete foi, 

aparentemente, consumidora da produção de um polo musical maior. Sabemos que estas obras 

musicais chegaram à cidade por meio de regentes e músicos que atuaram frente ao Coro São 

Sebastião. 
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Gráfico 04 – Cidades representadas no arquivo de Lafaiete em uma relação proporcional de 

obras musicais. 

 Para melhor entendermos este contraponto observemos em números os dados 

apresentados. Lembrando que os mesmos foram levantados a partir dos documentos 

analisados, quanto às datas tópicas manuscritas nos mesmos. 
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Tabela 1 – Relação de localidades, compositores, copistas, e obras 

 Compositor Copista Nada Consta Total de Obras 

Sem localidade 07 03 - 10 

Lagoa Dourada 02 01 - 13 

C. Lafaiete 03 02 - 11 

S. J. del-Rei 01 00 - 06 

Carandaí 00 01 - 01 

Piranga 01 00 - 01 

Ouro Preto 01 01 - 01 

Diamantina 01 00 - 01 

Vila Nova de Lima 01 00 - 01 

Dores do Campo 00 00 - 01 

Mar de Espanha 00 01 - 01 

Apenas textos Musicais 00 00 07 07 

 Vale ressaltar que as obras cujas datas tópicas constam a cidade de Conselheiro 

Lafaiete registram nas fontes que as transmitem, nomes que entendemos serem de 

compositores locais. 

 A amostragem documental selecionada para este estudo revela um predomínio de 

cópias produzidas na primeira metade do século XX, além de alguns exemplares do final do 

XIX. Neste recorte percebe-se facilmente a influência da banda de música considerando a 

presença, nas fontes musicais, de instrumentos típicos a ela, tais como o saxhorn e a tuba, 

juntamente a violinos, harmônio e vozes humanas, gerando uma orquestração própria daquela 

sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a realização desta pesquisa os nomes de Alexandre Ramos, Arlindo Ramos e 

Cândido Lana obtiveram destaque por se tratar de músicos de Conselheiro Lafaiete e, 

principalmente, pela atuação enquanto compositores. Tanto os irmãos Ramos como Cândido 

Lana possuem forte indícios de uma participação relevante na vida musical local, fato 

evidenciado pelo registro de seus nomes em diversas fontes musicais. Para além da atuação 
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enquanto músicos integrantes do Coro e Orquestra São Sebastião, assim como seu regente, a 

amostragem desta pesquisa evidenciou uma produção de obras sacras e religiosas autorais dos 

três nomes entre a década de 1930 e a de 1950. Como exemplo, cada um foi autor de música 

para o texto do Sermão das sete palavras, o que nos leva a crer se tratar de cerimônia de 

grande apreço público à época, possível fato motivador para tanto. 

 O Coro e Orquestra São Sebastião, desde sua fundação, vem atuando em ritos 

litúrgicos e paralitúrgicos da Igreja Católica, o que provoca a demanda por obras musicais que 

atendam às necessidades de seu cotidiano. Considerando este fato, inferimos que ter a obra 

musical com o texto próprio, seja qual for o compositor, tem maior relevância sobre uma obra 

inédita, composta, por exemplo, por um compositor local. 

 Observamos também, a partir da análise dos dados, que os compositores de 

Conselheiro Lafaiete, nesta amostragem, só criaram música para textos paralitúrgicos, tais 

como novenas de santos e devoções populares. A maior quantidade de obras de compositores 

de outras localidades no arquivo do Coro e Orquestra São Sebastião, pode ser entendida como 

um aproveitamento de um repertório já consolidado e difundido na região, não havendo, 

portanto, a necessidade de novas obras. 

 Acreditamos que novos estudos sobre a prática musical em Conselheiro Lafaiete e 

região contribuirão para um maior enriquecimento e esclarecimento de suas dinâmicas, 

características, relações e, por fim, a construção da histórica da música em Minas Gerais. 
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ESTUDO DE CÓPIAS MUSICAIS QUE TRANSMITEM A OBRA 

MELODIA FÚNEBRE DO COMPOSITOR SÃO-JOANENSE JOSÉ LINO 

DE OLIVEIRA FRANÇA (1893-1952) 
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188
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RESUMO: 

As cópias musicais, em contraponto aos originais, estão em maior quantidade nos arquivos de orquestras, bandas 

e corais. A música de José Lino de Oliveira França (1893-1952) possui expressiva quantidade de fontes em São 

João del-Rei e região, evidenciando sua popularidade e relevância no cenário musical local e regional. Este 

artigo tem como principal finalidade desenvolver análises dos documentos que transmitem a obra Melodia 

Fúnebre de autoria de José Lino de Oliveira França, localizados no arquivo musical pertencente à Banda 

Municipal Santa Cecília de São João del-Rei. Através de ferramentas da ciência da Diplomática, a pesquisa 

busca descrever aspectos gráficos nas fontes da obra acima mencionadas, cópias estas produzidas por músicos da 

região. Espera-se com esse trabalho produzir novos subsídios para o desenvolvimento da pesquisa musicológica 

no Campo das Vertentes e em Minas Gerais. 

Palavras-chave. Arquivos musicais; Diplomática musical; José Lino de Oliveira França; Melodia fúnebre. 

INTRODUÇÃO 

 Cópias musicais são igualmente relevantes e funcionais quando se trata de escrever a 

história da música. Se o original é a gênese do registro gráfico, diretamente produzido pelo 

compositor da obra, a cópia permite, entre muitos outros, a constatação de aspectos do 

processo de difusão musical, especialmente no que tange à recepção e apropriação de uma ou 

mais músicas. Cópia documental, incluindo a categoria musical, possui os objetivos de 

representar um original e/ou de substituí-lo quando já não existe mais (BELLOTTO, 2006, p. 

109). Tanto a cópia como o original pode ser entendida igualmente como fonte que transmite 

uma ou mais obras musicais. 

 Analisar cópias de composições musicais de José Lino de Oveira França, 

especialmente de sua Melodia fúnebre, localizadas no arquivo da Banda Municipal de São 

João del-Rei, propicia a oportunidade de se investigar aspectos do processo de confecção 

deste tipo documental, considerando traços paleográficos externos e internos, contribuindo 

com um melhor entendimento sobre a dinâmica musical local e regional. Até o momento não 

                                                           
188

 Graduada, jessica_depmusica@hotmail.com 
189

 Doutor, Universidade Federal de São João del-Rei, modestofonseca@hotmail.com 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

322 

há qualquer informação sobre a existência dos originais desta obra pelo compositor nos 

arquivos conhecidos em São João del-Rei. 

BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA 

 Atendendo às necessidades culturais do município de São João del-Rei – MG, em 

1967 o então prefeito Milton Viegas aprova a lei de criação da banda (Lei nº 988) de 7 de 

Dezembro que, na ocasião, ficava sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

Conforme lavrado em documento solicitado à Secretaria de Cultura, no parágrafo 4º do Art. 

185 a prefeitura autoriza criar uma banda formada por operários e funcionários músicos. 

 Por ser uma instituição de cunho municipal, o músico ganhava o direito de receber 

uma ajuda de custo para exercer sua função na banda, como hoje chamamos popularmente de 

„bico”. Em Maio de 1968 através do Decreto nº 452 e Lei nº 988, o então prefeito Viegas 

declara criada a banda que tem por objetivo incentivar o gosto pela arte, servir ao município 

de São João del-Rei abrilhantando eventos culturais, datas cívicas, festas tradicionais no 

município, inaugurações de obras e demais festas promovidas pela municipalidade, além de 

promover concertos ao longo do ano. Firmado decreto, muitas exigências foram impostas pela 

prefeitura bem como: uso apropriado de uniformes em todas solenidades; conservação dos 

instrumentos e demais materiais pertencentes à banda; disciplina dos músicos durante os 

ensaios ficando essa encarregada pelo mestre da banda, entre outras. 

 No ano de 2008, a banda Municipal Santa Cecília completou quarenta anos de 

atividades ininterruptas e no decorrer desses anos 11 músicos ocuparam o cargo de regente, 

são eles: Everaldo dos Santos (1º sargento do exército); Francisco Raimundo dos Santos; 

Walter Lopes; Alvacir Trindade; Geraldo Bombardino; Sr. Alvibar; Francisco Mangabeira; 

João Augusto Reis; Aquiles Rios e José Pereira. Em 1983 este último deixa a batuta e José 

Antônio da Costa assume a liderança da corporação exercendo o trabalho até os dias atuais, 

juntamente com o contramestre Daniel Willian do Nascimento. 

 Atualmente a corporação conta com aproximadamente trinta músicos em seu efetivo, 

atendendo todas e quaisquer necessidades sujeitas à prefeitura municipal, como dito 

anteriormente. Os ensaios são realizados duas vezes por semana em sua sede localizada no 

centro da cidade de São João del-Rei, nas dependências do Colégio Nossa Senhoras das 

Dores. A maioria dos músicos exerce outras atividades remuneradas, pois a “gratificação” 
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proveniente do exercício como instrumentista não atende a todas as necessidades financeiras 

dos componentes. 

JOSÉ LINO DE OLIVEIRA FRANÇA 

 Sebastião Cintra informa que o músico e compositor José Lino de Oliveira França 

faleceu em 30 de setembro de 1952, e sua data de nascimento é estimada por volta do ano de 

1893 em São João del-Rei (CINTRA, 1982, p. 411). Em sua formação musical consta que foi 

discípulo de flauta do compositor são-joanense Luiz Batista Lopes (1854-1907), igualmente 

tocava o instrumento bombardino e exerceu na Banda do 51º Batalhão de Caçadores, em São 

João del-Rei, a função de contramestre (FILHO, 2003, p. 103). Além de músico e militar, 

“exerceu a profissão de Cabelereiro [...] e atuou na Sociedade de Concertos Sinfônicos” 

(CINTRA, 1982, p. 411). Com ampla atuação no cenário musical são-joanense, pertenceu 

tanto ao quadro de músicos da Orquestra Ribeiro Bastos, tocando bombardino, como ao da 

Orquestra Lira Sanjoanense respectivamente (NEVES, 1987, p. 185). Sua música está 

presente no repertório atual de corporações musicais de São João del-Rei como a Banda 

Teodoro de Faria, fundada em 1902, Banda Municipal e Banda de Matozinhos, as quais 

também preservam seus originais manuscritos, assim como cópias diversas, em seus 

respectivos arquivos. Sua Melodia fúnebre, objeto de análise desta pesquisa, possui edição 

publicada em 2003 (FILHO, 2003, p. 105). 

MELODIA FÚNEBRE: 

 Na literatura musical não raramente encontramos títulos de obras iniciando com o 

termo melodia, artifício este que pode gerar a expectativa de estarmos diante a uma 

composição musical com maior ênfase em sua estrutura melódica. Na literatura musical 

brasileira destacamos como exemplo a Melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos (1887-

1959), e Melodia (1894) de Alberto Nepomuceno (1864-1920) (CORRÊA, 1985, p. 13), e 

com o título Melodia compositores estrangeiros tais como Antonín Dvorák, Franz Schubert, 

Claude Debussy, Ottorino Respighi além de muitos outros. No arquivo da Orquestra Lira 

Sanjoanense, em São João del-Rei, encontramos alguns exemplos na produção local. Dentre 

eles podemos citar duas composições de João Feliciano de Souza (1861-1925)
190

, Melodia 
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ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

324 

para orquestra de cordas e Melodia aprés dix ans para violino e piano, Melodia de João 

Francisco da Matta (1840?-1909)
191

, e Melodia para ofertório de Levy dos Reis Rodrigues
192

. 

 Na música de José Lino de Oliveira França em questão, o termo melodia é seguido da 

expressão fúnebre, o que confere a ela um caráter associado à morte e seus aspectos 

contextuais tais como a vigília, traslado e sepultamento de um corpo. O título Melodia 

fúnebre se aproxima do gênero musical Marcha fúnebre podendo, inclusive, ter as mesmas 

características composicionais. Em São João del-Rei a música Melodia fúnebre de José Lino é 

tocada em acompanhamento a procissões e é percebida como uma marcha fúnebre. 

ANÁLISE DAS CÓPIAS 

 A amostragem documental selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa inclui 

um conjunto de seis cópias da obra Melodia fúnebre, todas partes específicas para os 

instrumentos trombone 1º e 2º. Na edição publicada, à qual tivemos acesso, a obra está escrita 

para requinta, três clarinetas (si bemol), saxofone alto, saxofone tenor, dois trompetes (si 

bemol), três saxhorns (mi bemol), três trombones (dó), eufônio (dó) e baixo (si bemol) 

(FILHO, 2003, p. 105). A opção pelas partes de trombone permite igualmente uma análise 

comparativa entre as mesmas, considerando, inclusive, a semelhança de escrita musical entre 

o 1º e o 2º, quando será oportuno confrontar o resultado final dos diferentes copistas. 

 O conjunto de cópias apresenta seis diferentes fontes, cada qual por um copista 

distinto, em datas variadas, quando estas estão registradas no documento. Em seguida 

apresentaremos a análise de cada item documental. 

Fonte 1 – Cópia xerográfica de parte para segundo trombone: trata-se de fotocópia de cópia 

manuscrita simples ou livre
193

, caracterizada pela ausência do nome de seu copista, na qual 

consta na área de protocolo do documento o enunciado diplomático “Melodia fúnebre Por 

José Lino de Oliveira França / 23/2/9[?]6 / 2º Trombone”. Esta cópia está afixada sobre uma 

folha onde consta em sua parte superior a informação “2º trombone”. Na mesma há o registro 

de música apenas no recto do fólio, e na área de escatocolo
194

, ou protocolo final, e consta 

diplomaticamente a data tópica “S. João del-Rey”. Considerando a imagem fotocopiada, é 
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possível perceber que a cópia matriz apresentava sinais de desgastes exógenos, tais como o 

rasgo (FIGUEIREDO, 2004, p. 21), observando-se igualmente tentativas de conserto daqueles 

com emendas diversas. 

Fonte 2 – Cópia xerográfica de parte para 2º trombone: esta é uma fotocópia de cópia 

manuscrita autêntica, na qual consta o nome, um sobrenome neste caso, do copista: Chagas, 

localizado no escatocolo do documento, ou seja, é uma cópia autenticada por quem a produziu 

ou a confeccionou. Possui como enunciado diplomático no protocolo “2º trombone em Ut 

Melodia Funebre Por José Lino de O. França”. Não há a data tópica, tal como na anterior, mas 

apresenta o ano (data cronológica) de [19]91 frente ao sobrenome do copista. 

Fonte 3 – Cópia manuscrita de parte de 2º trombone: tal como a anterior é uma cópia 

manuscrita autêntica, caracterizada pela presença do nome do copista: José Walter na área do 

protocolo, no qual consta o seguinte enunciado diplomático: “De José Lino de Oliveira França 

/ Melodia Fúnebre cópia por José Walter / 2º Trombone”. 

Fonte 4 – Cópia manuscrita de parte de 2º trombone: esta fonte manuscrita não possui 

qualquer nome de pessoa, nem datas cronológicas e tópicas. Pela ausência do nome de um 

copista ela se caracteriza como cópia simples. Em seu protocolo há o enunciado diplomático: 

“2º Trombone Melodia Funebre”. 

Fonte 5 – Cópia impressa de parte de trombone (sem identificação): tal como a anterior trata-

se de cópia simples, confeccionada em programa de escrita musical em computador. Não 

registra nome do compositor, do copista, assim como das datas cronológica e tópica. Por 

comparação pode ser considerada como parte para o 1º trombone. Em seu enunciado 

diplomático no protocolo consta: “Trombone Melodia Funebre”. 

Fonte 6 – Cópia manuscrita de parte para 1º trombone: este documento é uma fonte com 

cópia autêntica, a qual registra o sobrenome de seu copista: Bosco. No protocolo consta o 

enunciado diplomático: “1º Trombone Melodia Fúnebre / “Por. J. Lino O. França””. No 

escatocolo há a seguinte informação: “3º SGT Bosco 20-03-90”. 

 Nesta amostragem documental verificamos que uma metade exata (50%) corresponde 

à categoria cópia simples, ou livre (1, 4 e 5), pela ausência de registro do copista, e a outra à 

cópia autêntica, constando o registro de seus respectivos copistas (2, 3 e 6). Cabe destacar que 

a cópia impressa (5) e produzida em programa de computador, ou seja, confeccionada nas 
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últimas décadas, revela tendência em manter ausente o nome do compositor, algo comumente 

observado em espécimes documentais já nos séculos XVIII e XIX. É possível afirmar, de 

forma especulativa, que o copista que a produziu teve a intenção de conservar as principais 

características de uma matriz por ele utilizada, na qual já não constava o nome do compositor. 

 No que diz respeito ao registro de data cronológica, esta informação consta em três 

fontes (1, 2 e 6). Apesar da dificuldade de leitura do dígito correspondente à década na 

primeira fonte, que pode ser “3” (Figura 1) e o ano seria [1]936, acreditamos em uma 

manutenção e prática desta obra no repertório das bandas de música locais, e possivelmente 

da região, por mais de uma década, isto considerando o ano de [19]90 e de [19]91 nas demais 

fontes, além da forma de escrita da data tópica “S. João del-Rey” com “y” constante na 

primeira, e que nesta amostragem é o único registro identificado. 

 

Figura 1 – fragmento da cópia 1 com destaque para o registro de data cronológica. 

 Uma análise na área de protocolo nos documentos da amostragem desta pesquisa, 

porção superior da parte musical onde, de forma geral, se encontram título, nome de 

compositor e instrumento musical, ocorrem basicamente duas soluções: 

 Título centralizado com nome do instrumento à esquerda 

 Título à esquerda e nome do instrumento e do autor à direita 

 As fontes 1 e 3 (Figura 2) são coincidentes no segundo caso. Aparentemente o copista 

José Walter teve acesso a cópias mais antigas, podendo estar dentre elas espécimes da Fonte 

1. 
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Figura 2 – Protocolo das Fontes 1 e 3. 

 Da mesma forma é possível constatar semelhanças entre as fontes 1 e 3 na área de 

conteúdo do documento, ou seja, no texto musical (Figura 3). Lições
195

 tais como as ligaduras 

de expressão, sinais de dinâmica e reguladores estão posicionados de forma idêntica nos dois 

exemplos. 

 

 

Figura 3 – Cinco primeiros compassos das Fontes 1 e 3 respectivamente. 

          O mesmo não é observado nos cinco primeiros compassos das Fontes 2 e 4 (Figura 4), 

na qual foram suprimidos os reguladores e o segundo sinal de dinâmica (Fonte 4). 

                                                           
195

 Lições são componentes de um texto musical (qualquer porção ou segmento) e podem ser substanciais 

(imprescindíveis para o sentido do texto) e acidentais (não determinantes do sentido do texto) (FIGUEIREDO, 

2004: 17). 
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Figura 4 – Cinco primeiros compassos das Fontes 2 e 4. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo permite perceber a amplitude de possibilidades na abordagem analítica de 

fontes musicais. Uma amostragem pequena, tal como neste caso, é fonte de dados suficientes 

para aferir indicativos e tendências. Dentre elas a presença de cópias simples, sem indicação 

de autoria, e autêntica, com o nome do copista, em detrimento a outras categorias como a 

imitativa e a autógrafa. Através da análise de outras amostragens o cotejamento de seus 

respectivos resultados poderá realçar esta ou aquela tendência, revelando, paulatinamente, 

características identitárias diversas. 

 Outro aspecto observado neste estudo é a prática de não registrar o nome do 

compositor na cópia. Prática comum flagrada em boa parte das cópias conhecidas é notória 

constatar tal procedimento em uma cópia moderna, realizada em programa de computador. A 

manutenção de obras no repertório é algo perceptível. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª ed. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

CINTRA, Sebastião de Oliveira. Efemérides de São João Del-Rei. 2ª ed. Belo Horizonte: 

Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1982. 

COELHO, Eduardo Lara. Coalhadas e rapaduras: estratégias de inserção social de 

músicos negros em São João del-Rei (século XIX). Resende Costa: AMIRCO, 2014. 

CORRÊA, Sérgio Alvim. Alberto Nepomuceno: catálogo geral. Rio de Janeiro: Fundação 

Nacional da Arte / Instituto Nacional de Música/Projeto Musical Brasileiro, 1985. 



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

329 

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. Música Sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e 

XIX: teorias e práticas editoriais. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2004. 

FILHO, Paulo Rodrigues de Miranda (Coord.). Músicas de festividades de São João del-

Rei: Banda Teodoro de Faria. São João del-Rei: Universidade Federal de São João del-Rei, 

2003. 

NEVES, José Maria. A Orquestra Ribeiro Bastos e a vida musical em São João Del-Rei. 

Tese de Concurso para professor titular. Centro de Letras e Artes. Rio de Janeiro: 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 1987. 

SOBRINHO FILHO, Antonio Tenório; FONSECA, Modesto F. Chagas. Tradição 

Diplomática Documental: aplicação e adaptação conceitual/terminológica de uma ferramenta 

da musicologia diplomática. In: Encontro de Musicologia Histórica do Campo das 

Vertentes, v. 1. São João del-Rei: Universidade Federal de São João del-Rei, 2018, p. 151-

161. 

  



ANAIS DO II ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

330 

A MÚSICA PARA A PROCISSÃO DO ENTERRO DA SEXTA-FEIRA 

SANTA: ANTIGOS SONS EM UMA NOVA PAISAGEM SONORA 

Anderson Ferreira de Souza
196

 

Modesto Flávio Chagas Fonseca
197

 

RESUMO: 

Delinear os sons presentes na paisagem sonora da Procissão do Enterro em São João del-Rei na 

contemporaneidade e os contraponto com as sonoridades do passado traz várias indagações, como por exemplo: 

quais as estratégias utilizadas atualmente para a manutenção de uma cerimônia com mais de duzentos anos de 

permanência em São João del-Rei. A cerimônia consta em seu protocolo da prática de músicas e textos próprios 

executados por coro a quatro vozes, solo a capella (Canto da Verônica) e o canto das três mulheres (Heus!), 

todas composições de Manoel Dias de Oliveira cantados pela Orquestra Ribeiro Bastos ao longo da procissão do 

enterro em locais predeterminados ao longo do percurso. A pesquisa tem como base fontes documentais, dentre 

as quais partituras, fotografias, registros literários, iconografia entre outros. 

Palavras-chave. Procissão do enterro; Paisagem sonora; Manoel Dias de Oliveira. 

INTRODUÇÃO 

 Transcrever a paisagem sonora da Procissão do Enterro da Sexta Feira da Semana 

Santa em São João del-Rei entre os séculos e saber quais sons advindos do passado se 

constituem ainda presentes nessa paisagem estão dentre os objetivos dessa pesquisa. Murray 

Schafer (2001) considera como paisagem sonora “qualquer porção do ambiente sonoro vista 

como um campo de estudos. O termo pode referir-se a ambientes reais ou a construções 

abstratas como a composição musical” (SCHAFER, 2001, p. 366). 

 Tomé Portes del-Rei, descendente de tradicional família originária de Portugal, 

segundo o genealogista Silva Leme (1903) “de nobreza comprovada”, e com um ramo 

radicado no Brasil desde 1562, foi o primeiro povoador do Rio das Mortes e o responsável 

pela fundação do arraial que deu origem a São João del Rei (GUIMARÃES, 1996, p. 99). 

 Realizada desde os momentos das perseguições aos cristãos atenuaram, a Semana 

Santa é a representação dos “fatos mais importantes da vida de Jesus” (SILVA, 1950, p. 66-

67). Tendo início no Domingo de Ramos, é na Sexta-feira que se realiza um conjunto de 

cerimônias de forte apelo dramático com foco na paixão e morte de Jesus Cristo sendo elas o 

Sermão das Sete Palavras, Adoração da Cruz, Sagrada Comunhão e Descendimento da Cruz 
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(CATEDRAL, 1997, p. 328-367). A parte final desta última cerimônia é a realização da 

“Procissão do Enterro” que se encerra com o sepultamento do Senhor Morto (CATEDRAL, 

1997, p. 368). 

 Tendo em vista o uso da música de Manoel Dias de Oliveira, compositor setecentista 

de Tiradentes, a Procissão do Enterro em São João del-Rei tem origens no século XVIII e sua 

prática é observada na atualidade, sendo cerimônia concorrida por grande público. A 

permanência no século XXI de uma tradição de origens da Idade Média (CASTAGNA, 2000, 

p. 227) requer análise criteriosa que possibilite uma percepção lógica que esclareça os 

significados e mecanismos de sua manutenção. 

 A cerimônia da Procissão do Enterro em São João del-Rei inicia seu roteiro nas 

escadarias da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e percorre diferentes ruas do centro 

histórico da cidade. A Procissão ora se encontra em ambientes de amplo espaço físico, com 

maior distanciamento das construções, largos como o da Igreja de São Francisco de Assis, e 

ora em ruas estreitas com o espaço para a passagem de um carro a cada vez e maior a 

proximidade entre as construções, a exemplo da Rua Arthur Bernardes. 

 A música realizada durante a Procissão do Enterro é constituída de diferentes 

formações vocais. A de maior impacto é o Canto da Verônica, por uma única cantora a 

capella (sem qualquer tipo de acompanhamento), que o faz sobre pequeno banco de madeira. 

Na medida em que a melodia, de marcante caráter plangente, se desenvolve a intérprete 

desenrola um pano com a imagem do rosto de Jesus Cristo. Esta representação é realizada em 

diversos momentos no processo da Procissão e seu resultado sonoro, assim como dos 

quartetos e trio vocais, variam em consequência aos diferentes ambientes acústicos nos quais 

ocorre a performance. 

 A moderna sociedade produz grande variedade de sons provenientes de avanços 

tecnológicos ao longo da história da humanidade. Motores de diversos veículos, 

amplificadores de sons, buzinas e sirenes são alguns dos sons do nosso cotidiano e estão 

presentes em via pública. Um claro momento de conflito da Procissão do Enterro em São João 

del rei é quando essa se aproxima de setores urbanos com maior concentração de comércio de 

serviços e produtos para degustação, com mesas e cadeiras posicionadas já em via pública. 

Nestes ambientes há, geralmente, música amplificada, mecânica ou com artista presente, o 

que leva aos clientes a necessidade de, no ato do diálogo, produzir sons em volume alto. No 
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dia em que se realiza a Procissão do Enterro sequer são tocados os sinos das igrejas. Há todo 

um empenho, por parte de seus participantes e seguidores, em destacar a mítica sepulcral com 

o silêncio reflexivo e respeitoso, postura também observada em outras sociedades (SOUZA, 

2008, p. 2008). 

 Diante de tal cenário, objetivamos compreender como diferentes estratos, temporal, 

social e sonoro, conseguem coexistir, dividindo, praticamente, o mesmo espaço público 

verificando em que medida a música praticada durante a Procissão é afetada. Esta pesquisa 

visa da mesma forma, compreender as razões que fundamentam o contínuo uso de obras 

musicais, compostas ainda no século XVIII em um ambiente sonoro do século XXI 

completamente alterado em relação aos anteriores e a permanência do rito em si ao longo dos 

séculos. 

 Todo o contexto será analisado partindo do conceito de paisagem sonora desenvolvida 

por Murray Schafer (1991), ferramenta capaz de propiciar a percepção sonora de uma 

sociedade, gerando categorias que permitem organizar e caracterizar tipos sonoros, dados 

fundamentais para a aplicação de análise de significados. 

 A pesquisa se deu através da descrição da cerimônia, da música e do roteiro urbano 

pela qual a procissão percorre. Análise dos aspectos observados e sua interpretação. Análise 

de documentação (cartorial e eclesiástica), fotografias, depoimentos em jornais de época, para 

inferirmos sobre possíveis paisagens, vídeos amadores, profissionais postados no canal You 

Tube, assim como inventariar as sonoridades relativas a Procissão do Enterro na Sexta-Feira 

Santa. 

IGREJA CATÓLICA 

 No período colonial as atividades culturais e sociais eram centralizadas na Igreja 

donde se explica o grande número de irmandades religiosas, igrejas, capelas e oratórios em 

desproporção com a população existente na vila, se cotejada por critérios atuais 

(GUIMARÃES, 1996, p. 77), outro fator relevante no século XVIII as Ordens Primeiras 

foram proibidas de se instalarem em Minas Gerais para evitar o extravio do ouro sendo assim 

houve uma difusão das ordens terceiras no estado. 

 Em São João del-Rei “no século XVIII foram fundadas várias irmandades religiosas. 

A primeira a ser criada foi a de N.S do Rosário e São Benedito „dos homens pretos‟, em 1708, 
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que possivelmente praticava seu culto na capelinha primitiva de N.S. do Pilar, pois não se tem 

notícia de outra no arraial” (GUIMARÃES, 1996, p. 77). 

 A mais remota notícia que se tem sobre música em São João del-Rei é de 1717, 

quando um grupo de músicos recepcionou, no posteriormente conhecido como Alto do 

Bonfim, o governador da Capitania das Minas Gerais, Dom Pedro de Almeida Portugal. 

Nessa mesma ocasião músicos e cantores realizaram solene Te Deum na Matriz do Pilar, 

ainda então no Morro da Forca. No decorrer do século são encontrados vários registros sobre 

atividades musicais em que fica demonstrado que os músicos não eram simples amadores, 

pois recebiam pagamento pelo trabalho (GUIMARÃES, 1996, p. 81). 

 Irmandades, ordens terceiras e confrarias compostas por homens e mulheres são 

organizações populares fraternidade as quais são responsáveis pela manutenção e conservação 

dos templos. No século XVIII as mesmas foram as responsáveis pela construção dos templos 

em São João del-Rei em especial as mesmas continuam atuantes em suas funções 

especialmente com o zelo patrimonial a manutenção e promoção das festas religiosas. 

A SEMANA SANTA 

 O rito católico chega ao Brasil já com o aparato musical e surge a necessidade de 

haverem compositores musicais para prover a referida música. A Semana Santa demandou 

muitas composições devido à sua grande quantidade de cerimônias. Ela inicia no Domingo de 

Ramos e se encerra no Domingo da Ressurreição. Destacam-se os Ofícios de Trevas de 

Quarta-feira, Quinta-feira e Sexta-feira, além do conjunto de cerimônias na Sexta-feira, dentre 

elas a Procissão do Enterro de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João del-Rei é dos poucos 

lugares onde se preserva o uso do latim e do Canto Gregoriano nas cerimônias. 

 A música para a Procissão do Enterro foi composta por Manoel Dias de Oliveira, o 

qual prestou serviços para diversas irmandades em São João del-Rei e região. Sua composição 

musical para a Procissão do Enterro inclui os seguintes textos: Spiritus cordis nostri, Heu 

Salvator noster, Pupilli facti sumus, Ovos omnes, Cecidit corona e Sepulto Domino, música 

escrita para quatro vozes sem acompanhamento de instrumento tendo o chamado Canto da 

Verônica para uma voz solo. 

 Manoel Dias de Oliveira (1735?-1813?) foi compositor e regente. Viveu na Vila São 

José del-Rei (atual Tiradentes), onde estudou com o organista Lourenço Dias de Oliveira (?-
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1760), homem branco e provavelmente seu parente ou até seu pai. Em 1766 foi nomeado 

Capitão de Ordenança de Pé dos Homens Pardos e Libertos de São José do Rio das Mortes e, 

em 1769, já usava a patente de alferes, ano em que começou a compor e reger música para as 

irmandades da vila. Atuou também em localidades próximas como São João del-Rei, Prados e 

Congonhas do Campo. De sua produção conservaram-se cerca de trinta obras a maioria delas 

sacras em latim e em português, existindo também algumas profanas em português. Entre as 

principais obras: Miserere para contralto solo, 4 vozes e órgão, Visitação das Dores para oito 

vozes e instrumentos, Motetos de Passos para oito vozes e instrumentos, Sábado Santo, Te 

Deum em lá menor, Visitação dos passos para oito vozes e instrumentos. 

 O conjunto musical responsável em executar a música da Semana Santa é a Orquestra 

Ribeiro Bastos, fundada, conforme a tradição oral, em 1790. Há indícios de que estava em 

atividade já em 1786, quando seu diretor seria José Francisco Roma e pode ser ainda mais 

antiga (1755?), mas sua existência só é atestada com segurança a partir de 1840, surgindo 

possivelmente como uma dissidência da Orquestra Lira Sanjoanense. A orquestra se dedicava 

principalmente a atender à demanda por música sacra nas atividades das irmandades com as 

quais mantinha contrato, mas também atuava em festividades organizadas pelo Senado da 

Câmara. Seu nome homenageia Martiniano Ribeiro Bastos que dirigiu a orquestra de 1860 a 

1912 (RESENDE, 2011, p. 59-120). 

 A orquestra é uma das mais antigas do Brasil, ainda em atividade, mantendo seu 

espírito original de dedicação à música sacra com um repertório antigo e moderno 

privilegiando peças brasileiras dos séculos XVIII e XIX, fazendo apresentações em serviços 

religiosos e festividades. Seus integrantes são voluntários amadores e profissionais que não 

recebem remuneração. Conta com um coral e preserva um arquivo musical com obras que vão 

do século XVIII até atualidade (RESENDE, 2011, p. 59-120). 

A SEXTA-FEIRA SANTA 

 Na Sexta-feira Santa a Igreja Católica celebra a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus 

Cristo em São João del-Rei, em especial na Catedral Basílica N. S. do Pilar, cerimônia 

marcada por intensa programação. Às oito horas da manhã é realizado o Ofício de Matinas e 

Laudes com a presença da Orquestra Ribeiro Bastos e o coro dos Coroinhas da Catedral, ao 

meio dia e meia o Sermão das Sete Palavras, seguindo às 15:00h com a solene Ação litúrgica 

e às 20:30h o Descendimento da Cruz. Assim como no Ofício a orquestra se faz presente em 
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todas as cerimônias executando um vasto repertório de compositores do século XVIII. Todas 

as cerimônias invocam os fiéis ao recolhimento e ao silêncio memorando a morte de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

O DESCENDIMENTO DA CRUZ 

 A cerimônia mais concorrida da Sexta-feira Santa tem início às 20:30h. Trata-se do 

Descendimento da Cruz, realizado na escadaria da Igreja das Mercês, isto antes de se iniciar o 

sermão na mesma escadaria, onde está o Cristo crucificado e ladeado pelos ladrões e as 

imagens de Nossa Senhora, Maria Madalena e João Evangelista em um andor. Pessoas 

fazendo uso de vestes remetendo ao Antigo e ao Novo Testamento constituem o figurado. 

Numerosas irmandades com suas insígnias, autoridades, homens e mulheres de relevância 

social tomam suas lanternas em mãos. Do coro da Orquestra Ribeiro Bastos, provém uma 

soprano representando a Verônica a qual, segundo a tradição da igreja católica, enxugou o 

rosto de Cristo, além de três cantoras representando as santas mulheres; tanto o Canto da 

Verônica e das santas mulheres e os motetos são do compositor Manoel Dias de Oliveira. No 

traje dessas mulheres todas usam véus cobrindo suas faces, luvas e vestido preto, os 

integrantes da orquestra fazem uso do preto. 

 Antes de iniciar o sermão o coro canta a capella o Spiritus cordis nostri (O Cristo 

Senhor sopro de nosso coração ou de nossa vida), e após, prosseguindo o Descendimento, os 

sacerdotes que representam José de Arimatéia e Nicodemos seguindo as palavras do pregador 

vão retirando o Cristo da Cruz, colocando-o junto de sua mãe. É quando é realizado o canto 

das santas mulheres Maria Madalena, Maria de Cléofas, Maria Salomé elas cantam Heu, 

Salvator noster (Ai, Senhor nosso Salvador) a seguir o coro canta o Pupili Facti Sumus 

(Tornamos órfãos) seguindo a Verônica faz o seu primeiro solo O vos omnes qui transit per 

viam (Oh vos todos que passais pelo caminho). Em sequência o coro canta o Cecidit corona 

(Caiu a coroa de nossa cabeça), e apenas ao chegar à catedral o coro canta o Sepulto Domino 

(Sepultado o Senhor). Ao longo da procissão se canta sete vezes o canto das santas mulheres 

Heu seguindo o moteto Pupili Facti sumus, o Canto da Verônica seguindo o moteto Cecidit 

Corona em locais pré-dispostos. 

A PROCISSÃO DO ENTERRO 

 A procissão simboliza o translado do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e segue em 

formato de cortejo fúnebre. Irmandades com suas insígnias, figurado, o coro da Orquestra 
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Ribeiro Bastos, homens e mulheres com lanternas em punho ladeando o esquife de Nosso 

Senhor Morto e do andor com as três imagens Maria Madalena, Nossa Senhora e João 

Evangelista, as matracas e o incenso pedem passagem em meio a multidão muitos fiéis e 

turistas ficam aglutinados nas calçadas. Ao final do cortejo segue a Banda Theodoro de Faria 

executando a Marcha da paixão do compositor Ireneo Baptita Lopes. 

 Ao longo da procissão os cantos da Verônica e das três mulheres são executados em 

locais como o largo do Rosário, largo do São Francisco entre outros, e ao chegar à catedral, 

em suas escadarias exatamente, encontra-se posicionado o coro que executa os cânticos Heu 

Salvator noster, Pupili facti sumus, o Canto da Verônica O vos omnes e o Cecidit Corona. A 

cerimônia segue e o esquife com o corpo de Nosso Senhor Morto sobe as escadarias da 

catedral e fica depositado no chão do adro. Na sequência os portões da catedral são fechados e 

somente irmandades, o coro, homens e mulheres com lanternas, padres, coroinhas e figurado 

adentram para seu interior, enquanto os fiéis permanecem do lado de fora dos portões. No 

momento da incensação da imagem o coro executa o Sepulto Domino, último moteto, 

concluindo assim a cerimônia. 

A PROCISSÃO DO ENTERRO E UMA NOVA PAISAGEM SONORA 

 A paisagem sonora termo cunhado pelo próprio Murray Schafer é nosso ambiente 

sonoro, o sempre conjunto de sons, agradáveis e desagradáveis, fortes e fracos, ouvidos ou 

ignorados, com os quais vivemos. Do zumbido das abelhas ao ruído da explosão esse vasto 

compêndio, sempre em mutação, de canto de pássaros, britadeiras, música de câmara, grilos, 

apitos de trem e barulho da chuva tem feito parte da existência humana (SCHAFFER, 2001). 

 A paisagem sonora da procissão do enterro vem sofrendo alterações e se mantém 

devido a fatores, religiosos, socioeconômicos culturais. Tendo em vista o forte apelo religioso 

que a cidade concentra em si com a manutenção e preservação da tradição dos sinos, a 

preservação dos festejos religiosos sempre com muita pompa há de se observar o espetáculo 

ao qual se faz da Procissão do Enterro. Muito se perde e muito se ganha ao longo dos séculos 

novos sons são aglutinados a sons do passado trazendo à tona a evolução social. 

 O silêncio tão evocado perdido ao longo dos séculos, mas também na moderna 

sociedade o que será silêncio? Como obter silêncio absoluto de uma multidão? Mesmo que o 

momento peça é impossível conter os purpúreos e os cochichos da multidão ao longo do 

sermão e da procissão e demais sons presentes no percurso da procissão. 
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Uma tradição que remonta a quase século e meio, perdurando no espírito do povo sanjoanense 

é a Semana Santa, cujas cerimônias se revestem de um profundo misticismo, aureoladas de 

uma beleza impressionante, porque revivem todo o drama do Gólgota, autenticando a fé 

católica do nosso povo (ASSIS, 1825). 

 A permanência do chamado profundo misticismo na Semana Santa nos dias de hoje se 

dá pela preservação dos ritos ainda cantados em latim e em gregoriano, mesmo após a última 

reforma da igreja católica na qual o latim retirado como língua mãe da igreja a cidade em 

especial na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar mantém-se preservado há de se dizer 

que São João del-Rei e o único a ter cerimônias como os ofícios e o ofício de quarta feira 

chamado Ofício de Trevas o mais famoso dos três a serem realizados no mundo, tal fato 

resulta na presença de numerosos fiéis e turistas na Semana Santa. 

A cidade mostra-se em todos os seus aspectos, comungando com a Igreja na realização dessas 

comemorações litúrgicas. Cessam todos os acontecimentos festivos, silenciam os sinos; são os 

trajes escuros ou pretos que predomina é o luto que cobre a terra. É um recolhimento e meditação 

que se observa nesses dias (ASSIS 1825). 

 A cidade não se mostra mais comungando com a Igreja Católica em todos os aspectos 

o capitalismo, os avanços tecnológicos, a difusão de novas crenças, influenciam diretamente 

na sociedade a qual vivemos, mas alguns aspectos por parte dos organizadores se mantêm 

preservados nessa paisagem o silêncio dos sinos, a predominância do preto em muitos dos que 

fazem parte da procissão e dos ritos do dia fazem uso da cor principalmente os que carregam 

lanternas a Orquestra Ribeiro Bastos tem o preto em seu uniforme, e os demais que fazem uso 

de insígnias se revestem de preto por baixo. Existe um evidente conflito na Procissão quando 

a mesma se aproxima de setores urbanos de comércio de serviços de degustação. 

 Os sons produzidos pelos consumidores juntamente com a música ao vivo, mecânica 

ou amplificada e o cortejo fúnebre solicita e evoca o silêncio se estabelece um grande 

desconforto para os que participam da procissão, pois busca o silêncio sugerido em um cortejo 

fúnebre. 

É um silêncio religioso quebrado pela “matraca” no seu bate papo ruidoso, sem sonoridade 

definida, num matraquear inquieto que abre a procissão do Enterro do Senhor na Sexta-Feira 

Santa, realizada sempre altas horas da noite. É aquela repetição dos tempos das catacumbas 

quando os cristãos levavam seus mortos à sepultura, nas trevas da noite.A matraca tem pois o 

seu sentido na Semana Santa (ASSIS, 1825). 

 O matraquear inquieto permanece abrindo passagem para o cortejo fúnebre, 

permanecendo frenético, existem matracas espalhadas ao longo da procissão, irmãos, 

coroinhas com suas matracas em punho, fazem valer seu som, o mesmo som que se mistura 

aos demais sons presentes na nova paisagem sonora. Schafer (2001, p. 27) define marca 
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sonora como um “som da comunidade que seja único ou que possua determinadas qualidades 

que o tornem especialmente significativo ou notado pelo povo daquele lugar”. “Com o correr 

dos tempos, observamos pequenas modificações, surgindo outras que têm a máxima relação 

com a celebração do drama da Paixão” (ASSIS, 1825): 

Os sacerdotes não levam mais o esquife conforme ainda assisti em meu tempo de criança. 

Eram 4 sacerdotes, trajando longa alva, amito branco na cabeça com capuz e cíngulo cingindo 

a cintura.Os Irmãos do Carmo levavam o esquife e o pálio:os de São Francisco levavam as 

lanternas.Somente estas duas corporações, pela sua alta dignidade participavam desta procissão 

(ASSIS, 1825). 

 Já nos dias de hoje a Irmandade do Santíssimo Sacramento é a promotora da Semana 

Santa, sendo assim os irmãos do Santíssimo são responsáveis por carregar o esquife e o palio, 

todas as irmandades pertencentes da Paróquia da Catedral Basílica de N.S do Pilar e de outras 

paróquias também tomam parte na procissão com suas insígnias formando o cortejo fúnebre: 

As alas eram constituídas pelos homens, que, de roupa preta, fisionomia austera, 

silenciosamente, empunhavam as velas, fechando o cortejo religioso, vinha o andor de Nossa 

Senhora das Dores e o padre (ASSIS, 1825). 

 As alas assim como no descrito se mantém no cortejo o andor de Nossa Senhora das 

Dores que foi acrescentado com mais duas imagens Maria Madalena e João Evangelista: 

Nas inovações surgidas, o figurado tem outros elementos, representado pela nossa juventude, 

das melhores famílias, as autoridades e homens ilustres de smoking ou terno preto confessando 

publicamente sua fé e sem respeito humano, levam o esquife do Senhor, o palio e as lanternas. 

É um espetáculo de fé emocionante e belo pela profundidade do seu sentido (ASSIS, 1825). 

 Ao longo dos séculos houve inovações, mas o costume de “melhores famílias”, 

autoridades e homens ilustres fazendo uso do preto tomando parte em locais de destaque na 

procissão se mantém viva e recorrente os mesmo no cortejo fúnebre. Constatamos que ao 

longo dos séculos a Procissão do Enterro vem sofrendo alterações, mas o que mantém 

determinada procissão e a Semana Santa sem interrupções são as irmandades. 

Até pouco tempo atrás, a Ordem terceira do Carmo se responsabilizava pela Procissão do 

Enterro na noite de Sexta- feira Santa. Depois do Descendimento da Cruz, a imagem era levada 

em procissão para a igreja do Carmo, onde permanecia num curto intervalo. Por volta das 23hs, 

saía a Procissão do Enterro percorrendo as principais ruas da cidade com o canto da Verônica 

em pontos previamente definidos e arrastando grande multidão atrás do cortejo fúnebre de 

Jesus. Hoje é encarregada a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral Basílica de 

Nossa Senhora do Pilar. Na Sexta-Feira Santa, hoje em dia terminada a cerimônia do 

Descendimento em praça pública segue-a Procissão do Enterro (ou do Senhor Morto), na qual 

a participação de figurantes do Antigo e do Novo Testamento devidamente caracterizados por 

pessoas da comunidade sanjoanense. Nessa procissão há o lamento das santas mulheres, o 

canto da Verônica e os corais processionais cantando os motetos do Manoel Dias de Oliveira 

(BRAGA, 1970). 
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 Nesse descrito novamente tem-se a passagem da promoção da festa a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Catedral, pode se perceber que a música do Manoel Dias de 

Oliveira é executada ao longo dos tempos sendo preservada no rito do relato apenas o 

depósito da imagem não é mais realizado na Igreja do Carmo, mas o cortejo fúnebre ainda se 

faz numeroso de seguidores o Descendimento é feito em praça pública, a participação do 

figurado é efetiva. 

 O figurado composto por “pessoas da comunidade sanjoanense” tendo em 

consideração as lanternas, o palio, e o esquife do Senhor Morto à qual cabe autoridades, 

homens ilustres, lugares de maior destaque na procissão são os extremos sociais no mesmo 

espaço, ou melhor, na mesma paisagem sonora. 

 Schafer estabelece dois tipos de paisagem a Hi-Fi, abreviação de alta fidelidade (High-

Fidelity), isto é, uma razão sinal/ruído favorável. O uso mais geral do termo ocorre em 

eletroacústica. Aplicado aos estudos de paisagem sonora um ambiente Hi-Fi é aquele onde os 

sons podem ser ouvidos claramente sem estarem amontoados ou mascarados já o Lo-Fi, 

abreviação de baixa fidelidade (Low-Fidelity), que é uma razão sinal/ruído desfavorável. 

Aplicado aos estudos de paisagem sonora, o ambiente Lo-Fi é aquele em que os sinais se 

amontoam, tendo como resultado o mascaramento ou a falta de clareza. (SCHAFER, 2001, p. 

365). 

 A paisagem da procissão perpassa as duas categorias principalmente a música do 

Manoel Dias de Oliveira seus motetos, o canto das santas mulheres e o canto da Verônica na 

Rua Arthur Bernardes, por exemplo, devido à proximidade dos casarões, a via urbana com a 

passagem para um carro, pode-se afirmar que o resultado é de um ambiente “Hi-Fi”, já no 

Largo de São Francisco além do espaço geográfico, o comércio em funcionamento e o 

ambiente aberto então podemos categorizar como um ambiente “Lo-Fi”. Considerando que a 

momentos onde a procissão produz sons simultâneos como a Marcha da Paixão executada 

pela Banda Theodoro de Faria que é tocada por diversas vezes, um grupo reza o terço, o toque 

da matraca recorrente ao longo da mesma tornando um ambiente “Lo-Fi”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O que revela esse portentoso espetáculo dramático, reproduzido há mais de dois 

séculos no Largo das Mercês, situado ao pé das primeiras minas de ouro são-joanenses? Qual 
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o seu sentido? A socióloga Suely Aparecida Campos Franco com mestrado sobre a Procissão 

do Enterro diz que é muito mais do que uma devoção religiosa: 

É uma representação coletiva da morte que guarda traços do tempo do ouro, onde imperava o 

gosto pela festa, pompa, pelo espetacular. Neste ritual vindo de Portugal, que ganhou feição 

local na época da mineração, está representada a estrutura social e política colonial e valores 

sociais que reforçam e reproduzem a ordem social (JORNAL CULUTURAL). 

 O gosto pela festa, pompa e pelo espetacular é contínuo com o passar dos séculos, pois 

é visível através da rica prataria, as vestes do figurado, as imagens dos santos usadas, as 

vestes dos que tomam parte da procissão as irmandades com suas insígnias todos estão 

prontos para uma festa. É um gosto em manter as coisas do passado preservadas e sentir 

orgulho e manter os ritos criam a identidade cultural do sanjoanense. E a ideia do 

pertencimento de fazer parte do espetáculo. Porém no mesmo contexto há bares e comércio 

em atividade quebrando o luto e o silêncio requisitado pelos católicos para o dia e para a 

passagem do cortejo fúnebre formando uma nova paisagem sonora. “O ambiente acústico 

geral de uma sociedade pode ser lido como indicadores sociais que os produzem e nos conta 

muita a respeito das tendências e da evolução dessa sociedade” (SHAFER, 2001). 
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RESUMO: 

Este trabalho pretende disponibilizar um estudo sobre o Diário de Viagem (1887) e correspondência pessoal de 

Alexandre Levy (1864-1892), importante músico paulista da segunda metade do século XIX. Além do citado 

diário, que cobre seu período de estudos na França, constam no Acervo da Família Levy, 35 cartas escritas pelo 

próprio compositor, além de outras 20 endereçadas a ele (de um total de aproximadamente 400 

correspondências, onde 336 estão inventariadas). A partir dos documentos abordados podemos nos aprofundar 

em aspectos relevantes da formação e carreira musical deste importante músico brasileiro. 

Palavras-chave. Alexandre Levy; Acervo Levy; Correspondência; Diário de viagem. 

INTRODUÇÃO 

 Para além de um acervo pessoal, o Acervo Levy é formado por uma grande variedade 

de documentos musicais e pessoais de diversos membros desta importante família de músicos, 

que chegou à cidade de São Paulo com a vinda do músico e comerciante francês Henrique 

Luís Levy (1829-1896), que em 1860 fundou a Casa Levy, estabelecimento referência na 

venda de instrumentos e editora musical da capital paulista. Casado com Laurette Chassot, 

teve dois filhos com relevante contribuição musical durante os séculos XIX e primeira metade 

do XX, Luís Henrique Levy (1861-1935) e Alexandre Levy (1864-1892). Apesar de grande 

parte do Acervo Levy ser formado por documentos referentes a estes três nomes da produção 

musical paulistana, como um todo, o corpo documental deste acervo foi reunido devido à 

atuação de três diferentes gerações da família, incluindo também os demais filhos do casal 

Levy, Paulina e Maurício Levy, além dos descendentes de Luís H. Levy e seu irmão mais 

novo, Maurício Levy. Quanto aos descendentes de Luís e Maurício, é importante ressaltar que 

suas contribuições ao acervo foram no sentido da preservação dos documentos, além da 

divulgação e incentivo ao estudo das vidas e obras, especialmente, de Luís H. Levy e 

Alexandre Levy. 

 Hoje, o Acervo Levy representa uma das principais fontes de estudos sobre a atuação 

desta família na vida musical paulistana da Belle Époque, sendo que esta comunicação irá 
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focar em somente uma parte deste acervo, especificamente as correspondências de Alexandre 

Levy e seus escritos pessoais. Neste sentido, a documentação referente a Alexandre, presente 

no acervo, pode ser estudada no âmbito de um arquivo pessoal, como apontam as autoras 

Carla Saldanha da Silva e Rosani Beatriz Pivetta da Silva: 

As informações contidas nesses acervos interessam como fonte de pesquisa e são dotadas de 

singularidade, uma vez que são produzidas por homens e mulheres, ao longo da vida, sem a 

finalidade de serem históricas e culturais, embora possam adquirir valores que lhes são inatos 

por testemunharem a memória de quem os acumulou ou produziu (Fundação Getúlio Vargas 

apud SILVA; SILVA, 2013, p. 32). 

 A pesquisadora Ana Maria de Almeida Camargo, em seu dossiê para a Revista do 

Arquivo Público Mineiro, intitulado Arquivos pessoais são arquivos expõe e discute a 

predileção dada por instituições de custódia, em relação à arquivos de “escritores, artistas 

plásticos, cientistas, políticos e outros indivíduos cuja produção tenha alcançado a „nobreza 

cultural‟”, a “documentos remanescentes dos estágios anteriores e das versões da obra: 

esboços, minutas, rascunhos, originais, matrizes, negativos, etc”. Segundo a autora, isto 

ocorre por considerarem estes documentos mais relevantes para o estudo da “gênese e do 

desenvolvimento dos processos de criação” (CAMARGO, 2009, p. 29). Apesar desta 

predileção existente, a preservação de cartas pessoais ou institucionais possui grande 

importância para o estudo da vida e obra de personalidades centrais em nossa história. Sobre a 

relevância da preservação e estudo de documentos referente a correspondências, a 

pesquisadora Marilena Leite Paes define este tipo de documento como: 

Considera-se correspondência toda e qualquer forma de comunicação escrita, produzida e 

destinada a pessoas jurídicas e físicas, e vice-versa, bem como aquela que se processa entre 

órgãos servidores de uma instituição (PAES apud BORGES, 2008, p. 2). 

 Para a autora Silvana Goulart o estudo das cartas de importantes personalidades 

desperta o interesse de pesquisadores por diversas questões, como podemos ver nas citações 

abaixo: 

A correspondência sempre foi uma fatia privilegiada dos arquivos pessoais, pois ali se 

encontram desde os papéis que cumprem funções profissionais burocráticas até os mais 

informais testemunhos de amizade, discordâncias, troca de experiências, confissões e 

inconfidências. [...] A correspondência de intelectuais, artistas, empreendedores, líderes e 

personalidades públicas nos aproxima do perfil biográfico dos titulares pela via da exposição 

de ideias e sentimentos, das confidências e impressões, auxiliando a compreender os caminhos 

da criação. [...] A correspondência de personalidades pode levar aos bastidores da vida política, 

cultural e artística de um período, com suas estratégias e dissensões, por meio dos comentários 

acerca do contexto e do local onde muitas vezes se situam as linhas de força dos movimentos. 

Ela pode revelar também os espaços onde se encontram o nascedouro e as etapas de elaboração 

de um projeto, desde o embrião até o debate sobre a recepção crítica do resultado (GOULART, 

2017, p. 38-39). 
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 Como veremos adiante, as correspondências e escritos pessoais de Alexandre Levy 

representam uma importante fonte de estudos para o aprofundamento não somente em 

aspectos biográficos, mas também em estudos de sua obra musical e diferentes atuações 

profissionais, seja como diretor artístico do Club Haydn (associação musical da qual foi 

membro, junto de seu pai e irmão), compositor, pianista e crítico musical. 

CORRESPONDÊNCIA DE ALEXANDRE LEVY 

 Sobre as correspondências de Alexandre Levy, as mesmas foram estudadas por 

períodos relevantes da vida do compositor, sendo separadas em 4 grupos principais, não 

considerando a quantidade de documentos e sim a relevância para determinado evento na 

biografia de Alexandre e seus familiares. A seguinte separação, para servir aos propósitos 

desta comunicação, foi escolhida pela variedade de conteúdos existentes nas cartas e demais 

escritos pessoais de Alexandre, o que dificulta uma divisão funcional pelo conteúdo 

específico de cada carta, por exemplo. Sendo a maioria da correspondência trocada entre os 

próprios membros da família Levy, é comum uma mesma carta abranger tópicos referentes à 

formação e vivência musical de Alexandre, sua atuação profissional, seja como interprete ou 

compositor, além de aspectos pessoais da vida do autor. Ademais das correspondências, 

escritas por, ou endereçadas à Alexandre Levy, foram incluídos alguns documentos musicais 

e anotações que, em um primeiro instante, foram possíveis de relacionar com as 

correspondências estudadas, demonstrando a conexão clara entre os diferentes tipos de 

documentos existentes no acervo e dando maior profundidade ao estudo das cartas e escritos 

pessoais do autor. Segue a divisão em quatro grupos proposta para esta comunicação: 

 Viagem de Alexandre e Luís H. Levy a Buenos Aires, em 1882; 

 Viagem de Alexandre Levy a Paris, em 1887; 

 Viagem de Luís, Paulina e Laurette à Europa, em 1889; 

 Documentos diversos. 

 Como é possível perceber, a maioria das correspondências trocadas entre os familiares 

foram motivadas pelas viagens realizadas pelos mesmos, entre as correspondências de 1887 

foi incluído também o diário de viagem de Alexandre, à Europa. São somente seis os 

documentos classificados aqui como diversos, por tratarem de conteúdos não relacionados às 

viagens descritas anteriormente, mas sendo de períodos variados, como veremos adiante. 
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 No total foram estudados cinquenta e oito documentos, além do diário de viagem de 

1887, como os documentos seguem em processo de catalogação, não há uma identificação 

definitiva para os mesmos. 

1. 34 cartas escritas por Alexandre Levy. 

2. 12 cartas endereçadas à Alexandre Levy. 

3. Demais correspondências e documentos. 

3.1. Cartas endereçadas à “Família Levy” 

3.2. Cartas à terceiros 

3.3. Anotações e recados 

3.4. Documentos relacionados aos estudos de Alexandre Levy 

VIAGEM DE ALEXANDRE E LUIZ H. LEVY A BUENOS AIRES, EM 1882 

 Sendo o menor dos grupos, fazem parte deste conjunto somente duas cartas escritas 

por Alexandre Levy à família que permaneceu em São Paulo. Com apenas vinte e um e 

dezoito anos, respectivamente, os irmãos Luís H. e Alexandre Levy viajam a Buenos Aires 

visitando o tio, por parte de pai, Sylvain Levy. Sobre o conteúdo das cartas, além da constante 

saudade de São Paulo expressa por Alexandre, o mesmo descreve a vida musical da cidade 

porteña, incluindo suas impressões pessoais de músicos do Teatro Ferrari. Apesar de sua 

pouca idade, também são mencionadas apresentações musicais realizadas pelos irmãos, ao 

piano a quatro mãos, na Societá Del Quarteto e em um Clube não identificado, sendo que, 

nesse último, os dois apresentaram a Rhapsodie Hongroise de Liszt. Outro ponto importante é 

a menção de uma partitura do Impromptu Caprice de Alexandre Levy, editada pela Casa 

Levy, que os dois encontraram à venda em uma loja de música local. 

 Um terceiro documento, provavelmente relacionado a esta viagem, é uma cópia 

reprográfica de correspondência anterior à viagem, por Alexandre Levy à F. G. Hartmann, 

contendo uma resposta de convite para participar do concurso do periódico argentino Mundo 

Artístico, possível motivação para a ida a Buenos Aires. A cópia possivelmente foi realizada 

por Arnaldo Senise, musicólogo que a pedido das filhas de Luís H. Levy pesquisou e manteve 

a guarda de parte do acervo até seu falecimento em 2007, somando à coleção uma séries de 

documentos copiados e apontamentos musicológicos. 
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Figura 1 – Bilhete postal de Alexandre Levy à F. G Hartmann 
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Tabela 1 – Correspondência da viagem de Alexandre e Luís H. Levy à Buenos Aires, 1882 

 Correspondência Local Data 

01 Bilhete Postal de Alexandre Levy à F. G. Hartmann São Paulo 13/01/1882 

02 Carta de Alexandre Levy à família Buenos Aires 22/05/1882 

03 Carta de Alexandre Levy aos pais Buenos Aires 06/06/1882 

VIAGEM DE ALEXANDRE LEVY A PARIS, EM 1887 

 Grupo de maior relevância para a compreensão da formação musical de Alexandre 

Levy na Europa, onde o mesmo teve aulas com Vincenzo Ferroni e Auguste Durand, possui 

dezoito cartas escritas por Alexandre, duas cartas endereçadas a ele, além de outros 

documentos variados associados ao período, que ajudam a contextualizar este momento de 

formação do músico, entre os quais se inclui o seu diário de viagem. 

 Entre os demais documentos, chama a atenção uma breve anotação, sem indicação de 

autoria, que menciona uma série de eventos anteriores à viagem de estudos em Paris, entre as 

quais o período de aulas de harmonia dadas a Alexandre Levy pelo músico alemão residente 

em São Paulo, Gustav Wertheimer, iniciadas em 22 de novembro de 1885 e encerradas em 27 

de novembro de 1886, contendo a seguinte frase: “Declarei ao Sr. Alex.
dre

 que julgo 

terminada a minha tarefa”. Apesar da frase anterior estar escrita na primeira pessoa, pode ser 

uma possível transcrição, sendo temerário atribuir a nota completa a Wertheimer, como 

podemos ver na imagem seguinte. O fim das aulas de harmonia com Wertheimer apontam o 

fim de um ciclo na formação de Alexandre, o que pode ter nele incitado a busca, reforçada por 

pressão familiar (como veremos adiante), de uma formação complementar na Europa. 
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Figura 2 – Anotação sem data, de eventos entre 31/03/1885 e 03/01/1887, de autor não 

identificado 

 O documento mais completo que descreve este período de viagem é, sem dúvida, o 

diário pessoal escrito pelo próprio Alexandre Levy, que contempla desde a partida em direção 

à Europa até o embarque de retorno ao Brasil. A primeira entrada do diário data de 31 de maio 

de 1887 e a última de 06 de novembro do mesmo ano, mostrando a permanência aproximada 

de um semestre em terras do antigo continente. O diário contém entradas curtas sobre a rotina 

de Alexandre Levy, sem demonstrar grandes detalhes, mas incluindo informações importantes 
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sobre sua rotina de estudos, visitas a brasileiros residentes ou de passagem na Europa, 

contatos locais e vivência, não somente na capital francesa, onde estudou, mas nas demais 

cidades pelas quais esteve de passagem. O diário descreve as despesas e o período de aulas 

com Ferroni (oitenta francos por oito lições, entre 07 e 12 de julho) e Durand (dez francos por 

semana, por duas lições semanais, entre 05 de setembro e 14 de outubro), mostrando que o 

número de aulas de Alexandre foi consideravelmente pequeno em relação ao tempo de um 

semestre que passou na Europa. 

 

Figura 3 – Alexandre Levy, primeiras páginas do diário de viagem de 1887, escrito entre 

31/05/1887 e 06/11/1887. 

 Como complemento fundamental ao Diário, estão as dezoito cartas escritas quase 

semanalmente por Alexandre, sendo a maioria endereçada a seu irmão mais velho, Luís H. 

Levy. Abrangendo diversos aspectos, os textos de Alexandre, em meio a uma variedade de 

assuntos, fazem menções das cartas de recomendação que levou a Paris, como visto na Figura 

4 (no acervo segue preservada uma das cartas de recomendação, da Ricordi a Jules Massenet, 

escrita em 01 de julho de 1887); descrevem as dificuldades financeiras com as despesas das 

aulas com Ferroni e Durand; informam a respeito da vivência musical e social da capital 
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francesa; explicitam a falta que o jovem compositor sente de sua terra-natal, uma vez que o 

mesmo sempre pede notícias do Brasil, entre elas sobre o andamento do Club Haydn. 

Curiosamente, Alexandre também critica a imposição familiar do estudo na França motivado 

somente pela alta importância social normalmente associada à formação musical com um 

professor de renome, como vemos na transcrição seguinte, de carta endereçada a Luís H. 

Levy, de 17 de agosto de 1887 (vale lembrar que durante o período de setembro, abaixo 

descrito, Alexandre teve aulas com Durand): 

 

Figura 4 – Trecho da carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy em Paris, em 13/07/1887 

Fui hoje a casa de Dudilly: entreguei a carta que me deu o Ricordi. Pôs-se a minha desposição 

para quando eu precisar dele. Tenho uma para o Hartmann, porém como eu não precisarei 

(assim como do Dudilly) não entregá-la-ei (Alexandre Levy à Luís H. Levy, Paris, 

13/07/1887). 

Enfim, por esta razão deixei de procurar os músicos a quem trouxe cartas somente para que não 

me oferecessem a dar lições a 20 francos, porém, como vocês me dizem de o fazer, vou 

procurar um notável somente para este mês de setembro e para quando voltar no Brasil dizer 

que dei lições com fulano! 

Mudamos de assunto que já estou muito aborrecido com isto só em lembrar (Alexandre Levy à 

Luís H. Levy, Paris, 17/08/1887, grifo original). 

 Em relação à viagem de estudos à Europa, vale mencionar a existência de um caderno 

de manuscritos musicais com exercícios de contraponto, datado de 21 de setembro de 1887, 

em Paris, contendo lições dadas por Durand (Figura 5). Também consta uma edição, com 

breves anotações de Alexandre Levy, do Traité d‟Accompagnement de Émile Durand. Em 

relação à formação anterior, com Wertheimer, consta uma caderneta de anotações sobre seus 

estudos de harmonia, com indicação do ano de 1886 (Figura 6). 
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Figura 5 – “Contrepoint / Alex Levy / Paris 21-9-87 / (Estudos feitos com Emile Durand)”, 

manuscrito musical 
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Figura 6 – “Caderneta / de / Notas para os tratados / de Harmonia / do / Sr A. L. / 1886 / II” 
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 A última carta, presente na tabela abaixo, escrita pela Schött & Söhn, é referente à 

devolução do material musical enviado anteriormente por Alexandre Levy à editora alemã, do 

Allegro apassionato composto pelo mesmo. Em carta a Luís H. Levy, de 28 de julho de 1887, 

Alexandre demonstra sua intenção de editar sua composição pela Schött & Söhn, com “as 

mesmas condições de outras obras”, ficando cinquenta cópias para a Casa Levy. 

Tabela 2 – Correspondência da viagem de Alexandre Levy à Paris, 1887 

 Correspondência Local Data 

01 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Genova 22/06/1887 

02 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Milão 24/06/1887 

03 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 03/07/1887 

04 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 08/07/1887 

05 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 13/07/1887 

06 Carta de Alexandre Levy à família Paris 15/07/1887 

07 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 18/07/1887 

08 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 22/07/1887 

09 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 28/07/1887 

10 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 02/08/1887 

11 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 08/08/1887 

12 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 17/08/1887 

13 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 18/08/1887 

14 Carta de Alexandre Levy à Luís H. e Paulina (?) Levy Paris 23/08/1887 

15 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy Paris 28/10/1887 

16 Carta de Alexandre Levy à Maurício Levy Paris 28/10/1887 

17 Carta de Alexandre Levy à família Paris 02/11/1887 

18 Carta de Alexandre Levy à [Luís H. Levy] Paris s.d. [1887] 

19 Carta de Recomendação de Ricordi à Jules Massenet [Milão] 01/07/1887 

20 Carta de Maurício Levy à Alexandre Levy São Paulo 10/09/1887 

21 Carta de Schött & Söhn Mainz 18/11/1887 
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VIAGEM DE LUIZ, PAULINA E LAURETTE À EUROPA, EM 1889 

 A correspondência referente ao penúltimo grupo consta de treze cartas escritas por 

Alexandre Levy, sendo duas em conjunto com seu irmão mais novo, Maurício Levy, dez 

cartas escritas por Luís H. Levy, das quais duas são endereçadas diretamente a Alexandre 

Levy, e mais uma carta escrita por Paulina Levy e sua mãe, Laurette Chassot. As 

mencionadas cartas de Luís H., Paulina e Laurette, escritas da Europa ou do trajeto para a 

mesma e endereçadas à toda família Levy ou ainda a alguns de seus membros específicos, 

foram consideradas nesta comunicação por incluir, mesmo que indiretamente, o compositor 

Alexandre Levy como destinatário. 

 A viagem europeia realizada pelos irmãos e pela mãe de Alexandre Levy, teve 

variados destinos, incluindo Portugal, Inglaterra, França, Bélgica, Itália e Alemanha (de onde 

Luís H. descreve suas impressões da música de Wagner realizada em Bayreuth, como Tristão 

e Isolda e os Mestres cantores de Nuremberg). As cartas escritas por Luís H. possuem 

especial interesse sobre os negócios na Casa Levy: ali, o irmão mais velho, que viria a 

assumir a direção da Casa Levy após o falecimento do pai em 1896, já demonstra seu 

protagonismo frente aos negócios, mostrando sua preocupação, mesmo durante uma viagem 

de férias, em manter contato e visitar lojas de música e fábricas de piano da Europa, como a 

Pleyel (da qual a Casa Levy era representante em São Paulo), a Schött & Söhn, entre outras. 

 A família também descreve a vida musical na Europa, incluindo descrições dos 

concertos que presenciaram e também das visitas feitas a personalidades musicais residentes 

na Europa, como a cantora brasileira Clotilde Maragliano, considerada próxima da família. 

(há, inclusive, a narração de uma tentativa frustrada de encontro com o compositor Alberto 

Nepomuceno). 

 Por outro lado, considerando a citação da pesquisadora Silvana Goulart, presente na 

introdução desta comunicação, as cartas escritas por Alexandre Levy à família que viajava 

neste período, entre notícias da Casa Levy e da vida musical e social de São Paulo, descrevem 

os conflitos políticos que desencadeariam na Proclamação da República, que ocorreria no dia 

15 de Novembro do mesmo ano, como pode ser visto na Figura 7, abaixo: 
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Figura 7 – Trecho de carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy, São Paulo, em 05/06/1889 

A correspondência de personalidades pode levar aos bastidores da vida política, cultural e 

artística de um período, com suas estratégias e dissensões, por meio dos comentários acerca do 

contexto e do local onde muitas vezes se situam as linhas de força dos movimentos 

(GOULART, 2017, p. 38). 

Tabela 3 – Correspondência da viagem de Luís, Paulina e Laurette à Europa, em 1889 

 Correspondência Local Data 

01 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 01/05/1889 

02 Carta de Alexandre Levy à Luís H. Levy São Paulo 08/05/1889 

03 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 23/05/1889 

04 Carta de Alexandre e Maurício Levy à família São Paulo 23/05/1889 

05 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 25/05/1889 

06 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 01/06/1889 

07 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 05/06/1889 

08 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 11/06/1889 

09 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 22/06/1889 

10 Carta de Alexandre e Maurício Levy à família São Paulo 28/06/1889 

11 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 06/07/1889 
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12 Carta de Alexandre Levy à família São Paulo 06/08/1889 

13 Carta de Alexandre Levy à família [somente 2º fólio] [São Paulo] [1889] 

14 Carta de Luís H. Levy à família Londres 19/05/1889 

15 Carta de Luís H. Levy à Alexandre Levy Londres 26/05/1889 

16 Carta de Luís H. Levy à [família] [somente 2º e 3º fólios] [Londres] [1889] 

17 Carta de Luís H. Levy à família Veneza e 

Milão 

29/06/1889 

18 Carta de Luís H. Levy à Alexandre Levy Milão 01/07/1889 

19 Carta de Luís H. Levy à Alexandre Levy Vuisternens 09/07/1889 

20 Carta de Luís H. Levy à Alexandre Levy Paris 23/07/1889 

21 Carta de [Luís H. Levy à família] Paris 04/08/1889 

22 Carta de Luís H. Levy à família Bruxelas 05/08/1889 

23 Carta de Luís H. Levy à família Bayreuth 11/08/1889 

24 Paulina Levy e Larette Chassot à família [somente 2º 

fólio] 

Sem local [1889] 

DOCUMENTOS DIVERSOS 

 No grupo final, de documentos diversos, foram incluídos seis registros, com datas e 

locais variados, todos de cartas ou recados endereçados à Alexandre Levy, escritos por 

pessoas externas à família: 

Tabela 4 – Correspondências diversas 

 Correspondência Local Data 

01 Carta de FR. de Moura à Alexandre Levy Sem local 11/08/1889 

02 Recado de A. Campos à Alexandre Levy Milão Sem data 

[1889?] 

03 Club Mendelssohn ao Club Haydn Sem local 07/09/1890 

04 Clotilde Maragliano à Luiz H. e Alexandre Levy Munique 23/08/1891 

05 Recado de Pacheco à Alexandre Levy Sem local Sem data 

06 Carta de Luís Corrêa Galvão à Alexandre Levy Piracicaba Sem data 
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 As correspondências acima incluem tanto contatos profissionais quanto assuntos 

particulares, sendo a primeira referente ao pedido de execução de um quarteto de João Gomes 

de Araújo no Club Haydn (recordando que Alexandre era o diretor artístico da associação) e a 

terceira entrada foi incluída por tratar das récitas das óperas Martha e Stradella, dirigidas por 

Alexandre, em parceria com o Club Mendelssohn. A segunda entrada é referente à notícia do 

prêmio recebido pela cantora Clotilde Maragliano no conservatório de Milão com um pedido 

para Alexandre escrever uma notícia sobre o mesmo, devido à sua atuação como crítico 

musical em periódicos paulistanos. Em relação à sua carreira de crítico, a quinta entrada é um 

breve convite de “Pacheco”, informando que as colunas do Jornal da Tarde gostariam de uma 

“prosa” com o músico paulistano. As quarta e última entradas são referentes a conteúdos 

pessoais sem relação com a vida profissional de Alexandre, confirmando, na quarta entrada, a 

proximidade da cantora com a família Levy e a última entrada trata de uma carta sobre um 

caso de ciúmes, iniciado por Alexandre ter dançado, em um determinado encontro social, com 

uma mulher não identificada no texto. 

CONCLUSÃO 

 A correspondência e o diário de viagem de 1887, de Alexandre Levy, como esperamos 

ter demonstrado acima, representam uma importante fonte de estudos para aprofundar nosso 

conhecimento sobre a biografia deste autor, sua formação musical (seja no Brasil ou na 

Europa), sua obra e atuação profissional (como compositor, interprete, diretor artístico e 

crítico musical, na Casa Levy e Club Haydn), além de apresentarem uma imagem da 

produção artística em São Paulo e Europa, a partir da percepção única de dois importantes 

músicos paulistas no final do século XIX. É importante ressaltar que o recorte escolhido para 

esta comunicação, com cinquenta e quatro correspondências, além do diário de viagem de 

1887 e demais documentos pertinentes à formação musical de Alexandre Levy, inclui 

somente uma fração de aproximadamente quatrocentas correspondências, das quais trezentas 

e trinta e seis estão inventariadas. 
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O ARQUIVO DE OBRAS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA 

MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DE SÃO JOÃO DEL-REI 
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RESUMO: 

A cidade de São João del Rei, situada no Campo das Vertentes, é rica em diversidade cultural no que se refere a 

bandas de música, tradição esta, que permeia todo estado de Minas Gerais. Nesse sentido, salienta-se a 

importância de seus arquivos que contribuem para sua manutenção e são fontes indispensáveis para a elaboração 

da história da música brasileira. Esse trabalho tem como objetivo trazer à tona informações sobre o arquivo de 

obras da Banda Municipal Santa Cecília, entidade esta que completou seus 50 anos neste ano de 2018, a partir do 

levantamento de documentos, musicais e de registros administrativos. Arquivo pouco conhecido porem 

significativo para a história da música sanjoanense com presença de obras de compositores como Ribeiro Bastos, 

João da Matta, José Lino de Oliveira França e copistas locais e de regiões vizinhas. 

Palavras-chave. Bandas de música; Banda Municipal Santa Cecília; Arquivos. 

INTRODUÇÃO 

 Arquivo é parte estratégica para o funcionamento de grupos musicais diversos, em 

especial aqueles cujos integrantes fazem uso da forma gráfica no processo de transmissão e 

aprendizado da obra musical. Sua função imediata é prover ao grupo obras musicais que 

permitem constituir repertórios de acordo com as diferentes demandas às quais se propõem 

realizar. Esta relação da obra musical com o grupo caracteriza a organicidade entre ambos, ou 

seja, é um reflexo das atividades-meio, assim como de suas atividades-fim (BELLOTTO, 

2006, p. 28). Como exemplo uma orquestra sinfônica estatal terá obras instrumentais, em sua 

totalidade ou na maior parte, escritas para grande variedade de instrumentos musicais, 

enquanto um coral de vozes humanas terá em seu arquivo obras escritas, ou arranjadas, 

especificamente para vozes mistas ou iguais. 

 Com o passar do tempo há um natural acúmulo de partituras e partes provocando, 

consequentemente, demandas de estruturas para a manutenção de sua integridade física, além 

da implantação de um sistema efetivo de organização e descrição na tarefa de recuperação da 

informação. 
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 A definição das finalidades e características de cada grupo musical permite reunir seus 

documentos singulares (partituras, partes e outros) em unidades significativas, inclusive seu 

agrupamento seguindo o mesmo princípio. É o que podemos entender como arranjo 

(SCHELLENBERG apud BELLOTTO, 2006, p. 135). Não raramente grupos musicais 

recebem doações espontâneas, e passam a ter em sua posse documentos musicais que não 

correspondem às suas demandas e propósitos. 

 Outro aspecto inerente aos arquivos de documentação musical, assim como a outros 

tipos de arquivos, é o fato de serem únicos, ainda que tenham diferentes cópias de uma 

mesma obra musical. Eterno e Silvério afirmam que 

cada documento de arquivo tem lugar único na estrutura documental a qual pertence. Este 

aspecto não está diretamente relacionado ao número de cópias produzidas, mas sim à função 

única que os documentos executam dentro do contexto organizacional (ETERNO; SILVÉRIO, 

2015, p. 18). 

 Esta qualidade faz com que todo arquivo musical seja considerado com igual 

relevância enquanto fonte de informações históricas, não importando se possui, ou não, cópias 

do século XVIII, XIX ou XX, se de um determinado compositor ou de outro, se autógrafo 

original ou cópia. De acordo com Bellotto os documentos de um arquivo “são, na realidade, 

os mesmos de que se valerão os historiadores, posteriormente, para colherem dados referentes 

ao passado, já no recinto dos arquivos permanentes” (BELLOTTO, 2006, p. 23). Catroga 

(2015, p. 25) afirma ainda que “não há representação memorial sem traços”, em se tratando de 

música, tais elementos estão materializados em sua forma gráfica, ou seja, a partitura e/ou 

partes, tanto no suporte papel, assim como em outros. 

 Ao focarmos nossa atenção em um arquivo de banda de música, podemos considerar 

que os documentos ali alocados são consequência do acúmulo advindo de sua prática 

cotidiana ao longo de sua existência, documentos estes produzidos por seus músicos 

integrantes, ou ainda recebidos de outros provenientes de fontes externas. Considerando o 

princípio da organicidade entre documentos e grupo, observando-se a relação significativa 

entre eles, criamos, com certa naturalidade, a expectativa de encontrarmos, em um primeiro 

momento, partituras de gêneros tais como dobrado e marchas diversas entre festivas e 

fúnebres. Quando temos consciência da identidade histórica do grupo, ampliamos a 

diversidade de gêneros incluindo valsas, quadrilhas, mazurcas, fantasias, trechos de óperas ou, 

em outra direção, música popular brasileira e internacional, além de sucessos midiáticos da 

atualidade. 
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 Para além das expectativas, nos deparamos com obras musicais de absoluta falta de 

sintonia com os propósitos da banda de música, exemplificados em gêneros de música sacra, 

como missas, ladainhas e novenas, e música específica para instrumentos como o piano, 

bandolim, harmônio e grupos a exemplo do quarteto de cordas e do coral. Claro flagrante de 

recepção de doações diversas ao longo de sua história, e ainda assim fato bastante comum a 

arquivos no grande interior de Minas Gerais, por exemplo. 

A BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 São João del-Rei possui longeva e intensa tradição de ritos internos e externos da 

Igreja Católica. Aqueles realizados em via pública são amparados por banda música, e são 

tantos que naturalmente os conjuntos musicais se multiplicaram, uns existindo em 

determinados períodos da história, outros sobrevivendo até os dias de hoje. 

 A Banda de Música Santa Cecília é um investimento do poder público local, 

representante da Prefeitura Municipal de São João del-Rei, criada por lei em 1967 constituída, 

inicialmente, por operários e funcionários músicos com o direito de receber ajuda de custo 

nesta função. O objetivo definido para o novo aparato musical sanjoanense à época 

considerava o incentivo ao gosto pela arte, abrilhantar eventos culturais, datas cívicas, atuar 

em inauguração de obras, realizar concertos, assim como atuar em festas tradicionais no 

município. 

 Atualmente a corporação conta com aproximadamente 30 músicos em seu efetivo, 

atendendo a todas e quaisquer necessidades sujeitas à prefeitura municipal. Os ensaios são 

realizados duas vezes por semana em sua sede localizada no centro da cidade de São João del-

Rei, nas dependências do Colégio Nossa Senhoras das Dores. A maioria dos músicos exerce 

outras atividades remuneradas, pois a “gratificação” proveniente do exercício como 

instrumentista não atende a todas as necessidades financeiras dos componentes. 

O ARQUIVO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA E O PRINCÍPIO DA 

ORGANICIDADE 

 A ciência denominada Arquivologia trata de conceitos e técnicas aplicadas a 

documentos de arquivos, seu uso, preservação, organização e produção (TECNOLEGIS, 

2019). Igualmente conhecida como Teoria Arquivística, tem como principal marco os 
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princípios arquivísticos, dentre eles os da proveniência, organicidade, unicidade, 

indivisibilidade, cumulatividade, entre outros (ALVES, 2019). 

 Para Rodrigues (2006, p. 109), organicidade é caracterizada “por um conjunto de 

documentos que se originam de ações articuladas em prol da missão de uma entidade, tem-se 

que ele resulta em um todo orgânico cujas partes são inter-relacionadas de modo a fornecer o 

sentido do conjunto”. Já conforme Bellotto (2006, p. 135), o princípio da organicidade é “o 

que prevalece na produção e, consequentemente, na organização do arquivo”. 

 No cômodo onde se encontram os documentos musicais da Banda de Música Santa 

Cecília da Prefeitura Municipal de São João del-Rei, há uma armário de metal (Figura 1), algo 

em torno de dois metros de altura, duas portas e prateleiras. Nele encontramos papéis de 

música (partituras e partes) em todas as cinco prateleiras, com a identificação de gêneros 

assim informados: marcha fúnebre, hinos e canção patriota, hinos religiosos, marchas festivas, 

canções religiosas, populares e dobrados. 
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Figura 1 – Armário com documentos musicais da Banda de Música Santa Cecília da 

Prefeitura Municipal de São João del-Rei 

 Os gêneros informados parecem estar em perfeita sintonia com os propósitos do grupo 

musical. Podemos inferir que a presença do dobrado é indicativa de interação da Banda com a 

tradição local. Da mesma forma nos referimos à marcha fúnebre, ao hino religioso, marchas 

festivas e às canções religiosas, repertório utilizado anualmente em festas religiosas. A música 
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popular e os hinos e canções patriotas podem ser relacionadas aos concertos e eventos em 

datas cívicas. Há, portanto, organicidade neste conjunto de gêneros transmitidos por cópias 

musicais produzidas e/ou adquiridas ao longo da história da banda. 

 Esta relação orgânica pode ser observada também na disposição física dos documentos 

dentro do armário, ou seja, em seu arranjo, conceito aqui entendido como um “processo de 

agrupamento dos documentos singulares em unidades significativas e o agrupamento, em 

relação significativa, de tais unidades entre si” (SCHELLENBERG apud BELLOTTO, 2006, 

p. 135). 

 Ao examinarmos a imagem do armário (Figura 1), constatamos que em sua 

organização interna constam seis nichos, ou divisórias, sendo a base e mais cinco prateleiras, 

com o espaçamento entre elas de forma irregular. O maior espaço (da base para o topo) está 

reservado para os dobrados (Figura 2), alocados na segunda prateleira. Não há identificação 

de gênero quanto aos documentos no espaço da base. 

 

Figura 2 – Partes musicais de dobrados na segunda prateleira (de baixo para cima) 
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 Na parte mediana do armário estão cópias de música popular ocupando quase que a 

totalidade de espaço na terceira prateleira (Figura 3). Dobrado e música popular são os dois 

gêneros musicais com o maior volume de documentos, e aqueles que ocupam maior espaço 

físico no armário. 

 

Figura 3 – Parte mediana do armário contendo documentos que transmitem música popular 

 Na prateleira mais alta do armário, correspondendo à de número seis, estão 

documentos relativos a três gêneros: marcha fúnebre, hino e canção patriota e hinos religiosos 

em um volume proporcional entre eles (Figura 4). No espaço logo abaixo, de tamanho menor, 

constam documentos sem etiqueta de identificação. Por fim, na prateleira anterior, estão 

representados outros dois gêneros que são a marcha festiva e canções religiosas (Figura 5). 
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Figura 4 – Topo do armário contendo os gêneros marcha fúnebre, hinos e canção patriota e 

hinos religiosos, respectivamente, da esquerda para a direita 

    

Figura 5 – Parte mediana superior do armário, quarta prateleira, onde estão os documentos 

que transmitem os gêneros marcha festiva e canção religiosa 

 Ao observarmos as Figuras 4 e 5 é perceptível que os gêneros ali representados 

(marcha fúnebre, hinos e canção patriota, hinos religiosos, marcha festiva e canções 

religiosas) possuem volume semelhante entre si e, consequentemente, podemos afirmar o 

mesmo em relação ao espaço ocupado no armário. 

 Do ponto vista do princípio da organicidade o que é possível inferir deste contexto? A 

maior quantidade de dobrados e música popular constatada em nosso exame evidencia uma 

expressiva demanda para atuação da banda em eventos de entretenimento público, cujo 

repertório, com maior possibilidade de agradar ao público presente, vem a ser obras 

conhecidas, consolidadas na mídia ou reconhecidas como “clássicos”. Para as datas cívicas, 

comumente a cargo do poder público local, assim como as inaugurações de obras várias, o uso 
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de músicas de vigor sonoro e caráter alegre é uma constante nos repertórios das bandas, 

principalmente quando o evento é realizado ao ar livre. 

 Para um conjunto musical a serviço de uma prefeitura municipal, como é o caso da 

Banda de Música Santa Cecília, aquelas demandas são recorrentes e fazem parte de seu 

principal plano de ação, o que pode explicar a maior quantidade de obras musicais dos 

gêneros dobrado e música popular. 

 São João del-Rei, tal como comentado anteriormente, sendo forte centro de tradição 

religiosa católica, demanda por música em seus atos internos e externos. Por esta razão o 

arquivo da Banda de Música Santa Cecília, que juntamente à Banda de Música Theodoro de 

Faria realiza a parte musical nos atos em via pública, possui gêneros tais como a marcha 

fúnebre, marcha festiva, hinos religiosos e canções religiosas. Comparativamente ao dobrado 

e música popular os demais gêneros estão em menor quantidade. Isto pode ser explicado pela 

tradição católica, na qual certas músicas permanecem por longos períodos de sua história, 

considerando serem elas representativas daquele rito, algo como um elemento identitário, 

enquanto que na função de entretenimento é desejável uma maior variedade de repertório. 

Desta forma há maior tendência na manutenção de um determinado conjunto de obras 

religiosas, resultando na diferença numérica constatada entre os gêneros lotados no armário 

em análise. 

 Outro aspecto que reflete a organicidade daquele arquivo com a instituição à qual faz 

parte é o posicionamento físico dos papéis de música no armário. O gênero de maior 

facilidade ao acesso é aquele que se encontra na parte mediana do armário, imediatamente ao 

alcance das mãos, sem maiores esforços físicos (Figura 1). Em nosso caso é a música popular 

na terceira prateleira, e depois a marcha festiva e canção religiosa logo acima. O arquivista, 

ou outro, interessado em recuperar alguma obra destes gêneros, terá maior facilidade para 

enxergar os nomes de obras, visto que este arquivo não possui instrumento de busca, e sem 

alterar a posição de sua coluna vertebral, principalmente flexionando os joelhos, poderá 

realizar sua busca de forma mais confortável. Ou seja, aquelas obras se encontram assim 

posicionadas para que sejam mais facilmente acessadas, muito provavelmente, devido a seu 

maior uso. 

 O posicionamento dos dobrados é igualmente estratégico. Ainda que o consulente 

deva se curvar levemente para baixo a fim de alcança-los, naquela posição o mesmo terá 
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facilidade para enxergar os títulos e assim proceder com sua seleção de obras. Diferente é a 

situação daqueles documentos que se encontram na parte superior do armário. Neste caso há 

prejuízo visual e, seguramente, o consulente deverá retirar os documentos para serem 

manuseados sobre outro móvel. Fisicamente haverá maior esforço, o que poderá ser problema 

considerando as condições físicas e de saúde do consulente, e acreditamos que aqueles 

documentos se encontram assim posicionadas em razão de um menor uso comparativamente 

aos gêneros de música popular e dobrado mencionado anteriormente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a realização deste estudo foi possível constatar que examinar um arquivo 

musical, considerando o princípio da organicidade, também é uma forma de produzir dados 

sobre a prática musical da instituição à qual os documentos estão relacionados. O 

agrupamento sistemático dos papéis pode ter significados relevantes, dentre eles, e talvez o 

principal, o estabelecimento de relações orgânicas com a instituição, grupos musicais em 

nosso caso, oriundo de funções e atividades exercidas ao longo de sua história. 

 Associado a outros princípios, os quais não foram aqui abordados, este potencial de 

produção de dados é ampliado substancialmente, e se torna muito útil em pesquisas de campo, 

quando em visitas a arquivos não tratados, institucionais e/ou particulares, de modo a 

favorecer ao investigador um olhar mais consciente e, imediatamente, sem alterar fisicamente 

qualquer dos elementos de um arquivo, chegar a informações preliminares sobre o mesmo. É, 

portanto, significativa ferramenta de trabalho nesta seara. 
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A MISSA Nº 3 DE LEÔNCIO FRANCISCO DAS CHAGAS: ESTUDO DE 

FONTES COMO SUBSÍDIO PARA A ELABORAÇÃO DE SUA EDIÇÃO 
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RESUMO: 

Composições musicais de Leôncio Francisco das Chagas (1838-1912) são recorrentes em fontes documentais 

localizadas em diferentes arquivos nas regiões mineiras da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Nascido em 

Itaverava passou a maior parte de sua vida na cidade de Lamim, microrregião de Viçosa na Zona da Mata de 

Minas Gerais. Sua Missa nº 3 possui grande quantidade de cópias pertencente à Corporação Musical Santa 

Cecília de Carandaí, o que foi motivo para investir na confecção de sua edição musical. Esta comunicação 

apresenta estudo daquelas fontes visando identificar elementos textuais enquanto potenciais problemas a serem 

solucionados no processo de editoração. O estudo tem como marco teórico a pesquisa de Carlos Alberto 

Figueiredo sobre teorias e prática editoriais publicados no Brasil, com grande ênfase em obras brasileiras. 

Palavras-chave. Documentos musicais; Edição musical; Diplomática; Leôncio Francisco das Chagas. 

INTRODUÇÃO 

 Arquivos de documentação musical no Brasil, em especial em Minas Gerais, são 

repositórios de expressiva quantidade de cópias manuscritas que transmitem obras musicais 

ainda desconhecidas em tempos modernos. Leôncio Francisco das Chagas é nome recorrente 

como autor de composições musicais em documentos pertencentes a arquivos no Campo das 

Vertentes no estado mineiro em localidades tais como Ritápolis, São João del-Rei e Carandaí. 

Originais de sua produção estão lotados no Museu da Música de Mariana enquanto fora dele 

estão as cópias de tradição. 

 Para uma melhor compreensão da obra musical do autor faz-se necessário submetê-la 

ao processo de editoração, uma vez que se encontra em formato de cópia manuscrita e em 

partes cavadas, ou seja, cada voz e instrumento musical estão grafados em papeis de música 

separadamente. Conforme Figueiredo (2014, p. 45), “editar é estabelecer um texto, resultante 

da pesquisa e da reflexão em torno das fontes que o transmitem e que seria o exemplar 

utilizado para a impressão, se for o caso”. 
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 Em relação às fontes de Carandaí que transmitem a Missa nº 3 de Leôncio Francisco 

das Chagas, alguns fatores se apresentam como elementos que dificultam seu uso na pratica 

musical, tais como a imprecisão da grafia dos textos musical e literário, erros em contextos 

diversos, perda de conteúdo físico nas fontes e a ausência de uma ou mais partes de vozes 

e/ou instrumentos musicais. 

 Este artigo pretende tratar sobre aspectos do processo de confecção de uma edição da 

Missa nº 3 do compositor Leôncio Francisco das Chagas, fundamentada em fontes 

pertencentes à Corporação Musical Santa Cecília de Carandaí, assim como dos originais do 

autor. Tal propósito visa contribuir para as reflexões sobre a prática editorial da música sacra 

e religiosa mineira e brasileira e, em especial, utilizar este aparato no avanço dos estudos 

sobre a prática musical no Campo das Vertentes. 

CÓPIAS E COPISTAS: UM CONFLITO DE SISTEMAS 

 No processo de difusão da música em sua forma gráfica o copista possui papel de 

extrema relevância, através do qual a obra musical se materializa, viabiliza o acesso àqueles 

que possuem o conhecimento da leitura musical, assim como seu deslocamento físico sem 

limites geográficos. Para melhor entender o ato de produzir a cópia deve-se levar em conta 

fatores ontológicos. O procedimento de confecção de uma cópia musical percorre, 

principalmente, quatro etapas assim definidas: “leitura do modelo, memorização ou retenção 

do texto, ditado interior e execução manual ou manejo da mão” (FIGUEIREDO, 2014, p. 37). 

Este percurso é igualmente utilizado na análise da gênese de erros diversos encontrados em 

cópias musicais. 

 Olhar o copista enquanto ser social, cultural e temporal, permitirá uma ampliação da 

complexidade a que se pode alcançar o ato de produzir uma cópia musical. Para melhor 

ilustrar este aspecto, destacamos um fragmento da pesquisa de Figueiredo quando afirma que: 

[...] um texto é uma estrutura linguística que realiza um sistema. Cada copista tem um sistema 

linguístico próprio que entra em contato com aquele do texto, no curso da tradição. Se mais 

escrupuloso, procurará o copista deixar intacto o sistema do texto, mas é impossível que o 

sistema do copista não se imponha em algum aspecto (SEGRE apud FIGUEIREDO, 2004, p. 

36). 

 A cada época o copista trará consigo bagagem própria de seu tempo e cultura. 

Elaborar uma cópia de obra musical produzida em fins do século XVIII pelo compositor José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, como exemplo, por um copista de meados do século 

XX, significa o intenso confronto de elementos diversos, tais como sinais e signos da grafia 
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musical, suporte material para a cópia (o papel de música) e instrumentos necessários para a 

escrita (tinta, caneta, lápis, borracha etc.), alterações em estruturas do rito litúrgico e 

paralitúrgico, hábitos, convenções e cultura do copista e contexto social. É igualmente 

relevante o fato de o modelo para a cópia ser um original do compositor, seu autógrafo, ou se 

tratar de cópia de tradição. Se a distância cronológica entre modelo e cópia é de apenas um 

dia ou se de séculos. Contudo o exame de cópias requer um olhar criterioso e consciente para 

que permita capturar e compreender o que ali está materializado, precioso flagrante da 

recepção de obras musicais em um processo de sua difusão. 

LEÔNCIO FRANCISCO DAS CHAGAS E AS FONTES UTILIZADAS NA EDIÇÃO 

DA MISSA Nº 3 

 Francisco Leôncio das Chagas nasceu na cidade de Itaverava, na região da Zona da 

Mata mineira, viveu entre os anos de 1838 e 1912. A maior parte de sua vida se deu na cidade 

de Lamim, na mesma região (GOMES, 2017, p. 16). Em sua pesquisa Vítor Gomes destaca, 

ao se referir ao músico, que “não se trata apenas do primeiro professor público primário com 

tais habilidades musicais de que se têm notícias nessa região” e o considera como “agente 

promotor das instituições sociais, usando a música como linguagem.” (GOMES, 2017, p. 16). 

O autor comenta sobre a possibilidade de Leôncio ter recebido ensinamentos musicais, além 

de ler, escrever e contar, de dois padres na função de preceptores, dentre eles o sanjoanense 

José Maria Xavier (GOMES, 2017, p. 37). 

 Enquanto compositor Gomes afirma que “os gêneros correntes no arquivo pessoal de 

Leôncio Chagas estão representados entre música sacra, música de salão ou doméstica, 

música militar (dobrados e marchas), música para recitais” (GOMES, 2017, p. 38). Sua 

pesquisa relaciona quinze obras musicais para ritos litúrgicos e paralitúrgicos, e dentre elas 

constam cinco missas (GOMES, 2017, p. 60). 

 As fontes utilizadas em nossa edição da Missa nº 3 de Leôncio Francisco das Chagas 

pertencem à Corporação Musical Santa Cecília da cidade mineira de Carandaí. São cópias 

manuscritas, possivelmente, de mais de um copista, e apenas o nome de Oscar Rodarte está 

registrado (Figura 1). 
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Figura 1 – Fac-símile com o detalhe de registro do único nome de copista identificado nas 

fontes pesquisadas 

 A instrumentação do conjunto constante nas fontes inclui flautas I e II, clarineta (Bb), 

trompa I e II (C), trompete (A e Bb), ophicleide. (C), soprano, contralto, tenor, baixo, e 

violinos I e II. 

ALGUMAS OCORRÊNCIAS VERIFICADAS NO PROCESSO DE EDIÇÃO 

 A questão aqui observada se encontra na parte do tiple (soprano), folha 1, frente. Nota-

se uma imprecisão no posicionamento da sílaba “di” da palavra benedicimus, exatamente 

abaixo da barra de compasso (Figura 2), quando deveria estar alinhada a uma nota musical. 

 

Figura 2 – Tiple, folha 1, recto. 

 Na parte de tenor, folha 1, verso, a palavra deprecationem está grafada precationem 

(Figura 3), ato de omissão de sua sílaba inicial, caracterizando um tipo de erro que “exclui 

lições
204

 que havia no modelo utilizado para a cópia” (FIGUEIREDO, 2014, p. 26). 

                                                           
204

 Lição é parte integrante do texto musical escrito e pode ser entendida “como qualquer porção ou segmento de 

um texto. [...] uma linha melódica, ou apenas uma nota, um grupamento rítmico, ou apenas uma figura de 

duração, um acorde, são exemplos de lições” (FIGUEIREDO, 2014, p. 17). 
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Figura 3 – Tenor, folha 1, verso 

 Outro exemplo de omissão pode ser observado na parte do Baixo vocal (Figura 4), 

folha 2, verso. Neste caso a omissão é uma de palavra do texto. A expressão em latim Deum 

verum de Deo vero consta no referido documento sem a palavra verum. 

 

Figura 4 - Baixa, folha 2, verso 

 A fonte que transmite a parte de tenor apresenta clave de fá na quarta linha (Figura 5), 

algo que contraria o uso de clave de dó na quarta linha, em cópias mais antigas, ou de sol na 

segunda linha, em espécimes modernas, ambas as soluções mais recorrentes. 

 

Figura 5 – Tenor, folha 1, recto 

 Se considerarmos o uso da clave de fá como intencional, conforme se encontra na 

fonte do tenor, chegaremos a um resultado bastante questionável, onde ocorrem, além do 

problema de extensão daquela voz, inversão de alturas entre as vozes de tenor e baixo, 

conforme consta no último compasso da Figura 6. 
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Figura 6 – Incipt resultante do coro conforme a fonte do tenor 

 Considerando que tenha havido um equívoco do copista quando da definição da clave 

e, no lugar da de fá o correto vem a ser a de dó na quarta linha, o resultado é plenamente 

satisfatório e coerente (Figura 7). É, portanto, um erro por substituição, quando o copista 

“substitui lições do modelo por outras” (FIGUEIREDO, 2014, p. 27). 

 

Figura 7 – Fragmento da edição com a voz de tenor realizada de forma correta 

 Em relação à fonte que transmite a parte do soprano (Figura 8) há o uso da clave de 

sol na segunda linha, contudo, observamos o emprego dos dois pontos tanto em torno da 

primeira linha como da segunda. É notório igualmente o posicionamento dos sustenidos na 

armadura de clave, por não corresponderem com a de sol, e sim com uma de dó na primeira 

linha. Tais evidências, somadas a uma série de notas dissonantes encontradas no decorrer 

desta fonte, nos leva a crer que houve uma troca deliberada de clave, ou mesmo despercebida, 

o que gerou diversos problemas para a edição. Sendo uma ação deliberada o ato se configura 

como uma variante substutiva, ou seja, “aquela que substitui algo do texto por outra redação” 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 28). Se considerarmos como um erro, será classificado na categoria 

“por substituição”. 
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Figura 8 – Parte de soprano (Tiple) com possível equívoco no uso da clave 

 Uma situação de conflito é localizada no dobramento instrumental do solo do soprano 

no “Laudamus”. Três instrumentos são utilizados neste procedimento: flauta, clarineta e 

trompete (Figura 9), e em todos há notas erradas. Em nossa percepção trata-se de erro, 

considerando que o impacto no texto é de dissonâncias por intervalos de segunda maior, 

especificamente no terceiro compasso. Este erro por substituição pode ter sido consequência 

de falha na memorização das lições no modelo, considerando que “a atenção é o suporte 

psicológico da boa ou má transcrição de um manuscrito ou texto impresso.” (SPINA apud 

FIGUEIREDO, 2004, p. 38). 

 

Figura 9 – Dobramento instrumental no solo de soprano 
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 Outro tipo de problema com o qual nos deparamos no processo da edição foi o 

surgimento, na fonte que transmite a parte de clarineta, de um compasso não preenchido nem 

com notas musicais e nem com pausas (Figura 10). Este erro pode ser classificado como de 

omissão, quando o copista “exclui lições que havia no modelo utilizado para a cópia” 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 23). 

 

Figura 10 – Fragmento da parte de Clarineta, folha 1, recto, evidenciando um compasso sem 

qualquer tipo de preenchimento 

 Na parte do trompete (Piston), em sua fonte (Figura 11), constatamos outro tipo de 

erro classificado como de alteração da ordem, quando o copista “altera a posição de lições 

como existentes no modelo” (FIGUEIREDO, 2014, p. 24). Na imagem o primeiro compasso 

marcado de cor vermelha deveria estar escrito no lugar do segundo, igualmente marcado, e 

este no lugar do primeiro. 

 

Figura 11 – Fragmento da fonte que transmite a parte de piston em si bemol, folha 1, recto, 

constando a ocorrência de erro por alteração da ordem 

 Também ocorrem nas fontes supressão de lições tais como pausas, aqui exemplificado 

na fonte que transmite a parte de soprano (tiple), destacado em cor azul (Figura 12), assim 

como de bandeirolas, nos de cor vermelha. 
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Figura 12 – Fragmento da fonte que transmite a parte de soprano (tiple), folha 1, recto 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A primeira questão que destacamos é o fato de ser viável a elaboração de uma edição 

musical a partir de cópias de tradição, no lugar de originais do compositor. Isto possibilita 

verificar o ato da recepção da obra musical em determinada sociedade. Cópias de tradição 

estão em maior quantidade nos arquivos e são, consequentemente, objetos de muito valor 

histórico. Além de cópias da Missa nº 3 de Leôncio Francisco das Chagas também são 

recorrentes aquelas que transmitem sua Missa nº 4. Ambas podem ser encontradas em 

arquivos de grupos musicais em São João del-Rei, Ritápolis e Conselheiro Lafaiete, de acordo 

com nosso conhecimento. 

 O trabalho com as fontes de Carandaí permitiu vislumbrar aspectos no processo da 

difusão da obra através das cópias. Os exemplos extraídos e comentados neste texto revelam 

flagrantes recorrentes em muitos outros procedimentos de confecção de edição musical a 

partir de fontes manuscritas. O exame de seus impactos no texto musical, à luz do referencial 

teórico consubstanciado por Figueiredo (2014), só vem a enriquecer nossa percepção do 

comportamento do copista, principal agente neste contexto. Na ausência da forma 

materializada pelo compositor da obra o copista assume o papel de protagonista. Neste caso é 

fundamental entendermos suas razões e referências, autênticos reflexos de seu tempo e 

cultura. 

 Justifica o empreendimento em editar obras musicais a partir de cópias de tradição 

quando há o favorecimento em conhecer uma obra inédita, ainda desconhecida. Buscar por 

uma versão à base de originais é igualmente salutar resultando, neste caso, no enriquecimento 
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de um repertório de obras e suas edições. É benéfico para o avanço em estudos sobre 

procedimentos editoriais, algo ainda em voga nos eventos científicos, e necessário 

considerando nosso patrimônio arquivístico musical, repleto de obras e seus compositores 

ainda aguardando sua exposição pública. 

 O conjunto de fontes da Missa nº 3, provenientes de Carandaí, foi suficiente para a 

realização da edição que, doravante se torna referência para o aprofundamento da busca do 

conhecimento da obra musical de seu compositor. 
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POSSÍVEIS RAZÕES DO DESCARTE PARCIAL DO ARQUIVO 

MUSICAL DA CATEDRAL DE MARIANA NO SÉCULO XIX 

Paulo Castagna
205

 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo formular hipóteses para as razões dos descartes provavelmente efetuados 

no arquivo musical da Catedral de Mariana em sua fase corrente, ainda no século XIX, que teriam acarretado a 

perda de suas fontes mais antigas, elaboradas pelos mestres de capela da segunda metade do século XVIII e 

primeira metade do século XIX. Fundamentada no conceito de cripto-história da arte do historiador português 

Vítor Serrão e no conceito de paleoarquivologia musical, derivado do anterior, esta pesquisa relaciona, às 

informações conhecidas sobre a acumulação do arquivo da Catedral de Mariana e seu recolhimento ao 

Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, o impacto das leis da Assembleia Legislativa Provincial de Minas 

Gerais, no século XIX, que mudaram o sistema de contratação dos profissionais responsáveis pela música 

catedralícia em Mariana. 

Palavras-chave. Arquivo musical; Catedral de Mariana; Mestre de Capela; Cripto-História da Arte; 

Paleoarquivologia musical. 

INTRODUÇÃO 

 Baseada no conceito de cripto-história da arte do historiador português Vítor Serrão 

(2001), por ele definido como a “análise de obras de arte inexistentes”, e no conceito de 

paleoarquivologia musical, derivado do anterior (CASTAGNA, 2006), o presente trabalho 

tem como objetivo formular uma hipótese plausível para as razões dos prováveis descartes 

realizados no arquivo musical da Catedral de Mariana em sua fase corrente, ainda no século 

XIX, que teriam acarretado a perda de seus documentos mais antigos, relacionados aos 

mestres de capela da segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX. 

 Pelas pesquisas realizadas até o momento (CASTAGNA, 2010), sabe-se que Catedral 

de Mariana manteve um arquivo musical ao longo do século XIX (provavelmente originado 

ainda no século XVIII), cujo remanescente foi recolhido (sem registro conhecido) ao antigo 

arquivo da Diocese de Mariana em inícios do século XX, posteriormente transferido ao 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM), fundado em 1965 pelo arcebispo 

de Mariana Dom Oscar de Oliveira, no anexo posterior à Igreja de São Pedro dos Clérigos de 

Mariana, onde também se encontra na atualidade. 
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 O arquivo musical da Catedral de Mariana, recolhido ao AEAM foi exposto pela 

primeira vez em 1966, mas em 1973 foi realocado no recém-fundado Museu da Música de 

Mariana (MMM), no novo edifício do AEAM, inaugurado em 1972 na esquina da Rua Direita 

com a Rua Dom Silvério. Inicialmente acondicionado em 139 pastas suspensas nas três 

primeiras gavetas do primeiro armário-arquivo do Museu da Música, codificadas com a sigla 

MA (indicando origem na cidade de Mariana), mas também em 28 pastas suspensas de outras 

seções dos armários-arquivo, tais fontes foram reunidas, em 2003, no âmbito do projeto 

Acervo da Música Brasileira, em 384 grupos de composições musicais, acondicionados em 52 

caixas horizontais nas nove prateleiras do novo armário 1, no fundo CDO.01. 

 Em função da classificação inicial dos documentos do Museu da Música por 

localidade de procedência (e não por instituição), a seção MA recebeu fontes musicais 

originárias de várias outras instituições de Mariana, as quais foram mescladas ao 

remanescente do arquivo musical da Catedral de Mariana. Em trabalho anterior 

(CASTAGNA, 2010), foi possível demonstrar que uma coleção musical de “164 peças 

escolhidas dos melhores autores conhecidos”, doada em 1882 pelo arcediago José de Souza 

Teles Guimarães ao arquivo musical da Catedral – a maior parte delas constituída por cópias 

de seu pai Caetano de Souza Telles Guimarães (1813-1886) – foi quase totalmente preservada 

no arquivo musical recolhido ao AEAM e posteriormente ao Museu da Música de Mariana, o 

que comprovou que o atual seção CDO.01 contém a documentação remanescente do antigo 

arquivo musical da Catedral de Mariana (portanto acumulada desde pelo menos 1882). 

 O remanescente do arquivo musical da Catedral de Mariana, contudo, não possui 

composições ou cópias dos demais mestres de capela que atuaram nessa igreja nos séculos 

XVIII e XIX, à exceção de José Felipe Corrêa Lisboa e João de Deus de Castro Lobo, o que 

indica que, antes do seu recolhimento ao AEAM e ainda durante sua fase corrente, houve 

significativos descartes de fontes musicais desse arquivo. 

 A primeira hipótese para a razão desse descarte havia sido o temor do contagio de 

doenças letais, especialmente as que foram referidas como a causa mortis de João de Deus de 

Castro Lobo (sífilis acompanhada de tuberculose), porém isso não excluiria outros descartes 

após o seu falecimento. No presente trabalho é formulada e estudada uma segunda hipótese 

para a razão desses descartes: o efeito da supressão do cargo do mestre de capela
206

 da 
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Catedral de Mariana, pela Lei nº 68, de 21 de março de 1837, da Assembleia Legislativa 

Provincial de Minas Gerais, e do estabelecimento de um novo sistema para a contratação da 

música das festividades dessa igreja, por meio das leis provinciais mineiras da década de 

1840, determinações que extinguiram, em Mariana, o sistema de guarda doméstica dos 

arquivos musicais catedralícios pelos mestres de capela. 

 Para estudar essa nova hipótese, foi realizado um levantamento da documentação 

eclesiástica e da legislação mineira relacionada às funções musicais na Catedral de Mariana, 

bem como uma comparação com a situação do arquivo musical corrente da Catedral de São 

Paulo no século XIX, na qual o sistema de guarda doméstica por parte dos mestres de capela 

foi um dos prováveis fatores que garantiram a preservação do arquivo da Sé paulistana no 

decorrer do século XIX e seu recolhimento ao Arquivo da Cúria Metropolitana daquela 

arquidiocese (GABRIEL DE ARAÚJO, 2006). 

MESTRES DE CAPELA DA CATEDRAL DE MARIANA 

 Em trabalhos anteriores (CASTAGNA, 2004, 2008) foi possível estabelecer o quadro 

dos mestres de capela nomeados para a Catedral de Mariana nos séculos XVIII e XIX, bem 

como o período aproximado da atuação de cada um deles (Tabela 1)
 207

. A primeira 

constatação é o fato de que, após a nomeação de Antônio Nunes Cruz, em 1833, há um longo 

período sem nomeações para mestres de capela, até ser registrado, em um dos volumes do 

Livro do Registro Geral da Câmara Episcopal do Bispado de Mariana, a “Provisão de mestre 

[de] capela passada ao cônego José Pedro de Alcântara Benfica Scotti para a catedral, 12 de 

agosto de 1870” (PROVISÕES 1857-1871, f. 177r), a última nomeação até agora conhecida 

para esse cargo na catedral.  

                                                                                                                                                                                     
século XIX e em todo o século XX predominou a segunda, sem hífen antes do Reforma Ortográfica do 

Português (Brasil) de 1971 instituída pela Lei Federal 5.765, de 18 de dezembro de 1971 e na forma “mestre-de-

capela” depois dessa reforma e antes do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (internacional) de 1990, que 

restabeleceu a forma sem hífen “mestre de capela”. Este trabalho mantém a distinção entre “mestre da capela” e 

“mestre de capela” na transcrição dos documentos históricos aqui referidos. 
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Tabela 1 – Possível período de atuação dos mestres da capela provisionados na Catedral de 

Mariana até o final do período imperial (CASTAGNA, 2004, 2008). 

Período Mestre de capela 

1748 Manoel da Costa [Dantas] 

1748-1749 Caetano José 

1749 Gregório dos Reis e Melo 

1749-1753 Manoel da Costa Dantas 

1755-1764 Manoel Coelho Leão 

1764-1765 Inácio Cardoso de Matos 

1765-1780 Manoel Coelho Leão 

1780-1781 José Joaquim da Silva 

1782 Carlos da Silva Lobo 

1783 Silvério Gonçalves de Araújo 

1783 Luís Corrêa Lisboa 

1784-1789 Manoel Coelho Leão 

1789-1792 Silvestre José da Costa Gerás 

1792 Manoel do Couto Ribeiro 

1792-1793 Manoel Coelho Leão 

1793-1810 José Gonçalves Gomide 

1817 Antônio Tomás [de Aquino?] 

1817-1824 José Felipe Corrêa Lisboa 

1824-1832 João de Deus de Castro Lobo 

1832 José Felipe Corrêa Lisboa 

1833 José Felipe Corrêa Lisboa Junior 

1833-? Antônio Nunes Cruz 

1833-1870 [sem nomeações conhecidas para o cargo de mestre de capela] 

1870-1871 José Pedro de Alcântara Benfica Scotti 

 O registro da provisão de José Pedro de Alcântara Benfica Scotti para mestre de 

capela da catedral em 1870 é incomum por várias razões: 1) por ter sido emitido trinta e sete 

anos após o provisionamento anterior para o mesmo cargo; 2) por ser o mais curto dos 

registros para essa função localizado nos Livros do Registro Geral da Câmara Episcopal do 

Bispado de Mariana; 3) porque o nomeado foi identificado como cônego, o que também 
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nunca havia ocorrido nos provimentos para esse cargo; 4) porque o referido mestre de capela 

foi o único dentre os nomeados para essa função, na Catedral de Mariana, sem nenhuma 

atividade musical conhecida. De fato, José Pedro de Alcântara Benfica Scotti atuou 

exclusivamente na carreira eclesiástica: além de cônego na Sé de Mariana, já havia sido 

nomeado vigário da Capela de São José da Barra do Gualacho do Norte em 1868 

(TRINDADE, 1945, p. 55). Adiante veremos por quais razões o cônego Scotti foi nomeado 

em uma circunstância totalmente diferente dos seus antecessores, embora nem todas as 

dúvidas relacionadas a essa provisão possam ser aqui esclarecidas. 

 Paralelamente, não existe nenhum manuscrito musical no fundo CDO.01 do Museu da 

Música que mencione outros nomes de mestres de capela providos em Mariana (como 

compositor ou como copista), a não ser João de Deus de Castro Lobo e José Felipe Corrêa 

Lisboa. Essa particularidade é um forte indício de que, no arquivo da Catedral de Mariana, 

teria havido um grande descarte posterior à atuação dos mestres anteriormente referidos, ou 

talvez de Antônio Nunes Cruz, cujo nome é igualmente ausente nos documentos do Museu da 

Música. Para compreender tal situação, é preciso pesquisar outros aspectos da prática musical 

daquele período, tendo sido adotada, neste trabalho, a hipótese relacionada à mudança do 

sistema de contratação dos profissionais responsáveis pela música das festividades da Sé de 

Mariana no século XIX. 

A CRISE DA INDEPENDÊNCIA E A DESVALORIZAÇÃO DAS CÔNGRUAS DA 

CATEDRAL DE MARIANA 

 Após o processo da Independência e coroação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil 

entrou em uma profunda crise política e econômica, marcada pela urgência da autogestão e 

pela manutenção de uma política conservadora, que envolveu o conflito entre as novas 

necessidades e a antiga legislação, agravado pelo insuficiente conhecimento dos recursos 

naturais, econômicos e humanos disponíveis e necessários para a sobrevivência do novo 

império. Após a outorga da Constituição de 1824, as províncias iniciaram o levantamento de 

dados para avaliar essa situação, além de um contingenciamento de gastos que afetou todos os 

setores da vida pública. 

 Com a Independência, as províncias herdaram o ônus do financiamento da atividade 

religiosa, que até então, pelo acordo do Padroado, era financiado pela coroa portuguesa e 

repassado às catedrais e matrizes pelo governo das capitanias. Em meio a essas despesas 
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estava o custeio dos empregados das catedrais, incluindo o chantre e subchantre, mestre de 

capela, organista, capelães e moços do coro, sobre os quais se apoiava a atividade musical das 

sete catedrais brasileiras até então instituídas (Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, São Luís, 

Belém, Mariana e São Paulo), além das subsequentes catedrais de Cuiabá e Goiás, erigidas em 

1826. 

 O impacto desse processo na atividade musical brasileira foi estudado em poucos 

trabalhos, com destaque para o livro de Ayres de Andrade (1967), que constatou, entre outros 

efeitos, o desmonte do corpo musical da Capela Imperial, com a demissão da maioria dos seus 

instrumentistas após a abdicação de Pedro I em 1831, que o transformou em um grupo 

basicamente constituído por cantores, organista e contrabaixista. 

 Em Minas Gerais, um dos organismos mais afetados por esse processo foi a Catedral 

de Mariana, cujos cargos haviam sido estabelecidos pelo Papa Bento XIV, na bula Candor 

lucis eternae, de 15 de dezembro de 1745, desde então subsidiados pelo governo de Portugal. 

As funções do cabido haviam sido iniciadas a 28 de dezembro de 1748, com a instalação do 

novo Bispo da Diocese de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, e com a aprovação dos 

Estatutos da Catedral de Mariana, que previa os cargos que receberiam as côngruas então 

financiadas pela coroa portuguesa (Tabela 2). 

Tabela 2 – Cargos da Catedral de Mariana, de acordo com a Tábua da Folha Eclesiástica, 

estabelecida pelo Papa Bento XIV, na bula Candor lucis eternae, de 15 de dezembro de 1745, 

cujas funções foram iniciadas a 28 de dezembro de 1748 (CREAÇÃO DAS VILLAS, 1897, p. 

436-437). 

Número de integrantes Cargo Côngruas 

1 Arcediago 500$000 

1 Arcipreste 400$000 

1 Chantre 400$000 

1 Tesoureiro-mór 400$000 

10 Cônegos 300$000 cada um 

12 Capelães 100$000 

1 Mestre de cerimônias (exercido pelo 

capelão-mór) 

15$000 de acréscimo 

4 Moços do coro 36$000 

1 Sacristão 37$000 

1 Mestre da capela 60$000 

1 Organista 75$000 

1 Porteiro da massa 15$000 

 Os valores das côngruas da Catedral de Mariana foram mantidos até a Independência, 

quando seu financiamento foi assumido pelo Conselho de Governo de Minas Gerais. A crise 
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da independência, no entanto, gerou uma situação inflacionaria que, em poucos anos, 

desvalorizou rapidamente as côngruas até então recebidas pelo corpo eclesiástico dessa 

província. 

 A época na qual o prolífico compositor mineiro João de Deus de Castro Lobo (1794-

1832) atuou como mestre de capela da Catedral de Mariana, a partir da Provisão de 7 de 

outubro de 1825, expedida pelo Bispo Dom Frei José da Santíssima Trindade, coincidiu com 

o período de crise da Independência, que antecedeu o estabelecimento da Assembleia 

Legislativa Provincial de Minas Gerais em 1835. Caracterizado, entre outros aspectos, pela 

depressão econômica, inflação e intensas disputas políticas (que acarretaram a própria 

abdicação do imperador), o período de atuação desse mestre de capela em Mariana pode ser 

agora entendido como a última fase de exuberância musical dessa catedral. 

 Um dos documentos mais importantes para se compreender a situação financeira da 

Província de Minas Gerais nos anos seguintes à Independência, bem como as primeiras 

tentativas políticas para o sustento das atividades da Catedral de Mariana, é a carta do Cônego 

Francisco Pereira de Santa Apolônia, escrita em Ouro Preto a 12 de abril de 1828 (poucos dias 

antes de sua recondução ao cargo de vice-presidente do Governo Provincial de Minas Gerais), 

publicada no mês seguinte no jornal O Universal. Intitulada “Dos impostos e abusos gravosos 

da Província de Minas Gerais para no Conselho se consultar a providência conveniente”, a 

carta é uma extensa consideração sobre o excesso de tributos e os arcaísmos legislativos que 

atravancavam o desenvolvimento do nascente império, e dos quais transcrevo apenas a parte 

inicial, referente à folha eclesiástica: 

Responsável a votar no Conselho do Governo o que for ao meu alcance sobre impostos e 

tributos, que gravam a Província e impedem o desenvolvimento da indústria, povoação e 

riqueza natural; e acerca dos abusos introduzidos na administração civil e política; e na 

arrecadação, fiscalização e aplicação das rendas, indicando os meios análogos de corrigir e 

reparar uns e outros gravantes, com aumento da receita e diminuição da despesa, conforme o 

Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, expedido a 19 de dezembro de 1827; 

me seja lícito explorar a origem e progresso de semelhantes abusos e impostos para o prudente 

acordo do Conselho do Governo. 

Desde o ano de 1532 a 1535, decretou Dom João III, nas Cartas das Províncias Donatárias de 

São Vicente, de Itamaracá, de Pernambuco e outras, que se não fraudassem os dízimos prediais 

e mistos consignados ao culto divino, e aos ministros do altar, nem se gravasse o povo com 

sisas, gabelas ou tributos, etc. As primeiras igrejas paroquiais das Minas foram eretas com 

faculdade diocesana do Rio de Janeiro e expensas do povo com prestações voluntárias antes da 

criação real das vilas e câmaras em 1711 e seguintes anos. Por ofícios das câmaras, se dignou 

Dom João V, em 1718, taxar a côngrua paroquial de Rs 200$000 pagos pelo rendimento dos 

dízimos, com a condição injunta de se moderarem as conhecenças, como de fato desceram a 

seis vinténs, ou 5ª parte da oitava, arbitrada no começo das Minas. 
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Por via de regra – centum pro rectore et mille pro epíscopo – o Conselho Ultramarino, em 

1745, obrigado a consultar a côngrua episcopal em Rs 2:000$000, se limitou a Rs 1:000$000 e 

mais Rs 400$000 para casas, etc., talvez pelo inferior rendimento dos dízimos e concurso 

dispendioso da criação, dotação e aprestos necessários da catedral. Felizmente, se acham 

escriturados, na contadoria, 130 contos [Rs 130:000$000] dos dízimos de 1826, cujo terço de 

40 contos excede a folha eclesiástica de Rs 26:370$000 e, a par dos honorários do presidente 

da província, comandante das armas e ministros da extração diamantina, se pode graduar a 

côngrua episcopal em 4 para 5 contos de réis para se aliviar o clero e co-operários paroquiais 

do gravame de provisões anuais, segundo o Concílio Tridentino e Constituição Metropolitana 

da Bahia. Clama o povo que, pagando quatrocentos mil fregueses as desobrigas a 75 réis, 

resultam 30 contos para solução dos coadjutores e capelães curas, à razão de Rs 100$000 por 

ano. O povo sujeito às missas paroquiais, prestações, funerais, fábricas das matrizes, expensas 

de solenidades, eleições e irmandades com diferentes compromissos e regimentos velhos do 

bispado original do Rio de Janeiro, que exigem reforma, se acredita condigno de toda a 

dignidade. Observo igualmente serem os vigários sujeitos a visitações ordinárias e subsídios 

caritativos, pagarem as anatas, que percebe a Mesa da Consciência e Ordens das cartas de 

confirmação, e pensões impostas para a Capela Imperial, pelo Alvará de 2 de agosto de 1808, 

que penso exceder de Rs 400$000 a maior encargo. A simples combinação das folhas civil ou 

militar de 176 ou 177 contos com a folha eclesiástica de Rs 26:366$860, com que se mantém o 

prelado diocesano, seminário, catedral e párocos do bispado, Bahia, Pernambuco e São Paulo, 

encravados na Província (pelo menos 120 ou 130 ministros necessários, com pajens e 

cavalgaduras para acudir aos sacramentos) parece abonar o aumento da côngrua episcopal e 

dos cantores da catedral, com mais Rs 100$000 cada um (como foi consultado em janeiro de 

1827 pela Junta da Fazenda Pública) e que os reverendos párocos sejam aliviados de pensões 

para não sentir a diminuição de conhecenças e emolumentos gravosos dos regimentos velhos 

(ARTIGO COMMUNICADO, 1828, p. 1-2). 

 Francisco Pereira de Santa Apolônia encerrou a carta manifestando ser “urgente e 

interessante a reforma judiciária dos ministros, funcionários desconhecidos na Constituição do 

Império, não carecer a Província de tamanha força armada e registros dispendiosos com a sua 

metrópole” e sugerindo “dissipar os abusos insinuados, reformar os regimentos camarários, 

eclesiásticos, civis, minerais, milicianos e ordenanças, com aprovação do que convier e 

abolição do que for inútil e prejudicial”. No que se refere à organização eclesiástica, defendeu 

“aumento da côngrua episcopal e dos cantores da catedral, com mais Rs 100$000 cada um”, 

assunto que informou já ter sido “consultado em janeiro de 1827 pela Junta da Fazenda 

Pública” (ARTIGO COMMUNICADO, 1828, p. 1-2). 

 Ao final da década de 1820, o valor das côngruas estabelecidas por Bento XIV em 

1745 tornou-se insuficiente para a manutenção das atividades regulares da Catedral de 

Mariana. Em 1829, o Corpo Capitular da Catedral de Mariana enviou ao Conselho Geral da 

Província de Minas Gerais uma representação solicitando aumento de côngruas. Ainda não 

localizada, essa representação foi analisada por uma comissão do Conselho Geral, cujo 

parecer foi aprovado em 17 de janeiro de 1830 e enviado à Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, com o seguinte teor: 

A Comissão encarregada de examinar a Representação que a este Conselho Geral dirigiu o 

Corpo Capitular da Catedral de Mariana, pedindo aumento de côngruas, em razão da carestia 
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dos víveres e depreciamento da moeda de cobre com que são pagos atualmente os empregados 

da Província: considerando, por um lado, a justiça de que se acha revestida a Representação, à 

vista do preço triplicado de todos os gêneros da primeira necessidade; e por outra, o estado do 

Cofre Nacional da Província, cujas sobras no ano de 1829 foram de mais de Rs 80:000$000, 

sendo de presumir que, promovida a grande dívida ativa da Província, aumente de ponto a sua 

receita, além de outras considerações esperançosas, quais o desenvolvimento da agricultura, 

indústria e comércio, pelo progresso das luzes, que se tem espalhado por todas as classes de 

cidadãos, o que tudo augura um melhor estado de finanças, tem resolvido o seguinte projeto de 

Representação. 

Art. 1º. As quatro diginidades da Sé, que são arcediago, arcipreste, chantre e tesoureiro mor, 

vencerão anualmente o ordenado de Rs 500$000. 

Art. 2º. Os cônegos vencerão Rs 400$000. 

Art. 3º. Os capelães terão Rs 200$000. 

Art. 4º. Os capelães que servirem de mestre de cerimônias e sub-chantre terão por gratificação 

mais Rs 50$000. 

Art. 5º. O mestre da capela e o organista terão Rs 100$000; e o que reunir estes dois empregos 

poderá acumular os dois ordenados. 

Art. 6º. O sacristão mor vencerá Rs 150$000. 

Art. 7º. Os moços do coro terão Rs 50$000. 

Sala do Conselho Geral, 17 de janeiro de 1830. – F. P. de S. Apolônia. – M. I. de M. e Sousa. – 

A. J. R. Bhering. 

Esta Representação foi plenamente aprovada com o seguinte artigo aditivo do Sr. Melo e 

Sousa: fica cessado o privilégio ou preferencia de oficiarem os cônegos e capelães nas 

solenidades festivas ou funerais, e ao pároco ou cura, e mais eclesiásticos, ficam restituídos os 

seus direitos (INTERIOR, 1831, p. 1). 

 O aumento das côngruas do mestre de capela e do organista (que eram 

respectivamente Rs 60$000 e Rs 75$000) para Rs 100$000 cada um foi um sucesso político 

do cabido da catedral em 1830, embora paliativo. Além disso, a inflação não era o único 

problema da catedral naquele período: com a Independência e o fortalecimento dos liberais, 

contrários ao absolutismo monárquico, e em meio à revolução industrial na Europa e às 

transformações sociais, políticas, econômicas e filosóficas do século XIX, estabeleceu-se 

rapidamente um anticlericalismo e uma progressiva dissociação entre Estado e Igreja que iria 

provocar sua total separação após a proclamação da República, em 1889. Em um livro que 

defendia a manutenção do padroado, Cândido Mendes de Almeida expressou, ainda em 1866, 

o processo de esvaziamento do poder clerical desse período: 

A população em sua massa é católica; mas a classe dominante, a que governa e dirige a nação, 

educada de outra sorte, pouco ou nada tem de crente. O cristianismo que ela ostenta encobre 

grande indiferença religiosa, ou doutrinas francamente racionalistas. Suas tendências, suas 

aspirações são no geral hostis à doutrina da Igreja. (ALMEIDA, 1866, v. 1, p. XL) 

[...] esta absurda pretensão do Estado moderno, secularizado, de querer tornar seus os 

funcionários eclesiásticos, é no presente século [XIX] em geral defendida. É um dos dogmas 

mais prediletos dos mantenedores das ideias pretendidas modernas. O Estado um, o Estado 

onipotente não pode conhecer outros funcionários senão os seus, sob pena de vingar a célebre 

heresia do Status in statu, tão fulminada pelas Statolatras (ALMEIDA, 1866, v. 1, p. CCCLI). 
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 O estudo das despesas da Província de Minas Gerais com a catedral e as matrizes 

paroquiais, especialmente a partir da instituição das assembleias provinciais, no Ato Adicional 

de 1834, permite observar o aspecto econômico da progressiva dissociação entre Estado e 

Igreja. As despesas das províncias brasileiras, a partir dessa fase, referiam-se ao ano 

financeiro fixado entre primeiro de julho a 30 de junho. Um dos itens das despesas, em Minas 

Gerais, era a “repartição eclesiástica”, que envolvia o pagamento das côngruas aos clérigos da 

província (incluindo os párocos e coadjudores das paróquias) e aos empregados das catedrais. 

Um exemplo interessante, pela cuidadosa discriminação dos gastos, é a despesa provincial 

definida na Lei nº 281, de 12 de abril de 1845, para o ano financeiro de 1º de julho de 1845 a 

30 de junho de 1846, que estabeleceu a quantia total de Rs 402:793$468 (quatrocentos e dois 

contos, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reis): 

§ 13 – Com a Repartição Eclesiástica, incluídos cem mil reis de gratificação anual a cada uma 

das dignidades, e cônegos; cinquenta mil reis a cada um dos capelães, exceto o sub-chantre que 

terá a de duzentos mil reis; o mestre de cerimônias, que terá a de cento e cinquenta mil reis, 

inclusive a que já percebe a de cinquenta mil reis a cada um dos outros empregados da catedral, 

exceto o organista, que terá a de cem mil reis, inclusive a que já percebe; elevadas as 

prestações para as despesas da Fábrica a duzentos mil reis; para a Sacristia a quatrocentos mil 

reis; e para as festas principais do ano, quando celebradas na Catedral, a quatrocentos mil reis; 

e cinco contos de reis para concerto de Matrizes, sendo oitocentos mil reis para a da Cidade do 

Serro; oitocentos mil reis para a da Vila da Piranga; oitocentos mil reis para a da Cidade de 

Sabará; seiscentos mil reis para a da Chapada de Minas Novas; seiscentos mil reis para a da 

Vila de Montes Claros de Formigas, e quatrocentos mil reis para a da Vila Uberaba; ficando 

desde já suprimida a Paróquia de São Sebastião de Correntes, e incorporado o seu território à 

da Cidade do Serro, elevada desde já à Paróquia a Capela do Bonfim, desmembrada da de 

Montes Claros de Formiga, e compreendendo a aplicação dos Olhos d‟Água desmembrada da 

Freguesia da Itacambira, oitenta e oito contos, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e 

sessenta e oito reis (MINAS GERAIS, 1845, p. 56-57). 

 Para se compreender a evolução dos gastos mineiros com o clero e seu impacto na 

atividade musical catedralícia, é interessante realizar uma comparação com os mesmos gastos 

autorizados pela Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo, que em lugar de “repartição 

eclesiástica” utilizava, com o mesmo significado, a designação “culto público”. Essa 

comparação é complexa, pois envolve a localização das leis que autorizaram os gastos de cada 

província para cada ano financeiro (algumas vezes as províncias emitiam leis com gastos 

complementares, que precisam ser incluídas no cômputo de cada ano financeiro) e calcular os 

valores totais e aqueles destinados ao clero. A Tabela 3, que exibe os gastos autorizados de 

1833 a 1857, foi calculada com base nas leis publicadas no Livro da Lei Mineira (MINAS 

GERAIS, 1835-1889) e disponibilizadas na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, e na Legislação Estadual Paulista disponibilizada no portal da 

Assembleia Legislativa de São Paulo. 
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Tabela 3 – Comparação das despesas das Províncias de Minas Gerais e de São Paulo, de 

01/07/1833 a 30/06/1857. Cálculo do autor, com base no Livro da Lei Mineira (MINAS 

GERAIS, 1835-1889) disponibilizado na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, e na Legislação Estadual Paulista disponibilizada no portal da 

Assembleia Legislativa de São Paulo (SÃO PAULO, 1835). 

Ano financeiro Despesa total 

autorizada em 

MG (Rs) 

Repartição 

Eclesiástica em 

MG (Rs) 

Despesa total 

autorizada em 

SP (Rs) 

Culto Público 

em SP (Rs) 

01/07/1833 a 

30/06/1834 

178:421$513 7:952$243 [não indicada] [não indicada] 

01/07/1834 a 

30/06/1835 

208:378$045½ [não indicada] [não indicada] [não indicada] 

01/07/1835 a 

30/06/1836 

486:161$477 102:626$655 261:140$000 33:480$000 

01/07/1836 a 

30/06/1837 

485:483$365 53:297$732 216:090$000 33:410$000 

01/07/1837 a 

30/06/1838 

687:574$371 60:281$184 244:398$252 50:000$000 

01/07/1838 a 

30/06/1839 

785:236$969 62:143$803 313:284$960 78:600$000 

01/07/1839 a 

30/06/1840 

791:463$820 86:389$976 354:375$602 92:828$220 

01/07/1840 a 

30/06/1841 

872:556$781 75:890$974 290:348$000 60:410$000 

01/07/1841 a 

30/06/1842 

1.109:456$180 78:916$974 332:073$830 65:960$000 

01/07/1842 a 

30/06/1843 

784:969$713 120:570$068 332:073$830 65:960$000 

01/07/1843 a 

30/06/1844 

1.142:730$741 119:903$496 332:073$830 65:960$000 

01/07/1844 a 

30/06/1845 

454:196$468 88:236$668 485:043$306 73:194$000 

01/07/1845 a 

30/06/1846 

402:793$468 88:296$668 275:695$525 74:654$000 

01/07/1846 a 

30/06/1847 

449:355$261 87:530$000 446:745$512 70:870$440 

01/07/1847 a 

30/06/1848 

423:525$232 73:475$000 358:312$681 59:248$960 

01/07/1848 a 

30/06/1849 

[não localizada] [não localizada] 429:686$440 61:398$960 

01/07/1849 a 

30/06/1850 

459:143$028 79:400$000 365:783$353 11:837$960 

01/07/1850 a 

30/06/1851 

474:908$332 29:300$000 428:356$293 5:602$000 

01/07/1851 a 

30/06/1852 

481:609$000 16:000$000 337:937$828 8:020$120 

01/07/1852 a 

30/06/1853 

480:209$680 22:000$000 374:091$392 8:044$560 
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Ano financeiro Despesa total 

autorizada em 

MG (Rs) 

Repartição 

Eclesiástica em 

MG (Rs) 

Despesa total 

autorizada em 

SP (Rs) 

Culto Público 

em SP (Rs) 

01/07/1853 a 

30/06/1854 

462:906$666 18:900$000 461:331$801 19.949$040 

01/07/1854 a 

30/06/1855 

625:190$666 32:100$000 533:246$061 10.324$160 

01/07/1855 a 

30/06/1856 

795:285$486 34:800$000 583:648$318 9:668$480 

01/07/1856 a 

30/06/1857 

783:667$109 20:000$000 540:688$550 12:293$080 

 Desde a Lei nº 251, de 20 de julho de 1843, referente às despesas para o ano 

financeiro de 1843 a 1844, a Província de Minas Gerais discriminou o “reparo de matrizes” 

em meio às despesas da “Repartição Eclesiástica”, enquanto em São Paulo, a partir da Lei nº 

40, de 23 de março de 1844, referente ao ano financeiro de 1844 a 1845, os “reparos de 

igrejas” foram incluídos entre as “obras públicas”, o que dificulta a comparação entre o 

destino dos subsídios nas duas províncias. Valores discriminados para as despesas específicas 

de cada igreja precisariam ser obtidos após longa pesquisa, tanto nos arquivos públicos 

estaduais quanto eclesiásticos, além de dependerem da existência e acesso a tais documentos. 

Por isso foram aqui apresentados somente os valores indicados nas leis provinciais. 

 Para a segunda metade do século XIX, foi apresentada na Tabela 4 uma amostragem 

das despesas autorizadas pelas Províncias de Minas Gerais e de São Paulo, entre 1876 e 1886, 

calculadas no livro Breve noticia do estado financeiro das províncias, organizada por ordem 

de sua excelência o senhor Barão de Cotegipe, presidente do Conselho de Ministros (1887, v. 

2, inf. 2, no. 3; v. 2, inf. 4, no. 1-2). Essa publicação indica que em Minas Gerais, de 1878 a 

1885, já não constava mais a “Repartição eclesiástica” e sim, como em São Paulo, o “Culto 

público”. Para o “Culto público” referente ao período de 1876 a 1877, a Assembleia 

Legislativa Provincial de Minas Gerais ainda autorizava a quantia de Rs 600$000 para os 

“Festejos nacionais” e Rs 144:400$000 para o “Reparo de matrizes e capelas”, mas o único 

item de despesa que consta na planilha mineira, a partir de 1878, é: “Festejos nacionais e 

alfaias das matrizes do Mar de Espanha, Congonhas de Sabará, Curvelo, Araxá”. 
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Tabela 4 – Comparação das despesas das Províncias de Minas Gerais e de São Paulo, de 

01/07/1876 a 30/06/1886 (BREVE NOTICIA, 1887, v. 2, inf. 2, no. 3; v. 2, inf. 4, no. 1-2). 

Ano financeiro Despesa total 

autorizada em 

MG (Rs) 

Culto Público 

em MG (Rs) 

Despesa total 

autorizada em 

SP (Rs) 

Culto 

Público em 

SP (Rs) 

01/07/1876 a 

30/06/1877 

[não indicada] 145:000$000 4.076:021$662 10:529$697 

01/07/1877 a 

30/06/1878 

[não indicada] [não indicada] 2.702:304$502 12:276$730 

01/07/1878 a 

30/06/1879 

2.610:916$360 2:600$000 3.036:812$974 11:631$178 

01/07/1879 a 

30/06/1880 

2.630:806$400 600$000 3.065:705$904 10:857$539 

01/07/1880 a 

30/06/1881 

2.769:369$974 600$000 3.426:068$236 11:075$412 

01/07/1881 a 

30/06/1882 

2.708:923$040 600$000 3.744:679$546 14:001$582 

01/07/1882 a 

30/06/1883 

2.876:198$854 2:000$000 3.789:095$375 13:907$228 

01/07/1883 a 

30/06/1884 

3.052:480$000 400$000 3.792:846$849 13:733$550 

01/07/1884 a 

30/06/1885 

3.272:840$000 400$000 4.325:375$155 13:653$026 

01/07/1885 a 

30/06/1886 

[não indicada] [não indicada] 4.480:729$521 14:276$920 

 Ainda que os dois períodos contemplados nas Tabelas 3 e 4 representem uma 

amostragem desse processo, que não exclui a necessidade de levantamentos e cálculos para 

todo o século XIX, é possível observar alguns aspectos importantes relacionados aos objetivos 

desta pesquisa: no período de 1833 a 1857 (Tabela 3), as despesas totais autorizadas pela 

Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais são bem maiores que aquelas autorizadas 

em São Paulo, porém essa diferença vai caindo, na medida em que os gastos paulistas crescem 

anualmente e os gastos mineiros oscilam, para cima ou para baixo, no decorrer desse período; 

essa tendência de queda da diferença entre Minas Gerais e São Paulo faz com que, no período 
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de 1876 a 1886, as despesas paulistas sejam sempre maiores que as mineiras (Tabela 4), 

alteração provavelmente decorrente do aumento da renda do governo de São Paulo com o 

ciclo do café. 

 No que se refere aos gastos com a folha eclesiástica, contudo, tanto em Minas Gerais 

quanto em São Paulo há uma tendência de crescimento até meados da década de 1840, 

seguido por uma tendência de queda na década seguinte, que fez com que o gasto com o clero, 

ao final da década de 1850, tenha se tornado cerca de três vezes menor do que era na década 

de 1830. Já o período de 1876 a 1886 (Tabela 4) exibe muito pequena tendência de 

crescimento do gasto com o culto público em São Paulo, ao lado de uma acentuada queda em 

Minas Gerais. 

 Esses dados revelam, portanto, que as assembleias legislativas provinciais 

manifestaram, na constante diminuição de gastos com o clero, a tendência de secularização do 

Estado apontada por Cândido Mendes de Almeida em 1866. Os números indicam, no entanto, 

que esse processo foi mais acentuado em Minas Gerais que em São Paulo e pode explicar 

algumas situações observadas na Catedral de Mariana, com importante significado para o 

assunto deste trabalho. 

SUPRESSÃO DO CARGO DE MESTRE DE CAPELA DA CATEDRAL DE 

MARIANA 

 O processo de secularização da Província de Minas Gerais incluiu um outro aspecto 

que o tornou bem mais danoso à Catedral de Mariana que à Catedral de São Paulo. Na ordem 

do dia da décima primeira sessão da Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em 

15 de fevereiro de 1837, ocorreram manobras políticas envolvendo os deputados Manoel Júlio 

de Miranda, Antônio Ribeiro Fernandes Forbes e José Alcibíades Carneiro, referente ao 

Projeto de Lei nº 34, que propunha a redução dos cargos do Cabido da Catedral de Mariana, 

registradas desta maneira pelo jornal O Universal: 

Continuou a discussão adiada do Projeto de Lei nº 57 sobre o Cabido de Mariana. Sendo postas 

a votos as duas emendas que haviam ficado empatadas na sessão antecedente, foi aprovada a 

do Sr. Miranda, que reduz a 10 o número dos capelães, rejeitada a do Sr. Forbes, que os reduza 

a 8. 

Entrou em discussão o 

Art. 6º. Ficam suprimidos os lugares de porteiro da massa e mestre da capela. 

O Sr. Alcibíades ofereceu a seguinte emenda: “Suprima-se o Art. 1º” 

O Sr. Miranda o seguinte: “O ordenado do mestre da capela é aplicado exclusivamente à 

música da Semana Santa”. 
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Posta a votos, a emenda supressiva do Art. não passou; do Art. foi aprovada a 1ª parte e 

rejeitada a 2ª, e a emenda do Sr. Miranda se jugou prejudicada (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA PROVINCIAL, 1837, p. 1). 

 Apesar da tentativa do deputado Manoel Júlio de Miranda, para que fosse mantido o 

cargo do mestre de capela, ainda que este recebesse apenas o pagamento para a música da 

Semana Santa, venceu o texto oficializado na Lei nº 68, de 21 de março de 1837, publicada a 

6 de maio desse ano, a qual determinou, no Art. 2º, que “o mestre da capela fica suprimido”: 

Antônio da Costa Pinto, Presidente da Província de Minas Gerais, faço saber a todos os seus 

habitantes, que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a Lei seguinte: 

Art. 1º. O governo é autorizado a prover até o número de dez as conezias da Catedral da 

Cidade de Mariana, que d‟ora em diante vagarem por morte, demissão ou renúncia dos atuais 

prebendados, incluindo-se neste número as dignidades, com que foi criado o Cabido da mesma 

Catedral. 

Art. 2º. Para o serviço da Catedral haverá dez capelães, um organista, um sacristão mór, um 

porteiro da massa e quatro moços do coro. O mestre da capela fica suprimido. 

Art. 3º. Estes empregados serão providos pelo Ordinário e por ele demitidos, quando o 

entender conveniente ao serviço da Igreja. 

Art. 4º. As dignidades e mais prebendados vencerão uma côngrua igual, que é fixada em 

trezentos e sessenta mil réis. Os capelães a de cento e cinquenta mil réis. O organista a de cem 

mil réis. O sacristão-mór a de oitenta mil réis. O porteiro da massa a de vinte mil réis. Os 

moços do coro a de quarenta mil réis cada um. 

Art. 5º. Não são compreendidas na disposição do Artigo antecedente as dignidades atualmente 

providas, as quais gozarão de suas côngruas, como foram estabelecidas. 

Art. 6º. São nulas, írritas e ilegais as dispersas concedidas às dignidades e cônegos para não 

residirem em seus benefícios. 

Art. 7º. O governo marcará um prazo razoável, dentro do qual são obrigados a reverter a seus 

benefícios as dignidades e cônegos que estiverem ausentes. Este prazo será comunicado ao 

Cabido, cujo presidente fará aviso individual a cada um dos ausentes, intimando-lhes o 

comparecimento. 

Art. 8º. São considerados ter abandonado os seus benefícios aqueles prebendados que não 

reverterem a eles, findo o prazo do Artigo precedente. 

Art. 9º. A Fábrica da Catedral será administrada por um dos prebendados eleito pelo Cabido; e 

suas contas serão tomadas pelo Ordinário. 

Art. 10º. O Cabido organizará quanto antes os seus Estatutos, em conformidade com a presente 

Lei, os quais serão aprovados pelo Ordinário na parte que respeita ao culto; e em tudo mais 

pela Assembleia Legislativa Provincial. 

Art. 11º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei 

pertencer, que a cumpram e façam cumpri tão inteiramente como nela se contém. O Secretário 

desta Província a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Governo e na Imperial 

Cidade do uro Preto, aos vinte [e] um dias do mês de março do ano no nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e sete, décimo sexto da Independência e do 

Império. Antônio da Costa Pinto (MINAS GERAIS, 1837, p. 30-32; ACTOS 

LEGISLATIVOS, 1837). 

 A Lei nº 68, de 21 de março de 1837, acarretou, portanto, a extinção do cargo de 

mestre de capela de Mariana e a diminuição do número de doze para dez cônegos 

prebendados. O jornal O Universal declarou que, “Apesar das extravagantes ideias do Senhor 
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Marinho
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, emitidas na discussão do projeto acerca da Sé de Mariana, conseguiu-se, afinal, a 

conservação de dez cônegos e doze capelães, quatro meninos do coro, um sacristão-mor, um 

organista, etc.” (ASSEMBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL, 1837, p. 1). A Resolução nº 

94, de 6 de março de 1838, atenuou, no Art. 2, alguns dos efeitos da Lei nº 68, determinando 

que “Os prebendados da mesma catedral, que em virtude do Artigo 8 da Lei nº 68 perderam 

seus benefícios, gozarão contudo das honras que a eles competiam” (MINAS GERAIS, 1838, 

p. 19). A partir de meados de 1837, no entanto, a Catedral de Mariana deixou de contar com 

um mestre de capela pago especificamente para dirigir a música coral e orquestral das festas 

religiosas, cujo esplendor chegou ao presente por meio de documentos musicais históricos. 

 Desde o século XVIII, os músicos contratados nessa catedral frequentemente 

acumulavam os cargos de organista e mestre de capela, justamente para perceber as duas 

côngruas. Na prática, o que a Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais fez foi a 

redução do gasto com a música da Catedral de Mariana e a exigência de um trabalho 

redobrado por parte do organista, nem sempre qualificado para a direção da música vocal 

catedralícia. De fato, O Universal registrou o pagamento de Rs 25$000 ao organista Antônio 

Nunes Cruz referente ao primeiro trimestre de 1839, o que corresponde à côngrua anual de Rs 

100$000, que passaria a ser o salário anual para esse cargo (CONTINUAÇÃO, 1841, p. 4). 

Por outro lado, mesmo que essa catedral contasse com o subsídio provincial do organista para 

a música das festas religiosas, houve aumento de sua responsabilidade profissional, com 

possíveis consequências nas atividades da Sé. 

 Ainda não sabemos se, além de afetar a Catedral de Mariana, a Lei nº 68, de 21 de 

março de 1837, também acarretou a supressão do cargo de mestre de capela de igrejas 

matrizes das “cabeças de comarca” (que por essa época eram Vila Rica, Sabará, Rio das 

Mortes, Serro do Frio e Pitangui), para as quais, até a década anterior, o bispo de Mariana 

nomeava mestres de capela. O fato é que não são conhecidas provisões para mestres de capela 

de matrizes mineiras após a promulgação dessa lei, diferentemente de São Paulo e outras 

províncias brasileiras, que ainda mantiveram o provisionamento para esse cargo em matrizes 

paroquiais até meados do século XX. Esse aspecto não foi suficientemente estudado e há 

muito a ser feito para termos uma compreensão mais ampla sobre a atuação dos mestres de 

capela mineiros e brasileiros, porém os dados aqui referidos indicam uma evidente situação de 

                                                           
208

 Refere-se ao deputado José Antônio Marinho que, de acordo com O Universal, não participou da discussão 

do Projeto de Lei; pode tratar-se de uma referência errônea ao deputado Manoel Júlio de Miranda, o qual propôs 

a redução do número de capelães da Catedral de Mariana de 10 para 12. 
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desmonte da estrutura musical sacra em Minas Gerais, que deve ter gerado forte impacto na 

prática musical do século XIX e, consequentemente, na preservação dos arquivos musicais até 

então acumulados. 

A QUOTA DA MÚSICA 

A restrição de gastos com os responsáveis pela música da Catedral de Mariana, por parte do 

governo mineiro, não seguiu os mesmos critérios adotados para os cargos dos escalões 

superiores dessa igreja. No expediente da décima sétima sessão da Assembleia Legislativa 

Provincial de Minas Gerais, aos 21 de fevereiro de 1840, o deputado Francisco de Paula 

Santos, aceitando solicitação das comissões eclesiástica e de fazenda provincial, apresentou o 

Projeto de Lei nº 57, que aumentava as côngruas da Catedral de Mariana, resumido desta 

forma pelo jornal O Universal: 

O Sr. Paula Santos, por parte das comissões eclesiástica e de fazenda provincial leu o [Projeto 

de Lei] de nº 57, autorizando ao presidente da Província a prover até o número de 12 cônegos 

da Sé da Cidade de Mariana, entrando nesse número as dignidades que vencerão de côngrua Rs 

500$000, os cônegos Rs 400$000, os capelães Rs 200$000, o organista Rs 150$000, o sub-

tesoureiro Rs 100$000, os moços do coro Rs 50$000 cada um, o porteiro Rs 50$000, o mestre 

de cerimônias a gratificação de Rs 50$000, o sub-chantre a gratificação de Rs 100$000 

(ASSEMBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL, 1840, p. 1). 

 Ainda que o Projeto de Lei nº 57 tenha proposto o aumento da côngrua do organista de 

Rs 100$000 para Rs 150$000 (percentualmente maior que o aumento da côngrua dos 

capelães, de Rs 150$000 para Rs 200$000, e dos cônegos, de Rs 360$000 para Rs 400$000), 

o documento determinou a majoração do número de 10 para 12 cônegos, que representou um 

aumento de gasto equivalente a mais de cinco vezes o novo valor pago ao organista. Uma vez 

aprovado o Projeto de Lei nº 57, este foi publicado na forma da Lei nº 172 da Assembleia 

Legislativa Provincial de Minas Gerais, de 24 de março de 1840, que apenas três anos após a 

supressão do cargo do mestre de capela (na Lei nº 68, de 21 de março de 1837), deixou claro 

que o motivo dessa extinção não era propriamente financeiro, mas sim estrutural: 

Bernardo Jacinto da Veiga, Presidente da Província de Minas Gerais, faço saber a todos os seus 

habitantes, que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a Lei seguinte: 

Art. 1º. O Presidente da Província fica autorizado a prover, precedendo concurso legal, as 

conezias da Catedral da Cidade de Mariana atualmente vagas e as que para o futuro vagarem; 

elevado o número das cadeiras ao estado primitivo de sua criação, ficando compreendidos os 

lugares das dignidades. 

Art. 2º. As dignidades da mesma Sé vencerão de côngrua quinhentos mil réis: os cônegos 

quatrocentos mil réis; os capelães duzentos mil réis; o organista cento e cinquenta mil réis; o 

sub-tesoureiro cem mil réis; cada um dos moços do coro cinquenta mil réis; o porteiro 

cinquenta mil réis. 
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Art. 3º. O mestre de cerimônias continuará a perceber de gratificação cinquenta mil réis; e o 

sub-chantre perceberá a de cem mil réis, sendo obrigado a ensinar o canto gregoriano duas 

vezes por semana, no lugar, dias e horas que o Presidente do Cabido lhe marcar. 

Art. 4º. Os atuais capelães serão diminuídos se, dentro do prazo razoável que lhes marcar o 

Ordinário, não se mostrarem habilitados no canto gregoriano, não podendo d‟ora em diante ser 

provido em capelão aquele que se não habilitar indispensavelmente no mesmo canto. 

Art. 5º. Os capitulares e capelães que deixarem de frequentar o coro por espaço de tempo maior 

que aquele que permite o direito canônico e estatutos da catedral, salvos os casos de 

enfermidade reconhecida ou licença do Presidente da Província, não perceberão a côngrua 

respectiva, e esta será distribuída pelos interessantes, cada um em sua classe. 

Art. 6º. O Presidente do Cabido é autorizado a impor multa de até três dias de perda, e na 

reincidência do duplo, com recurso do Ordinário aos empregados da Catedral que, ou forem 

omissos nos seus deveres, ou não guardarem no coro a decência devida, sendo aplicadas estas 

multas para a Fábrica da Catedral. 

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei 

pertencer, que a cumpram e façam cumpri tão inteiramente como nela se contém. O Secretário 

desta Província a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Governo, na Imperial 

Cidade do Ouro Preto, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano no nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta, décimo nono da Independência e do Império. 

Bernardo Jacinto da Veiga (MINAS GERAIS, 1840, p.35-36). 

 Cinco anos após o aumento das côngruas e do número dos cônegos da Catedral de 

Mariana, foi apresentada à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais o Projeto de 

Lei nº 21, que além de também propor o aumento do número de 10 para 12 capelães, instituía 

uma quota de “Rs 150$000 para a música das festas do Natal e Endoenças”. O aumento do 

número de capelães seguia a mesma tendência de aumento do número de cônegos da Lei nº 

172, de 24 de março de 1840, porém a novidade foi a quota adicional para a música, com o 

mesmo valor da côngrua do organista, mas sem a instituição de um novo cargo. 

 Na prática, apesar do Projeto de Lei nº 21 instituir a quota da música, não restaurava o 

cargo de mestre de capela (portanto evitando que mais uma pessoa fosse admitida para essa 

função) e nem especificava quem iria cuidar da “música das festas do Natal e Endoenças”. 

Mesmo assim, quando o Projeto de Lei nº 21 entrou em terceira discussão, na ordem do dia da 

38ª sessão da Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, aos 14 de julho de 1845, o 

autor da emenda que havia incluído no projeto o aumento do número dos capelães e os gastos 

com a música – o deputado José de Souza e Silva Roussin – teve que enfrentar a oposição do 

deputado Francisco de Paula Santos, especialmente em relação à quota da música, discussão 

que ficou desta maneira registrada n‟O Compilador da Assembleia Legislativa Provincial de 

Minas Gerais: 

 O Sr. Roussin declara que tem de mandar à mesa uma emenda criando, ou antes restabelecendo 

dois capelães na catedral desta Diocese, conforme a bula da sua instituição, e consignando a 

quota de Rs 150$000 para a música das festas do Natal e Endoenças; diz que pela mesma bula, 

eram quatorze prebendados, inclusive quatro dignidades e doze capelães, que concorriam para 

o culto público, mas que nas diversas crises políticas por que se tem atravessado, não ficou 

incólume a Sé de Mariana, que por muito tempo esteve suspenso o provimento das cadeiras, 
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até que, proporcionando-se à Província, pelo Ato Adicional, um meio de se atender às suas 

urgências, julgou a Assembleia Provincial que era uma necessidade pública a continuação do 

culto religioso na Sé Catedral, e tendo então criado dez cônegos e dez capelães em uma das 

sessões passadas, por uma emenda do Sr. Ribeiro de Andrade, criaram-se as quatro dignidades 

que prefaziam os quatorze prebendados, ficando porém a lacuna, quanto aos doze capelães e 

mestre da capela, que consistia em um baixo e quatro vozes, motivo por que julgava que devia 

oferecer a emenda que manda a mesa, restabelecendo os capelães e consignando Rs 150$000 

para a música. 

O Sr. P. Santos. O que tem os capelães e música com o artigo em discussão? 

O Sr. Roussin. O mesmo que tem as muitas emendas que estão ali sobre a mesa. Os nobres 

deputados têm feito do orçamento uma barca em que devem passar muitas outras medidas, que 

não poderão passar pelos trâmites que marca o regimento; portanto não se pode fazer reparo 

sobre esta emenda. 

O Sr. P. Santos. Pois até a música? O que tem a música com o culto religioso? 

A música tem toda a relação com o culto: move e toca os corações, desenvolve mesmo o fervor 

pela religião; o nobre deputado mesmo já teve a bondade de dizer-me que, quando estava nos 

templos e ouvia uma música harmoniosa, deixava-se arrebatar; por isso julga que deve ser 

coerente com o que lhe disse há pouco. Continuou que tinha a fortuna de faltar a uma 

assembleia ortodoxa e que, por isso, julgava que a sua emenda havia de passar. O nobre orador 

fez outras muitas reflexões e concluiu oferecendo a emenda seguinte que leu e mandou à mesa: 

“Com mais dois capelães na Sé, além dos existentes, e música para as festas do Natal, 

Endoenças, quinhentos e cinquenta mil réis – Rs 550$000.” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROVINCIAL, 1843, p.2) 

 A emenda do deputado José de Souza e Silva Roussin ao Projeto de Lei nº 21 foi 

aceita, figurando no § 13 da Lei nº 251, de 20 de julho de 1843, que autorizou as despesas 

provinciais para o ano financeiro de 1º de julho de 1843 a 30 de junho de 1844. A quota 

autorizada para a música foi ainda maior, totalizando Rs 200$000: 

Com a Repartição Eclesiástica, incluídos quatrocentos mil réis para mais dois capelães na 

Catedral de Mariana [...]; duzentos mil réis para asseio da catedral, devendo o governo mandar 

fazer, quando hajam sobras na quota deste §, os consertos necessários no órgão da mesma 

catedral; cento e cinquenta mil réis para as festas do Natal e Endoenças, quando nela forem 

celebradas [...]. (MINAS GERAIS, 1843, p.47-48) 

 O último aumento da quota designada à música, na década de 1840, foi autorizado no 

Art. 11º da Lei nº 392 da Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, de 3 de abril de 

1847, no qual consta que, “Na quantia de Rs 87:530$000, votada pela Lei Provincial nº 306, 

Art. 1º, § 12, e na quota consignada para a Catedral de Mariana, foi incluída a de Rs 400$000 

para a música como despesa permanente” (MINAS GERAIS, 1847, p.56). A essa altura, a 

quota da música já era quatro vezes superior ao salario do organista, não se sustentando, 

assim, nenhuma razão financeira para a supressão do cargo de mestre de capela, sendo mais 

provável que sua extinção tenha visado a eliminação de sua perícia e não do seu custo. 

 Ao compararmos a situação mineira com a paulista, percebemos que, em São Paulo, 

apesar do montante destinado a cada ano financeiro ser menor que em Minas Gerais, até fins 
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da década de 1850, a política do governo provincial em relação ao mestre de capela foi 

diferente daquela imposta à Catedral de Mariana, não apenas preservando o cargo, como 

proporcionando aumentos da côngrua tanto do mestre de capela quanto do organista (Tabela 

5). 

Tabela 5 – Côngruas (designadas como “gratificação anual”) autorizadas para os cargos de 

mestre de capela e organista da Catedral de São Paulo, nas Leis da Assembleia Legislativa 

Provincial de São Paulo (1835) referentes ao período de 1852 a 1860. 

Lei nº Data Ano financeiro Gratificação anual (Rs) 

Mestre de capela Organista 

14 19/07/1852 01/07/1852 a 

30/06/1853 

200$000 [50$000] 

18 02/05/1853 01/07/1853 a 

30/06/1854 

200$000 100$000 

30 10/05/1854 01/07/1854 a 

30/06/1855 

400$000 100$000 

31 25/04/1855 01/07/1855 a 

30/06/1856 

400$000 100$000 

31 07/05/1856 01/07/1856 a 

30/06/1857 

400$000 100$000 

47 07/05/1857 01/07/1857 a 

30/06/1858 

400$000 100$000 

39 04/05/1858 01/07/1858 a 

30/06/1859 

400$000 100$000 

27 11/05/1859 01/07/1859 a 

30/06/1860 

400$000 100$000 

 Os valores pagos a partir de 1854 ao mestre de capela e ao organista da Catedral de 

São Paulo (Rs 400$000 para o primeiro e Rs 100$000 para o segundo) foram renovados e 

ampliados até a Lei nº 107, de 9 de abril de 1889, referente ao ano financeiro de 1889 a 1890, 

que autorizou 5:000$000 “ao mestre de capela, organista, música e fábrica da Sé Catedral”. 

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o Estado de São Paulo 

deixou de financiar o “culto público”, que desapareceu da legislação provincial a partir do 

Decreto nº 50, de 28 de abril de 1890, referente ao ano financeiro de 1890 a 1891. O mesmo 

ocorreu na Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, cuja Lei n. 3.714, de 13 de 

agosto de 1889, referente ao exercício de 1890, foi a última lei mineira desse tipo que 

autorizou o subsidio à Igreja Católica, mesmo o reparo e construção de matrizes, já 

discriminados, nessa lei e nas anteriores, entre as “obras públicas”. 
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 O governo republicano, além de por fim às despesas eclesiásticas que manteve até 

1889, ainda que cada vez menores, retirou da Igreja a arrecadação com serviços burocráticos 

que passaram a ser oferecidos somente pelo Estado. A partir de então, a Igreja teve que 

financiar suas atividades exclusivamente a partir dos emolumentos (agora cobrados somente 

pelos serviços religiosos) e dos dízimos, donativos e coletas recebidos diretamente dos fieis. 

O Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana ainda conserva o Ofício n. 1.290, da 

Segunda Seção do Ministério e Secretário dos Negócios do Interior, enviado ao Bispo de 

Mariana, Dom Antônio Maria Correia de Sá e Benevides em 12 de março de 1890 e assinado 

pelo Ministro José Cesário de Faria Alvim, informando que, “em consequência do Decreto n. 

119A, de 7 de janeiro último [1890], que instituiu a plena liberdade e igualdade de todas as 

confissões religiosas, cessou para o Estado o encargo de prover as despesas do culto” 

(OFÍCIO, 1890). 

 De fato, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro 

de 1891, estabeleceu, no Art. 72, § 3º, que “Todos os indivíduos e confissões religiosas 

podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo 

bens, observadas as disposições do direito comum” e, no inciso 2º do Art. 11, que “É vedado 

aos Estados, como à União”, “estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos 

religiosos” (BRASIL, 1891), encerrando, assim, o financiamento das atividades eclesiásticas. 

Obviamente, surgiram formas posteriores de interação entre a Igreja e o Estado, como a 

proteção do patrimônio histórico e artístico pelo SPHAN (atual IPHAN), estabelecido na Lei 

nº 378, de 13 de janeiro de 1937 e no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, mas a 

antiga forma de subsídio do Estado aos serviços religiosos quotidianos, entre eles a música, 

foi definitivamente encerrado na República. 

A MUDANÇA NO SISTEMA DE CONTRATAÇÃO DA MÚSICA NA CATEDRAL DE 

MARIANA 

 Existe, no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, um livro manuscrito de 

páginas não numeradas intitulado Despesas do Cabido, com recibos emitidos pelo Cabido da 

Catedral de Mariana entre 1871 e 1890, no qual os diretores da música das festividades 

atestaram o pagamento recebido de um “mestre da capela”, como neste exemplo (Figura 1): 

Recebi do Ilustríssimo Senhor Cônego José Emílio Fernandes Valles, atual mestre de capela da 

Sé de Mariana, a quantia de oitenta mil réis - 80$000 - pelo ajuste da música que tocou na noite 

do Natal, e por verdade passo este em que afirmo ser verdade (digo, ter recebido). Mariana, 5 

de março de 1871. O Procurador da Banda de Música Hermenegildo do Espírito Santo. 
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Figura 1 – Recibo do Procurador da Banda de Música, Hermenegildo do Espírito Santo, pela 

música do Natal, paga pelo Cônego José Emílio Fernandes Valles, “atual mestre de capela da 

Sé de Mariana”. 

 Os recibos desse período informam que o financiamento da música das festividades da 

catedral era feito pela “quota fornecida pelo governo”, deixando claro que a direção técnica da 

música vinha sendo exercida por um mestre de música externo à catedral, que trazia seu 

próprio grupo musical e recebia o pagamento pelo “ajuste da música” de um cônego que 

assinava como mestre da capela, mas com função apenas administrativa (Tabela 6). Não são 

conhecidas provisões de mestre de capela para esses cônegos, à exceção de José Pedro de 

Alcântara Benfica Scotti, de fato provisionado para essa função, mas ausente dos referidos 

recibos. É possível que, a partir de 1871, a designação desses novos “mestres de capela” 

administrativos tenha sido feita internamente ao cabido, sem passar pelo bispo, mas o fato é 

que essa função não tinha mais caráter musical, porém burocrático. Um exemplo 

representativo desse novo tipo de “mestre de capela”, nomeado entre os cônegos do cabido, é 

o de Pretextato Batista Americano, clérigo sem nenhuma atividade musical conhecida, que 

antes de exercer a conezia e a direção administrativa da música na catedral (entre 1881 e 

1886), fora Vigário da Freguesia de Cachoeira do Brumado. 
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Tabela 6 – Cônegos responsáveis pelo “ajuste da música”, a maior parte deles referidos como 

“mestres da capela”, em recibos do Cabido da Catedral de Mariana, de 1871 a 1889 

(DESPESAS DO CABIDO). 

Período Cônego em serviço como 

“mestre de capela” 

Músico 

1871-1874 José Emílio Fernandes Valles Hermenegildo do Espírito Santo 

1874 José Rodrigues de Moraes Hermenegildo do Espírito Santo 

25/4/1875 ? Pedro Claudino dos Santos 

12/1/1876 ? Pedro Claudino dos Santos 

1876 Corrêa de Carvalho Jacinto Augusto de Godoi, da Sociedade 

Filarmônica 

1879-1880 Pretextato Batista Americano [Jacinto Augusto de Godoi?], da Sociedade 

Filarmônica 

1881 José Caetano de Faria Manoel Pereira Bernardino, da Sociedade 

Filarmônica de São Francisco 

1881-1886 Pretextato Batista Americano Manoel Pereira Bernardino, da Sociedade 

Filarmônica de São Francisco (de 1881 a 

1885) e Manoel Antônio de Sousa Mineiro 

(de 1885 a 1886) 

1886-1889 Júlio de Paula Dias Bicalho Manoel Antônio de Sousa Mineiro 

 Quando a Província de Minas Gerais deixou de subsidiar as funções eclesiásticas, a 

decisão foi registrada no livro de despesas do cabido em 1890, com a seguinte frase: “O 

Governo negou continuar a fornecer a quota para a música das festividades da catedral” 

(DESPESAS DO CABIDO). Com isso, caiu o pressuposto destinado à música de seis 

cerimônias anualmente referidas nos recibos do Cabido de Mariana no período de 1871 a 

1889, duas delas coincidentes com “as festas do Natal e Endoenças” mencionadas na Lei nº 

251, de 20 de julho de 1843: 

 Natal [25 de dezembro] 

 Semana Santa 

 Ascenção [de Nosso Senhor] (quinta-feira, quadragésimo dia após a Páscoa) 

 Divino Espírito Santo [Pentecostes] (quinquagésimo dia após a Páscoa) 

 Assunção [de Nossa Senhora] (15 de agosto) 

 Conceição [de Nossa Senhora] (8 de dezembro) 

 É possível deduzir, portanto, que após a promulgação das Leis da Assembleia 

Legislativa Provincial de Minas Gerais nº 251, de 20 de julho de 1843, e nº 392, de 3 de abril 

de 1847, que estabeleceram respectivamente os valores de Rs 200$000 e Rs 400$000 “para a 
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música como despesa permanente”, o Cabido da Catedral de Mariana periodicamente 

designou um cônego para administrar essa quota, o qual teve a função de contratar um mestre 

externo à catedral, que executava a música de alguma dessas seis festividades, trazendo de 

fora seu próprio conjunto. Esse sistema era totalmente diferente daquele adotado até 1837, no 

qual o mestre de capela dirigia a música com o seu próprio conjunto de cantores, prática que, 

mesmo que possa ter sido mantida pelo organista (em sobrecarga de atividades e nem sempre 

com as qualificações necessárias), deve ter sido extinta na Catedral de Mariana no máximo ao 

final da década de 1860, a julgar pelos referidos recibos, ou mesmo na década de 1840, se 

esse sistema decorrente das Leis nº 251 e nº 392 tiver sido colocado em prática da mesma 

forma como foi documentado a partir de 1871 no livro Despesas do Cabido. 

POSSÍVEIS IMPACTOS NO ARQUIVO MUSICAL DA CATEDRAL DE MARIANA 

 A mudança estrutural na forma de contratação dos diretores da música da Catedral de 

Mariana, seja pela supressão do cargo dos mestres de capela pelo governo provincial em 

1837, seja pela administração das quotas da música pelos cônegos, a partir de 1870 ou antes, 

tem uma séria implicação para o arquivo musical dessa igreja, sabendo-se, por meio do 

trabalho de Vítor Gabriel de Araújo (2006), que os mestres de capela guardavam os arquivos 

musicais em suas casas e não na Sé. De meados do século XIX em diante, a Catedral de 

Mariana deixou de ter um músico específico que cuidasse do arquivo, e portanto, que não 

permitisse o extravio de peças, que renovasse os papéis danificados e que evitasse a 

degradação física dos manuscritos pelo manuseio inadequado ou pelo armazenamento de 

forma inapropriada. 

 É interessante observar que não existem, no fundo CDO.01 do Museu da Música de 

Mariana (originário da catedral), cópias ou composições relacionadas aos cônegos ou aos 

músicos que figuram na Tabela 6 e nem ao cônego José Pedro de Alcântara Benfica Scotti, 

nomeado mestre de capela da catedral em 12 de agosto de 1870. O único caso de um clérigo 

com atuação musical em Mariana na segunda metade do século XIX até agora conhecido é o 

de Olímpio Donato Corrêa, sacristão da catedral, do qual existem cópias (e não composições) 

no fundo CDO.01 do Museu da Música, todas posteriores a 1900, além de mais alguns 

manuscritos em outras seções do Museu da Musica (portanto procedentes de distintas 

localidades), copiados entre 1870 e 1929, todos sem aparente relação com a “quota da 

música” do período 1843-1889. É evidente, portanto, que os cônegos referidos na Tabela 6 

não exerciam atividade musical e por isso não deixaram evidências no arquivo da catedral. 
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Paralelamente, os mestres de música que dirigiram as funções musicais dessa igreja, a partir 

de 1870, trouxeram e levaram de volta os seus próprios papeis de música, igualmente sem 

nada deixar no arquivo musical da catedral. 

 Se compararmos a situação da Catedral de Mariana com a de São Paulo, observamos 

que esta última teve uma série ininterrupta de mestres de capela, do final do século XVIII a 

meados do século XX, dos quais destacam-se os nomes de André da Silva Gomes, Francisco 

de Paula Leite, Jesuíno de Cássia Lustosa, Antônio José de Almeida, Joaquim da Cunha 

Carvalho, José Pinto Tavares, João Pedro Gomes Cardim e Furio Franceschini, todos eles 

copistas e compositores (alguns também escritores e professores) que deixaram contribuições 

de diversos tipos no arquivo musical dessa igreja. 

A relação das Músicas que são pertencentes à Sé Catedral de 1849 e o Catálogo das músicas 

de capela da Sé de São Paulo de 1879, localizados e publicados por Vítor Gabriel de Araújo 

(2006), demonstram que, além de ter existido um controle efetivo do arquivo musical da 

Catedral de São Paulo pelos mestres de capela do século XIX, a grande maioria das obras 

listadas nesses documentos continua presente no arquivo musical recolhido ao Arquivo da 

Cúria Metropolitana de São Paulo no início do século XX, o que indica que tal arquivo foi 

preservado com alto nível de integridade. 

 Além disso, os bispos seguiram efetuando nomeações para o cargo de mestre de 

capela da catedral e das paróquias da Diocese de São Paulo. Marcos Júlio Sergl (1998) 

localizou, no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, um Livro de paróquias, que 

registra provimentos, entre 1880 e 1905, para todas as paróquias da diocese (que na época 

ainda incluía o norte do Paraná e o Sul de Minas Gerais), incluindo a nomeação de mestres de 

capela: em meio às duzentas e vinte e duas paróquias da Diocese de São Paulo, Sergl 

transcreveu o nome de noventa mestres de capela designados para distintas paróquias 

(computando-se alguns nomes designados para duas ou três paróquias), sendo sententa e três 

em São Paulo, onze em Minas Gerais e seis no Paraná. 

 Entre os mestres de capela nomeados em São Paulo estão os de João Gomes de Araújo 

(1846-1943) e João Antônio Romão (1880-1972), que atuaram na Paróquia de Nossa Senhora 

do Bom Sucesso de Pindamonhangaba (SP) em épocas distintas, sendo o primeiro um 

conhecido compositor de ópera, música instrumental, música orquestral e música sacra (e um 

dos fundadores do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo), enquanto o segundo é 
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titular de um notável arquivo musical com mais de mil obras (entre elas cerca de quatrocentas 

obras sacras copiadas entre 1793 e 1974), em processo de incorporação ao Arquivo Histórico 

Municipal de Pindamonhangaba. Casos semelhantes demonstram que a nomeação de mestres 

de capela com atuação musical comprovada continuou a ser feita em paróquias de São Paulo 

até inícios do século XX, provavelmente com recursos da própria Igreja, uma vez que a 

província não mais subsidiava as atividades religiosas desde 1890. 

 Tal situação, todavia, não se verifica no arquivo musical da Catedral de Mariana, 

recolhido ao Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese dessa cidade e atualmente no fundo 

CDO.01 do Museu da Música. Conforme já mencionado, não são conhecidas fontes musicais 

que mencionem outros nomes de mestres de capela providos nessa igreja, a não ser João de 

Deus de Castro Lobo e José Felipe Corrêa Lisboa. Mesmo assim, são raríssimos os autógrafos 

ou cópias desses dois compositores, pois a quase totalidade de suas obras do fundo CDO.01 

foi copiada por terceiros. 

 O fato de João de Deus de Castro Lobo ter recebido 45$000 da Fábrica da Catedral de 

Mariana em 1826 para a “renovação das músicas das festividades da Sé, por ordem de Sua 

Excelência Reverendíssima” (CASTAGNA, 2010), demonstra que os músicos providos nesse 

cargo contribuíam, de alguma maneira, para a conservação do arquivo da catedral. O mestre 

de capela André da Silva Gomes fez o mesmo na Catedral de São Paulo: dentre as cerca de 

cem obras desse autor no arquivo da catedral, hoje recolhido ao Arquivo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo, trinta obras foram recopiadas em cinquenta e uma partituras ou 

conjuntos de partes, entre 1810 e 1811, pelo próprio compositor e por dois copistas auxiliares 

não identificados, que geralmente se encarregavam das partes vocais, em um evidente 

trabalho de renovação das fontes musicais dessa igreja (CASTAGNA, 2000, v. 1, p. 263-267). 

 A diferença entre a “renovação das músicas” por João de Deus de Castro Lobo e por 

André da Silva Gomes é que em São Paulo não foi localizado um documento solicitando essa 

tarefa, mas apenas as músicas “renovadas”, enquanto em Mariana existe a solicitação, mas 

não a totalidade das novas cópias elaboradas pelo mestre de capela mineiro. O único possível 

remanescente dessa renovação, em Mariana, é um conjunto manuscrito do Hino do Espírito 

Santo (ou Pentecostes) Veni Creator Spiritus de João de Deus de Castro Lobo, com a 

indicação “Cathedral” (Figuras 2 e 3), título de fato incluído entre as obras que deveriam ser 

“renovadas” por esse mestre de capela (Figura 4, item número 9) e que permite verificar a não 

existência de cópias semelhantes relacionadas aos demais títulos recopiados por Castro Lobo. 
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Figura 2 – Página de rosto de um possível autógrafo do Hino do Espírito Santo (ou 

Pentecostes) Veni Creator Spiritus de João de Deus de Castro Lobo (1794-1832), com a 

indicação “Cathedral”. Museu da Música de Mariana, CDO.01.100 C01. 
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Figura 3 – Parte de violino I de um possível autógrafo do Hino do Espírito Santo (ou 

Pentecostes) Veni Creator Spiritus de João de Deus de Castro Lobo (1794-1832), com a 

indicação “Cathedral”. Museu da Música de Mariana, CDO.01.100 C01. 
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Figura 4 – “Lista das músicas pertencentes à catedral que não foram entregues ao atual 

mestre da capela, o Senhor Quartel Mestre José Felipe Corrêa Lisboa, por falecimento do 

Padre Mestre João de Deus”, com a relação dos manuscritos musicais do arquivo da Catedral 

de Mariana “renovados” por João de Deus de Castro Lobo em 1826 e entregues por seu pai, 

Gabriel do Castro Lobo, ao novo mestre da capela José Felipe Corrêa Lisboa em 1832. Museu 

da Música de Mariana, [147]A1G4P08 D28. 
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 Tal constatação sugere, portanto, um grande descarte no arquivo musical da Catedral 

de Mariana, ocorrido provavelmente entre as décadas de 1840 a 1870, que ocasionou a perda 

da porção mais antiga do acervo. Por outro lado, a doação efetuada ao arquivo musical da 

Catedral de Mariana pelo Arcediago José de Sousa Teles Guimarães (Figura 5, direita) em 

1882, que adicionou ao mesmo “164 peças escolhidas dos melhores autores conhecidos, para 

uso da Catedral” (CASTAGNA, 2010), e que provavelmente corresponde ao arquivo musical 

pessoal de seu pai Caetano de Sousa Teles Guimarães (Figura 5, esquerda), ainda existe no 

fundo CDO.01 do Museu da Música, comprovando que as fontes musicais acumuladas a 

partir de 1882 no arquivo musical da Catedral de Mariana foram majoritariamente 

preservadas, e que o descarte acima referido somente pode ter ocorrido em fase anterior. 

 
 

Figura 5 – Caetano de Sousa Teles Guimarães (1813-1886) à esquerda e seu filho José de 

Sousa Teles Guimarães (1840-1903) à direita, ambos responsáveis pela doação de “164 peças 

escolhidas dos melhores autores conhecidos, para uso da Catedral” em 1882. Museu de Arte 

Sacra de São João da Boa Vista (SP). Restauração digital realizada no Laboratório 

Mastercolor (São João da Boa Vista)
209

. 
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CONCLUSÕES 

 Considerando-se que os mestres de capela mantinham em sua residência o arquivo 

musical da catedral (GABRIEL DE ARAÚJO, 2006) e que a causa mortis de João de Deus de 

Castro Lobo foi provavelmente a sífilis acompanhada de tuberculose, a primeira hipótese que 

formulei para um possível descarte do arquivo musical da Catedral de Mariana havia sido sua 

destruição (e não dispersão), visando evitar o contágio (CASTAGNA, 2012, p. 31). Tal 

hipótese, ainda que mereça continuar sendo investigada, é incompatível com a preservação do 

possível autógrafo do Hino do Espírito Santo Veni Creator Spiritus de João de Deus de Castro 

Lobo no fundo CDO.01 do Museu da Música de Mariana (originário da catedral). Além disso, 

a hipótese de destruição pelo risco de contágio não elimina a ocorrência de outros descartes 

no decorrer do século XIX, que explicariam a ausência de obras ou cópias dos mestres de 

capela posteriores ao falecimento de Castro Lobo: José Felipe Corrêa Lisboa, José Felipe 

Corrêa Lisboa Junior e Antônio Nunes Cruz. 

 Diante dos novos dados levantados nesta pesquisa, especialmente a Lei nº 68 da 

Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, de 21 de março de 1837, que suprimiu o 

cargo de mestre de capela da Catedral de Mariana, e as Leis mineiras nº 251, de 20 de julho 

de 1843 e nº 392, de 3 de abril de 1847, que estabeleceram respectivamente as quotas de Rs 

200$000 e Rs 400$000 “para a música como despesa permanente” (administrada pelo Cabido 

da Catedral de Mariana), foi possível formular uma nova hipótese para explicar o possível 

descarte parcial do arquivo musical da Catedral de Mariana no século XIX. 

 O processo iniciado com a Lei nº 68 e continuado com as Leis nº 251 e nº 392 hoje 

pode ser entendido como um desmonte da prática musical sacra com subsídio provincial, que 

teve um aspecto mais estrutural do que econômico, na medida em que manteve a concessão 

de recursos a partir de 1843, porém já havia definitivamente eliminado em 1837 o cargo que 

atraía os músicos mais capacitados da região e os colocava a serviço da organização musical 

da Sé de Mariana e provavelmente também das matrizes (se o impacto da Lei nº 68 realmente 

tiver se estendido a essas igrejas). 

 Assim, Minas Gerais suprimiu o cargo de mestre de capela, até 1837 exercido por 

músicos de destaque como Manoel da Costa Dantas (Vila Rica), Bento Pereira de Magalhães 

e Gregório dos Reis e Melo (Sabará), Julião da Silva e Abreu e João José das Chagas (São 

João del-Rei), Manoel de Sampaio Belo (Serro), Jorge Moreira Garcia (Pitangui), João de 
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Deus de Castro Lobo e José Felipe Corrêa Lisboa (Mariana) e vários outros. São Paulo, por 

outro lado, manteve esse cargo, permitindo a atuação de mestres de capela como Manoel José 

Gomes (Campinas), Elias Alvares Lobo e Tristão Mariano da Costa (Itu), João Gomes de 

Araújo e João Antônio Romão (Pindamonhangaba), Randolfo José de Lorena (Aparecida), 

Mamede de Campos (Lorena), Antonio José de Almeida, João Pedro Gomes Cardim e Furio 

Franceschini (São Paulo), entre outros. 

 A falta de um mestre de capela que cuidasse do arquivo da Catedral de Mariana (assim 

como o fizeram João de Deus de Castro Lobo nessa igreja e os mestres de capela na Catedral 

de São Paulo), bem como a contratação, a partir de pelo menos 1870, de um mestre de música 

externo a essa igreja para dirigir a música com seu conjunto (que obviamente usava o arquivo 

de sua corporação e não o arquivo da igreja) criaram uma possível situação de abandono do 

arquivo musical da Catedral de Mariana, que pode ter favorecido o descarte parcial que se 

observa na atual configuração do fundo CDO.01 do Museu da Música de Mariana, em relação 

ao quadro conhecido dos mestres de capela providos na catedral dessa cidade. 

 Ainda que possa ter chegado ao presente a maior parte das fontes acumuladas no 

arquivo musical da Catedral de Mariana, a partir de 1882 (que deve ter incluído fontes mais 

antigas doadas nos períodos seguintes), o significado da perda da maior parte do arquivo 

originado na segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX é 

incalculável. Descarte semelhante ocorreu no arquivo da Capela Imperial do Rio de Janeiro, 

provavelmente no início do século XX, privando-nos de um maior acesso a experiências 

musicais do passado brasileiro e dando-nos a impressão de que as mesmas teriam sido 

escassas, em função da pequena preservação das fontes musicais mais antigas. 

 Esse fenômeno pode ter ocorrido em outras catedrais e paróquias brasileiras e, por 

isso, não existem arquivos musicais eclesiásticos brasileiros acumulados nos séculos XVIII e 

XIX maiores que os de São Paulo, Mariana e Rio de Janeiro. Estudar as razões que levaram a 

imensos descartes de arquivos musicais catedralícios é uma tarefa que, se não recupera o 

material perdido, nos permite ao menos conhecer melhor e valorizar um pouco mais os 

arquivos e as fontes musicais antigas que chegaram à atualidade. 
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POR QUE NOS PREOCUPARMOS NOVAMENTE COM UMA 

MUSICOLOGIA HISTÓRICA BRASILEIRA? 

Edilson Rocha
210

 

 Talvez esse assunto não esteja mais tão emocionante, mas permaneça ainda muito 

atual. O que da Musicologia “Universal” nos tem servido ao longo dos anos? Essa 

preocupação me vem surgindo à mente a partir de publicações e palestras do eminente 

professor Paulo Castagna. Uma delas durante o congresso da ANPPOM de 2016 em Belo 

Horizonte, com a descrição daquilo que poderia ser chamada de “arquivologia de resistência”, 

“de sobrevivência”, ou mesmo “de guerra”, dentre outros epítetos heroicos. E heroico não é 

exagero, pois tratava da conservação de documentação musical de interesse histórico, ou 

musical, ou musicológico, ou os três, se preferirem, tendo como pano de fundo a mais 

absoluta escassez. Absoluta e esperada, não pela mera aceitação de uma condição de falta de 

fundos para o trabalho arquivológico, mas pela constatação óbvia da falta geral de apoio e de 

incentivos para o trabalho de conservação. Com o uso de materiais baratos e à mão, estas 

estratégias acabam sendo as possíveis para se evitar um ou mais males maiores, e um convite 

para a assunção das despesas pelos próprios estudiosos. Ou é isso ou é o fim. Sem exagero. 

Pelo menos por ora. 

 Pensando nessa saudável subversão que é o pensar (sim, pensar é cada vez mais 

perigoso e me perdoem o trocadilho) me remeto ao texto de Edite Rocha, A Musicologia e 

Seus Afetos: carta introdutória, e me assombro com aquela mesma pergunta: “por que então 

pensar a Musicologia”? E acrescento: a Musicologia brasileira? Pergunta perigosa, já que nem 

sempre é tão simples responder o que é “musicologia” e o que é “brasileira”. Socorro-me nas 

palavras da própria pesquisadora que responde em cinco pontos que traduzo aqui segundo 

meu próprio entendimento: porque a música precisa, porque seu entendimento não pode ser 

superficial, porque as pessoas precisam, porque é necessário pensar, porque é imperioso agir. 

De minha lavra acrescento: porque esse lugar que nos acolhe, a Universidade, precisa agora 

mais do que nunca. 

 Pensar numa Musicologia Brasileira é pensar na própria conexão que o brasileiro em 

geral tem com a Cultura em seu sentido restrito. É conexão pouca, pelo menos é o que nos 

indica o senso comum, e as razões são várias e históricas. Digo isso evitando qualquer juízo 
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valorativo, apenas uma constatação genérica, mas de grande efeito. As famílias ficam mais 

felizes com o filho que quer ser médico ou com o que quer ser músico? Só para ficar numa 

pergunta banal... A percepção e recepção das artes pela maioria de nosso povo tem a ver, 

grosso modo, com o tratamento dado ao assunto por uma elite que já dizia Darcy Ribeiro, 

inculta, escravagista, enferma de desigualdade. Isso se consubstancia em uma frase famosa: 

“A crise da Educação no Brasil não é uma crise, é um projeto”. Esses dados, a manutenção de 

uma massa empobrecida que pouco valora a Cultura, e processos políticos que minam a 

formação curricular/educacional de uma nação explicam por si sós as bases para a questão do 

atraso do estudo musicológico brasileiro, ainda que muitas outras causas possam ser elencadas 

e seja impossível que as tratemos todas aqui. E não é só a música que padece disso, mas 

vamos ficar somente nela para não ficarmos pessimistas demais. 

 Tendo isso em vista, pensar e praticar a musicologia se torna de fato um ato 

subversivo e de resistência. Nada mais atual, se continuarmos pensando. Ainda que muitos 

estudiosos não tenham atentado para o caso, trazer o conhecimento histórico, artístico e 

cultural é um ato político, pois à custa de sacrifícios diversos, rema-se contra a maré, contra 

os desígnios quase divinos da falta de interesse, de oportunidade e de verba. Musicologia é 

cultura, educação, construção das pontes das quais também dizia Darcy Ribeiro: “o que está 

vivo vai adiante”. 

 Esse projeto político que historicamente vem prevalecendo ao longo da república, com 

hiatos algo arejados e muito breves, vem gerando a desconstrução das iniciativas da ciência e 

a manutenção de uma sociedade escravocrata pela desigualdade de renda e diferença de 

classes. Essa é uma fala do professor Jessé Souza, contra a qual não discuto: ainda somos uma 

colônia em busca de sua libertação. Podemos fazer um paralelo desse estado de coisas com a 

ideia de uma Musicologia Brasileira, tanto mais libertadora quanto mais brasileira. Talvez 

essa constatação não seja tão casuística nem meramente um exercício poético como se poderia 

supor. A música do passado, em suporte escrito, histórica se preferirem, era majoritariamente 

feita por negros e pardos, trabalho indigno de uma elite portuguesa que considerava a música 

um trabalho meramente braçal, necessário, mas de muito menor importância. Quem pode 

dizer que essa percepção esteja fora de moda nos dias atuais? 

 Assim como os meios de comunicação podem nos conduzir à uma percepção pouco 

clara de nosso local de fala, uma série de outros fatores podem nos levar a crer que a imitação 

de uma musicologia “de fora” possa ser o mais adequado para nossas necessidades. Fatores 
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locais “deles” puderam ao longo dos séculos gerar um manancial de documentação musical, e 

dessa documentação surgiram inúmeras e infindas pesquisas. Nossa realidade é bem diversa, 

por isso a imitação desses moldes pode ser mais ou menos inadequada. 

 As perguntas a serem feitas nesse momento são: a quantas anda nossa arquivologia 

musical? Como estamos lidando com nossos acervos? Sabemos mesmo onde eles estão? A 

título de comparação, a construção do catálogo de Mozart, o índice KV, foi publicado 69 anos 

após sua morte. O índice do insigne Padre José Maurício Nunes Garcia, feito pela lendária 

Cleofe Person de Matos levou 140 após a morte do compositor para ser elaborado. Se estiver 

correta a ideia de que as ferramentas para a realização deste trabalho no século XX estariam 

mais afiadas do que no século XIX, pode-se aferir ainda maior atraso no desenvolvimento de 

nossas próprias pesquisas. 

 O fato é que desconhecemos nossa música, nossos compositores, nossos músicos, 

nossos copistas e ponto. E desconhecemos nosso local de fala. Transcrevo parecer recebido 

quando da submissão de trabalho para um Congresso, a título de ilustração do que quero dizer 

nesta feita: 

O trabalho traz muito da pesquisa empírica e pouca reflexão teórica o que distância do formato 

proposto para pesquisas já concluídas de iniciação científica. 

Não se identifica o corpus examinado; não há critérios paleográficos, documentográficos ou, 

eventualmente, grafológicos para basear o estudo, muito menos resultados preliminares que 

justifiquem apenas apresentar a biografia do elenco. Certamente, um texto recuperando a 

biografia de copistas de um determinado acervo musical é relevante. Entretanto, os autores 

teriam que percorrer um caminho investigativo mais preciso e determinado para trazer 

informações consistentes sobre o tema. 

 Como todo e qualquer parecer, este merece e não merece ser levado a sério, mas o que 

se deseja aqui não é a discussão sobre sua qualidade, qualidade do artigo, seu mérito etc, mas 

o sintoma que ele revela para nossa digressão em torno de uma Musicologia Brasileira. O 

trabalho analisado se chama Copistas de manuscritos musicais, constantes no Arquivo de 

Música Sacra da Lira Imaculada Conceição, de São Tiago, MG. São Tiago é uma pequena 

cidade com cerca de onze mil habitantes, que dista 40 km de São João del-Rei, MG, e possui 

uma interessante história de bandas de música ainda por ser melhor estudada. Quando se diz 

melhor estudada, vale a pena trazer as estatísticas das pesquisas que se tem conhecimento de 

terem sido feitas na cidade e também no acervo da Banda Lira Imaculada até hoje: 

Total de pesquisas: 1 (uma). Exatamente essa. 
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 Também é digno de nota o trabalho em andamento do professor Modesto Flávio junto 

ao arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense, seguramente um dos maiores acervos em 

instituição privada no Brasil, e que possui uma história interessante: foi administrado por 

cerca de sessenta anos por Aluízio Viegas, um luminar da musicologia mineira. Aluízio, para 

evitar novas perdas e roubos ao acervo, além de estabelecer um rigoroso impedimento a 

visitantes indesejáveis, aproveitou sua memória prodigiosa e criou um sistema a prova de 

falhas: distribuía aleatoriamente as partes separadas de uma mesma obra em posições pouco 

óbvias no espaço físico do acervo, de maneira que fosse impossível a qualquer pessoa além 

dele encontra-las todas. Um dia, entretanto, nos dizeres de Ariano Suassuna em O auto da 

compadecida: “Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo 

que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala 

tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo, morre”. Com seu 

passamento, e com os levantamentos iniciados, já se tem uma ideia da tarefa hercúlea que será 

juntar os dados deste acervo, e que precisará ser feita pelos estudiosos de hoje seus pósteros. 

A questão a ser levantado aqui é: essa tarefa é ou não é pesquisa científica? Dá para constar 

no Lattes? 

 Para alimentar nosso questionamento, o trabalho realizado pelo Prof. Marcos Filho é 

digno de nota. Trata-se da edição da obra completa do compositor Lorenzo Fernândez e a 

disponibilização para o público desse material. Sob a direção da filha e neta do compositor, 

respectivamente Dona Marina e Dona Antonieta, estão sendo editadas cerca de cento e 

sessenta obras, em uma pesquisa que inclui consulta a fontes de dados como a Biblioteca 

Nacional, Conservatório Brasileiro de Música, outros catálogos antigos de obras, a Academia 

Brasileira de Música, Biblioteca da UFRJ, além dos arquivos da família. Passados sete anos 

de grandes esforços, mapeamentos, inventários, classificação, catalogação, de revisões 

editoriais e musicológicas, e levantamentos de toda ordem, foram editadas “apenas” 84 obras. 

Será que todo esse esforço não merece status melhor do que o de um “mero trabalho 

técnico”
211

? 

 Está se falando aqui do total desapreço pela pesquisa sobre fontes primárias, o que 

equivale dizer que a própria comunidade científica estimula essa ignorância a respeito de 

nossa própria música. Incrível, mas é verdade. Em relação ao primeiro exemplo, os 
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manuscritos de música em São Tiago, cabe ressaltar o quase total desconhecimento da 

comunidade científica e musical a seu respeito. Brinca-se localmente que não se sabe da 

existência da cidade de São Tiago: o que se dizer da Lira Imaculada Conceição, e mais 

miudamente, de seu acervo. O fato notável que se depreende dos pareceres é que essa 

prospecção não vale como pesquisa nem para Congresso: é necessária uma problematização 

de caráter “científico”, enquanto o problema maior ainda persiste: não conhecemos nossas 

fontes. Sem conhecer, como problematizar? Aparentemente, o que isso denuncia é a cópia de 

uma musicologia europeia do século XX, que de certa forma teve o século XIX para levantar 

as fontes primárias. Domesticamente, não tivemos este estágio de maneira plena, sendo a 

maioria das iniciativas nesse sentido muitíssimo bem intencionadas, algo heroicas, mas 

infelizmente erráticas, individuais em um certo sentido e passageiras a despeito da vontade de 

seus idealizadores. Não conhecemos devidamente nossos compositores históricos, menos 

ainda sua obra, menos ainda seus copistas, mas precisamos problematizar acima de tudo. 

 Também a pesquisa do professor Modesto no arquivo da Lira Sanjoanense, um 

volume absurdo de documentos, cujo levantamento não pontua como produção científica em 

várias instituições. Simples assim. Surge um paradigma cruel e curioso: um grande manancial 

de informações que não é incentivado pelo “sistema” a ser descoberto, ainda que este mesmo 

sistema diga ao professor pesquisador que esse é o seu dever. E ainda nem falamos de verba. 

E haja trabalho a ser feito. 

 Condição análoga é a do outro trabalho citado, que curiosamente não agrega prestígio 

oficial ao professor Marcos Filho, seu coordenador. Ou seja, após levantamento tão extenso, 

um mero artigo feito por terceiros sobre uma edição de qualquer uma destas obras tem mais 

valor oficial para o “sistema” do que o exaustivo levantamento que lhe deu origem. 

 Há que se falar então do trabalho de edição, que até muito recentemente era 

considerado de somenos importância e ainda hoje é visto com desconfiança por muitos 

musicólogos. Apesar dos esforços de pesquisadores muito gabaritados, como o Prof. Carlos 

Alberto Figueiredo, que lançou um livro fundamental para este ofício de editar partituras 

históricas, o Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teoria e práticas 

editoriais, que se revela como ferramenta e também como inspiração. Afinal, a pergunta 

precisa ser feita: para que editar música histórica brasileira? O próprio Joseph Kermann 

oferece uma justificativa desde aquelas lonjuras: “Alguma edição é melhor que nenhuma”. 

Ainda assim, podemos encontrar nossas justificativas localmente, e não estranhe caso sejam 
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excessivamente singelas. Uma delas é a necessidade de dar a conhecer a música de nossos 

compositores. Necessidade sim, pois o momento é de uma certa temeridade em torno de um 

forte movimento de desnacionalização, que vai da atividade industrial até às artes, passando 

pela negação de nossa história. 

 Lembro-me de quando foi gravado em LP na Escola de Música da UFMG o agora 

conhecidíssimo Salve Regina, de José Emerico Lobo de Mesquita. Cantei no coro. Na ocasião 

o clima entre os músicos era de desânimo, não somente pelo aspecto do equipamento levado 

para a gravação. Era tida como uma música ingênua, pouco inventiva, e as comparações com 

o repertório canônico europeu alimentavam fartamente esta impressão. Foi essa mesma a 

opinião sobre esse repertório que guardei durante muitos anos, opinião essa alimentada pela 

desinformação, e que somente foi alterada ao conhecer de fato essa música tão pouco tocada. 

É possível que boa parte dos músicos daqueles idos, início dos anos 90, ainda sustentem esse 

ponto de vista, uma vez que são poucos os que conseguem uma experiência mais próxima e 

intensa com a música histórica brasileira. Apesar de bons músicos, é possível que continuem 

desinformados. 

 A afirmação de uma cultura musical histórica brasileira seria uma outra justificativa 

para pesquisa de fontes primárias e edições. Este o ponto de partida para o surgimento de uma 

economia criativa e subsídio para o desenvolvimento regional. O caso particular de São João 

del-Rei é emblemático. Uma cidade detentora de importante acervo, de uma cultura musical 

rica e viva, cercada de música por todos os lados, mas que tem grande dificuldade na retenção 

de seus maiores talentos. Trocando em miúdos: o músico sanjoanense fica bom e vai embora. 

Não há na economia da cidade grande oferta de oportunidades para a fixação do músico 

profissional gestado pelas instituições musicais bicentenárias e outras tantas. 

 Nacionalmente, o potencial para o surgimento de iniciativas de caráter cultural para a 

realização, divulgação e difusão que sejam sustentáveis a longo prazo é enorme. As grandes 

orquestras, teatros, gravações, festivais e tantas outras iniciativas no hemisfério norte somente 

foram possíveis a partir da geração de conteúdo, descobertas e pesquisas de musicólogos que 

conscientemente ou não, foram o primeiro passo para um segmento importante de geração de 

riqueza baseado na história, educação e no entretenimento. 

 Naturalmente, os tempos modernos vêm trazendo novos desafios para a criação, por 

exemplo, de um festival Lorenzo Fernandes de grande porte, e não podemos ignorar isso 
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quando defendemos a implementação de uma economia baseada nas descobertas 

musicológicas e que hão de ser realizadas e nas subsequentes edições que hão de ser feitas. A 

era da informação traz grandes desafios. As grandes orquestras europeias vêm assistindo o 

interesse pela música de concerto minguar em face de tantas facilidades e novos interesses a 

competir com as formas antigas de lidar, mas ainda resistem. Sempre haverá interesse pela 

música de Bach e Mozart. Parte de nosso desafio é construir esse interesse pela nossa história 

musical e nos apropriarmos das ferramentas modernas para contar essa história. 

 Estes desafios vêm surgindo na própria São João del-Rei, onde estas novas dinâmicas 

sociais de internet, exigências de formação, apelos da sociedade de consumo, dentre tantas 

outras coisas, vem interferindo de uma forma ou de outra na manutenção das corporações. 

Não há uma resposta única e fácil para a sobrevivência das tradições centenárias, mas há que 

se convir que sua sobrevivência até hoje é um dado notável, o que indica uma força inerente e 

uma base sólida que pode alimentar iniciativas neste pequeno, mas rico universo. 

 Nossas políticas oficiais de incentivo cultural sempre foram colocadas em cheque, e 

nestes tempos mais que em outros, a situação é especialmente complicada. Já não bastassem 

suas deformações, como aquelas que permitem que os detentores do capital definam o que vai 

ser apoiado financeiramente, ao invés disso ser feito pelos próprios artistas, o que se vive é a 

construção de uma suspeita coletiva em torno das leis de incentivo e dos próprios artistas. O 

que fazer quando uma sociedade desconfia do conhecimento e da arte? 

 A tarefa é árdua e vai precisar de nossa ação. Se está nas mãos da musicologia 

histórica a prospecção de novos “tesouros musicais”, verdadeiro garimpo de ouro em forma 

de partituras, é hora de colocar mãos a obra e arrumar a própria casa, para em seguida, cuidar 

do mundo. Daqui não partimos de uma perspectiva exclusivista e limitadora, mas sim de uma 

busca por conexão com outras áreas, principalmente com nossas áreas afins e outros saberes. 

 Paulo Castagna em seu artigo Desenvolver a Arquivologia Musical para aumentar a 

eficiência da Musicologia elenca os dez problemas mais significativos percebidos ao longo de 

sua profícua carreira e que devem ser atacados neste processo, pois estão na raiz daquilo que 

se poderia chamar de encruzilhada da pesquisa musicológica. Poucos destes problemas 

poderão ser resolvidos em curto prazo, mas dão boas dicas sobre o caminho que deve ser 

percorrido. A maioria pode ser atacada por nós mesmos, na medida em que fazem parte de 
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nosso dever de casa. Algumas das proposições seguintes podem auxiliar na resolução desse 

diagnóstico oferecido pelo professor Paulo. 

 Uma das questões que precisam ser atacadas antes de se focar nas amarras de nossa 

musicologia até o momento é a do interesse tardio pela musicologia nas universidades. 

Musicologia histórica, bem como as outras seja lá quais forem, precisam estar mais próximas 

do estudante de graduação. É necessário que sejam oferecidas unidades curriculares, estágios, 

que se crie um clima de valorização da pesquisa. É importante que vocações para a área sejam 

reconhecidas e valorizadas. Nem todo estudante de graduação tem talento para a pesquisa, 

destes, alguns poucos tem potencial para o trabalho musicológico. Estes não podem ser 

desperdiçados. Não seria o caso de se falar numa “Educação para a Musicologia”? 

 Existe um senso comum de que a disciplina História da Música é coisa de musicólogo. 

Se assim for, é necessário que a hierarquia de valores dentro da matéria seja revertida por 

estes. Estuda-se demais a música de fora e quase nada, ou nada, a música “de dentro”. Em 

muitos currículos dos cursos de música há até quatro semestres de “música ocidental” e 

apenas um de música brasileira, quando há. O resultado é desconhecimento, desconfiança e 

preconceito para com essa música. Foi essa a minha própria experiência na graduação, 

conforme relatado aqui mesmo, e certamente foi a de várias gerações de graduandos. Os 

resultados de nossas pesquisas precisam chegar a esses alunos, e eles precisam ser 

estimulados a opinar, a conhecer tais assuntos, a discuti-los. Não podem ficar circunscritos 

aos grupos de pesquisa, congressos e encontros temáticos. Se este encontro não gerar assunto 

para nossas aulas em nossas universidades e escolas, estamos fazendo alguma coisa errado. 

 É necessário mobilizar a Extensão, como estratégia para aproximar as IFES das 

comunidades, e a partir destas para as instituições detentoras de acervos, ou vice-versa. Ações 

diretas, para diminuir inclusive a desconfiança que é comum entre os lideres das corporações 

em relação aos pesquisadores. Sabemos que nas instituições mais tradicionais essas suspeitas 

tem razão de ser, por isso é dever nosso refazer essas pontes, e as atividades de extensão ainda 

cumprem um papel importante que é o retorno em proveito à essas instituições. Não está mais 

na moda coletar papeis de música e sair pelo mundo sem nem olhar para trás. 

 A pesquisa em fontes primárias precisa ser reconhecida como pesquisa. Elaboração de 

inventários, catálogos, construção e aprimoramento de normas para a arquivologia musical 

precisam ser reconhecidos pelos pares e pelas instituições como elemento fundamental do 
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desenvolvimento da música no Brasil. Mais do que isso, precisam ser estimuladas. Precisam 

ser assunto de grupos de trabalho, congressos, seminários, é necessário que sejam trocadas 

experiências, vivências e testadas hipóteses. 

 É necessário o estímulo e a sistematização das edições de música histórica brasileira. 

A edição prática precisa deixar de ser uma “coisa feia”, as IFES precisam criar grupos para 

edição e discussão do tema. É necessária a criação de bases de dados e divulgação destas 

edições, estímulo à pesquisa tendo esse material como base, bem como desenvolvimento de 

expertise para sua realização. Seria interessante a ampliação das bases de dados, como a 

promovida pelo professor Carlos Alberto, obtendo a adesão de mais e mais interessados. 

 Como passo subsequente ou mesmo concomitante às edições, é importante que grupos 

sejam criados e mantidos para a realização deste repertório. Que exista intenso intercâmbio de 

partituras e de experiências, e que possam surgir discussões que ampliem as questões ora 

postas, por exemplo, a construção de uma performance da música histórica brasileira, assunto 

que me interessa imensamente. Fazer essa música ressurgir não somente nos textos dos 

musicólogos, mas também nos corações e ouvidos das pessoas. O brasileiro precisa se 

reconhecer nesse repertório. 

 É necessário estimular e requalificar as discussões entre os musicólogos, e as suas 

áreas afins. Nas palavras de Maria Alice Volpe: “o projeto de nossa geração é ainda mais 

ambicioso do que se imaginava antes, e que trazer a Musicologia efetivamente para as 

Ciências Humanas e Sociais implicará o enfrentamento de impasses e desafios que cabe 

apenas à nossa área resolver”. 

 Para fora do quintal, é necessário que as Universidades e seus agentes empenhem sua 

energia na discussão dos mecanismos de fomento à cultura. Leis de incentivo precisam ser 

recalibradas, de maneira que grupos instrumentais e vocais especializados na música histórica 

em suporte escrito tenham suas possibilidades de financiamento ampliadas. Somente com 

alterações de rotas será possível alimentar a esperança de que as ações de conservação e 

pesquisa a partir de acervos sejam estimuladas. Que mais ações em arquivos recebam verba, e 

menos aos grandes nomes, que afinal nem precisam efetivamente de incentivos oficiais para 

movimentar suas carreiras. 

 Estamos em um momento histórico em que considero que as críticas paralisantes, 

como aquelas a respeito de uma musicologia “positivista” de Kermann não poderiam estar 
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mais fora de propósito em face do volume de trabalho que nos espera. Quase a saga de David 

contra Golias. Imaginemos como seria a história se o futuro rei não tivesse matado o gigante 

por ouvir dizer que a funda não era a ferramenta ideal, ou que deveria ter escolhido uma pedra 

mais “de acordo”... É necessário sempre seguir em frente evitando as já conhecidas 

“vaidades” que assolam nosso meio, sempre com juízo e cautela. Talvez não esteja 

exatamente claro qual o caminho a ser trilhado, mas a reprodução de modelos sem uma 

consideração crítica e profunda de nossas próprias e prementes necessidades pode nos impedir 

de seguir em frente e de fazer o que de fato precisa ser feito. Ainda há muito a ser feito e 

muitos erros serão cometidos, mas precisamos sair daquela musicologia de estante para uma 

musicologia viva, politicamente ativa, conectada com as pessoas e seu patrimônio cultural no 

sentido amplo e restrito, cuidadosa, mas destemida. Em frente e sem temor, como nos 

aconselha o poeta e músico Paulinho da Viola: “Faça como o velho marinheiro, que durante o 

nevoeiro, leva o barco devagar”. Por isso musicólogos, AVANTE! 
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QUESTÕES TEXTUAIS A PARTIR DA FONTE QUE TRANSMITE A 

ANTÍFONA SALVE REGINA, DE LOBO DE MESQUITA: SOLUÇÕES 

EDITORIAIS 

Carlos Alberto Figueiredo
212

 

RESUMO: 

As questões textuais, categoria que engloba os erros, as variantes, as dubiedades, as omissões por danos físicos, 

entre outros itens presentes numa fonte, representa a grande riqueza no estudo editorial, refletindo a variedade da 

atividade humana, na criação e na reprodução gráfica, e mesmo a atividade da natureza e do mero acaso. A 

análise editorial é uma ferramenta eficiente na compreensão do processo de recepção dos editores ao lidar com 

tais questões, tanto ao analisar uma edição única de uma obra, mas, principalmente, ao fazer a comparação entre 

diferentes de edição de uma mesma obra, a partir de uma mesma fonte. O objetivo deste trabalho é fazer uma 

comparação entre as soluções editoriais de três editores a partir de algumas questões textuais colocadas pelo 

manuscrito autógrafo que transmite a antífona Salve Regina, composta por Lobo de Mesquita (1745?-1805), em 

1787. 

Palavras-chave. Salve Regina; Análise editorial; Questões textuais. 

INTRODUÇÃO 

 Não há fonte que não apresente questões textuais. Esta categoria, que engloba os erros, 

as variantes, as dubiedades, as omissões por danos físicos, entre outros itens, representa a 

grande riqueza no estudo editorial, refletindo a variedade da atividade humana, na criação e 

na reprodução gráfica, e mesmo a atividade da natureza e do mero acaso. 

 Editar é um processo de recepção, interpretativo, sujeito a influências de todo tipo de 

condicionamento por parte dos editores, e as questões textuais trazem à tona essa variedade de 

condicionamentos que se materializam nas decisões tomadas por esses editores. 

 A análise editorial é uma ferramenta eficiente na compreensão desse processo de 

recepção, tanto ao analisar uma edição única de uma obra, mas, principalmente, ao fazer a 

comparação entre diferentes de edição de uma mesma obra, a partir de uma mesma fonte. 

 Na sistemática que venho desenvolvendo (FIGUEIREDO, 2017), o item inicial a ser 

considerado é a fonte utilizada para a edição ou edições analisadas, com todos os seus 

aspectos notacionais, de layout e de conteúdo de seu texto. A partir daí, são considerados 

vários parâmetros, de acordo com as características composicionais da obra editada. Os 

parâmetros sempre presentes são alturas, durações e aspectos do texto litúrgico ou literário, 
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consideradas lições substantivas, na música ocidental tradicional. Entre as lições acidentais, 

encontramos dinâmicas, articulações, indicações agógicas, ornamentos, setting vocal-

instrumental e outros itens cabíveis
213

. Todos esses parâmetros são analisados a partir das 

noções de intenção de escrita e intenção sonora do compositor, além de aspectos de 

modernização do texto musical
214

. 

 As questões textuais podem se manifestar no nível macro das estruturas ou no nível 

micro das lições
215

. 

 O objetivo do presente trabalho é realizar a análise editorial comparativa de três 

edições da antífona Salve Regina, de Lobo de Mesquita (1745?-1805), realizadas num período 

de quase 70 anos. Focalizarei, para tanto, seis questões textuais no nível das lições e duas no 

nível das estruturas. 

AS EDIÇÕES ANALISADAS 

 Edição 1 – CMSRB-145/006 

 Título: Antiphona de Nossa Senhora (Salve Regina) 

 Editor: Francisco Curt Lange (1903-1997) 

 Volume / Coleção: História da música na Capitania das Minas Gerais (p.1-18) 

 Editora: Universidade de Cuyo 

 Ano da publicação: 1951 

 Local da publicação: Mendoza, Argentina 

 Catalogação original: Inexistente 

 Circunstâncias da publicação: a edição faz parte de um volume contendo três obras de 

compositores mineiros do século XVIII: a Novena de Nossa Senhora do Pilar, de Francisco 

Gomes da Rocha (século XVIII), o Hino a 4 – Maria Mater Gratiæ, de Marcos Coelho Neto 

(século XVIII/XIX?), além da Antífona de Nossa Senhora – Salve Regina, de Lobo de 

Mesquita, aqui analisada. A publicação é resultado das pesquisas empreendidas pelo 

                                                           
213

 Sobre lições substanciais e acidentais, ver Figueiredo, 2017, p. 16. 
214

 Sobre essa terminologia, ver Figueiredo, 2017, p. 42-45. 
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musicólogo teuto-uruguaio durante sua estada em Minas Gerais, na década de 1940, com a 

finalidade de publicar o sexto volume do Boletim Latino-Americano de Música. 

 Edição 2 – CMSRB 145/012 

 Título: Salve, Regina (sic) 

 Editor: Rafael Sales Arantes 

 Volume / Coleção: International Music Score Public Library (IMSPL) 

 Editora: International Music Score Public Library (IMSPL) 

 Ano da publicação: não determinado 

 Local da publicação: não determinado 

 Catalogação original: inexistente 

 Circunstâncias da publicação: a edição foi publicada no site International Music Score 

Public Library (IMSPL), estando disponível no endereço <http://imslp.org/wiki/Sal 

ve_Regina_(Lobo_de_Mesquita,_Emerico)>. 

 Edição 3 – CMSRB-145/013 

 Título: Antifona de Nossa Senhora - Salve Regina 

 Editor: Rubens Russomano Ricciardi 

 Volume / Coleção: Musica Brasilis 

 Editora: Musica Brasilis 

 Ano da publicação: não determinado 

 Local da publicação: Rio de Janeiro 

 Catalogação original: Inexistente 

 Circunstâncias da publicação: A edição foi publicada digitalmente no site Musica 

Brasilis, que tem por objetivo a divulgação da música brasileira de todas as épocas. 
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FONTE UTILIZADA 

 Embora apenas a edição de Ricciardi explicite a fonte utilizada, ainda que de forma 

não totalmente precisa, não paira dúvidas de que o manuscrito considerado autógrafo 

(GUIMARÃES, 1996, p. 382) foi a origem das três edições da antífona Salve Regina, sendo, 

aparentemente, a única fonte que transmite a obra, não se conhecendo nenhuma cópia em 

qualquer outro arquivo, até o momento. 

Fonte utilizada para as edições: “1787 / Antiphona de Nossa Senhora / Com Violinos e 

Basso / Salve Regina / Autor Joze Joaq
m
. Emerico Lobo de Mesq

ta
”. 

 Essa fonte, que chamarei de MIOP, está bastante danificada, principalmente pela ação 

de insetos e pelo fato de ter sido guardada dobrada, em algum momento de sua história. 

Apesar disso, não há lacunas irreparáveis no texto musical. A fonte faz parte da Coleção Curt 

Lange, conservada no Museu da Inconfidência de Ouro Preto, sob o número P 04-21 

(DUPRAT; BALTAZAR, 1991, p. 70). 

 A fonte MIOP é constituída de sete fólios avulsos, contendo as partes nomeadas como 

“Basso” (instrumental), “Suprano”, “Alto”, “Tenor”, “Basso” (vocal), “Violino 1º” e “Violino 

2º”. A fonte apresenta a obra como estruturada em três seções: “Salve Regina”, “Eia ergo”, 

“Et Jesum”, o que pode ser detectado a partir de mudanças de tonalidades, compassos e 

andamentos. 

 As partes vocais apresentam claves de dó na primeira, terceira e quarta linhas para 

“Suprano”, “Alto” e “Tenor”, respectivamente, além da clave de fá na quarta linha para o 

“Basso”. As partes de violinos apresentam a clave de sol na segunda linha, e a do “Basso” 

(instrumental), a de fá na quarta linha. 

 Nenhuma das três seções tem armaduras de clave, de acordo com a polarização da 

obra em lá menor e dó maior, e as fórmulas de compasso são C2/4, C3/8 e C2/4, 

respectivamente. Observe-se a notação arcaica dessas fórmulas de compasso, com a presença 

do semicírculo (C) antes dos algarismos. Os andamentos são expressos ao início de cada 

seção, em todas as partes: Larguetto, All
o
 molto e Larguetto. 

 Analisarei em seguida seis questões textuais no nível das lições e duas no nível das 

estruturas, discutindo as soluções apresentadas pelas três editores. 
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QUESTÕES NO NÍVEL DAS LIÇÕES 

 Questão 1 

O compasso dezoito
216

 da primeira seção nos violinos apresenta uma situação contraditória 

associada com rasura (Figuras 1 e 2): 

                                   

Figuras 1 e 2 – Violino I e II, respectivamente, compasso 18. 

 Fica claro, pela rasura na imagem 1b, que a sétima nota do violino 2º, inicialmente dó, 

foi modificada para ré, com o objetivo de garantir o perfeito paralelismo entre os dois 

instrumentos. Lange e Arantes ignoram a rasura e modificam a sétima nota do violino I para 

lá, gerando outra solução para o paralelismo (Figura 3): 

 

Figura 3 – Solução de Lange e Arantes para os violinos I e II, compasso 18. 

 Apenas Ricciardi adota a solução da lição conforme a rasura de MIOP (Figura 4): 

 

Figura 4 – Solução de Ricciardi para violinos I e II, compasso 18. 
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 Será adotada a numeração de compassos contínua atravessando as três seções. 
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 Questão 2 

 No exemplo 3, espera-se que o paralelismo existente nas semicolcheias entre os dois 

Violinos, no c. 60, seja reproduzido no c. 71, mas tal não acontece (Figura 5): 

 

Figura 5 – Violinos I e II, compassos 60 a 63, e 71 a 74, transcrição conforme a fonte MIOP 

 As edições de Lange e de Arantes seguem a lição do manuscrito autógrafo, 

diferentemente da edição de Ricciardi, que inclui as possíveis notas faltantes (Figuras 6,7 e 8): 

 

Figura 6 – Violinos I e II, compassos 71 a 74, na edição de Francisco Curt Lange 

 

Figura 7 – Violinos I e II, compassos 71 a 74, na edição de Arantes 

  

Figura 8 – Violinos I e II, compassos 71 a 74, na edição de Ricciardi 

 Questão 3 

 No compasso quarenta e um, na primeira seção da obra, encontramos mais um 

problema textual evidenciado por uma rasura (Figura 9): 
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Figura 9 – Violino II, compasso 41, conforme a fonte autógrafa 

 Pela minha análise, num primeiro momento, o compositor teria pulado um compasso, 

uma haplografia, escrevendo as notas do compasso 42, conforme podemos observar no 

exemplo 8, abaixo. Num segundo momento, ao se dar conta do problema, o compositor 

apagou o fá, segunda nota, acrescentou a nota 3, sol, prolongando as bandeirolas ligadas das 

colcheias, transformou a pausa de mínima em colcheia e acrescentou a nota 4, também sol. 

 Acredito que o problema todo aqui é causado pela figuração do Suprano dobrada pelo 

Violino 1º de forma não sistemática: 

 

Figura 10 – Soprano, violinos I e II, compassos 40 a 42 

 Lange opta pela figuração de duas colcheias, pausa de colcheia, colcheia, para o 

violino II, no compasso 41, tentando apoiar o soprano, mas realçando a contradição com o 

violino I (Figura 11): 

 
Figura 11 – Violino II, compassos 40 a 42, na edição de Lange 

 Arantes e Ricciardi mantêm a lição do violino II, no compasso 41 como em MIOP, 

considerando-se a rasura corretiva (Figuras 12 e 13): 
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Figura 12 – Violino II, compassos 40 a 42, na edição de Arantes 

 

Figura 13 – Violino II, compassos 40 a 42, na edição de Ricciardi 

 Questão 4 

 As appoggiature são apresentadas no decorrer de MIOP sempre como metade do valor 

das notas afetadas por elas. Encontramos, ainda, o uso de dois grupetos não acentuados, no 

solo de tenor da primeira seção da obra, sempre como fusas (Figura 14). 

 

Figura 14 – Appoggiatura e grupeto, conforme a parte de tenor do manuscrito autógrafo da 

antífona Salve Regina (Lobo de Mesquita), compassos 15 e 16 

 Lange representa todas as appoggiature sempre pela figuração tradicional moderna – 

 – e altera a representação dos grupetos para semicolcheias. Tal transcrição prejudica a 

compreensão da provável execução das appoggiature (Figura 15). 

  
Figura 15 – Appoggiatura e grupeto, compassos 15 e 16, conforme a edição de Lange 

 Arantes e Ricciardi adotam solução diplomática para as appoggiature, representando-

as como em MIOP, mas transcrevendo as fusas dos grupetos também como semicolcheias 

(Figuras 16 e 17). 
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Figura 16 – Appoggiatura e grupeto, compassos 15 e 16, conforme a edição de Arantes 

 

Figura 17 – Appoggiatura e grupeto, compassos 15 e 16, conforme a edição de Ricciardi 

 Questão 5 

 A maior parte dos sinais de dinâmica está colocada nas partes instrumentais, com 

poucas ocorrências nas partes vocais, praticamente concentradas em alguns compassos da 

segunda seção. Grande parte desses sinais de dinâmica de MIOP é coerentemente colocada e 

alinhada, embora nem sempre. Há também omissões em determinadas partes em relação ao 

contexto em que se encontram. 

 Um dos pontos mais instigantes da fonte que transmite o Salve Regina, no que diz 

respeito à dinâmica, é a sistemática utilização da indicação de “forte” com duas caligrafias 

diferentes (Figuras 18 e 19) 
217

: 

                               

Figuras 18 e 19 – Violino I, compassos 18 e 26 

 Essas caligrafias aparecem muitas vezes em sequência, causando dúvidas 

quanto à interpretação desses sinais (Figura 20): 

                                                           
217

 Tal situação de diferença da grafia para o f acontece em outras fontes autógrafas de Lobo de Mesquita, tal 

como o Tercio, MIG 14 (Mesquita, 1783), e o Regina Coeli lætare, MIG 39 (Mesquita, 1779), apenas com 

menor impacto. 
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Figura 20 – Violino I, compassos 26 e 27 

 Se observarmos as palavras do texto litúrgico com “f”, concluímos que a caligrafia 

desses “f” é sempre como na Figura 21: 

 

Figura 21 – Soprano, compasso 45 

 Isso indica que tanto o primeiro tipo de f quanto a escrita das palavras foram feitas 

pela mesma mão. Por outro lado, observo que todas as instâncias em que ocorre o segundo 

tipo de grafia são, na verdade, “correções”, ou seja, colocam a indicação de f em posição mais 

apropriada, e acrescentam essas indicações, onde, pela lógica, estariam faltando. A pergunta 

inevitável é: tais correções foram feitas sob as instruções do próprio compositor, ou em época 

posterior? 

 Como lidam os editores com os sinais da Figura 20? 

 Lange interpreta o primeiro como mf e omite o segundo (Figura 22): 

 

Figura 22 – Solução da edição de Lange para o violino I, compassos 26 e 27 

 Arantes omite ambos os sinais (Figura 23): 

 

Figura 23 – Solução da edição de Arantes para o violino I, compassos 26 e 27 

 Ricciardi interpreta o primeiro sinal com sf e omite o segundo (Figura 24): 
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Figura 24 – Solução da edição de Ricciardi para o violino I, compassos 26 e 27 

 De forma geral, Lange tende a valorizar o posicionamento dos “f” de segundo tipo, 

modificando-os, porém, para “mf” (Vln I e II: c. 17-18; Bx: c. 26 e c. 35). Os “f” de primeiro 

tipo quando mantidos por ele são sempre grafados como “f” (Vln I: c. 68 e c. 79). Arantes 

ignora a diferença entre os tipos de forte, indicando sempre f, adaptando seu posicionamento. 

Ricciardi lida com a questão de maneira assistemática, ora propondo o “forte” do segundo 

tipo como “sf” (c. 17 e 26) e o primeiro tipo como “f” (c. 18), ora propondo o “forte” do 

segundo tipo como “f” (c. 111). No caso dos compassos 17 e 18, ele assume a sequência dos 

sinais, mas, no compasso 26, omite os dois tipos de “forte”, no compasso 27. 

 Situação especialmente complicada apresentam os compassos 111 e 112, na terceira 

seção da obra. No compasso 111, há um “f” do segundo tipo no soprano e violinos I e II, e do 

primeiro tipo no baixo instrumental, seguindo-se, no 112, um “p”, apenas no violino I. Os três 

editores assumem o “p“ para todas as partes no referido compasso. 

 Questão 6 

 A fonte MIOP tem várias ligaduras de articulação e raros sinais de staccato nas partes 

instrumentais, com alguma inconsistência. Nas partes vocais, são utilizadas ligaduras de 

articulação, para explicitar melismas. 

 Uma situação particularmente peculiar ocorre ao final da segunda seção da obra, com 

um desenho melódico de quatro notas repetido nos violinos nove vezes. Dessas nove vezes, 

MIOP apresenta oito vezes ligaduras cobrindo as quatro notas, e apenas uma vez duas a duas, 

conforme as Figuras 25 e 26. 

               

Figuras 25 e 26 – Violinos I e II, respectivamente, compasso 84 
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 Curt Lange cria, a partir desse fato, uma alternância motívica, ora ligando as quatro 

notas, ora duas a duas (Figura 27): 

 

Figura 27 – Violinos I e II, compassos 84 a 99, na edição de Lange 

 Tal procedimento não é adotado pelos demais editores, que uniformizam as ligaduras 

abrangendo as quatro notas. 

QUESTÕES NO NÍVEL DAS ESTRUTURAS 

 Questão 1 

 As edições de Curt Lange, Arantes e Ricciardi transcrevem as partes originais como 

partitura. O primeiro editor inclui uma parte de “cravo ou órgão”, em dois pentagramas, com 

o baixo realizado; o segundo inclui uma parte de viola e uma parte de “continuo” em dois 

pentagramas, que representa, na verdade, uma redução para instrumento de teclado; o terceiro 

inclui uma parte de “continuo” em dois pentagramas, com o baixo realizado. 

 Com relação à inclusão de uma parte de viola, podemos tomar como referência que, 

em vários pontos do verbete “Copista”, de seu Dicionário, Rousseau destaca o papel 

subalterno das violas, que ele chega a chamar de “parte de enchimento”, no verbete específico 

“Quinte” (RUSSEAU, 1768, p. 403). Ao se referir à partitura, diz que um pentagrama para a 

viola só será previsto quando há pentagramas sobrando (RUSSEAU, 1768, p. 126). Ao 

mencionar a extração de partes a partir da partitura, fica claro que a parte da viola deve ser 

extraída da do baixo e, no verbete “Viole”, que as violas costumam executar a parte do baixo 

normalmente oitava acima (RUSSEAU, 1768, p. 533). Rousseau chama ainda a atenção para 

o copista “jamais deixar que a viola suba acima das partes do violino; de tal maneira que, 

quando o baixo sobe muito alto, não se deve tomar a oitava, mas o uníssono” (RUSSEAU, 
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1768, p. 130). Até que ponto podemos estabelecer que práticas semelhantes ocorreram no 

Brasil do século XVIII, e que a ausência de partes de viola independentes apenas signifiquem 

que elas atuam junto com o baixo, como explica Rousseau? No manuscrito autógrafo da 

antífona Regina Coeli Laetare, também de Lobo de Mesquita (1779), MIG 39, por exemplo, 

consta o termo viola obrigada, para um instrumento que efetivamente é escrito com total 

independência do baixo. Ora, se há a necessidade de se escrever o termo viola obrigada é 

porque existe a possibilidade de violas “não obrigadas”, pela tradição. 

 Raphael Coelho Machado, em seu Dicionário Musical (1909), assim se expressa, no 

verbete “Obligato”: 

indica a parte obrigada ou indispensável no concerto, e que supprimindo-se destruiria a 

harmonia ou o canto; assim o musico encarregado de uma parte obrigada presta-lhe toda a 

atenção possivel, o que não succede ás outras partes que só servem de enriquecer mais ou 

menos a harmonia, e que faltando qualquer dellas, o objecto principal permanece intacto 

(MACHADO, 1909, p. 144). 

 Tais considerações sobre partes obrigadas ou não têm impacto importante nas decisões 

a serem tomadas com relação à presença de violas em edições a partir de fontes em que tais 

instrumentos não estão explícitos, e a decisão de Arantes sobre a inclusão desse instrumento 

possivelmente passa por tais considerações, embora o editor não apresente justificativas. 

Embora a tradição descrita acima justifique a parte de viola, o único obstáculo, não decisivo, 

para a legitimação da inclusão desse instrumento na edição de Arantes é a folha de rosto da 

fonte autografa, que declara: “Antiphona de Nossa Senhora / Com Violinos e Basso”. 

 A parte do baixo instrumental é nomeada como “Basso (Baxo)”. Arantes utiliza 

termos em inglês, tais como Bass e Contrabass, provavelmente por causa da utilização do 

software utilizado para a edição. Ricciardi usa o termo Basso para o baixo instrumental. 

Porém, na capa de sua edição, especifica “contrabaixo”. Como se pode notar, Arantes e 

Ricciardi nomeiam a parte de baixo instrumental como “contrabaixo”. 

 Com relação à utilização do termo contrabaixo para a parte de baixo instrumental, é 

possível constatar que a maioria esmagadora das fontes que transmitem a música mineira dos 

séculos XVIII e XIX tem a parte de baixo instrumental sem especificação dos instrumentos de 

arco que o executaria ou acompanharia. Na coleção Curt Lange, são encontradas poucas 

fontes com indicação específica apenas para violoncelo (DUPRAT; BALTAZAR, 1991, p. 

40, 58, 68, 84, 96, 101, 117, 143). Há, ainda, cinco fontes que separam a parte de violoncelo 

de uma parte de baixo (DUPRAT; BALTAZAR, 1991, p. 73, 84, 113, 120, 187). A 
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observação da fonte autografa da Missa e Credo a 5 vozes, de Antônio dos Santos Cunha (fl. 

1800-1824), disponível em fac-símile na publicação correspondente (CASTAGNA, 2011, p. 

64), mostra duas partes de baixo independentes, com características bastante diversas e que a 

edição nomeia como “violoncelo” e “contrabaixo”, muito apropriadamente, de acordo com a 

figuração de ambas. Na listagem de fontes utilizadas para edições de obras de Jerônimo de 

Souza, encontramos duas fontes com a rara especificação exclusiva para contrabaixo 

(CASTAGNA, 2008b, p. 50-51). Seria necessária uma observação minuciosa de todas as 

fontes mineiras para uma avaliação da provável destinação de muitas partes designadas 

genericamente como “baixo”. José Maria Neves toca superficialmente no assunto, em seu 

Catálogo (1997, p. 16). A questão da escolha de Arantes e Ricciardi para contrabaixo fica, 

assim, em aberto. 

 Questão 2 

 O baixo-contínuo é apresentado com suas cifras na fonte MIOP. Lange optou por 

eliminar as cifras e realizar o baixo-contínuo com acordes batidos, e o baixo, quase sempre, 

dobrado à oitava. Arantes também elimina as cifras e se refere a sua “parte de contínuo”, em 

dois pentagramas. Mas, na verdade, trata-se sempre de uma redução para teclado, ficando o 

pentagrama de baixo como transcrição da parte do baixo instrumental (“contrabaixo”) e o 

pentagrama de cima como transcrição dos dois violinos. Ricciardi realiza o contínuo, 

mantendo as cifras conforme estão em MIOP, com algumas omissões (compassos 42, 43, 106 

e 107). 

CONCLUSÃO 

 O manuscrito autógrafo que transmite a antífona Salve Regina, de Lobo de Mesquita, 

apresenta muitas questões textuais instigantes para a edição da obra, principalmente no nível 

das lições. Dessas questões textuais, selecionei seis, no nível das lições, e duas, no nível 

estrutural, e foi possível observar como os três editores que lidaram com a mesma fonte 

tomaram suas decisões gerando soluções, convergentes e divergentes, a partir de seus 

condicionamentos de vários tipos. A análise editorial tem exatamente essa função, a de revelar 

a multiplicidade e a diversidade de interpretações dos agentes envolvidos, revelando um 

autêntico processo de recepção. 

 A música sacra mineira dos séculos XVIII e XIX continua aguardando que novos 

projetos de envergadura continuem a revelar toda a qualidade desse repertório, e, gerando a 
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possibilidade para os pesquisadores de lidar com as questões textuais instigantes que estão 

presentes nas fontes que transmitem esse repertório. 

 A época dos grandes projetos editoriais em torno da música sacra mineira e brasileira, 

de forma geral, parece pertencer ao passado. Empreendimentos, tais como a Música Sacra 

Mineira, Restauração e Difusão de Partituras, Ouro de Minas, Patrimônio Arquivístico 

Musical Mineiro, entre outros, revelaram grande quantidade de obras desconhecidas e, 

principalmente, alguns deles novas metodologias para lidar com as sempre desafiadoras 

questões textuais, Com isso, novas maneiras de recepção das fontes manuscritas erigidas por 

compositores e copistas brasileiros puderam ser cotejadas e analisadas. 

 Os tempos e as condições não parecem estar favoráveis para essa retomada de projetos 

semelhantes, mas a manutenção do espírito de pesquisa editorial dentro das universidades vai 

ser certamente o embrião desse renascimento, em algum momento. 
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