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APRESENTAÇÃO 

A região mineira do Campo das Vertentes tem em sua trajetória histórica a prática 

musical, com maior ou menor intensidade e diversidade em seu território, legando ao século 

XXI expressiva quantidade de documentação manuscrita e impressa, localizada em 

incontáveis arquivos musicais. Tais fatos fundamentam a iniciativa de realização do I 

Encontro De Musicologia Histórica Do Campo Das Vertentes, uma vocação natural da 

região, assim como do Departamento de Música da UFSJ – DMUSI, cujo maior percentual de 

seu alunato é oriundo da região e, em muitos casos, membro integrante de conjuntos musicais 

detentores de arquivos de manuscritos e impressos musicais. Cabe ressaltar a prática da 

música sacra católica em São João del-Rei, com orquestra, coral e solistas, em seis diferentes 

cerimônias litúrgicas por semana ao longo do ano, dezenas de cerimônias paralitúrgicas 

(tríduos, setenários e novenas entre outros) e Semana Santa, realizadas pelas duas mais 

antigas orquestras das Américas ainda em funcionamento. Contribui para este cenário as 

atuações de orquestras em Tiradentes, Prados, Resende Costa e Nazareno em calendário 

menos intenso, porém de mesma expressão. Somam-se a este contexto sociomusical as 

bandas, responsáveis pela música em via pública, tanto no evento religioso como no de 

entretenimento civil. Portanto, este Encontro tem por objetivo possibilitar a reflexão a 

respeito de metodologias, técnicas e ferramentas que possam auxiliar a análise de documentos 

musicais e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento de estudos do campo da 

musicologia histórica. 

Modesto Fonseca 

Centro Cultural da UFSJ (Solar da Baronesa), São João del-Rei 

06 e 07 de Outubro de 2017  
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O TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO EM DOCUMENTOS MUSICAIS 

NO CONTEXTO ARQUIVÍSTICO 

André Guerra Cotta
1
 

INTRODUÇÃO 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do professor Modesto Fonseca 

para realizar essa palestra e de parabenizar a todos os envolvidos com a organização deste I 

Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes (I EMHCV), que espero que seja 

o primeiro de uma longa e produtiva série. Realizar um evento acadêmico nestes tempos de 

“vacas magras”, em que a nossa frágil democracia está ameaçada e as verbas para a educação 

e a pesquisa estão sendo cortadas, é um ato de coragem e dedicação. A importância deste 

evento se multiplica pelo fato de ser dirigido para a subárea específica de musicologia 

histórica, pois creio que continua sendo algo muito importante estimular as novas gerações 

para a produção de conhecimento neste campo. Ainda somos muito poucos e nossa tarefa é 

gigantesca. 

É inevitável, nesse sentido, recordar algo que mencionei há cerca de cinco anos atrás, 

quando participei da mesa-redonda Pesquisa em Música no Congresso Anual da ANPPOM, 

em 2012, em João Pessoa (Pernambuco): o vazio das salas de pesquisa e a necessidade de 

estimular a pesquisa musicológica. Eu lembrava também que, em 1998, no III Encontro de 

Musicologia Histórica, em Juiz de Fora, quase todos os convidados, curiosamente, 

declaravam no início de suas falas algo como “eu não sou musicólogo, mas fui convidado... 

etc, etc”, até que Gerhard Dohderer quebrou a cadeia de negações e declarou enfaticamente 

sê-lo. Creio que aquele era um sintoma claro da necessidade de revalorização da Musicologia 

Histórica em nosso país, assunto bastante complexo, que não caberia aqui aprofundar. 

Contudo, reafirmo tal necessidade e daí a redobrada importância deste I EMHCV, 

acrescentando apenas que me parece inevitável concordar com Nicholas Cook (2006) no 

sentido de que é necessário superar a cisão entre musicologia histórica e etnomusicologia. 

Naquela altura, em 2012, falava também da importância, para a revalorização da 

musicologia, de uma organização da área em associações estaduais e, futuramente, em âmbito 

nacional, o que me faz recordar hoje a tentativa frustrada de criação da Associação Mineira de 

                                                           
1
 Doutor, Universidade Federal Fluminense, agcotta@gmail.com 
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Musicologia, que chegou a realizar uma assembleia de fundação em 11 de julho de 2008, 

como parte do IV Encontro de Musicologia Histórica e Etnomusicologia de Ouro Preto, mas 

não vingou. De certa forma, as coisas aconteceram no sentido oposto: hoje temos uma 

entidade de âmbito nacional, a Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS), em processo 

de consolidação, caminhando para a realização de seu segundo congresso, que ocorrerá em 

Alagoas, de 15 a 18 de novembro, no município de Marechal Deodoro, em parceria com a 

Universidade Federal de Alagoas. Fica, desde já, o convite aos colegas para participar do 

evento e da associação e, quem sabe, para pensar em uma futura representação estadual da 

ABMUS em Minas Gerais, sem dúvida um dos estados brasileiros onde se faz mais 

importante a articulação da comunidade de pesquisa atuante no campo da musicologia 

histórica. 

MUSICOLOGIA HISTÓRICA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

O que trago hoje são reflexões sobre o tema da arquivologia aplicada à música, algo 

que chamei de uma arquivologia musical em minha dissertação de mestrado, defendida em 

2000 no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, na UFMG. A Ciência da 

Informação é um campo inter/transdisciplinar, desenvolvido a partir da Biblioteconomia, em 

suas interfaces com áreas diversas como a Arquivologia, a Museologia, a Ciência da 

Computação e também outros campos especializados, como a própria Musicologia, tendo 

todos diante de si o desafio das novas tecnologias digitais (cf. BARROS e CAFÉ, 2015, p. 44; 

MIRANDA, 2003, p.137). Procurei a área da Ciência da Informação em busca de bases 

teóricas e técnicas para o tratamento de acervos musicais e, junto a ela, encontrei a 

Arquivologia, a partir do que propus essa ideia de uma arquivologia musical já no início das 

pesquisas (cf. COTTA, 1998) e também em publicações posteriores (COTTA, 2006, 2011). 

Creio, sem falsa modéstia, que meu trabalho de mestrado trabalho foi pioneiro – pelo menos 

no Brasil – ao tratar o patrimônio musical sob a ótica da teoria arquivística, unindo os campos 

da música (ou, mais propriamente, da musicologia) e da arquivologia em uma abordagem 

interdisciplinar. Hoje, cerca de vinte anos depois, fico feliz ao perceber que minha 

contribuição teve ressonância no campo da musicologia brasileira, gerando novos problemas e 

novas pesquisas, como um novo paradigma que entra em jogo no campo. Vejo isso, por 

exemplo, nas contribuições de Pablo Sotuyo Blanco (2006, 2016), cuja participação da 

Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros (CTDAIS) do 

Arquivo Nacional vem gerando frutos importantes para a arquivologia musical no país, em 
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alguns trabalhos de Paulo Castagna (2016) e também no trabalho que Modesto Fonseca e 

Antonio Tenório Sobrinho vêm desenvolvendo em torno da diplomática musical (FONSECA; 

SOBRINHO FILHO, 2016). 

Trago algumas considerações com relação àquele trabalho de mestrado, que venho 

revisando com o objetivo de atualizar e publicar. Nele, discuti com detalhe a Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G), traduzida pelo Arquivo Nacional do 

Brasil em 2000; traduzi as Normas internacionales para la catalogación de fuentes musicales 

históricas (RISM-España, 1996), que consistiam na versão espanhola das Diretrizes para 

catalogação de fontes musicais do projeto RISM – Repèrtoire Internationale des Sources 

Musicales, baseadas no software então utilizado pelo RISM Internacional; e também traduzi 

as Rules for cataloging music manuscripts, publicadas em edição trilíngue (inglês, francês e 

alemão) pela IAML – International Association of Music Libraries, Archives and information 

centers (GÖLLNER, 1975). 

A atualização se faz necessária por vários motivos. Primeiro porque a ISAD(G) foi 

posteriormente adaptada pelo Conselho Nacional de Arquivos, gerando a Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística (NOBRADE, BRASIL, 2006). As Diretrizes do RISM, por sua vez, 

foram inteiramente atualizadas para adaptar-se ao novo software utilizado pelo projeto desde 

o ano passado, o MUSCAT. As regras da IAML (1975), por outro lado, não foram 

atualizadas, mas destinavam-se à elaboração de fichas catalográficas com o auxílio de normas 

biblioteconômicas, como as Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition (AACR-2), que 

receberam uma tradução para o português brasileiro em 2002 e que poderão ser, talvez, 

substituídas pela nova proposta da RDA – Resources: Description and Access. Além de tudo, 

a atualização daquele trabalho também pode ser importante porque nestes vinte anos apliquei 

os princípios e técnicas estudados em atividades práticas de tratamento, como no caso do 

Museu da Música de Mariana, refleti sobre vários aspectos teóricos e técnicos relacionados, 

então me parece que tal atualização poderá ser útil para os campos envolvidos no desafio de 

tratar o patrimônio musical brasileiro. 

Ao estudar tais normas e diretrizes, minha intenção era compreender o complexo 

patrimônio musical documental existente no Brasil e as possibilidades técnicas de dar 

tratamento aos acervos de fontes musicais manuscritas, especialmente. Minha atenção se 

voltava, sobretudo, para o trabalho de Francisco Curt Lange (1903-1997), tão importante para 

a formação do campo musicológico brasileiro. Foi a teoria arquivística que permitiu entender 
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com clareza a importante distinção entre arquivo e coleção, a meu ver, diferença conceitual – 

não puramente terminológica – indispensável para o tratamento técnico adequado de nosso 

patrimônio musical, sobretudo após a forte influência das ações de Lange. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) define arquivo (ou 

fundo) como “conjunto de documentos de uma mesma proveniência” (ARQUIVO, 2005, p. 

97) e coleção como “conjunto de documentos com características comuns, reunidos 

intencionalmente” (ARQUIVO, 2005, p. 52). Talvez seja difícil perceber à primeira vista, mas 

essa distinção básica é muito importante, porque no caso de uma coleção os documentos não 

têm uma proveniência comum, seus documentos não têm necessariamente relações entre si, 

enquanto que em um fundo arquivístico tais relações existem pela sua própria acumulação 

natural em um processo histórico e contínuo, ligado às atividades do organismo que o 

constituiu. Um arquivo é um todo orgânico. Uma coleção é um mosaico informacional, pois, 

uma vez retirado de seu fundo original, tratado isoladamente, o documento perde muito de seu 

sentido e pode até mesmo nos enganar, como diz o arquivista italiano Elio Lodolini
2
. Pois é 

justamente isso que faz todo colecionador ao retirar um conjunto de partes de seu fundo 

original e incorporá-lo à sua coleção pessoal: é tratá-lo isoladamente, sem informações que 

existem somente no seu contexto original. Porém, se estes documentos permanecem onde 

estavam originalmente – o fundo arquivístico – ou se sua posição original pode ser 

reconstituída, não temos mais um monte de partes desconexas e artificialmente reunidas, mas 

sim, evidências diretas da vida de um dado organismo musical, de sua história, de sua 

organização, das comunidades a que se liga, de suas práticas musicais. 

Essa distinção essencial entre coleção e arquivo revela o caráter de unicidade que cada 

fundo arquivístico tem em sua estrutura, que é única, como cada organismo é único, e que se 

refletirá no arranjo dado ao fundo, que só deve ser estabelecido através de uma análise 

acurada de suas funções e atividades – realizada de preferência por um grupo interdisciplinar 

e incluindo pessoas que atuam junto ao organismo gerador do arquivo. Isso é muito diferente 

no caso de coleções, cuja classificação pode ser estabelecida através de sistemas universais 

abstratos, como a CDU ou a CDD (cf. BELLOTO, 2014, p. 47). Temos em Minas Gerais dois 

                                                           
2
 Lodolini diz isso em uma citação que é uma espécie pedra fundamental do meu trabalho de mestrado, na qual 

ele compara a arquivologia com a arqueologia (cf. COTTA, 2000, p. 57), que me fez entender que, mais do que 

o “garimpo” musical (atividade associada a Curt Lange e Régis Duprat, por exemplo), seria importante 

desenvolver uma arqueologia musical ou, como estamos fazendo, uma arquivologia musical. Gostaria de 

registrar minha satisfação ao reconhecer o sentido das palavras de Lodolini no trabalho apresentado neste evento 

por Jéssica Severino e Modesto Fonseca sobre o arquivo de Mileto José Ambrósio, mostrando que a arquivologia 

musical favorece a pesquisa musicológica, e vice-versa, inclusive em um âmbito microrregional. 
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casos exemplares de arquivo e coleção que costumo citar frequentemente para explicitar tal 

diferença: o Acervo Curt Lange-UFMG – que é o arquivo pessoal e profissional do 

musicólogo Francisco Curt Lange
3
 – e a Coleção Francisco Curt Lange, custodiada desde 

1983 pelo Setor de Musicologia do Museu da Inconfidência de Ouro Preto (CFCL-MIOP). 

Cabe aqui observar que o termo neutro “acervo”, que é correntemente utilizado para designar 

tanto fundos como coleções, acaba sendo um problema, na medida em que ofusca a distinção 

fundamental. 

Uma das surpresas daquele encontro com a Arquivologia foi a ampliação do conceito 

de documento, que o senso comum associa somente aos documentos cujo suporte é o papel. O 

DIBRATE, refletindo o conceito definido na ISAD(G) e na NOBRADE, assim define 

documento: “Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” 

(ARQUIVO, 2005, p. 73). Portanto, não somente livros, recibos, partituras ou partes são 

documentos, mas também instrumentos, roupas, mobiliário etc, sobretudo quando estão em 

seu contexto arquivístico. Sem entrar em detalhes, podemos dizer que o trabalho do arquivista 

– e talvez o de todos os profissionais da informação envolvidos com fundos arquivísticos – é a 

identificação da totalidade do fundo, o estabelecimento de um arranjo e a descrição do fundo 

utilizando as diretrizes da ISAD/NOBRADE para uma descrição multinível, isto é, uma 

descrição desde o nível mais geral – o do fundo arquivístico como um todo –, passando por 

todos os níveis intermediários que existam naquele determinado fundo e então, finalmente, 

passando à descrição dos itens documentais. 

No âmbito da teoria arquivística, outra referência teórica e técnica importante para a 

compreensão do conceito de documento no âmbito da arquivologia é a chamada teoria das 

três idades ou ciclo vital dos documentos, que permite estabelecer diretrizes para uma gestão 

adequada dos documentos em uso primário
4
 (fases corrente e intermediária)

5
 e seu 

                                                           
3
 Desde 2005 custodiado pela Biblioteca Universitária da UFMG (cf. COTTA, 2005; uma versão digital desta 

publicação pode ser acessada em https://curtlange.lcc.ufmg.br). Uma análise criteriosa realizada por equipe 

interdisciplinar estruturou um arranjo em treze séries documentais, como se pode conferir no referido sítio ou na 

publicação em formato de livro. 
4
 Sobre o uso/valor primário e uso/valor secundário dos documentos, (cf. BELLOTTO, 1994, p. 69, passim) 

podemos dizer sucintamente que o primeiro consiste no valor que tem um dado documento para a consecução 

direta das atividades do organismo acumulador – no caso dos manuscritos musicais, por exemplo, a execução de 

uma determinada obra em performance – e que o segundo é o uso que se pode fazer do documento pelo valor 

histórico ou informacional que ele tem, mesmo quando o seu uso primário se encerrou, quando ele cai em desuso 

(seja por razões estéticas, pela necessidade de preservação do suporte, etc). Observe-se que a pesquisa 

musicológica, obviamente, se vale do valor secundário dos documentos.  
5
 Perdoem os leitores essa longa nota, mas considero importante registrar, respeitosamente, minha discordância 

quanto à interpretação que fez Paulo Castagna, em sua palestra neste mesmo evento, de que um acervo como 
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recolhimento criterioso, para possibilitar o pleno acesso aos valores secundários (em sua fase 

permanente). Insisto que as fontes musicais manuscritas são, de maneira geral, fontes de 

natureza arquivística, pois foram produzidas e/ou acumuladas em razão das funções e 

atividades de um dado organismo musical, ao longo de sua história administrativa ou 

biográfica, e, portanto, têm uma proveniência bem definida. Infelizmente, pela história do 

campo musicológico no Brasil, nem sempre essa natureza tem sido observada. A 

fragmentação dos fundos e a mistura de fontes de proveniências diversas por critérios 

arbitrários – como é o caso de fontes reunidas em coleções, como a já mencionada Coleção 

Francisco Curt Lange – dificulta a compreensão da história das fontes e das relações entre 

elas, de suas linhas de custódia e de sua possível filiação estemática (cf. FIGUEIREDO, 

2014), levando à perda de informação, às vezes em caráter irrecuperável. Por isso, uma das 

bandeiras que levantei em meu trabalho de mestrado foi a do combate ao colecionismo 

musicológico, geralmente inspirado no trabalho de Curt Lange em nosso país
6
. 

                                                                                                                                                                                     
aquele encontrado por José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima em um casarão em ruínas no distrito de São Caetano 

(cf. LIMA, 2004), acervo posteriormente conhecido como Arquivo Histórico Monsenhor Horta, poderia ilustrar 

a fase intermediária de um arquivo. A denominação de arquivo, inclusive, é questionável neste caso, pelo próprio 

relato do historiador, uma vez que se tratava de material abandonado, sem qualquer tratamento, sujeito ao tempo, 

a toda sorte de agentes biológicos e sem qualquer organização que, a princípio, possa determinar que se trata, de 

fato, de um fundo, no sentido da arquivologia. Este é, mais propriamente, um exemplo típico do descaso, do 

abandono, do descarte de documentos (que, todavia, devem ser limpos, tratados, descritos e que certamente têm 

um valor secundário enorme, portanto merecem salvaguarda). Mas tal conjunto documental não pode, a nosso 

ver, ser considerado um arquivo em fase intermediária: é um acervo (de natureza a ser ainda melhor 

compreendida, através de mais estudos) que foi recuperado de uma situação de descarte. Discordo também da 

exemplificação, de maneira genérica, que mostra o Museu da Música como um exemplo de fase permanente, 

pois é um exemplo impreciso. Há no Museu da Música diferentes acervos, que podem, talvez, ser fundos 

devidamente caracterizáveis desta maneira, mas isto também depende de novos estudos. Porém, a Coleção Dom 

Oscar, seu principal corpus documental, não é um fundo, como o próprio nome indica, é uma coleção. Embora 

seus documentos estejam em salvaguarda – e nesse sentido, estão em condições equivalentes aos documentos de 

um arquivo que, percorrendo o ciclo vital desde sua fase corrente, através da gestão documental (passando ou 

não por um arquivo intermediário, de acordo com critérios técnicos claros), são recolhidos a um arquivo 

permanente, e entram em uma fase que pode ser, coerentemente, chamada de permanente – no caso da Coleção 

Dom Oscar foram objeto de uma espécie de “recolhimento selvagem” (cf. BELLOTTO, 1991, p. 89), ou talvez 

mais propriamente de uma incorporação (cf. DIBRATE, 2005, p. 106), de maneira que seus documentos não têm 

necessariamente relações orgânicas entre si, não necessariamente comungam de uma mesma proveniência. 

Embora, no caso do acervo de São Caetano, sejam necessários mais estudos para uma afirmação mais definitiva 

de que se trata do que remanesceu de um arquivo, tanto este como a coleção Dom Oscar são casos nos quais o 

contexto arquivístico se perdeu. Mesmo que algumas informações de contexto possam ser, à custa de muita 

pesquisa, reestabelecidas, tratá-los como se fizessem parte de um ciclo vital, no sentido preconizado pela 

arquivologia, parece-me um equívoco que pode levar a mais confusão, em uma teoria que apenas começa a ser 

desenvolvida, como é o caso da arquivologia musical. 
6
 Fiz uma espécie de “mea culpa” em minha tese de doutorado História da Coleção Francisco Curt Lange 

(2009), em função do reconhecimento de que Lange, antes de partir para o gesto colecionista, tentou convencer 

diferentes gestores públicos, inclusive na esfera da administração federal, a criar uma instituição que custodiasse 

as fontes que então havia encontrado. Todavia, Lange permaneceu como o caso exemplar de colecionismo 

musicológico, pela importância de sua coleção e pela polêmica que se criou em torno dela. 
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Pensando na descrição dos itens documentais – e especialmente das partes e partituras 

manuscritas – minha opção, no final das contas, foi de buscar uma integração entre a 

ISAD(G) e as Diretrizes do RISM, o mais detalhado conjunto de elementos descritivos 

pensados para fontes manuscritas, desenvolvidos por gerações de musicólogos, bibliotecários 

e profissionais afins desde sua criação, em 1952
7
. Minha ênfase estava na atividade de 

descrição, uma das atividades mais fundamentais, pois, afinal, o acesso às fontes para a 

pesquisa depende essencialmente de sua descrição em instrumentos de busca. Sem uma 

descrição, mínima que seja, o acesso físico é difícil, inviável, ou até mesmo impossível. Quem 

passou pela experiência de pesquisar sem ter à disposição um instrumento de busca qualquer 

– por mais básico que seja, como um inventário sumário – sabe como é crucial a existência de 

descrições adequadas para o acesso às fontes e para a realização do trabalho de pesquisa. 

OS 250 ANOS DE JOSÉ MAURÍCIO E AS FONTES MAURICIANAS 

No caso das fontes primárias para a pesquisa musicológica, a descrição é crucial, pois 

é através dela que os pesquisadores poderão localizar as fontes específicas necessárias para o 

seu trabalho. Muitas iniciativas no campo da Musicologia Histórica vêm procurando trabalhar 

com alguns dos campos envolvidos interdisciplinarmente, como a própria Ciência da 

Informação, a Biblioteconomia, a Arquivologia, a Ciência da Computação, a Análise 

Grafotécnica aplicada à grafia musical, o estudo de papéis e marcas d‟água, a Teoria Editorial 

e a Filologia Musical. Tais campos podem alinhar-se para empreender sistematicamente algo 

que podemos chamar de uma história das fontes, e que obviamente passa pelo contexto 

arquivístico, pela história dos organismos, indivíduos e instituições (à maneira, talvez, de uma 

etnomusicologia histórica). E uma história das fontes é algo fundamental diante do quadro em 

que se encontra o patrimônio musical brasileiro, quadro cuja problemática fica exemplificada 

quando pensamos, por exemplo, nas fontes que registram a obra de um dos compositores mais 

significativos de nossa história: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830). 

Neste ano, em que se comemoram os duzentos e cinquenta anos de seu nascimento
8
, 

cabe fazer algumas considerações sobre o trabalho pioneiro de Cleofe Person de Mattos, o 

Catálogo temático das obras do Padre José Maurício Nunes Garcia (MATTOS, 1970), obra 

que permanece como uma referência quase cinquenta anos depois de sua publicação. Trata-se, 

                                                           
7
 Para mais informações sobre o RISM Internacional, consultar http://www.rism.info/en/organisation.html.  

8
 Cabe registrar aqui a realização, em 22 e 23 de setembro de 2017, na Escola de Música-UFRJ, do Simpósio 

Internacional 250 anos de José Maurício Nunes Garcia, no qual vários especialistas discutiram questões 

relacionadas à obra de Nunes Garcia e à problemática das fontes mauricianas.  
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como é amplamente reconhecido, da primeira publicação do gênero no país e de um trabalho 

monumental de recenseamento das fontes. Cleofe, juntamente com Mercedes Reis Pequeno e 

Irati Antonio, foi uma das pioneiras colaboradoras do projeto RISM no Brasil, como se pode 

ver por documentos existentes em seu arquivo pessoal, hoje depositado na Escola de Música 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também digitalizado
9
. Aliás, podemos ver neste 

caso um exemplo de arquivo pessoal, cujo arranjo – como explicamos um pouco acima – 

reflete sua unicidade, espelhando a vida e a obra de Cleofe Person de Mattos (que não poderia 

ser, por exemplo, igual ao arranjo do Acervo Curt Lange-UFMG). Um exemplo de arquivo 

institucional, por sua vez, temos no Acervo do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, que 

contém o que remanesce do arquivo da Sé do Rio de Janeiro, onde se encontram fontes 

preciosas não só para a musicologia brasileira, mas para a musicologia iberoamericana, entre 

elas várias fontes autógrafas de José Maurício. Neste caso, um arranjo foi estabelecido para 

distinguir entre documentos administrativos e as fontes musicais, mas antes estabelecendo um 

nível acima, ue separa os documentos do período em que a instituição se denominava Capela 

Real/Imperial e o período pós Proclamação da República, quando passar a denominar-se 

Catedral Metropolitana
10

. 

 

Figura 1 – Quadro de Arranjo do ACMERJ. 

Os casos acima são exemplos de fundos arquivísticos: o primeiro, um arquivo pessoal; 

o segundo, um arquivo institucional. Sabe-se que o segundo sofreu mutilações, como é 

fartamente registrado pela historiografia, (cf. TAUNAY, 1930, p. 70; MATTOS, 1970, p. 

382-383; 1997, p. 188-187). Ainda assim, pela sua natureza arquivística, os documentos nele 

                                                           
9
 Disponível em www.acpm.com.br. 

10
Mais informações em www.acmerj.com.br. 
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conservados têm relações orgânicas entre si, e, portanto, devem ser preservados e nunca 

dispersados ainda mais, sob o risco de uma maior perda de informação. 

O esforço de levantamento de fontes empreendido para a publicação do Catálogo 

temático de Mattos (1970) é algo impressionante, ainda mais porque realizado por uma só 

pesquisadora e sem as facilidades das tecnologias digitais de que hoje dispomos. A descrição 

que a musicóloga fez das fontes (e das obras que registram) é minuciosa, incluindo incipits 

musicais para as principais seções das obras, mesmo para formas de grande extensão, como 

missas e ofícios. Em minha dissertação, analisei alguns aspectos que gostaria de retomar aqui. 

O primeiro é que este catálogo temático seria, à luz da teoria arquivística, um repertório, isto 

é, um instrumento que descreve fontes de diversos fundos (ou coleções) sobre um tema 

específico. 

A Tabela 1 mostra os instrumentos de busca tradicionalmente elaborados no campo da 

arquivologia (ou instrumentos de pesquisa, como são também chamados)
11

, aos quais 

podemos hoje acrescentar as bases de dados e outras formas de repositórios digitais (o que 

leva ao tema da preservação digital, que não seria possível aqui discutir). 

Tabela 1 – Instrumentos de busca da arquivologia tradicional. 

Instrumento Finalidade/Público-alvo Conteúdo descrito 

Guia Mais amplo e geral, descreve 

todo um arquivo, sendo voltado 

para o público em geral, não 

somente para especialistas. 

Localização, fundos, serviços, preços, 

exigências e condições para consulta, 

eventos culturais, instrumentos de busca 

disponíveis 

Inventário Descreve o fundo (ou os fundos) 

de um arquivo como um todo, 

de maneira que o pesquisador 

possa saber da existência de um 

documento antes de visitar 

pessoalmente o arquivo. 

Instrumento especializado. 

Todos os documentos do(s) fundo(s), sem 

seleção, descritos segundo uma ordem 

temática, onomástica, cronológica, etc. 

Sumário 

Descreve séries de 

documentos 

Analítico 

Descreve 

documento por 

documento 

 

                                                           
11

 Preferimos, concordando com Neves (1997), a expressão instrumentos de busca, na medida em que o 

documento que se consulta é mais propriamente o “instrumento de pesquisa” do que o instrumento descritivo 

que se utiliza para buscá-lo. 
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Catálogo Descreve o fundo (ou os fundos) 

de um arquivo como um todo, 

de maneira que o pesquisador 

possa saber da existência de um 

documento antes de visitar 

pessoalmente o arquivo. Deve 

observar o arranjo estabelecido. 

Instrumento especializado. 

Todos os documentos do(s) fundo(s), sem 

seleção, descritos segundo uma ordem 

temática, onomástica, cronológica, etc. 

Sumário 

Descreve séries de 

documentos. 

Analítico Descreve 

documento por 

documento 

Repertório Descreve fundos de diversos 

arquivos. Alto grau de 

especialização 

Os documentos de diversos fundos sobre 

um tema específico (selecionados, 

portanto) 

Índice Pode-se referir a um ou mais 

fundos de um ou mais arquivos, 

com alto grau de especialização 

Listagens de pontos de acesso presentes 

nos documentos por numeração, código, 

ordem onomástica, etc. 

Índice como parte 

do instrumento de 

busca 

Refere-se ao 

conteúdo do 

instrumento. 

Índice com 

“personalidade 

própria” Refere-se 

diretamente à 

unidade 

arquivística. 

Edição de 

fontes 

Refere-se à uma unidade 

documental. Alto grau de 

especialização 

Edição fac-similar de documento muito 

constultado ou muito importante 

A expressão catálogo temático, tão utilizada no meio musicológico, vem 

provavelmente por influência da consagrada edição, em 1862, do catálogo do musicólogo 

austríaco Ludwig von Köchel sobre a obra de Mozart, o Chronologisch-tematisches 

verzeichnis sämtlicher tonwerke Wolfgang Amadeus Mozarts. Para o campo musicológico, a 

palavra temático é quase que naturalmente associada à ideia de tema musical, enquanto que 

para bibliotecários (e talvez para arquivistas) está associada à noção de assunto. Essa é uma 

questão interdisciplinar: o catálogo temático é um instrumento de busca de natureza 

musicológica, não é propriamente um catálogo, tal como especificado no âmbito da teoria 
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arquivística. Ele seria, talvez, um tipo de instrumento de busca específico do campo da 

arquivologia musical, que pode ser aperfeiçoado com o trabalho interdisciplinar. 

O Catálogo temático de Mattos (1970), que, repito, continua sendo uma obra de 

referência fundamental para a musicologia brasileira, apresenta alguns aspectos que merecem 

revisão. O próprio levantamento de fontes realizado deve ser revisado, tanto por causa do 

surgimento de novas fontes e de novos acervos, como pela transformação dos próprios 

acervos consultados
12

. Como observei em 2000, Mattos estrutura o catálogo principalmente 

pela função litúrgica das obras e faz um minucioso trabalho de análise do que ela chama de 

“rótulos”, “etiquetas” ou “títulos convencionais” (cf. MATTOS, 1970, p. 44, passim), o que 

aponta para a necessidade de estabelecer (coletivamente) títulos uniformes para as obras no 

contexto funcional da música sacra
13

, outro elemento que poderia ser revisado. 

Um aspecto importante é que Mattos analisa detalhadamente as fontes, inclusive no 

que diz respeito à proveniência e às linhas de custódia, mas percebe-se que há certa 

dificuldade na distinção conceitual entre arquivos e coleções, ao relacionar os vinte acervos 

mencionados na obra (algo que não poderíamos aqui detalhar), o que, talvez, refletisse o 

estado da arte da musicologia antes que o paradigma arquivístico da proveniência passasse a 

ser considerado no campo musicológico. 

Outro problema que Cleofe Person de Mattos enfrentou, relacionado à questão da 

descrição arquivística, foi a questão dos códigos de referência para as fontes – um dos 

                                                           
12

 Em participação no já mencionado simpósio comemorativo dos 250 anos de nascimento de José Maurício, 

mostrei transformações completas no caso de pelo menos cinco destes acervos: 1) o arquivo do Coro de Santa 

Cecília (Rio Pardo, RS), que hoje se encontra no próprio Acervo Cleofe Person de Mattos; 2) o chamado Acervo 

do Pão de Santo Antonio (Diamantina, Minas Gerais), que desde o final da década de 1990 encontra-se no 

Palácio do Arcebispo (Diamantina) – e, aliás, objeto de novas pesquisas realizadas por Evandro Archanjo, 

apresentadas em comunicação neste evento; 3) o Centro de Arte Nise Poggi Obino (Brasília, Distrito Federal), 

que é hoje identificado como Coleção Régis Duprat (cf. MUSEU da Inconfidência, 1994, p. 23); 4) a Coleção 

Aloísio José Viegas, hoje doada à Orquestra Lira Sanjoanense; e finalmente 5) a “Biblioteca Curt Lange”, que 

tornou-se a CFCL-MIOP. Cabe lembrar que o Museu da Música de Mariana só foi inaugurado em 1972 e que, 

portanto, estava ainda em fase de criação quando Cleofe preparava seu catálogo temático. 
13

 Um dos produtos ainda não publicados, produzido como ferramenta para a catalogação das fontes de música 

sacra da Coleção Dom Oscar do Museu da Música de Mariana, para uso no processo descritivo da coleção, foi 

uma tabela de incipits latinos e funções litúrgicas normalizadas, desenvolvida por mim, com a participação 

fundamental de Aluízio Viegas (e algumas observações e ajustes de Paulo Castagna). O ponto de partida foram 

índices que elaborei anteriormente para o Liber Usualis e para o Ciclo do Ouro (BARBOSA, 1979), também 

utilizados no processo de catalogação para a identificação de obras e funções litúrgicas. Pretendo publicar estes 

índices, juntamente com a versão atualizada do trabalho de mestrado, de forma que possam ser úteis em outros 

processos de catalogação e também como ferramentas para a pesquisa musicológica. 
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elementos essenciais para uma descrição minimamente adequada, segundo a ISAD(G)
14

 e as 

diretrizes do RISM. No caso do próprio Cabido, por exemplo, não havia códigos definidos 

para as fontes, assim como na Biblioteca Curt Lange (atual CFCL-MIOP) e em outros 

arquivos e coleções por ela mencionados. O código de referência, hoje sabemos, é um 

elemento indispensável para o trabalho com as fontes, tanto para o pesquisador, como para a 

própria administração e segurança do acervo, e inclusive para a acessibilidade das fontes. 

A ACESSIBILIDADE DAS FONTES PARA A PESQUISA MUSICOLÓGICA 

Cabe mencionar aqui o histórico de dificuldade de acesso físico às fontes em muitos 

acervos de instituições brasileiras – inclusive em instituições públicas. Diante deste problema, 

escrevi um artigo combativo (COTTA, 2000) motivado, à época, pelas dificuldades que eu 

próprio enfrentei, enquanto pesquisador iniciante, para ter acesso às fontes da Coleção 

Francisco Curt Lange, no Museu da Inconfidência – instituição que, observe-se, hoje é 

exemplar neste quesito, onde pesquisadores são muito bem atendidos. Na década de 1990 não 

era assim. O já mencionado Acervo do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, que durante 

o século XX esteve praticamente fechado à comunidade de pesquisa (Cleofe foi uma das 

pouquíssimas exceções conhecidas), é outro caso conhecido de transformação positiva. A 

anterior situação de inacessibilidade se modificou radicalmente com o projeto acima 

mencionado, que dá acesso universal ao acervo através de fontes digitais. 

Um caso exemplar de acessibilidade é o também já mencionado Museu da Música de 

Mariana, que em sua história foi objeto de várias intervenções, entre as quais podemos 

destacar os projetos Acervo da Música Brasileira/Restauração e Difusão de Partituras 

(Eleonora Santa Rosa/Fundarq – Petrobrás, 2001-2003), Preservação do Acervo do Museu da 

Música de Mariana (José Eduardo Liboreiro/Fundarq – VITAE, 2004), Museu da Música de 

Mariana: Difusão e Disponibilização do Acervo (André Guerra Cotta/Programa Caixa 

Cultural, 2005-2006), e Instalação e Difusão do Museu da Música de Mariana (André Guerra 

Cotta/Programa Petrobrás Cultural, 2007-2008).
15

 No primeiro projeto, realizado a partir de 

2001, criei uma base de dados com base nas Diretrizes do RISM, incluindo alguns campos da 

ISAD(G), permitindo assim uma primeira aplicação prática das diretrizes estudadas na 

                                                           
14

 A ISAD(G) considera essenciais que, portanto, devem constar em toda descrição, seis elementos de descrição: 

código de referência; título; data(s) de produção ou data(s) de acumulação dos documentos da unidade de 

descrição; dimensão da unidade de descrição; nível de descrição; nome do produtor. 
15

 Registro aqui minha homenagem e reconhecimento ao Dr. Roque Camello (1942-2017), Presidente da 

Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana (Fundarq), que sem dúvida foi pessoa 

fundamental para a realização dos projetos levados a cabo no Museu da Música nas últimas duas décadas.  



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

23 

dissertação de 2000, através da qual foi possível catalogar minuciosamente as fontes da 

Coleção Dom Oscar. Já no último projeto, foi possível realizar a instalação definitiva do 

Museu da Música de Mariana em sua sede atual, treinar uma equipe de profissionais para 

administração do acervo (equipe que, como acaba sempre ocorrendo, se modificou 

ligeiramente) e dar início a ações de difusão do acervo, através de uma exposição de longa 

duração, um website e um Guia do Museu da Música, em formato digital (COTTA, 2008)
 16

. 

Entretanto, não podemos dizer que hoje tudo esteja bem em termos de acessibilidade. 

Há acervos que têm um histórico de dificuldade de acesso – como a Divisão de Música e 

Acervo Sonoro da Biblioteca Nacional (DIMAS-BN) e a Biblioteca Alberto Nepomuceno da 

Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (BAN/EM-UFRJ) – e ainda 

apresentam problemas nesse sentido.
17

 Ressalte-se que, como já observou Mattos (1970, p. 

382-383), é a BAN/EM-UFRJ (e não o Cabido) que possui o maior número de fontes da obra 

de Nunes Garcia, em função da aquisição, em 1898, da coleção de Bento das Mercês. 

Portanto, o acesso às suas fontes é fundamental para um possível projeto de atualização do 

Catálo temático de Mattos (1970) ou para qualquer pesquisa que passe pelas fontes 

mauricianas. No caso da DIMAS-BN, como relatam Beatriz Magalhães-Castro (2009) e 

Cristiana Aubin (2016), também há muitos problemas quanto à acessibilidade, o que é 

contrabalançado pela existência de um acesso digital parcial.
18

 Este acervo, talvez o acervo 

musical mais importante do país, só foi conhecido mais concretamente através do relatório de 

Adeilton Bairral que, em 2008, divulgou pela primeira vez, para a comunidade de pesquisa 

musicológica, informações precisas sobre a sua totalidade, revelando sua importância e sua 

gigantesca dimensão (e, portanto, revelando o tamanho do desafio que será tratá-lo com vistas 

à sua salvaguarda e acessibilidade). Porém, de lá para cá, a sensação que se tem, neste caso 

especificamente, é a de que houve retrocesso em termos de acesso à informação e às fontes. 

A dificuldade de acesso à informação é preocupante, pois o maior perigo para o 

patrimônio musical é a desinformação, a ignorância quanto ao conteúdo dos acervos: quanto 

                                                           
16

 Infelizmente o endereço na página do Museu da Música para download do Guia, informado nas referências 

bibliográficas, estava com problemas no momento da conclusão deste texto, então informo que está também 

disponível em https://www.academia.edu/34999101. 
17

 Recentemente, eu próprio não consegui acesso a fontes da BAN/EM-UFRJ, mesmo depois de enviar e-mails 

com antecedência, seguir os procedimentos indicados pelos bibliotecários, etc, o que é, no mínimo, lamentável, 

mas é também uma questão ética, como mostraremos, sobretudo em se tratando de uma instituição pública. 
18

 cf. BN Digital: http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/. Aliás, o mesmo se passa no caso da BAN/EM-UFRJ, 

que disponibiliza algumas de suas fontes em formato digital, assim remediando, de certa maneira, a dificuldade 

do acesso físico; cf.: http://www.docpro.com.br/escolademusica/bibliotecadigital.html. 
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mais a sociedade souber, por exemplo, o que existe no acervo da Biblioteca Nacional, maior 

serão o controle e a segurança de suas fontes, melhor e mais prolífico será o acesso e a 

produção de conhecimento a partir delas (o que é, no final das contas, o objetivo da 

instituição). Um trágico exemplo disso é o caso do manuscrito nº 260 da CFCL-MIOP: trata-

se do autógrafo da Missa em Fá maior, que está registrada sob o número 112 no CT-Mattos, 

fonte que hoje, quando se comemoram os 250 anos de nascimento de José Maurício, continua 

desaparecida. Caso não existissem o CT-Mattos e o segundo volume do catálogo da CFCL 

(MUSEU, 1994), a comunidade musicológica talvez nem soubesse da existência dessa fonte 

autógrafa, extraviada, ao que parece, pouco antes de 1994, e possivelmente objeto de um 

roubo. Roubo sem sentido, pois pessoa que fez isso está aprisionada no próprio gesto: não 

pode fazer nada com a fonte, a não ser adorá-la fetichisticamente. Esperamos um dia que essa 

fonte seja devolvida ao Museu da Inconfidência e reincorporada à CFCL, mas, de toda 

maneira, o caso mostra que a falta de informação, enfim, traduz-se em risco à salvaguarda dos 

acervos, mesmo quando, supostamente, em nome de sua segurança, o acesso é impedido. 

Portanto, a descrição de fontes musicais é uma tarefa complexa, que exige muito 

trabalho e muita pesquisa, mas que é fundamental para o pleno acesso às fontes e para a sua 

salvaguarda. Então, é realmente preocupante constatar a permanência de muitos acervos e 

fontes ainda sem um trabalho de descrição que possa vir a modificar o histórico de dificuldade 

de acesso que mencionamos. Em 2005, demos início aos trâmites para a candidatura da 

Coleção Dom Oscar ao registro no Programa Memória do Mundo/América Latina e Caribe, 

da UNESCO, o que se concretizou em 2014, e fortalece o importante papel do Museu da 

Música de Mariana no contexto aqui analisado. Processo semelhante vem ocorrendo no ACL-

UFMG, cuja atual Coordenadora, Edite Rocha, vem trabalhando, junto à Biblioteca Nacional 

da Venezuela e do MIOP, para apresentar uma candidatura conjunta ao programa. Será que 

conseguiremos um dia ver o mesmo acontecendo com os acervos musicais existentes na 

DIMAS-BN, como a Coleção Thereza Christina Maria ou a Biblioteca Abraão de Carvalho? 

POLÍTICAS DE ACESSO, TECNOLOGIAS DIGITAIS E TRABALHO COLETIVO 

Mesmo com os recursos e tecnologias digitais de que dispomos hoje, sem políticas de 

acessibilidade para as fontes de pesquisa e sem um esforço sistemático para tratar – e 

descrever – o patrimônio musical tangível em nosso país, ainda estaremos muito longe de 

conhecê-lo plenamente. É preciso, portanto, criar uma cultura da acessibilidade, difundir a 

ideia de que é somente através do acesso pleno às fontes e do trabalho integrado e 
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colaborativo que poderemos avançar no conhecimento de nosso patrimônio musical. Uma 

cultura da acessibilidade poderia inaugurar uma nova fase para a pesquisa musicológica no 

Brasil pelo menos em dois sentidos: por um lado, permitiria um recenseamento efetivo das 

fontes existentes, tanto para a produção de catálogos temáticos, para a atualização dos 

existentes, como para a elaboração de estemas adequados para os processos editoriais; por 

outro lado, permitiria a construção de uma história das fontes, de seus escribas, das 

instituições, técnicas e práticas relacionadas, nos termos antes mencionados. 

Por isso, enfatizamos que a descrição é uma atividade fundamental para a 

acessibilidade das fontes e, nesse sentido, reafirmamos, como uma possibilidade importante 

para atingir os objetivos do campo musicológico brasileiro, a proposta de um trabalho 

cooperativo e coletivo, através do RISM Internacional e do RISM-Brasil. Como já 

mencionamos, as diretrizes do RISM trazem elementos descritivos detalhados, abreviaturas 

padronizadas para instrumentos e formatos de data, entre outras, e, além disso, o sistema 

MUSCAT oferece integração com o MARC, o formato de intercâmbio mais utilizado nas 

bibliotecas. A base MUSCAT está aberta para a pesquisa em um servidor de acesso público
19

, 

através do qual se pode pesquisar por várias entradas, inclusive por incipit musical
20

, o que é 

útil não só para a pesquisa musicológica, mas também para o próprio trabalho de catalogação. 

A base RISM-Brasil
21

, que se encontra em operação, é o equivalente do MUSCAT que 

o Grupo de Trabalho RISM-Brasil vem desenvolvendo. Nosso objetivo é estimular o trabalho 

colaborativo através das referidas bases, de maneira que em algumas décadas possamos 

avançar significativamente na descrição de nosso patrimônio musical material, na 

compreensão do universo de fontes existentes. Quando falamos em um trabalho colaborativo, 

espelhamo-nos na tenacidade de Cleofe Person de Mattos, mas pressupondo que todos podem 

trabalhar no enfrentamento deste desafio monumental que é tratar o nosso gigantesco 

patrimônio musical através de trabalho coletivo, em rede (não necessariamente com algum 

tipo de centralização, como ocorre no RISM Internacional). E aí chegamos à questão 

fundamental: a formação técnico-científica. Pois descrever uma fonte musical não é uma 

tarefa simples, ainda mais para quem não tem formação específica em música: a simples 

                                                           
19

 Disponível em http://www.rism.info/en/service/opac-search.html. 
20

 Este recurso é importantíssimo, sobretudo porque se encontram nos acervos, com frequência relativamente 

alta, fontes que não tem título, autor, data, às vezes nem mesmo o instrumento indicados, o que torna bastante 

difícil sua identificação. A busca por incipit melódico é um recurso importante para a catalogação, nestes casos, 

e é importante, naturalmente, para todo pesquisador em suas iniciativas individuais de pesquisa. 
21

 Disponível em http://www.adohm.ufba.br/dbrismbrasil/index.php. 
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compreensão de uma fórmula de compasso ou de uma armadura de clave escapa a quem não 

domina a notação musical moderna, por exemplo. E há elementos descritivos mais 

complexos, como o incipit musical, que somente um profissional musicalmente alfabetizado 

pode elaborar com adequação. Além disso, é um trabalho que exige muita pesquisa e muito 

esforço, mesmo por parte de profissionais com a formação técnico-científica adequada. 

Por isso, menciono, para discutir com os colegas deste Encontro de Musicologia 

Histórica, um caso ocorrido no processo de discussão dos Estatutos do RISM-Brasil, em 

2013, no I Congresso Brasileiro de Pesquisa e Sistemas de Informação em Música, quando 

duas colegas bibliotecárias presentes na discussão afirmaram que a palavra catalogar não 

poderia constar nos objetivos do RISM-Brasil, porque tal atividade seria privativa de 

bibliotecários, segundo a Lei 4084/67. Ocorre que, como pudemos observar ao longo destes 

anos, em nosso país, os profissionais da informação geralmente não têm a formação técnica 

necessária para descrever com segurança e profundidade fontes musicais manuscritas – salvo 

raras exceções, como foi o caso de Mercedes Reis Pequeno, que se graduou em música e em 

biblioteconomia. As fontes impressas, pela sua característica de material seriado, com muitas 

informações textuais, podem ser descritas sem maiores dificuldades utilizando-se a AACR-2 

ou qualquer sistema baseado em MARC, mesmo por profissionais da informação sem uma 

formação musical mínima. As fontes manuscritas, diferentemente, quase sempre exigem 

expertise para o entendimento não só dos próprios elementos convencionais, como títulos e 

datas, mas também do texto musical, a partir do qual, somente, podem-se compreender várias 

das facetas que a obra e/ou o documento apresentam. E, mesmo que tivessem os bibliotecários 

e arquivistas, generalizadamente, tal expertise, o patrimônio musical material brasileiro é tão 

vasto e se encontra de tal maneira ainda sem um tratamento minimamente desejável, que nada 

justifica esse corporativismo: o desafio coletivo – para todos nós – é tratar os fundos e 

coleções existentes para que sejam, efetivamente, salvaguardados e acessíveis. 

FORMAÇÃO ÉTICA E TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Tenho denunciado essa querela em vários congressos no país e também no exterior, 

como fiz no Congresso conjunto IAML/IMS na Juilliard School, em Nova York, em 2015; no 

congresso da Deutsche Gesellschaft für Musikforschung, em Mainz, Alemanha, em 2016; e 

em fevereiro deste ano, no Congresso da IAML/Music Libraries Association, em Orlando, 

novamente nos EUA. As reações têm sido, geralmente, de espanto e incredulidade, pela óbvia 

falta de sentido dessa situação. Uma surpresa que tive nos EUA foi o alto nível técnico da 
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orquestra da Music Libraries Association, formada somente por bibliotecários de música. 

Depois compreendi a razão de tão surpreendente expertise musical: ocorre que, nos EUA, 

assim como em alguns países europeus, o bibliotecário especialista em biblioteconomia 

musical é um profissional que fez uma graduação em música e depois uma pós-graduação em 

biblioteconomia (ou ciência da informação) e, assim, está apto a desempenhar sua função. No 

Brasil, dá-se o contrário: o bibliotecário recebe uma formação generalista para depois se 

especializar, o que nem sempre faz sentido (em certos casos, talvez nem seja possível). Além 

disso, os profissionais graduados em outras áreas, mesmo que façam cursos de pós-graduação 

em ciência da informação ou biblioteconomia, não são reconhecidos como profissionais da 

informação, autorizados a atuar profissionalmente. Por outro lado, importantes pensadores da 

ciência da informação, como Antônio Miranda (2003, p. 88), percebem o quanto este 

corporativismo é prejudicial para a área. De toda maneira, creio que precisamos enfrentar essa 

pressão corporativista e, ao mesmo tempo, colaborar com os bibliotecários – e com os 

arquivistas – para aprimorar sua formação técnico-científica, com vistas ao tratamento da 

informação em documentos musicais, especialmente em fontes musicais manuscritas. 

A educação técnico-científica é muito importante em vários sentidos, inclusive no que 

diz respeito à ética, à integridade da pesquisa científica. Para discutir esse aspecto, gostaria de 

revisitar um caso singular, que mostra o quanto o meio intelectual e o próprio campo da 

musicologia brasileira se modificaram nos últimos cinquenta anos: trata-se de uma acusação 

de fabricação de dados, feita por um grupo de intelectuais brasileiros, em matéria assinada por 

Ari Vasconcelos, na revista O Cruzeiro, em 1959. A acusação se dirigia ao musicólogo 

Francisco Curt Lange, que, mesmo depois de todo o seu conhecido esforço de levantamento 

de fontes primárias a partir de 1944 (um importante trabalho de campo, em que pese o mau 

exemplo do colecionismo musical, que, reafirmamos, deve ser combatido), foi simplesmente 

acusado de fabricar ou falsificar dados, no mínimo, de alterar substancialmente obras de 

compositores como Lobo de Mesquita, que haviam sido apresentadas em concerto no Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro com enorme repercussão positiva, no ano anterior. Obviamente, 

com o artigo em uma revista de ampla circulação nacional, o prejuízo para Lange foi enorme, 

em termos políticos e de sua própria credibilidade profissional. 

Tal querela com os intelectuais brasileiros foi o primeiro caso, ao que parece, de uma 

acusação deste tipo no campo da musicologia histórica no Brasil, e colocou Lange em uma 

situação muito difícil, numa “zona cinzenta”, na qual somente especialistas conseguem se 
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mover, compreender as questões envolvidas e decidir apropriadamente se a acusação procede 

ou não. Portanto, se ainda somos poucos, é necessário ampliar o número de especialistas para 

que tais questões sejam consideradas por um número maior de especialistas. E sabemos que, 

muitas vezes, em nome da integridade ética da pesquisa científica, cometem-se falsas 

acusações como aquela, ou, como seja talvez mais comum, falsas acusações de plágio. Quem 

já foi plagiado (como eu fui) sabe o quanto isto é penoso, mas o mesmo vale para quem é 

falsamente acusado de plágio, porque em qualquer das situações acabamos em uma situação 

de desamparo, em um terreno onde a lei é “cada um por si”. Portanto, precisamos trabalhar no 

sentido de consolidar as diretrizes para a integridade ética da pesquisa musicológica no Brasil, 

não somente para o avanço das atividades de tratamento das fontes ligadas ao patrimônio 

musical, mas em um quadro mais amplo. O filósofo Luiz Henrique Santos (2011) observa que 

a ética profissional do cientista inclui um conjunto de deveres derivados de valores éticos 

especificamente científicos, isto é, valores que se impõem ao cientista em virtude de seu 

compromisso com a própria finalidade de sua profissão: a construção coletiva da ciência 

como um patrimônio coletivo. (SANTOS, 2011. Grifo no original). 

Concordando que a finalidade do trabalho científico é a construção coletiva da ciência 

como um patrimônio coletivo, podemos ver mais claramente a ética que todo musicólogo e 

todo profissional da informação devem observar: “abster-se de agir, intencionalmente ou por 

negligência, de modo a impedir ou prejudicar o trabalho coletivo de construção da ciência e a 

apropriação coletiva de seus resultados” (SANTOS, 2011). É necessário, como diz Santos, 

arraigar uma cultura da integridade da pesquisa científica: erradicar, na prática, as más 

condutas científicas, e para tanto precisamos não somente de uma formação ética, mas 

também de formação técnico-científica, ou seja, de mais especialistas. Entre as más condutas 

as mais graves, Santos destaca a falsificação de dados, a fabricação de dados e o plágio, além 

de mencionar a omissão concorrencial e a falsa atribuição de autoria. Penso que devemos 

acrescentar à lista de más-condutas a serem erradicadas na prática científica o roubo (ou a 

apropriação indevida) de fontes e a própria dificultação do acesso às fontes para a pesquisa 

científica. Afinal, impedir o acesso de um pesquisador a uma fonte importante para o seu 

trabalho é, obviamente, uma ação que, seja por intenção ou por negligência, impede a 

construção da ciência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste sentido, estamos trabalhando na ABMUS, através de um comitê de ética
22

, na 

elaboração de diretrizes para a integridade ética da pesquisa musicológica. Não se trata de 

criar uma mentalidade policialesca, mas de criar um conjunto de diretrizes positivas que 

possam ser discutidas coletivamente, no sentido de arraigar tal cultura da integridade ética no 

campo musicológico brasileiro. Portanto, gostaria de concluir a minha fala convidando a 

todos para participar da ABMUS e ajudar a consolidar essa proposta. Creio que a ABMUS, 

assim como outras associações ligadas à pesquisa em música, seja uma entidade muito 

importante para que o campo musicológico possa se desenvolver e avançar na realização do 

trabalho coletivo de construção do conhecimento e de sua apropriação pela sociedade. 

Reforço que, no terrível momento político em que vivemos – especialmente com os 

efeitos devastadores da PEC 55 para o futuro das instituições universitárias e de pesquisa – 

precisamos nos unir ainda mais e lutar pelo estímulo à pesquisa, inclusive para garantir 

recursos. E isso, a meu ver, passa pelo reconhecimento da importância de ações coletivas – 

em entidades como ANPPOM, ABMUS, ABET, ABEM – e, no caso do patrimônio musical 

material, tangível, pela consolidação, no Brasil, dos chamados projetos “R” (RISM, RILM, 

RIPM e RIdIM), e da IAML/AIBM-Brasil. A formação de novos pesquisadores passa pelas 

questões que discutimos acima, mas penso também que é preciso utilizar uma linguagem 

clara, nada prolixa, ao tratar dos assuntos da musicologia e da arquivologia musical, mesmo 

dos problemas mais complexos, buscando estimular a participação de jovens cientistas e de 

profissionais de outras áreas, como bibliotecários e arquivistas. Além disso, é preciso incluir 

no processo de tratamento dos arquivos e das fontes musicais as pessoas pertencentes às 

comunidades nas quais se constituíram e com as quais se relacionam historicamente. É 

preciso, insisto, combater o colecionismo, pois ele leva à perda de informação, retira fontes de 

seus fundos arquivísticos e quebra laços orgânicos que só o contexto arquivístico mantém. 

                                                           
22

 Para registro, menciono que no Congresso anual da ANPPOM realizado em 2006, na Universidade de 

Brasília, em um GT de Musicologia Histórica (que mantive com o colega Pablo Sotuyo Blanco entre 2003 e 

2008), discutimos vários casos de plágio e a necessidade de criar um comitê de ética na ANPPOM, o que foi 

levado pelo colega José Augusto Mannis (UNICAMP) à assembleia da entidade, porém sem resultados 

concretos. Tal proposta foi lembrada pelo próprio Mannis na ANPPOM de 2013, depois da palestra do filósofo 

Luiz Henrique Santos, e mais recentemente na ANPPOM de 2014, tratando tanto da questão do plágio como da 

violência exercida por alguns pareceristas no sistema de Blind Peer Review. São questões que temos que 

enfrentar. 
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Para concluir, gostaria de anunciar que a ABMUS está preparando um conjunto de 

prêmios
23

 para os trabalhos apresentados em seus congressos a partir de 2018, entre eles o 

Prêmio Aluízio José Viegas, que será concedido ao melhor trabalho apresentado sobre música 

sacra brasileira. Creio que será uma forma de homenagear e reconhecer o importante trabalho 

do musicólogo sanjoanense Aluízio José Viegas (1941-2015) e de incentivar novos 

pesquisadores a trabalhar sobre essa temática. É com satisfação que anuncio este prêmio, em 

primeira mão, aqui em São João del Rei, cidade em que Aluízio trabalhou toda a sua vida e a 

partir da qual fez sua importante contribuição para a musicologia histórica brasileira. 
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POSSIBILIDADES DA GESTÃO DE ACERVOS MUSICAIS 

HISTÓRICOS NO BRASIL DA ATUALIDADE 

Paulo Castagna
24

 

RESUMO: 

Esta palestra apresenta questões relacionadas a uma necessária mudança de paradigma na gestão de acervos 

musicais históricos no Brasil da atualidade (várias delas já discutidas em trabalhos recentes), em função da atual 

tendência de diminuição da disponibilidade de tempo, pessoal e recursos para os projetos e ações arquivísticas. 

São abordadas as prioridades da gestão de acervos musicais históricos neste início do século XXI, bem como a 

necessidade de soluções arquivísticas criativas e adaptadas à realidade atual, apresentando-se algumas delas, cuja 

utilização já se encontra em curso em alguns acervos musicais brasileiros.  

Palavras-chave. Acervos musicais; fontes musicais históricas; recolhimento; baixo custo; funções sociais. 

INTRODUÇÃO 

Esta palestra tem o objetivo de apresentar algumas questões referentes à gestão de 

acervos musicais históricos na realidade atual brasileira, várias delas já discutidas em três 

trabalhos recentes (CASTAGNA, 2016a; CASTAGNA, 2016b; CASTAGNA; MEYER, 

2017). Tais questões estão apoiadas nos fatores determinantes das mudanças de fase no ciclo 

vital de fontes musicais, estudados no terceiro trabalho acima referido, que considera a 

transição da fase corrente para a fase intermediária das fontes musicais a partir da antiguidade 

ou da degradação física do seu suporte, mas também (e sobretudo) após a perda da função 

social ou institucional do repertório que estas contêm. Mas se a entrada na terceira idade (ou 

recolhimento) ocorre, para os documentos administrativos, quando os mesmos “não servem 

mais à administração, e sim à pesquisa” (BELLOTTO, 2002, p. 27), podendo-se adotar, no 

caso das fontes musicais, a substituição da palavra “administração” pela utilização direta na 

interpretação musical (incluindo sua colocação na estante, anotação e transporte), é preciso 

considerar que não existem sistemas amplamente utilizados para o recolhimento automático 

de fontes musicais à fase permanente. Essa constatação evidencia o fato de que o 

recolhimento de fontes e acervos musicais históricos depende do envolvimento de 

instituições, profissionais e, muitas vezes, de famílias, e de sua união na tarefa de salvaguarda 

de acervos para eles importantes. 
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Por outro lado, as ações necessárias para a salvaguarda e tratamento de acervos 

musicais históricos vêm passando por profundas transformações no início do século XXI, que 

tornam necessárias mudanças de paradigma em seu planejamento e realização. A lógica 

predominante no século XX (ao menos na formulação de projetos) foi a de basear o trabalho 

arquivístico na grande disponibilidade de tempo, pessoal e recursos, lógica essa que vem 

apresentando indícios de estar em declínio neste início de século XXI e suscitando a hipótese 

de que este será o panorama predominante nos próximos anos ou mesmo décadas. 

Considerando-se que não existe a possibilidade de recolhimento e gestão de acervos musicais 

históricos sem a disponibilidade de pessoal, conhecimento e disposição para tanto, e sem o 

permanente investimento de tempo, trabalho e recursos financeiros, é preciso considerar e 

criar oportunidades para a discussão e formulação de uma nova política de gestão de acervos 

musicais adaptada à realidade atual, ou seja, baseada em menor disponibilidade de tempo, 

trabalho e recursos do que foi comum em projetos realizados nas últimas décadas. 

PRIORIDADES DA GESTÃO DE ACERVOS MUSICAIS HISTÓRICOS NO 

SÉCULO XXI 

Quantos acervos musicais existem no Brasil? Ainda não é possível ter uma estimativa 

precisa, porém, considerando-se apenas o número de 2.455 bandas brasileiras registradas no 

Projeto Bandas de Música da FUNARTE (s.d.) e o número de 236 orquestras brasileiras 

registradas em 2012 (BOMFIM, 2017, p.423) – embora a quantidade desses dois tipos de 

instituições esteja em declínio – verificamos a existência de quase 2.700 instituições que 

possuem ao menos um arquivo musical corrente. Se considerarmos também os coros e 

conjuntos musicais de universidades, instituições de ensino musical e igrejas (ou institutos) de 

várias religiões, além das bibliotecas, museus e arquivos privados, eclesiásticos e públicos 

(nacionais, estaduais e municipais), é fácil estimar um número de acervos musicais 

institucionais maior do que três mil. Embora a totalidade dos organismos relacionados à 

prática musical que façam uso de partes e partituras necessite manter um arquivo corrente 

para possibilitar sua atividade artística, muitos deles (principalmente os mais antigos) 

possuem fontes musicais fora de uso devido à sua antiguidade, à degradação de seu suporte ou 

à perda da função social do repertório nelas registrado, o que consideramos características de 

fase arquivística intermediária (CASTAGNA; MEYER, 2017). 

Paralelamente, os arquivos pessoais (de músicos, professores, pesquisadores, críticos e 

vários outros tipos de profissionais) muitas vezes possuem fontes musicais: sua quantidade, 
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em todo o país, também deve ser da ordem de milhares, o que nos leva a considerar o número 

de acervos musicais no Brasil a partir de uma perspectiva bem mais ampla. Devido à falta de 

uma consistente política brasileira de recolhimento de acervos pessoais a instituições públicas, 

a maior parte deles acabam sendo dispersados após a morte do proprietário, ou mesmo após o 

encerramento de suas atividades profissionais. 

Tendo-se em vista esses milhares de acervos, sua salvaguarda, tratamento e acesso à 

pesquisa não poderia ser feita com a dependência direta e exclusiva de musicólogos, cujo 

número, no Brasil, é de algumas dezenas ou, no máximo, centenas. Nesse sentido, considero 

fundamental orientar as pesquisas e ações relacionadas aos acervos musicais históricos, na 

atualidade, a partir de sete caminhos principais, embora outros também possam ser 

acrescentados a essa relação: 

1. Desenvolvimento e difusão da teoria da arquivologia musical. Desde a década de 1990 

foram realizadas discussões, eventos e publicações, em âmbito nacional e internacional, 

que ampliaram substancialmente o conhecimento sobre a salvaguarda e gestão de acervos 

musicais históricos (COTTA; SOTUYO BLANCO, 2006). Por outro lado, como 

observou Modesto Fonseca (2016, p. 27), apesar de já estarem disponíveis “orientações 

suficiente para resolver a diversidade de demandas pertinentes a um arquivo musical”, o 

que se verifica na atualidade é que “todo este aparato parece ter ficado no âmbito das 

academias, ou seja, longe do campo”. O desenvolvimento acadêmico de teorias que 

fundamentem a gestão cada vez mais eficiente de acervos musicais históricos será 

continuamente importante e necessário, mas agora também é preciso criar mecanismos 

para que essa teoria possa chegar de maneira mais rápida e efetiva às pessoas e 

instituições responsáveis pelos acervos musicais do país. 

2. Conhecimento dos procedimentos ideais para ações arquivísticas, associado ao 

desenvolvimento de soluções arquivísticas de baixo custo. Não é possível desenvolver 

ações eficientes em acervos musicais históricos sem tomar contato com o conhecimento 

nacional e internacional acumulado a esse respeito. Tal conhecimento, no entanto, foi 

construído principalmente ao longo do século XX, quando a lógica predominante era a de 

basear o trabalho em grande disponibilidade de tempo, pessoal e recursos, lógica que 

aparentemente está em declínio neste início de século XXI, especialmente no Brasil. É 

preciso, portanto, desenvolver novas soluções de gestão arquivística que utilizem 

quantidades limitadas desses fatores, pois essa é a situação atualmente predominante na 
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grande maioria das instituições custodiadoras de acervos musicais históricos, que pode 

durar por mais alguns anos ou décadas. 

3. Oferecimento de cursos, disciplinas, eventos e palestras sobre gestão de acervos 

musicais históricos. A difusão do conhecimento para ações arquivísticas eficientes junto 

aos acervos musicais distribuídos pelo território brasileiro somente será possível com o 

oferecimento de eventos, palestras, oficinas, grupos de trabalho, cursos de curta duração 

ou disciplinas (de graduação, pós-graduação, extensão e outras). Tão mais eficiente será 

essa difusão, quanto mais geograficamente distribuído for esse oferecimento. Por ora 

ainda estamos na fase de formar pessoal capacitado para essa tarefa, mas já começamos a 

assistir ao surgimento de ações desse tipo em várias cidades brasileiras, sendo 

fundamental sua multiplicação e o atendimento de um número cada vez maior de pessoas. 

4. Capacitação arquivística básica de integrantes de instituições custodiadoras de 

acervos musicais históricos. Todo projeto arquivístico realizado em um determinado 

acervo, que não proporcionar a capacitação de pessoas para tais ações, na própria 

instituição custodiadora, correrá o risco de sofrer descontinuidade ou mesmo a perda total 

ou parcial do trabalho já realizado. Será fundamental, portanto, criar oportunidades de 

capacitação de gestores nas próprias instituições de origem dos acervos musicais, que 

possam se responsabilizar pela salvaguarda, tratamento e disponibilização à pesquisa de 

fontes musicais históricas. Este pode ser um objetivo alcançável somente coletivamente e 

a médio ou longo prazo, porém sem ações nessa direção continuaremos a assistir, nas 

próximas décadas, à mesma dispersão, perda e destruição de fontes e acervos musicais 

inteiros, que vem sendo comum no país há séculos. 

5. Enraizamento social do trabalho arquivístico-musical. Assim como organismos 

musicais (orquestras, bandas, coros e conjuntos diversos) têm sido extintos, entre outras 

razões, por falta de significado social e cultural para as comunidades geograficamente ou 

economicamente a eles associadas (BOMFIM, 2017, p. 296-301), a salvaguarda, 

tratamento e abertura à pesquisa de acervos musicais somente terá resultados eficientes, a 

curto e longo prazo, se tais ações forem reconhecidas como importantes por parte dos 

moradores do entorno da instituição, funcionários, fiéis de igrejas, público e 

contribuintes. Talvez essa seja uma das mais difíceis tarefas a serem assumidas por 

musicólogos, pois estamos mais habituados às relações entre pares ou com alunos e 

orientandos no meio acadêmico, e menos às relações diretas com a população, porém isso 
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não nos exime da necessidade e responsabilidade de contribuir ou participar da 

construção desse enraizamento, ainda que a médio e longo prazo. 

6. Estabelecimento de parcerias interinstitucionais para a viabilização de ações 

eficazes e seguras de conservação e tratamento de acervos. Nem todos os profissionais 

e instituições custodiadoras de acervos musicais dispõem de conhecimento, pessoal e 

recursos para a realização de ações arquivísticas. Em casos emergenciais, como 

infestação (por insetos) ou infecção (por fungos) no acervo, acidentes com danos nas 

fontes, alta umidade ou sujidade do acervo, falta de segurança ou de controle de umidade 

(ou em necessidades a médio e longo prazo, como a falta de condições para 

acondicionamento, organização, codificação e descrição das fontes), a solução de 

algumas delas pode estar no estabelecimento de parcerias com instituições que 

disponham desse conhecimento, pessoal e recursos. Quando todas as instituições e 

profissionais envolvidos ganharem com essa parceria, haverá motivos para sua ampliação 

e multiplicação, portanto cabendo aos musicólogos e responsáveis por acervos musicais, 

além do desenvolvimento dos projetos de tratamento técnico, o estabelecimento eficaz de 

parcerias e a difusão desse procedimento junto às demais instituições custodiadoras de 

acervos musicais históricos. 

7. Estímulo ao recolhimento, tratamento, disponibilização, digitalização e pesquisa de 

acervos musicais históricos. Nem todas as pessoas e instituições possuem uma ampla 

compreensão sobre a importância de fontes e acervos musicais históricos para a memória 

local, regional ou nacional. Por conta da falta dessa compreensão, muitos acervos e fontes 

musicais são dispersadas, destruídas ou descartadas, sendo portanto fundamental que os 

musicólogos participem tanto da difusão dessa importância, quanto de ações relacionadas 

ao recolhimento de acervos musicais históricos a diferentes instituições custodiadoras, ou 

à separação e tratamento adequado dos acervos musicais corrente e histórico em uma 

mesma instituição, como já vem sendo praticado em alguns casos (HADDAD e FERRAZ 

JÚNIOR, 2013, p.135). É igualmente importante contribuir para a disponibilização à 

pesquisa de acervos musicais ainda não abertos ao público, bem como para a 

digitalização de acervos musicais de destaque, por sua antiguidade, representatividade, 

importância social, política, histórica, estética e outras.  
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SOLUÇÕES ARQUIVÍSTICAS ADAPTADAS À REALIDADE ATUAL 

No que se refere à gestão de acervos musicais, podemos dividir as ações em duas 

grandes categorias: tratamento físico das fontes e tratamento da informação. Em relação à 

primeira dessas ações, é importante considerar que alguns procedimentos podem ser 

perfeitamente realizados por arquivistas locais ou internos às instituições custodiadoras, desde 

que tenham suficiente conhecimento e treinamento para isso. Outras, porém, são exclusivas de 

profissionais da área da conservação arquivística, pois sua improvisação sem os 

conhecimentos necessários pode acarretar riscos e mesmo danos irreversíveis para a 

documentação. Dentre as técnicas de tratamento físico de baixo risco que podem ser 

praticadas por arquivistas, como o devido treinamento, destaco as seguintes: 

 Secagem; 

 Controle de umidade; 

 Solicitação de desinfestação e desinfecção; 

 Desmetalização; 

 Planificação; 

 Higienização por varredura de superfície; 

 Acondicionamento; 

 Solicitação de restauração, quando for o caso. 

A maior parte desses procedimentos é de fácil capacitação, porém a 

desinfestação/desinfecção e a restauração são técnicas que exigem conhecimento 

especializado e, em momento algum, devem ser realizadas por arquivistas não treinados, uma 

vez que podem acarretar riscos para as fontes históricas. Por essa razão, cabe à instituição 

custodiadora de acervos (e aos seus arquivistas) somente a solicitação desses procedimentos e 

não exatamente sua efetuação. Entra aqui, portanto, o estabelecimento de parcerias (item 6 

acima) para a realização de ações como essa, com baixo custo para a instituição. 

Os métodos de desinfestação mais usados na atualidade são o do congelamento 

profundo e o da atmosfera anóxia, estando em desuso os métodos baseados em inseticidas, 

fungicidas e outras substâncias tóxicas, embora tenham sido bastante usados no século XX 

(YAMASHITA et allii, 2013). Em uso crescente, em função do seu alto poder de 

desinfestação e desinfecção, está a irradiação ionizante com fonte de cobalto 60 (FRANÇA; 

BARBOZA, 2011), embora com serviços ainda disponíveis em poucas instituições (a 
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principal é o Instituto de Pesquisas Nucleares da Universidade de São Paulo). Pesquisar os 

fornecedores desses serviços nas cidades que sediam acervos musicais (ou em cidades 

próximas) e construir parcerias a curto e médio prazo é uma tarefa tão importante quanto os 

demais procedimentos utilizados no tratamento físico das fontes. 

Uma questão da máxima importância, no tratamento de acervos, é a cautela em 

relação à restauração física das fontes musicais (ou seja, dos seus suportes, e não de sua 

informação), procedimento que envolve ações invasivas, com interferências tanto físicas 

quanto químicas, as quais geralmente incluem a lavagem, a aplicação total ou parcial de papel 

japonês, a encadernação, costura, substituição de linha, capas e outras técnicas, quase sempre 

demoradas, caras e especializadas. Já ressaltei, acima, que cabe aos arquivistas apenas a 

solicitação de restauração e não a realização dessa tarefa, quando os mesmos não possuem 

treinamento suficiente para isso, mas é necessário acrescentar – como observação igualmente 

importante – que os arquivistas e a instituição precisam ter muita clareza a respeito de quais 

fontes necessitam restauração. 

É um pensamento infelizmente ainda frequente considerar a restauração como a 

primeira das ações necessárias no tratamento físico de um acervo musical histórico, quando 

em verdade é uma das últimas. Por isso é interessante distinguir os conceitos de preservação, 

conservação e restauração, para depois relacioná-los ao trabalho arquivístico, o que pode ser 

feito a partir das definições de Carvalho, Motta e Fernandes: 

Assim preservação tem um sentido abrangente, incluindo todas as considerações 

administrativas baseadas em políticas estabelecidas que devem prever desde o projeto de 

edificações e instalações, até a seleção, aquisição, acondicionamento e armazenamento dos 

materiais informacionais, assim como o treinamento de usuários e de pessoal administrativo. A 

conservação implica em técnicas e práticas específicas relativas à proteção de materiais de 

diferentes formatos e natureza física (papel, tecido, couro, registros magnéticos) contra danos, 

deterioração e decomposição. Por restauração compreenda-se as intervenções técnicas sobre 

os componentes materiais de um documento já deteriorado, praticadas por especialistas em 

laboratório, com o propósito de recuperá-lo para a forma tão próxima quanto possível do 

original e com sacrifício mínimo da integridade estética e histórica da peça. (CARVALHO; 

MOTTA; FERNANDES, 2005, p. 173-174). 

Também vale a pena citar, a esse respeito, as definições de Norma Cianflone Cassares, 

por serem precisas, diretas e concisas: 

Preservação: é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e 

operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos 

materiais. 

Conservação: é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de 

degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de tratamentos 

específicos (higienização, reparos e acondicionamento). 
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Restauração: é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos 

físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de 

modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico. (CASSARES, 2000, p. 12) 

Podemos considerar as tarefas acima atribuídas aos arquivistas e instituições 

custodiadoras como ações gerais de preservação, sendo algumas delas próprias da 

conservação preventiva (como higienização, desmetalização e planificação). A restauração ou 

restauro (os termos são sinônimos no tratamento físico de fontes históricas) é um 

procedimento extremo, a ser solicitado apenas quando o documento não possui condições 

seguras de manuseio e acondicionamento, em função de danos físicos graves (como extremo 

ressecamento, acidez corrosiva, queimadura intensa, folhas aderidas ou fragmentação do 

suporte). 

A maior parte das fontes musicais de acervos históricos – considerando-se os casos 

conhecidos – não necessita restauro, mas apenas conservação preventiva e outras ações de 

preservação, e em tais casos seu encaminhamento precipitado para oficinas de restauração 

poderia acarretar a perda irreversível de informações, a perda de parte do suporte e até mesmo 

comprometer todo o documento, quando realizada de forma pouco eficaz. Mesmo as fontes 

em mau estado de conservação que mantêm sua integridade podem ser eficazmente protegidas 

por meio de acondicionamento adequado, que também pode incluir o encapsulamento por 

folhas de poliéster (ou mesmo de papel vegetal, cujo custo é bem menor). A identificação das 

fontes que realmente necessitam restauro é, portanto, a tarefa mais importante neste aspecto 

(estando aqui um dos objetivos do treinamento arquivístico), e sua consideração certamente 

favorecerá ações mais satisfatórias de preservação. 

Quanto ao tratamento da informação em acervos musicais, realizável de maneira 

eficaz apenas por arquivistas com leitura musical, aponto como principais os seguintes: 

 Organização (ou arranjo) físico/a 

 Codificação 

 Descrição (inventariação ou catalogação) 

 Disponibilização segura e eficiente à pesquisa 

 Digitalização 

No que se refere à organização multinível do acervo e à consequente codificação e 

descrição de suas fontes, é fundamental conhecer e utilizar normas adequadas, como a 

ISAD(G) - Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (CIA, 2000), a NOBRADE - 
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Norma Brasileira de Descrição Arquivística (CONARQ, 2006) ou o RISM - Repertório 

Internacional de Fontes Musicais (RISM, 1996). Por outro lado, é preciso selecionar os 

campos de descrição a serem adotados, pois para cada tipo de fonte histórica alguns campos 

fazem sentido e outros não. As normas RISM, por exemplo, são aplicáveis somente a fontes 

de repertório musical e não à toda a multiplicidade de fontes documentais como as 

iconográficas, os documentos administrativos, os programas de apresentações artísticas e 

muitas outras (MONTERO GARCÍA, 2008), para cuja descrição devem ser selecionadas as 

normas e campos específicos. 

Paralelamente, a aplicação direta e sem adaptação, em acervos musicais, de modelos 

de arranjo originados na arquivologia geral pode acarretar falta de precisão no arranjo e 

descrição das fontes musicais. No modelo de arranjo apresentado pela Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística (Diagrama 1), observamos que, se é perfeitamente 

possível aplicar aos acervos musicais os níveis de fundo, seção, série e subsérie (com 

eventuais subdivisões em alguns desses níveis), não faz sentido, para fontes musicais, o nível 

“dossiê/processo” (e somente dele desdobrado o nível interno de “item documental”). 

 

Diagrama 1 - Modelo dos níveis de arranjo de um fundo arquivístico, de acordo com a 

ISAD(G), ou Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (CIA, 2000, Apêndice A-

1). 
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Fontes musicais não são organizadas como dossiês ou processos (estes geralmente 

montados pelo apensamento de documentos de origem diversa), pois atendem à lógica da 

prática musical e frequentemente envolvem a elaboração de partitura e partes de uma mesma 

obra pelo próprio autor ou por vários copistas. Para solucionar o arranjo, codificação e 

descrição dos três níveis das fontes musicais, formulei a proposta dos grupos arquivístico-

musicais e seus dois níveis internos (o nível dos conjuntos de partes musicais e o nível das 

partes musicais), obviamente aplicáveis quando tais níveis são verificáveis nas fontes 

musicais em tratamento (CASTAGNA, 2004), pois nem sempre esse tipo de organização é 

verificável em partituras (grades), rascunhos, cadernos de notas ou exercícios, coletâneas de 

melodias, livros impressos de música e vários outros. 

De acordo com essa proposta, a parte musical corresponde à unidade documental mais 

interna desses três níveis, “com música para uma única voz, instrumento ou naipe”, enquanto 

o conjunto de partes (nível central), é a “unidade documental correspondente à totalidade das 

partes vocais e/ou instrumentais referentes à(s) mesma(a) obra(s), elaboradas por um mesmo 

copista e em uma mesma época”, sendo o grupo arquivístico-musical o nível mais externo das 

fontes musicais, equivalente à “reunião de conjuntos que possuem a mesma música, ou de 

conjuntos que compartilham obras entre si” (CASTAGNA, 2004, p. 82). Essa proposta para o 

arranjo multinível de fontes musicais históricas (Diagrama 2), já empregada em vários 

acervos musicais históricos no Brasil, desde a década de 1990, permite a aplicação de 

invólucros técnicos que evidenciam os níveis em questão (Diagrama 3). 

 

Diagrama 2 - Modelo para o arranjo multinível de fontes musicais históricas: G - grupo 

arquivístico-musical (vermelho); C - conjuntos de partes musicais (azuis); P - partes musicais 

(verdes) (CASTAGNA, 2004, p. 83). 
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Diagrama 3 - Modelo para aplicação multinível de invólucros técnicos em grupo 

arquivístico-musical (vermelho), conjuntos de partes musicais (azuis) e partes musicais 

(verdes). 

Embora exista crescente bibliografia nacional e internacional para o tratamento da 

informação de fontes e acervos musicais (ver, por exemplo: GÓMEZ GONZÁLEZ et allii, 

2008; SOTUYO BLANCO et allii, 2016), sempre é necessário considerar as particularidades 

e especificidades dos acervos em questão, além do tempo, pessoal e recursos disponíveis. No 

que se refere à descrição, defendo a inventariação de acervos como tarefa prioritária, por ser 

bem mais rápida que a catalogação e capaz de proporcionar acesso às fontes codificadas por 

meio de projetos de baixo custo e de curta duração. Inventários podem ser produzidos por 

softwares simples e registrar informações que, embora não proporcionem uma descrição 

completa de cada fonte, permitem a recuperação de dados suficientes para sua comparação, 

consulta e pesquisa. 

A digitalização, embora própria do século XXI, possui suas raízes na microfilmagem e 

na produção de fac-símiles fotográficos, em uso há décadas. Por outro lado, em decorrência 

da produção de câmaras e equipamento fotográfico e de digitalização cada vez mais 

acessíveis, esse procedimento vem ganhando um espaço privilegiado nas ações arquivísticas 

internacionais, chegando a se tornar mais eficaz, para o consulente, que a própria catalogação, 

por dar acesso direto ao conteúdo das fontes. Por essa razão, o primeiro projeto brasileiro do 

gênero (PONTES, 1999), embora tenha correspondido à digitalização de um arquivo, foi 

intitulado Catálogo de Manuscritos Musicais Presentes no Acervo do Maestro Vespasiano 

Gregório dos Santos, deixando implícita a maior utilidade atual da digitalização que do 
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catálogo. Tanto a inventariação quanto a catalogação e a digitalização são obviamente 

importantes, porém a realização linear desse processo não é obrigatória, sendo possível (e, 

muitas vezes mais interessante) digitalizar um acervo já organizado, porém apenas 

inventariado. 

Por fim, é importante considerar que a digitalização também é um procedimento que 

resulta indiretamente na preservação do acervo, por diminuir o número de consultas às fontes 

físicas, o que dá a esse método uma importância bem maior no século XXI, em função de uma 

relação cada vez mais favorável de custo-benefício. A maior utilidade da digitalização, no 

entanto, está na difusão ampla e remota (ou seja, à distância, quando considerada a 

disponibilização online) do conteúdo das fontes, com o consequente aumento do número de 

usuários e pesquisadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A salvaguarda de fontes e acervos musicais históricos brasileiros, e sua 

disponibilização à pesquisa, com a consequente reintegração (ainda que seletiva) do seu 

repertório na vida cultural da atualidade requer ações eficazes e essencialmente 

comprometidas com os objetivos do trabalho e sua aplicação social. Nesse sentido, é 

importante verificar se os projetos em curso realmente priorizam os acervos e os resultados da 

difusão do seu conteúdo, uma vez que, a se confirmar a hipótese acima apresentada, o tempo, 

pessoal e recursos para a realização desses objetivos poderão ser futuramente mais escassos 

do que no passado, o que não justifica serem empregados em finalidades que não sejam 

primordialmente dirigidas aos mesmos acervos. 

É fundamental, portanto, realizar planejamentos com a consideração das condições da 

atualidade, otimizando-se as ações necessárias para a obtenção de resultados cada vez mais 

eficazes. Recolher, a instituições públicas, fontes e acervos musicais em fase intermediária, 

realizar o tratamento de acervos musicais históricos em todo o país e proporcionar as 

condições para a consulta segura de suas fontes, com a difusão cada vez maior do seu 

conteúdo, são os objetivos gerais das ações de tratamento físico das fontes e da informação, 

em acervos musicais no Brasil e no mundo. Sem esse posicionamento de nossa parte, a 

pesquisa musicológica seguirá restrita aos poucos acervos musicais disponibilizados à 

pesquisa (e aos raros acervos digitalizados), com resultados obviamente limitados. Da 

musicologia, assim como de boa parte da pesquisa artística, está sendo exigida, no século 
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XXI, uma função social cada vez mais ampla, explícita e adaptada à modernidade. Sem a 

adoção de soluções eficazes e de claras aplicações sociais do nosso trabalho, corremos o risco 

de perder cada vez mais espaço na sociedade do século XXI e de presenciar a drástica 

diminuição de significado do patrimônio histórico-musical. 
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ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES FALCÃO: ESTUDO INICIAL SOBRE 

SUA VIDA E OBRA 

Willer Douglas Silveira
25

 

RESUMO: 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa e investigação sobre a vida, obra e atuação do 

Compositor Antônio de Pádua Alves Falcão (1848-1927) em Tiradentes e demais cidades do Campo das 

Vertentes. 

Palavras-chave: Antônio de Pádua Alves Falcão, cidade de Tiradentes, musicologia histórica. 

INTRODUÇÃO 

O povoamento na região das Minas Gerais fazia-se em núcleos em torno de uma 

capela nos locais de maior extração de ouro. O povoamento foi feito por portugueses reinóis, 

cristãos-novos, artesãos, negros etc, especialmente portugueses não vieram somente à procura 

de ouro, mas também para se estabelecerem, ganhando terras, sesmarias, etc. Favorece nestas 

terras montanhosas, de clima frio e úmido, envolvidas melancolicamente pela natureza, o 

surgimento de novos povoados, entre os quais estavam aqueles que deram origem aos atuais 

municípios de Tiradentes, São João del-Rei, Prados e outras cidades, responsáveis pela 

manutenção ininterrupta da música sacra brasileira. 

Nas vilas, as igrejas foram berço de ouro da música mineira. Com o crescimento dos 

arraiais as ermidas e primitivas capelas foram substituídas pelas matrizes. Os primeiros 

templos já apresentavam o interior marcado pelo brilho do ouro da terra que os edificou e 

enriqueceu a talha dos retábulos. A empolgante tarefa de construção das Matrizes e capelas 

aliava-se ao culto que nelas se realizavam com a presença de música. 

A igreja sempre esteve empenhada na evangelização, promovendo ofícios religiosos 

do culto, cuja solenidade e pompa já exigiam a participação da música. Assim, justifica-se a 

existência de profissionais de música à época da mineração do ouro e dos diamantes. Entre 

esses, os professores da arte da música eram conhecidos como latinistas, dado ao frequente 

manejo com os textos litúrgicos e a música própria do ritual católico. 

A religião católica teve, no período colonial mineiro, uma influência quase exclusiva 

no âmbito social das organizações e eventos de cultura, o que resultou em estreita 
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dependência entre cultura e religião, abrangendo a arte e, especificamente, a música. Por esse 

motivo, explica-se a quase totalidade do acervo de música setecentista mineira pertencer ao 

gênero religioso, quer sacro ou para-litúrgico (VITAL apud RESENDE, 1989, p.132). 

Na cidade de Tiradentes não foi diferente. O Arraial de Santo Antônio da Ponta do 

Morro, como era denominado, se edificou em torno da primitiva capela de Santo Antônio e 

das várias minas de ouro. Desde então, graças à devoção dos primeiros desbravadores, tinha-

se a preocupação de se celebrar as missas conforme o costume da época, com a presença da 

música, quer seja em cantochão ou polifonia. 

No campo musicológico, pela escassez de documentação, não podemos afirmar ou 

comprovar a existência de música já nesses primeiros anos de atividades do arraial. Supomos 

que a partir de 1710, quando os moradores do arraial organizaram a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento
26

, a música passou a fazer parte das celebrações religiosas. Mas em 1719, 

comprovadamente, temos o primeiro registro de atividade musical da recém-criada vila de 

São José del-Rei (atual município de Tiradentes), através do Livro de Receitas e Despesas da 

Irmandade de São Miguel e Almas, apontando pagamento de música. 

Desde então, atravessando todo o século XVIII e XIX, a vila manteve uma intensa 

atividade musical, como atestam os livros de Receitas e Despesas das várias irmandades e do 

Senado da Câmara. 

Dentre os mestres de música que trabalharam durante todo o século XVIII, citamos 

Francisco da Silva Nunes e Lourenço Dias, contudo, evidenciamos o maior expoente da 

música sacra tiradentina, Manoel Dias de Oliveira, pardo, compositor, músico, organista, 

calígrafo, capitão do Terço da Milícia dos Homens Pardos, como assim relatou Aluízio José 

Viegas em palestra ministrada ao Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes em 1999. 

Manoel Dias faleceu em 1813, seu corpo foi encomendado solenemente e se cantou, na 

ocasião, sua música a dois coros. O compositor está sepultado na cova de número dois na 

igreja de São João Evangelista em Tiradentes. 

Em 1788, a Irmandade do Santíssimo Sacramento encomendou a Simão Fernandes 

Coutinho um órgão de tubos para ornar sua igreja e enriquecer suas celebrações. O 

instrumento, vindo da cidade do Porto (Portugal) até o Rio de Janeiro, seguiu até a vila de São 
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José del-Rei em lombo de burro, onde foi instalado, afinado, passando a integrar o cenário 

musical da vila a partir de então. 

Há indícios de que a instalação do órgão tenha diminuído a atividade musical dos 

chamados partidos de música da vila, fato que dificulta encontrar informações sobre os nomes 

dos músicos do período que procede à chegada do órgão. No século XIX podemos apontar os 

nomes dos musicistas e mestres de música: Joaquim Ramos, Tenente Coronel Manoel 

Marques Tenudo, Rofino Lopes da Silva, José Joaquim de Santana, Francisco de Souza Góis, 

Joaquim José dos Passos, Joaquim José do Nascimento, José Antônio Alves e Antônio de 

Pádua Alves Falcão. 

Pádua Falcão foi mestre de música atuante desde o final do século XIX até início do 

Século XX na vila. Deixou várias composições sacras e profanas. Encontramos suas obras em 

vários acervos mineiros, fator que instiga a pesquisa sobre aspectos de sua vida e atividade 

musical. Impressiona em Pádua Falcão o capricho, a clareza e a beleza de suas cópias, 

constatadas através dos manuscritos existentes nos acervos da Orquestra Ramalho, de 

Tiradentes, e em outras sociedades musicais da região do campo das vertentes. 

O presente estudo pretende levantar dados referentes a sua biografia, atividade musical 

e um levantamento inicial de suas obras contidas nos arquivos das orquestras e bandas da 

região do campo das vertentes. 

BIOGRAFIA 

Antônio de Pádua Alves falcão, filho natural de Fortunata Messias dos Anjos, nasceu 

em 1848 na vila de São José del-Rei, segundo informa o historiador Olinto Rodrigues dos 

Santos Filho, em artigo disponibilizado no blog do Instituto Histórico e Geográfico de 

Tiradentes. 

Além de exímio musicista e compositor, Falcão exerceu vários ofícios na vila de São 

José, como professor de primeiras letras, vereador, delegado de polícia e ainda há indícios que 

trabalhou no fórum da comarca de Tiradentes. Quanto ao ofício de professor de primeiras 

letras, encontramos registros em jornais mineiros comprovando esta atividade. Em 09 de julho 

de 1883, Pádua Falcão se submete a provas para ingressar como professor na escola de 

instrução primária da cidade de São José del-Rei, como noticiou o jornal Liberal Mineiro 

(Figura 01) em cinco de julho do mesmo ano. 
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Figura 01 - Jornal Liberal Mineiro, número 66, página 3

27
. 

Em 29 de outubro de 1885, o jornal A Província de Minas (Figura 02) anuncia a 

nomeação de Falcão para o cargo de professor, ocorrida em 30 de agosto do ano anterior: 

 
Figura 02 - Jornal A Providência de Minas, número 286, página 1

28
. 

A partir de então, podemos verificar vários anúncios fazendo referência a Falcão 

atuando como professor (Figuras 03 e 04), ocupando a primeira ou a segunda cadeira na 

instituição de ensino de São José del-Rei.  
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 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/248240/973. 
28

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/222747x/401. 
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Figura 03 - Jornal A Província de Minas, 25 de agosto de 1886, número 382, página 1

29
. 

 
Figura 04 - Em 05 de outubro de 1886, no Jornal A União, 05 de outubro de 1886, número 

10, página 1
30

. 

Em 29 de janeiro de 1894, a Secretaria de Finanças do Estado de Minas Gerais, 

publicou no jornal Minas Gerais (Figura 05) a seguinte nota destinada à Coletoria Federal de 

Tiradentes, referente ao pagamento dos honorários do professor Pádua Falcão: 

 
Figura 05 - Jornal Minas Gerais, 29 de janeiro de 1894, número 27, página 1

31
. 

                                                           
29

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/222747x/789. 
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 Disponível em http://memoria.bn.br/pdf/714640/per714640_1886_00010.pdf. 
31

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/3662. 
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Em 08 de maio de 1895, a Secretaria do Interior, publicou no jornal Minas Gerais 

(Figura 06) uma nota sobre o envio de quarenta livros didáticos ao professor Pádua Falcão. 

 
Figura 06 - Jornal Minas Gerais, 4 de junlho de 1895, número 187, página 2

32
. 

Em 19 de julho de 1898, a referida secretaria publicou no jornal Minas Gerais (Figura 

07) uma nota sobre os vencimentos do Professor Pádua Falcão: 

  
Figura 07 - Jornal Minas Gerais, 19 de julho de 1898, número 152, página 2

33
. 

Em 12 de setembro de 1899, a mesma secretaria publicou no jornal Minas Gerais uma 

nova nota concedendo abono ao ordenado simples do professor. 

 
Figura 08 - Jornal Minas Gerais, 12 de setembro de 1899, número 241, página 1

34
. 

Já em 28 de setembro de 1899, a Secretaria do Interior publicou no jornal Minas 

Gerais (Figura 09) outra nota na qual o professor Antônio de Pádua Alves Falcão solicitava o 

pagamento dos honorários de professor. 

 
Figura 09 - Jornal Minas Gerais, 28 de setembro de 1899, número 256, página 1

35
. 
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 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/6592. 
33

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/14603. 
34

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/17050. 
35

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/17162. 
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Ainda há duas notas publicadas no jornal Minas Gerais, em 1892 e 1893, onde Pádua 

Falcão integra comissão que organizará o alistamento militar da cidade de Tiradentes (Figuras 

10 e 11). 

 
Figura 10 - Jornal Minas Gerais, em 11 de julho de 1892, número 78, página 5

36
. 

 
Figura 11 - Jornal Minas Gerais, 23 de março de 1893, número 8, página 6

37
. 

Em 26 de Abril de 1881, o jornal A Actualidade (Figura 12) lança nota sobre aluguel 

de casa para servir de quartel de policiais em Tiradentes. 

 
Figura 12 - Jornal A Actualidade, de 26 de abril de 1881, número 40, página 1

38
. 

Segundo informa seu bisneto, Alfonso Mariafra, Pádua Falcão casou-se mais velho 

com Ana Luíza Falcão, apelidada de dona Antonina, com quem teve oito filhos: Antônio 

                                                           
36

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/519. 
37

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/291536/1826. 
38

 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/230359/1989. 
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Santinho, José do Patrocínio, Nilo, Celeste e Ademar (falecidos prematuramente em 1923 e 

1925, respectivamente), Mariquinha, Carmozina e Hermínia Falcão. 

Em 1982, Olinto Rodrigues dos Santos Filho solicitou à Hermínia Falcão informações 

sobre o pai e suas composições. Ela, gentilmente lhe envia uma carta que aqui transcrevo. 

Após o falecimento da filha em 18 de março de 1923, compôs uma missa em sua homenagem, 

intitulada Missa Celeste. Segundo história oral, sua filha faleceu em um dos dias do Setenário 

das Dores, solenidade tradicional em Tiradentes sob a responsabilidade musical de Falcão. O 

enlutado pai deixou o velório, foi reger o compromisso religioso e só depois voltou para 

continuar a velar sua filha na sala de casa, como era o costume da época. 

Pádua Falcão atuou nos serviços musicais de diversas associações religiosas da vila de 

São José. Podemos comprovar essa afirmação através dos livros de receita e despesa dessas 

associações. Segundo atesta os livros da Confraria da Santíssima Trindade, Pádua Falcão 

atuou como responsável pela música durante as festividades do Jubileu nos anos de 1881 

(recebendo 15 mil réis), 1886 e 1894, além da Confraria de Nossa Senhora das Dores, 

Irmandades do Senhor Bom Jesus dos Passos e do Santíssimo Sacramento. 

Em 1919, organizou, juntamente com o companheiro Joaquim Ramalho, a Sociedade 

Musical São José del-Rei. Entidade musical de vida efêmera, durando apenas três anos, que 

visava organizar a atividade musical da cidade, auxiliar os músicos e suas famílias. 

Em 1922, por desavenças políticas com seu companheiro de regência Joaquim 

Ramalho, Antônio de Pádua Falcão se desliga da sociedade e, por conseguinte da orquestra, 

montando seu próprio grupo e dividindo as solenidades religiosas da cidade com seu mais 

novo rival. A família Falcão era partidária de Nilo Peçanha, e a família Ramalho, de Artur 

Bernardes. Eleito o mineiro Artur Bernardes, os membros da família Falcão viram-se na 

obrigação de deixar a orquestra e a cidade de Tiradentes. Este fato dividiu o arquivo musical, 

ficando metade com o Pádua Falcão e a outra com Joaquim Ramalho. O padre José 

Bernardino de Siqueira, vigário da época, dividiu todas as festas religiosas da cidade entre os 

dois maestros para não causar mais desavenças, onde, por exemplo, as Solenidades do Senhor 

Bom Jesus dos Passos ficaram sob a responsabilidade de Joaquim Ramalho e as de Nossa 

Senhora das Dores com o Falcão. 

Antônio de Pádua Alves Falcão faleceu em 07 de agosto de 1927, vítima de uma 

“lesão cardíaca”, conforme seu registro de óbito, na página 166: 
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Aos sete de Agosto de mil novecentos e vinte e sete nesta freguesia falleceu o T
te
. Antônio de 

Pádua Falcão com setenta e nove annos de idade, casado, falleceu proveniente de “Lesão 

cárdica”. Recebeu os sacramentos. O seu cadáver foi sepultado no cemitério das Mercês e 

encomendado na sepultura. O Vigário P
e
. José Bernardino de Siqueira. 

Pádua Falcão não deixou testamento, seu inventário foi feito pelo advogado 

sanjoanense Vicente Soares Albergaria, que relata o que se segue: 

Natural de Tiradentes-MG, casado com Antônia Luíza Falcão, em regime de comunhão de 

bens, faleceu em 07 de Agosto de 1927, aos 79 anos de idade, sem ter deixado testamento. 

Dona Antônia, ficou viúva com 60 anos de idade ao lado dos 7 filhos do casal e de mais 4 

netos (Jandyra, com 9 anos, Arnaldo com 7, José com 5, e finalmente, Paulo, este com 2 anos 

de idade). 

Os Filhos, José do Patrocínio Falcão (40), casado, residia em Belo horizonte,Antônio Santinho 

Falcão (34), casado e residente em Belo Horizonte, Nilo Falcão (24) casado e residente em 

Barra do Pirahy, Carmozina Teixeira Falcão (24) casada com José Antônio Teixeira e residente 

em lavras, Hermínia Bernardes Falcão (22) casada com João Evangelista Bernardes, residente 

em Tiradentes e, finalmente, Adhemar Falcão, já falecido, casado que foi com Dona Ana Luzia 

Falcão. O Inventário da Família foi realizado pelo advogado Sanjoanense Vicente Soares 

Albergaria. 

Seguem os bens deixados e arrolados no inventário de móveis: 

[...] duas mesas, um guarda-roupa e um relógio de parede. Benfeitoria: uma casa de morada, 

assobradada à Rua Herculano Veloso nº 13, nesta cidade confrontada pelo lado esquerdo, com 

propriedade de Galdino Rocha, pelo lado direito com Vicente Ferreira Gomes, pelos fundos 

com terrenos da municipalidade e pela frente com a dita rua, com área de 731 metros quadros. 

 

Aos 8 dias do mez de outubro de 1927, uma nota promissória de número seis mil cento e 

oitenta e dois, com vencimento de 26 de Julho e datado de 26 de maio do mesmo anno, 

assignada por Antônio de Pádua Falcão na qualidade de emitente e avaliada por João Carlos do 

Nascimento e Vicente Ferreira Gomes, com nota do pagamento no verso pelos avalistas e mais 

um documento e talão nº 66, ao que faço este termo. Eu João Trindade do Nascimento, 

escrivão, o fiz [p.12] valor da promissória: 2:000,000 [dois contos de réis]. 

Em 23 de janeiro de 1928, a viúva inventariante recorre ao juiz municipal, 

que para o levantamento do pecúlio a que tinha direito o seu marido na previdência dos 

servidores do Estado, como professor aposentado que era, vem requerer a V. exe. Alvará afim 

de que por procurador seu legalmente constituído possa receber o referido pecúlio, para ser 

inventariado requerendo, outrossim, a ratificação do nome do arrolado que é de Antônio de 

Pádua Alves Falcão e não de Antônio de Pádua Falcão conforme consta de todos os 

documentos a partir da petição inicial até a folha 14 dos autos respectivo excepto a procuração 

de folhas 4. 

 

Avaliação dos bens: 

Móveis: duas mesas velhas, avaliadas, a seis mil réis cada uma, doze mil réis; um armário para 

guardar livros avaliados por cincoenta mil réis, um relógio de parede, velho, avaliado por trinta 

mil réis. Benfeitorias: Uma casa de morada assobradada, coberta de telas, com quatro janelas e 

duas portas de frente à Rua Herculano Veloso, nº 13 [...] avaliada a casa por três contos e 

seicentos mil réis (3:600/000) e o quintal por trezentoa e sessenta mil e quinhetoa réis 

(365:500) Somando o total de qutro contos e cincoenta e sete mil réis (4:057,000) [p.24-25]. 

 

Em 28 de Abril de 1928, o Dr. Antônio Maria Moreira Guimarães, Juiz do termo Municipal de 

Tiradentes, na forma da lei [...] fz saber que no dia 19 (dezenove) de maio próximo, do corrente 

ano de 1928, às 12 (doze) horas à port da sala de audiências, deste juízo, no edifício do fórum, 
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desta cidade, o oficial de justiça que estiver servindo de porteiro nos auditórios há de trazer o 

público o pregão de venda e arrematação a quem mais der maior lanço oferecer, acima da 

avaliação os bens imóveis pertencentes ao espólio Antônio de Pádua Alves Falcão cujo 

inventário corre no cartório do escrivão que este subscreve, bens estes que foram separados 

para pagamento de custas, dívidas e direitos: Uma casa de morada coberta de telhas, sita à Rua 

Herculano veloso, nº13, nesta cidade, e respectivo quintal com área de 731 metros quadrados, 

avaliada a casa por 3:600/000 e quintal por 365:500. Quem os mesmos quiser arrematar, 

compareça no dia, logar e hora cima mencionados. 

Houve uma segunda praça marcada para o dia 30 de maio, com os bens sendo 

oferecidos com 10% de desconto (idem, p. 30). Não houve arrematador. Outra praça foi 

marcada para o dia 08 de Junho, então com 20% de desconto. Não houve lançador à vista, 

como declarou o oficial de Justiça. Uma terceira praça foi marcada para o dia 12 de julho de 

1928. Houve um lance oferecido de 2:000/000 oferecido por João Carlos do Nascimento, o 

que foi aceito pelo juiz (idem, p. 39-40). Para a família, restaram 726$150 (setecentos e 

sessenta e dois mil e cento e cincoenta réis) que ficaram com o juiz municipal em 3 de 

outubro de 1928 para ser rateado entre os respectivos herdeiros. 

LISTAGEM DE OBRAS 

A partir de visitas aos acervos das Orquestras e Bandas da região do Campo das 

Vertentes, realizamos um levantamento inicial de suas obras, apontando somente o título da 

peça, e sua descrição contida no catálogo das entidades ou informações adicionais fornecidas 

pelos seus dirigentes. 

Neste momento não pretendemos fazer nenhuma análise das obras, ou estudo 

aprofundado, pois se trata de um levantamento inicial de dados deste compositor tiradentino, 

que é muito importante para a vida e para a manutenção da atividade musical da Região do 

Campo das Vertentes, que é exercida ininterruptamente desde o século XVIII. 

Acervo Orquestra e Banda Ramalho – Tiradentes (MG) 

1 – Missa Maternal 

2 – Antífona de Santa Cecília 

3 – Novena do Sagrado Coração de Jesus 

4 – Domine e Veni (Coleção com 4) 

5 – Tantum Ergo e Ecce [Homo] 

6 – Pange Lingua (Solo ao Pregador para Quinta-feira Santa) 

7 – Ave Maria (solo de Soprano) 

8 – Motetos das Dores (4) 
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9 – Motetos dos Passos (5) 

10 – Padre Nosso e Gloria Patri e Jaculatórias do Coração de Jesus 

11 – Para procissão 

12 – Setenário das Dores (O Crucis, O vos omnes, Ave Maria e 3 Jaculatórias) 

13 – Invicte Martyr (Quarteto vocal para São Sebastião) 

14 – Missa Coroa de Santa Cecília 

15 – Minueto Flor de Maio 

16 – Ladainha de Nossa Senhora  

17 – Marcha festiva Coroa de Maria 

18 – Marcha festiva As duas irmãs (1ª – 13 de junho e 2ª – 8 de dezembro) 

19 – Marcha dos Passos 

20 – Marcha de São José 

21 – Marcha Uma dor (Marcha fúnebre) 

22 – Marcha 

Acervo Orquestra Lira Sanjoanense – São João del-Rei (MG) 

01 – Missa Coroa de Santa Cecília (1891, autógrafo e cópias) 

02 – Missa Maternal 

03 – Missa Coração de Maria 

04 – Missa Celeste (1923, autógrafo e cópia) 

05 – Missa Santa Teresa  

06 – Setenário das Dores (Ó Crucis, Ó vos omnes, Ave Maria e 3 Jaculatórias) 

07 – Ofício de Quarta-feira Santa 

08 – Ofício de Quinta-feira Santa 

09 – Ofício de Sexta-feira Santa 

10 – Laudes para os Ofícios de Quarta e Quinta-feira Santa 

11 – Sábado Santo (Allelluia, Regina Coeli e Magnificat) 

12 – Matinas da Ressurreição 

13 – Missa de Requiem 

14 – Libera me Domine e Benedictus 

15 – Novena de São Sebastião 

16 – Domine e Veni para Novenas 

17 – Hino ao Sagrado Coração de Jesus 
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18 – Antífona ao Sagrado Coração de Jesus 

19 – Ladainha de Nossa Senhora Nº 02 

20 – Ladainha de Nossa Senhora Nº 03 

21 – Ladainha de Nossa Senhora Nº 04 

22 – Ave Maria A 

23 – Ave Maria B 

24 – Adoração ao Menino Deus Christus natus est 

25 – Te Deum de Santa Lúcia 

26 – Te Deum de Santa Lídia 

27 – Benedictus (Coro processional de Nossa Senhora) 

28 – Cor Arca legem (Coro processional do Sagrado Coração de Jesus) 

29 – Invicte Martyr (Coro processional de São Sebastião) 

30 – Abertura Hermínia 

Acervo Orquestra Ribeiro Bastos – São João del-Rei (MG) 

01 – Ladainha de Nossa Senhora Nº01 

02 – Matinas de Sábado Santo 

03 – Missa de São José (partes) 

04 – Missa Maternal 

05 – Missa Celeste 

06 – Motetos dos Passos 

07 – Motetos das Dores 

08 – Ofício de Quarta-feira (1905) 

09 – Ofício de Quinta-feira (1905) 

10 – Sonhando (Valsa) 

11 – Abigail (Valsa) 

12 – Setenário das Dores 

Acervo Associação musical Santa Cecília – Lagoa Dourada (MG) 

01 – Motetos dos Passos 

02 – Motetos das Dores 

Acervo Orquestra Mater Dei – Resende Costa (MG) 
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01 – Missa Maternal 

02 – Missa Coroa de Santa Cecília 

03 – Pange Lingua (Solo ao pregador) 

04 – Motetos dos Passos 

05 – Motetos das Dores 

06 – Tractus para a Vigília Pascal 

07 – Sábado Santo (Alleluia, Regina Coeli e Magnificat) 

08 – Jaculatórias para o Setenário das Dores 

09 – Missa de Requiem (Introito, Kyrie, Gradual, Sequência, Ofertório, Sanctus, Agnus Dei, 

Comunio, Post comunio, Libera me, Requiescant in pace) 

10 – Ave Maria (Para soprano solo em Mib) 

11 – Domine tu mihi lava pedes 

12 – Ladainhas Nº 03 e 04 

13 – Marchas A e B 

14 – Setenário 

15 – Ofício de Quarta-feira Santa 

16 – Te Deum de Santa Lídia 

17 – Te Deum de Santa Lúcia 

Corporação Musical Corrêa de Almeida – Barbacena (MG) 

01 – Te Deum de Santa Lídia 

02 – Tantum Ergo 

03 – Marcha Religiosa Nº 01 

04 – Marcha Nº 06 

05 – Noite de Natal (Para piano e violoncelo) 

06 – “Missa Celeste” 

Sociedade Musical São Sebastião – Dores de Campos (MG) 

01 – Motetos dos Passos (4) 

02 – Motetos das Dores (4) 

03 – Pange Lingua em Ré menor (Solo ao pregador) 

04 – Pupili (Coro processional de Sexta-feira Santa. Cópia de Antônio de Pádua A. Falcão, 

mas se trata de uma obra tradicionalmente atribuída ao também tiradentino Manoel Dias de 
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Oliveira) 

05 – Missa e Credo Maternal 

06 – Missa Coroa de Santa Cecília 

07 – Ofício de Quarta-feira Santa (Cópia de 1944) 

08 – Laudes para Quarta-feira Santa (Cópia de 1944) 

09 – Ave Maria (Solo de soprano) 

10 – Tractus, Passio e Bradados de Sexta-feira Santa 

11 – Domine ad adjunvandum Nº 01 

12 – Exaltata est 

13 – Te Deum de Santa Lídia 

14 – Setenário das Dores (O Crucis, O vos omnes, Ave Maria e Stabat Mater) 

Lira Nossa Senhora das Dores – Dores de Campos (MG) 

01 – Missa e Credo Maternal 

02 – Missa Coroa de Santa Cecília 

03 – Pange Lingua 

04 – Ave Maria 

05 – Te Deum  

06 – Domine e Veni 

07 – Setenário de N.[ossa] S[enho]ra das Dores 

Orquestra Lira Ceciliana – Prados – MG 

01 – Missa Maternal (Cópia de Antônio Américo da Costa) 

02 – Missa Coroa de Santa Cecília 

03 – Missa Celeste (Autógrafo) 

04 – Kyrie em Ré Maior 

05 – Pange Lingua (Solo ao Pregador, copiado por Antônio Américo da Costa) 

06 – Tantum Ergo (Cópia de Antônio Américo da Costa) 

07 – Ave Maria, Salve Regina, Ecce agnus Dei e Tantum Ergo (1912, autógrafo) 

08 – Domine e Veni Nº 04 (Cópia de Antônio A. Costa, Marta Costa e Adhemar C. Filho) 

09 – Ave Maria (Solo de soprano, autógrafo) 

10 – Hino e Antífona do Sagrado Coração de Jesus (Autógrafos) 

11 – Quatro para Procissão da Santíssima Virgem Exaltata est (Autógrafo) 
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12 – Antífona de Santa Cecília Cantantibus organis “Cópia de Antônio Américo e Aureliano 

Resende) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos verificar a partir da quantidade de obras de Antônio de Pádua Alves Falcão, 

que suas composições foram e ainda são muito executadas nas celebrações religiosas das 

cidades da região do Campo das Vertentes, se tornando assim populares e tradicionais nestas 

cidades e merecendo uma pesquisa mais aprofundada sobre suas obras e sobre seus dados 

biográficos. 
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ESTUDO DE DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA E ARRANJO PARA 

CATALOGAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS DE AUTORIA DE 

ADHEMAR CAMPOS FILHO 

Adhemar Campos Neto
39

 

Modesto Flávio Chagas Fonseca
40 

RESUMO: 

Este trabalho consiste em um estudo de descrição arquivística e arranjo com o objetivo de catalogar as obras 

musicais de autoria do compositor Adhemar Campos Filho. A vida e a obra do músico têm ligações com a 

cidade de Prados MG, sua terra natal e com a entidade musical Lira Ceciliana. Foram analisadas normas 

nacionais e internacionais de descrição de arquivos e também catálogos temáticos musicais publicados no Brasil. 

Procedeu-se à escolha de elementos descritivos que atendesse ao objetivo específico e foram aplicados em 

algumas obras selecionadas. A realização desta pesquisa resultará em um conjunto de reflexões, experimentos e 

dados que servirão de subsídios para a elaboração do catálogo temático e o arranjo das obras, além de relacionar 

dados biográficos, tornando-se fonte de conhecimento, divulgação, análise e pesquisa. 

Palavras-chave: Adhemar Campos Filho; catálogo temático; biografia; Lira Ceciliana; Prados. 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Prados, Minas Gerais, tem sua origem no início do século XVIII quando 

bandeirantes paulistas chegaram à região em busca do ouro. Inicialmente teve a denominação 

de arraial de Nossa Senhora da Conceição dos Prados. O nome Prados se deve aos primeiros 

exploradores que se fixaram na região que eram pessoas da família Prado, bandeirantes 

oriundos de São Paulo (VALE, 2000). A necessidade de abrilhantar as festividades religiosas 

fez com que a música estivesse presente logo no início do povoamento. Em Prados, o 

movimento musical remonta ao século XVIII. No Arraial de Nossa Senhora da Conceição dos 

Prados, em 1726, houve a festa de São Miguel, quando se pagou pela música quarenta e três 

“oytavas de oiro”. Essa informação consta do Livro de Receita e Despesa da Irmandade de 

São Miguel e Almas, existente no arquivo paroquial (DIAS, 1999). O primeiro registro da 

realização da Semana Santa em Prados data de 1732. Diversas são as pessoas que aqui viviam 

da atividade musical, dentre elas destaca-se um músico que viveu em Prados no final do 

século XVIII e início do século XIX e que foi um importante compositor chamado Joaquim 

de Paula Souza. Existem obras copiadas por ele em Prados e originais e cópias de suas obras 

em São João del-Rei e Mariana. Era pardo, falecido em 1842, com sessenta e dois anos de 

idade (VALE, 2000). 
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Sabe-se que no período do Ciclo do Ouro na região do Rio das Mortes (Prados, São 

João del-Rei e Tiradentes) os músicos eram remunerados pelas suas atividades, mas com o 

declínio da exploração do ouro houve mudanças sociais e econômicas e as atividades musicais 

na região tornaram-se amadoras surgindo agremiações com o intuito de continuar 

abrilhantando e manter as participações nas tradicionais festas religiosas, porém sem a 

remuneração como ocorria anteriormente. Assim, a Lira Ceciliana, entidade civil, constituída 

com um aspecto familiar e hereditário, sendo vários músicos e seus sucessores parentes e os 

locais de ensaio e guarda do arquivo de partituras em casa da família, foi a herdeira do 

movimento musical setecentista e responsável pela continuidade da atividade artística musical 

em Prados. Constituída por banda de música, coral e orquestra foi fundada em 1858 (data 

tradicional) por José Estevão Marques da Costa (1843-1889) que era alfaiate de profissão. 

Destaca-se a sucessão do fundador da Lira Ceciliana pelo seu filho Antônio Américo da Costa 

(1867-1944) que foi compositor, instrumentista e professor. Atualmente a Lira Ceciliana tem 

sede própria e mantém em funcionamento uma banda de música, orquestra e coral, além de 

uma escolinha de iniciação musical. Possui a guarda de um rico acervo de partituras musicais 

dos séculos XIX e XX e dele faz uso nas festividades cívicas, populares e religiosas. (DIAS, 

1999). 

Adhemar Campos Filho (1926-1997) nasceu em Prados, em uma família com tradição 

musical. Foi compositor, arranjador, instrumentista, regente, professor e pesquisador, sendo 

neto de Antônio Américo e bisneto de José Estevão. Sua mãe tocava violino, seu pai tocava 

violoncelo. O mesmo aprendeu teoria musical e solfejo com seu avô, Antônio Américo da 

Costa, foi autodidata nos estudos de harmonia, composição, contraponto e fuga e teve aulas de 

orquestração com o maestro Fernand Jouteux. Durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 se 

relacionou com importantes músicos e professores brasileiros como Aluízio J. Viegas, André 

G. Cotta, Antônio C. Carrasqueira, Ernani Aguiar, Carlos Kater, G. Olivier Toni, Geraldo 

Barbosa de Souza, Gilmar Jardim, Paulo Castagna, Rubens Ricciardi, Sílvio Ferraz, Sílvio A. 

Crespo Filho, Willy C. de Oliveira, dentre outros. Dedicou-se à atividade musicológica com 

pesquisas e reconstituição, revisão e montagem de inúmeras partituras de músicas sacras 

mineiras dos séculos XVIII e XIX. Criou o Festival de Música de Prados, em 1977, em 

parceria com G. Olivier Toni da Universidade de São Paulo. Na história recente, coube a 

Adhemar Campos Filho a direção artística musical da Lira Ceciliana. Ele sempre teve 

interesse e a perseverança pela manutenção e preservação da atividade musical tradicional de 

Prados e da Lira Ceciliana, mesmo com muitas dificuldades com que conviveu. Exercia 
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múltiplas funções na Lira como professor, arranjador, maestro e instrumentista. Escreveu 

inúmeras obras de variados gêneros e estilos para formações de grupos musicais diversos. 

Atuou e colaborou com conjuntos musicais da região (DIAS, 1999). Deixou um significativo 

acervo contendo obras musicais de sua autoria, bem como livros, discos, partituras impressas, 

CD‟s, DVD‟s, correspondências e documentos. 

CATALOGAÇÃO E ARRANJO 

O significado do termo catalogação é a descrição de um documento ou recurso em um 

formato que se torna possível encontrar, identificar e selecionar o que procura (ASSUNÇÃO, 

2005, p. 17). 

As regras para descrição de documentos musicais atualmente aceitas em nível 

internacional são de 1952, do Répertoire Internacional des Sources Musicales (RISM), o 

repertório internacional de fontes musicais. São utilizadas por músicos e musicólogos, sendo 

diferente das normas aplicadas nas bibliotecas. Existe a International standard bibliographic 

description (Printed Music) – ISBD(PM) – que é a norma internacional para descrição 

bibliográfica de música impressa, sem contemplar manuscritos (ASSUNÇÃO, 2005). As 

Rules for cataloging music manuscripts, publicado pela Internacional Association of Music 

Libraries (IAML), em 1975, são regras para construção de fichas para descrição de 

manuscritos musicais. Há também a ISAD(G) (Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística), de 1994. Contém regras gerais que podem ser aplicadas independentemente da 

forma ou do suporte dos documentos. 

Catalogar um documento musical é complexo. O conhecimento sobre música quanto a 

sua escrita, estilo, gêneros, modos etc são indispensáveis na identificação da obra e para a 

realização do incipit musical. Diferentemente de uma obra literária que o título sempre se 

refere ao mesmo conteúdo em variadas edições, na música o nome da obra pode estar sendo 

utilizado em um arranjo, em uma variação, em redução ou transcrição que diferem do original 

sendo assim um dificultador do trabalho. Um catálogo pode ser fonte de consulta de músicos 

amadores, profissionais, musicólogos e de interesse de outras pessoas também, como por 

exemplo, historiadores e sociólogos. (ASSUNÇÃO; SIQUEIRA, 2017). Percebe-se a ausência 

de formas padronizadas de catalogação. Pode ocorrer por falta de informação e conhecimento 

das normas ou motivada a dar ao trabalho, opcionalmente, uma peculiaridade. (CAMARGO, 

2013). Assim uma catalogação prevê uma metodologia com procedimentos, normas e critérios 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

72 

que podem ser utilizados na íntegra ou não, levando em consideração também os usuários 

envolvidos e os tipos de acervos a serem tratados. (RECINE; MACAMBYRA, 2010). No 

Brasil, os instrumentos de busca impressos e publicados representam pouco mais de uma 

dezena. Segundo Castagna: 

A organização e catalogação de acervos constituídos principalmente de música religiosa 

manuscrita já era prática, no Brasil, desde fins do século XIX, mas ainda por motivos 

funcionais. Entre os exemplos mais antigos, estão o catálogo das composições de José 

Maurício Nunes Garcia (1767-1830) existentes na capela Imperial do Rio de Janeiro por 

Joaquim José Maciel (1887) e o catálogo musical da mesma instituição, elaborado por Miguel 

Pedro Vasco, 1902. A atividade de organização e catalogação de acervos por razões 

musicológicas, ou seja, científicas, começou entretanto a ser realizada, no Brasil, somente a 

partir dos trabalhos de Cleofe Person de Mattos, em 1970. (CASTAGNA, 2000, p. 1). 

A catalogação de forma sistemática é um anseio do musicólogo que tem a necessidade 

de intercâmbio e cruzamento de informações dos acervos para facilitar as pesquisas, mas os 

procedimentos e técnicas não apresentam uniformidade nos catálogos consultados. Isso foi 

analisado por Cotta (2000) através de levantamento sobre as diferenças e semelhanças 

relativas ao tratamento das informações em diversos instrumentos de busca publicados no 

Brasil, quanto aos seguintes aspectos: formato de apresentação dos registros; estrutura do 

instrumento; tipologia do instrumento; terminologia utilizada; funcionalidade para o trabalho 

de pesquisa e bases teóricas subjacentes. Também a atividade arquivística e a pesquisa 

musicológica às vezes misturam, ou seja, o trabalho do musicólogo, que é a pesquisa, assume 

funções próprias do arquivista como a ordenação, classificação e descrição de documentos. 

Os catálogos podem apresentar ordem temática, onomástica, cronológica etc, contendo um ou 

mais índices. 

Segundo a ISAD(G), arranjo significa: “os processos intelectuais e físicos da análise e 

organização de documentos de acordo com princípios arquivísticos” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2000, p. 14). Arranjar é classificar e ordenar documentos ou obras. Bellotto 

descreve também sobre arranjo: 

É uma operação ao mesmo tempo intelectual e material: deve- se organizar os documentos uns 

em relação aos outros; as séries, umas em relação às outras; os fundos, uns em relação aos 

outros; dar número de identificação aos documentos; colocá-los em pastas, caixas ou latas; 

ordená-los nas estantes (BELLOTTO, 2006, p. 139). 

É preciso levar em consideração as condições de armazenamento físico e conservação 

dos documentos para sua preservação. Podem estar desgastados, deteriorados em função do 

manuseio ou disposição física ou serem antigos e frágeis (RECINE; MACAMBYRA, 2010). 

Arquivos musicais em Minas Gerais, públicos, privados ou familiares, se encontram, em sua 
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maioria, pendentes de organização e não tem qualquer tratamento arquivístico. Faz-se 

necessária adoção de estratégias para colocar em prática os resultados de reflexões e 

considerações elaboradas pela musicologia brasileira nos últimos tempos, ou seja, sair da 

teoria e cuidar efetivamente do tratamento e da organização arquivística, ainda em estado de 

urgência (FONSECA, 2016). 

CONSTRUÇÃO DO CATÁLOGO 

Segundo a ISAD(G) “o objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o 

contexto e o conteúdo de documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos mesmos” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2000). Neste trabalho, decidimos que descreveremos a obra 

musical e não cada documento. Tratar a descrição por documento é um trabalho minucioso 

que demanda muito tempo, outros recursos e não é o nosso intuito, enquanto lidar com a obra 

musical significa reunir um conjunto menor de informações a serem descritas. A descrição 

por documento de uma música para coral e orquestra, por exemplo, seria necessário informar 

os dados de cada parte do coro além das partes dos naipes das cordas, madeiras, metais. A 

descrição por obra musical não tem esse nível de detalhamento, sendo tratadas as informações 

gerais sobre a composição. 

As normas orientam quanto à descrição de documentos e descrevem sobre a existência 

dos inúmeros campos e possibilidades para construções de fichas catalográficas. O RISM é 

organizado com os seguintes dados: elementos básicos de descrição, notas e incipits. 

Apresentam noventa e quatro campos passíveis de preenchimento, embora a proposta do 

RISM (1996) seja de oito campos mínimos obrigatórios: nome do autor normalizado; título 

uniforme e forma musical; título próprio; manuscrito ou impresso; designação do tipo de 

documento (partitura, redução etc); incipit musical; nome da biblioteca ou arquivo, cidade e 

país; assinatura (COTTA, 2000, p. 159). Quanto às Rules for cataloging music manuscripts, 

trata-se de um conjunto de regras que foi concebido para atender as bibliotecas quanto à 

catalogação de seus acervos de manuscritos musicais, sob princípios biblioteconômicos. São 

compostas por oito áreas: escolha da entrada principal; título; incipit musical; descrição; notas 

sobre a obra e referências bibliográficas; conteúdo; entradas secundárias; referências 

cruzadas. Contém, ao todo, cinquenta e sete campos (COTTA, 2000). 

A ISAD(G) estabelece uma hierarquia de descrições e define quatro regras para o que 

ela denomina de descrição multinível: descrição do geral para o particular; informação 
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relevante para o nível de descrição; relação entre descrições; não repetição de informação. As 

regras estão organizadas em sete áreas de informação descritiva: área de identificação, área de 

contextualização, área de conteúdo e estrutura, área de condições de acesso e de uso, área de 

fontes relacionadas, área de notas e área de controle da descrição. Abrange vinte e seis 

elementos descritivos, mas somente um conjunto deles precisa sê-lo numa descrição. Apenas 

seis elementos descritivos são considerados essenciais para o intercâmbio internacional de 

informação descritiva: código de referência; título; produtor; data; dimensão da unidade de 

descrição e nível de descrição. 

Neste trabalho, limitamos a conhecer os catálogos e identificar os campos mais 

utilizados e recorrentes nesses instrumentos de busca. Para isso confeccionamos um quadro 

demonstrativo e optamos por usar a ISAD(G) como base para a identificação dos elementos 

de descrição. Observamos que nos catálogos, em sua maioria, existem diversos elementos 

descritivos em comum, mas ordenados de formas diferentes. Usamos esse levantamento como 

uma referência para as escolhas dos elementos descritivos que atendesse ao nosso objetivo 

específico de catalogação das obras do compositor Adhemar Campos Filho. 

A partir das cinco listas existentes e identificadas, organizamos oito, agrupando as 

obras musicais por gêneros, estilos e funções mantendo a terminologia usada pelo autor. 

Inicialmente várias composições relacionadas ainda não foram localizadas e/ou identificadas. 

Consideramos o observado pelo professor Leonel Dias: “notamos que entre suas obras 

existem algumas com mais de uma versão, entre adaptações, re-instrumentações, arranjos e 

complementações” (DIAS, 2007), o que será analisado. Há necessidade de um trabalho de 

busca nos arquivos na tentativa de localizar e identificar vinte e uma peças citadas nas listas. 

No arquivo da família, as músicas encontram-se guardadas em um armário contendo seis 

gavetas. Estão em bom estado de conservação e legíveis, sendo necessária uma melhor 

organização. Existem músicas ainda inéditas como a cantata em comemoração ao 

Bicentenário da Lira Sanjoanense (1976) e sua última composição São Maximiliano Kolbe 

(1996). Pelo levantamento preliminar, constam cento e doze obras além de rascunhos. 

Segundo a ISAD(G) arranjo significa: “os processos intelectuais e físicos da análise e 

organização de documentos de acordo com princípios arquivísticos”. Arranjar é classificar, 

ordenar documentos ou obras. André Cotta em sua dissertação comenta: “exatamente pela 

especificidade e singularidade de cada fundo arquivístico, não existem normas padronizadas 
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para a constituição do arranjo, porque cada qual terá uma estrutura e uma funcionalidade, 

próprias, particulares” (COTTA, 2000, p. 74). Assim definimos o arranjo preservando a 

terminologia de classificação usada pelo compositor, em suas duas listas de obras, sendo 

temática, a saber: música sacra; música sinfônica; música de orquestra; hinos; música de 

câmara; música coral; música de banda e baseamos em alguns procedimentos adotados no 

Acervo Musical do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, quanto ao encaixe, que é a 

ordenação física dos manuscritos. 

Para a elaboração das fichas catalográficas, optamos por utilizar como base a ISAD(G) 

novamente. Optamos pelos seis campos considerados essenciais para o intercâmbio 

internacional de informação descritiva: 

1. Código de referência; 

2. Título; 

3. Produtor; 

4. Data; 

5. Nível de descrição; 

6. Dimensão e suporte. 

Definimos que alguns campos estarão no corpo do instrumento de busca, 

textualmente. O campo código aglutinou vários campos, tal como usada no acervo do Centro 

de Documentação Musical de Viçosa (FONSECA, 2004), Minas Gerais, a saber: a primeira 

parte indica o país, “BR” de Brasil; a segunda “ACF” (letras iniciais de Adhemar Campos 

Filho) que é o titular do arquivo; a terceira “FACF” (a letra “F” designa a família do 

compositor) que tem a custódia do arquivo. Completando o código, tem o número de 

identificação da obra que será também o mesmo número da ficha catalográfica. 

Exemplificamos a primeira obra: 

BR ACF – FACF 001 ou 

BR ACF – LC 001 (LC = Lira Ceciliana) 

BR ACF – OLS 001 (OLS = Orquestra Lira Sanjoanense) 

BR ACF – SCS 001 (SCS = Sociedade de Concertos Sinfônicos-SJDR) 

Acrescentamos um campo descritivo com a denominação de informações adicionais 

com a finalidade também de aglutinar outros campos descritivos. A descrição não terá a 

necessidade de ser “multinível”. Trataremos no nível de fundo arquivístico. 
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Quanto aos incipits musicais preferimos inserir as imagens do início das partituras e 

realiza-los para as obras que possuem apenas as partes. A utilização de fac-símiles resultará 

na personalização e valorização do trabalho por se tratar de documento único, e sendo uma 

cópia fiel de um fragmento da obra corrobora com o descrito pela Cleofe de Mattos que diz: 

“o mais seguro elemento de identificação da obra catalogada, complementando o conjunto de 

informações sobre a peça e sobre o material existente, é sem dúvida, o “incipit temático” 

(MATTOS, 1970, p. 55) e segundo Fonseca, “a mais significativa característica do catálogo 

temático dentro da musicologia, é a presença do incipit musical, o que dá o real sentido de um 

catálogo com temas musicais” (2004, p. 39). Esse procedimento também é, atualmente, mais 

funcional em se tratando de metodologia, a exemplo do Acervo Musical do Cabido 

Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A ordem sequencial das fichas catalográficas será temática de acordo com o 

estabelecido no arranjo, como por exemplo, “música coral”, “música de banda”, “hinos” etc. 

Serão dois índices, a saber: um por nome da obra e outro por ordem temática. A confecção 

das fichas catalográficas (ver anexo ao fim do artigo), conforme nossa proposta atendeu ao 

resultado esperado do trabalho. É possível ainda ajustes de dimensões e formatação de 

tamanho de fontes e imagens, o que não compromete a eficácia da pesquisa. 

Esse trabalho propiciará maior conhecimento e divulgação sobre a vida e obra de 

Adhemar Campos Filho, possibilitando através da catalogação, posteriormente, ser fonte de 

consultas, pesquisas e análises para músicos amadores, profissionais, musicólogos e outras 

pessoas também que se interessarem como historiadores e sociólogos. A digitalização, edição 

e gravação das composições não é assunto tratado neste trabalho. 
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ANEXO: FICHAS CATALOGRÁFICAS 

001 

BR ACF FACF 001   MISSA     1967 

SAT (solistas) e coro / 1 cl, 1 sax alto, 1 sax tenor, tpt I-II, 1 tpa, 1 tbn, 1 bdn, 1 bx 

Dimensões: 32,8 x 22,0 cm 

 

Súplica (Kyrie): Andante, dóm, 3/4, 61 c. 

Hino Angélico (Glória): Allegro, Dó, 3/4, 100 c. 

Credo: Allegro Moderato, Ré, C, 217 c. 

Aclamações (Sanctus): Allegro Moderato, Dó, 3/4, 85 c. 

Cordeiro de Deus (Agnus Dei): Andante, dóm, 12/8, 22 c. 

Informações Adicionais: 

1ª audição em 06 de agosto de 1967 (Domingo da Transfiguração), por ocasião da 

benção/consagração da Igreja de Santo Antônio de Pinheiro Chagas – Prados MG. Textos em 

vernáculo. Partitura datada de maio de 1967. 

 

002 

BR ACF FACF 002 Praeludium et fuga in tono “Protus” / “Hodie Christus natus est” 1980 

SATB 

Dimensões: 21,5 x 32,5 
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De “Magnificat” das II Vésperas de Natal. 

Texto (L. 2,14): 

Hodie Christus natus est; 

Hodie Salvator apparuit; 

Hodie in terra canunt Angeli, laetantur Arcahngeli; 

Hodie exultant justi, dicentes: 

Glória in excelsis Deo, 

Alleluya. 

Praeludium: semínima = ca.100, 3/4, 44c. 

Fuga: semínima = ca.130, 3/4, 80c. 

Informações Adicionais: 

Consta na partitura datada de 20 de outubro de 1980: “Para Ernani Aguiar”. 

 

003 

BR ACF FACF 003   FUGA DUPLA    19891  

fl, 1 cl, 1 sax tenor  

Dimensões: 22,5 x 33,2 cm 

 

Allegro, Fá, C, 81c. 

Informações Adicionais: 

Na capa da partitura, datada de 14 de julho de 1989, consta: “Ex nihilo, nihil.” / “EX 

NIHILO, NIHIL” / Fuga dupla para flauta, clarineta e saxofone tenor. 
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CATÁLOGO DE OBRAS DO COMPOSITOR SANJOANENSE 

MARTINIANO RIBEIRO BASTOS: PROPOSTA METODOLÓGICA 

Rodrigo Pardini Corrêa
41

 

Modesto Flávio Chagas Fonseca
42

 

RESUMO: 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de catalogação das obras do compositor sanjoanense 

Martiniano Ribeiro Bastos fundamentadas em normas nacionais, internacionais e da prática catalográfica 

observada em instrumentos de busca brasileiros. Compositor, professor, juiz de paz e vereador, contemporâneo 

ao século XIX e virada do XX, a figura do músico, que esteve à frente de uma das duas orquestras de São João 

del-Rei, é de grande importância tanto para o meio artístico musical quanto para o social. A partir de um 

levantamento de informações bibliográficas, investigando documentos musicais, jornais, documentos oficiais, 

artigos acadêmicos e pesquisas, foi elaborado um modelo de catalogação aplicável especificamente a 

documentos que transmitem composições de Martiniano Ribeiro Bastos. Para tanto foi definida uma estrutura 

sistematizada e alinhada às principais normativas e práticas de descrição aplicadas a fontes e obras musicais na 

atualidade. A carência de estudos na área e a dificuldade de acesso às fontes documentais, apesar de serem 

constantes, instigaram à produção de uma pesquisa que possibilitasse tanto uma fundamentação teórica 

abundante, quanto uma proposta coerente, funcional e que contribuísse com informações que subsidiassem 

futuros estudos no assunto. A disponibilidade deste catálogo permitirá o avanço em estudos da prática musical 

brasileira, em especial a do músico em Minas Gerais, assim como das práticas metodológicas aplicadas à 

descrição de documentos musicais manuscritos. 

Palavras-chave: Catalogação; Martiniano Ribeiro Bastos; música histórica mineira; musicologia. 

INTRODUÇÃO 

Foi na década de 1940, com as primeiras publicações de Francisco Curt Lange, que os 

estudos científicos sobre a música histórica mineira ganharam maior expressão. 

Paulatinamente surgiram trabalhos investigativos que, com o passar do tempo, se 

fundamentaram em bases com maior solidez crítica e metodológica. A maior parte daquela 

produção teve como foco compositores atuantes em Ouro Preto, Mariana e Diamantina 

(FONSECA, 2013). Sobre a prática musical em São João del-Rei, Minas Gerais, 

especificamente, os primeiros trabalhos apresentados datam da década de 1970, por José 

Maria Neves (1976) e outro por Aluízio José Viegas (1977). 

No ano de 2015, sob a coordenação do professor Modesto Flávio Chagas Fonseca, foi 

implantado o projeto de extensão da UFSJ, Memória Viva: arquivos musicais de São João 

                                                           
41
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del-Rei e Região, no qual tive a oportunidade de ser bolsista entre os anos 2016 e 2017. 

Através de oficinas, o principal objetivo do projeto é treinar pessoas interessadas nos 

fundamentos técnicos da prática de edição e catalogação de documentos musicais, tornando-

as aptas para atuarem em instituições musicais, bibliotecas e arquivos de forma geral, 

principalmente na região do Campo das Vertentes. Enquanto atuava, pude perceber a carência 

de estudos voltados às obras de Martiniano Ribeiro Bastos, apesar de ser considerado como 

um importante compositor sanjoanense. O mesmo pode ser considerado quanto às normas de 

catalogação disponíveis, não encontrando nenhuma nacional voltada especificamente para a 

catalogação temática de obras. Fora do Brasil, tivemos acesso ao Code international de 

catalougue de la musique, do International Association of Music Libraries (IAML, 1975), 

que, no entanto, apresenta campos descritivos muito vagos. Há, porém, uma produção 

bastante relevante de catálogos de obra desde a década de 1970, como o do compositor José 

Maurício Nunes Garcia (MATTOS, 1970), o qual instigou à elaboração de uma proposta de 

catalogação aplicável às obras do compositor sanjoanense. 

Tendo em vista tais necessidades, buscamos construir uma linha metodológica 

fundamentada em diferentes normas de catalogação e descrição arquivística como a 

publicação do IAML já apresentada, inclusive aquelas voltadas exclusivamente a fontes 

musicais históricas, a exemplo o Normas internacionales para la catalogación de fuentes 

musicales historicas, do Répertoire International de Sources Musicales (RISM, 1996) e o 

Norma internacional de descrição arquivística, do Conselho Internacional de Arquivos 

(ARQUIVO NACIONAL, 2000), de forma a elaborar um modelo de catálogo de obras 

aplicável ao repertório do compositor. 

MARTINIANO RIBEIRO BASTOS 

Martiniano Ribeiro Bastos nasceu em São João del-Rei, filho de João Ribeiro Bastos e 

Ana Silveira de Jesus (BASTOS, 1894, p. 3). Há divergências de informações quanto à data 

de nascimento do compositor, sendo citados os anos 1825 (RABECA, 2017; MUSOPEN, 

2017), 1834 (ACERVO COMPOSITORES, 2017; CATEDRAL, 1997, p. 43; COELHO, 

2011, p.107) e 1835 (MUSEU DA INCONFIDÊNCIA, 2017; PEREIRA, 1976). Apesar do 

conflito de informação existente, não nos focamos nesta pesquisa à resolução do mesmo, uma 

vez que tal dado é de caráter apenas voltado à contextualização. 
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Segundo Coelho (2011, p. 107), Martiniano iniciou seus estudos em 15 de fevereiro de 

1841, na Escola Pública de Primeiras Letras de São João del-Rei. Após o curso primário, 

estudou português, latim e francês. Casou-se com Guilhermina Cândida Ribeiro Bastos, sua 

prima, filha de José Rodrigues Viana e Maria Cândida Viana, que lhe deu dois filhos, 

falecidos menores (BASTOS, 1894, p. 3). 

Atuou como regente a partir de 1860 (TIRADO, 1976, p.1), substituindo o então 

falecido Francisco José das Chagas, seu mestre, ocupando tal cargo até sua morte, em 1912. 

Segundo Pereira, ao tratar das habilidades artísticas de Ribeiro Bastos, cita que o  

consagrado compositor sacro revelou-se desde cêdo (sic) as suas aptidões para a música e mui 

(sic) principalmente no gênero sacro, apresentando trabalhos magníficos de encantamento e de 

alta classe, não só pela melodia como também num todo harmonico (sic) de beleza e reflexos 

encantadores (PEREIRA, 1976, p. 1). 

Como compositor, escreveu obras para diversas festividades religiosas sanjoanenses, 

que hoje ainda são interpretadas, e uma relevante quantidade de obras profanas. Além de 

compositor, Ribeiro Bastos era copista e regente, participando ativamente na difusão e 

manutenção de obras, tanto suas quanto de outros compositores, além de ter acumulado um 

importante arquivo pessoal, hoje anexo em parte no arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense, 

assim como no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos. Segundo Coelho (2011, p. 45), “nos 

jornais de São João del-Rei do século XIX e início do XX, são recorrentes as notícias sobre o 

maestro [...] e seu grupo. São notícias de vários concertos e de outras atividades musicais e 

também da sua atuação na Câmara”. 

Concomitantemente à vida artística, Ribeiro Bastos atuou na vida pública através de 

relevantes cargos políticos no município, como o de vereador (ECHO DO POVO, 1882). 

Ainda segundo Coelho (2011, p. 107), “em 1874, exerceu as atividades de Solicitador de 

Causas. No período de 1883 a 1886, [...] exerceu a presidência da Câmara Municipal e o 

cargo de Juiz de Paz”. Já como professor, atuou na Escola Normal de São João del-Rei, foi 

inspetor escolar (O ESTADO, 1897, p. 4) e lecionava gratuitamente aulas de música 

(PEREIRA, 1976) em seu sobrado, na Rua da Prata, atual Rua Pe. José Maria Xavier 

(CATEDRAL, 1997b, p. 42). Foram seus alunos os compositores João Francisco da Matta e 

os irmãos Firmino Silva, Presciliano Silva, entre outros. (COELHO, 2011, p. 110). 

Segundo Neves, 

até o final do século XIX, o grupo [dirigido por Bastos] era reconhecido pelo nome de seu 

regente, o que pode ser comprovado, pelo menos a partir da gestão do Mestre [Francisco José 
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das] Chagas. [...] Mas com o tempo, o grupo conhecido como a Orquestra do Ribeiro Bastos, 

passa a ser simplesmente Orquestra Ribeiro Bastos, em homenagem ao compositor (NEVES, 

1984, p. 13). 

Em oito de dezembro, dia de seu falecimento, Martiniano Ribeiro Bastos recebeu 

homenagens fúnebres das orquestras Ribeiro Bastos e Lira Sanjoanense, assim como da 

Banda de Música da Estrada de Ferro do Oeste de Minas. Mulato, de reconhecida educação, 

conseguiu destaque tanto no meio social quanto artístico em seu período. Segundo Coelho 

(2011), “sua morte foi muito sentida, sendo os seus funerais custeados pela Câmara 

Municipal, [e] que, em 27 de janeiro de 1913, deu o seu nome à Rua do Bonfim”. Seu nome 

consta do quadro de benfeitores da Ordem de São Francisco, junto a outros tantos ilustres, 

como o também compositor Padre José Maria Xavier (ORDEM, sem data). 

PROPOSTA DE CATÁLOGO TEMÁTICO DE OBRAS 

Como etapa inicial da proposta de um modelo de catálogo de obras de Martiniano 

Ribeiro Bastos, fez-se necessário um processo prévio de reconhecimento das obras do 

compositor. Foi escolhido um documento com sua caligrafia e assinatura, uma vez que desta 

forma, pudesse ser reconhecida e distinguida. O documento escolhido foi o testamento de 

Ribeiro Bastos (BASTOS, 1894) pelo fato do mesmo tê-lo escrito a próprio punho. 

Em seguida foi levantada a bibliografia existente em relação às suas obras, utilizando 

catálogos, listas, livros, artigos e páginas virtuais. Nesta etapa foram encontrados poucos 

livros com informações sobre obras de Martiniano Ribeiro Bastos, sendo aqui relevante citar o 

Música sacra mineira: biografias, estudos e partituras (NEVES, 2000), da Fundação 

Nacional da Arte e inclui quatro obras do autor, sendo elas Memento mei Deus, Moteto dos 

Passos, Stabat Mater e Venite Adoremus. Quanto aos catálogos, fez-se importante citar o do 

Acervo de manuscritos musicais da Coleção Francisco Curt Lange (DUPRAT, 1991), no qual 

foram registradas as obras Applaudatur e Maria Mater Gratiae, Hino e Antífona para a 

Novena de Nossa Senhora da Boa Morte, Stabat Mater para o Setenário de Nossa Senhora das 

Dores e Venite Adoremus. 

No Catálogo do acervo de documentos da Banda Euterpe Cachoeirense, foram 

encontradas apenas as antífonas Domine ad adjuvandum e Veni Sancte Spiritus para as festas 

dos Santos (BIASON, 2012, p. 48). Outro catálogo a ser citado é o da publicação intitulada O 

ciclo do ouro: o tempo e a música do barroco católico, que consiste em um catálogo de 

microfilmes, que fora organizado por Elmer Corrêa, com o registro de trinta e oito obras do 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

85 

compositor. A presente pesquisa em muito deve ao extenso levantamento realizado pelos 

envolvidos nesta última publicação, uma vez que possuía uma comissão de análise 

documental, composta por três autoridades especialistas: Aluízio José Viegas, Adhemar Campos 

Filho e Geraldo Barbosa de Souza (BARBOSA, 1978, III), que conferiram a Martiniano Ribeiro 

Bastos a autoria de obras que não teriam sido inclusas neste trabalho na premissa de evitar 

atribuições ao compositor que poderiam ser consideradas indevidas.  

Além das fontes documentais aqui descritas, foram encontradas obras citadas nas 

pesquisas Coalhadas e rapaduras (COELHO, 2011) e O solo ao pregador em São João del-

Rei (SANTOS, 2013), nos bancos de dados da REBECA – USP, do Répertoire international 

des sources musicales (RISM), do Museu da Música de Mariana, do International Music 

Score Library Project (IMSLP) e da página Acervo Compositores, acessados em 12 de 

novembro de 2016. 

Após a pesquisa bibliográfica prévia, foram listadas as possíveis composições 

autógrafas atribuídas ao compositor, disponíveis nos arquivos das orquestras Lira Sanjoanense 

e Ribeiro Bastos. Após a comparação entre as fontes, pôde-se ter então uma listagem prévia 

das obras, que passaram a ser descritas conforme os campos lhes convinham. Alguns poucos 

documentos musicais continham seu nome e foram a ele atribuídos. Para a confirmação de sua 

autenticidade, recorreu-se à comparação da assinatura em seu testamento (Figura 1). No 

entanto, algumas características caligráficas e paleográficas de seus papéis pessoais, como a 

data de composição no enunciado e a numeração de seu arquivo, em tinta preta, a exemplo da 

figura 2, constituem como importantes marcas que contribuíram para identificar as obras do 

compositor, ainda que as mesmas fossem também encontradas em obras de seu arquivo 

pessoal referente a outros compositores.  

 

Figura 1 - Assinatura de Martiniano Ribeiro Bastos, em seu testamento. 
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Figura 2 - Enunciado da parte de violino primeiro da obra Verbum Supremum que pertence à 

Orquestra Ribeiro Bastos, com marcas, carimbo, data e assinatura do compositor. 

FICHAS CATALOGRÁFICAS 

Uma vez completas as etapas descritas, foi necessário definir a ordem de entrada e a 

sistematização dos dados levantados através de campos padronizados. Partiu-se então da 

estrutura e dos campos apresentados pelas normas descritas na publicação intitulada Normas 

Internacionales para la catalogación de fuentes musicales historicas, do RISM, publicado em 

1996. Levando em conta a frequência dos dados obtidos, o tempo e o prazo desta pesquisa, 

foram priorizados campos informativos mais genéricos que os apresentados na publicação 

citada, adaptando-o conforme as informações levantadas e gerando um modelo de ficha 

catalográfica aqui proposto a ser aplicado às obras de Martiniano Ribeiro Bastos. 

Em sua estrutura seguiu-se a ordem dos dados conforme a norma publicada pelo 

IAML (1975), sendo organizados os campos descritivos em duas partes: os que se referem à 

obra e os que se referem à fonte documental. Em alguns casos, foram consultadas mais de 

uma fonte da mesma obra e, portanto, sendo descritos os campos acerca dos mesmos mais de 

uma vez. A ordem de entrada dos campos foi normatizada conforme a relevância dos dados 

em uma leitura que parte de dados genéricos para os específicos, conforme o proposto no 

esquema apresentado nas normas internacionais (RISM, 1996, p. 28), optando, por exemplo, 

pelo nome da obra e sua respectiva função dispostos ao início da ficha catalográfica, em 

detrimento de outros dados como a formação instrumental, informação mais específica. 

Segue abaixo a disposição dos dados das obras, e sua funcionalidade, a ser utilizada no 

catálogo: 

CAMPOS ACERCA DA OBRA 

1. Código da obra 
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Neste catálogo o código da obra também é a numeração em ordem crescente de 

entrada das obras do compositor no catálogo e, portanto, tem função de enumeração das obras 

levantadas. Não há critérios nas normativas internacionais acerca da ordem de entrada das 

obras, podendo ser organizadas a critério do catalogador ou conforme o público que usará a 

publicação, podendo ser pesquisadores, arquivistas etc. No catálogo a ser produzido, 

considerando o formato temático, as obras seguirão uma ordenação conforme sua função 

cerimonial, considerando também sua inserção no calendário litúrgico da cidade de São João 

del-Rei, cidade natal do compositor. Excetua-se então, as obras que não possuem função 

litúrgica ou paralitúrgica, sendo dispostas no início do catálogo, em ordem alfabética em que 

se encontram os títulos uniformes. 

Optou-se pelo uso de numeração arábica simples, de forma a facilitar a leitura e 

organização do catálogo, consistindo num total de duas casas de números, uma vez que a 

quantia de obras conhecidas do compositor não chega a cem. Deve-se frisar que o código da 

obra não está relacionado diretamente às fontes documentais utilizadas, pois estas possuem 

códigos próprios em cada arquivo. 

2. Título uniforme 

É a normatização do título da obra, de forma a ser reconhecida como tal. Segundo a 

norma 25.1a do Código de catalogação anglo americano (CCAA), o título uniforme pode ser 

empregado para diversos fins como: 

reunir as entradas de uma obra, quando aparecem apresentações diferentes (por exemplo, 

edições, traduções) dessa obra sob vários títulos; para identificar uma obra, quando o título 

pelo qual é conhecida difere do título principal do item que está sendo catalogado; para 

distinguir entre duas ou mais obras publicadas sob títulos principais idênticos (CCAA apud 

PACHECO, 2009, p. 86). 

De fato, em alguns casos, como os Veni e Domine de Ribeiro Bastos, que se 

configuram em seções diferentes de um mesmo título, baseado no texto utilizado na função à 

qual se destina a obra, se diferem entre si, possuindo uma numeração própria (por exemplo, 

Veni e Domine 1, Veni e Domine 2 etc) adicionada pelo catalogador, sem que tal ordem conste 

como dado proveniente das fontes. 

Tal campo pode ser considerado essencial em um catálogo, devido ao seu caráter 

prático, uma vez que seu dado nomeia a obra como ela é conhecida, livre de questões acerca 

de seu documento ou suporte físico, como os títulos diplomáticos. 
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3. Função e/ou gênero 

Campo destinado à função para a qual a obra fora composta (no caso de obras 

litúrgicas e paralitúrgicas) ou gênero da mesma (no caso de não se configurar uma função 

específica). Relacionada ao campo incipit literário, é um elemento de contextualização da 

obra em seu uso seja ele em uma cerimônia religiosa ou não. 

Como uniformização dos mesmos, partimos das normas internacionais, como a RISM 

140 (RISM, 1996, p. 40) para obter dados homogêneos neste campo, sendo traduzido por 

Cotta (2000, p. 167-171), em sua dissertação O tratamento da informação nos acervos de 

manuscritos musicais brasileiros. 

4. Formação instrumental 

É a citação abreviada dos instrumentos e vozes utilizadas para a execução da obra. 

Como padrão, optou-se pelo uso da ordem e abreviaturas dos mesmos conforme a norma 

RISM 998 C (RISM, 1996, p. 70-76), uma vez que facilita a compreensão da instrumentação 

sem a necessidade de traduções ou adaptações. 

5. Seções 

Forma em que a obra é organizada estruturalmente. Frequentemente relacionada a 

obras que são organizadas e inseridas em estruturas cerimoniais (como as novenas, missas, 

etc.) que abarcam um grupo de partes menores, de forma a contextualizar o leitor acerca dos 

próximos campos, uma vez que cada seção da mesma possa conter dados diferentes entre si. 

Optou-se nesta pesquisa em numerar cada seção na ordem em que se encontra, de forma a não 

repetir os títulos em cada um dos campos que se seguem, substituindo-os então pelo número 

correspondente. 

Exemplo: Gradual e Antífona de São Miguel 

1. Gradual 

2. Antífona 

6. Incipit literário 

É o trecho inicial de uma sequência de texto literário. O termo, em latim, significa 

início. O campo incipit literário é, portanto, a transcrição do texto utilizado. No caso de obras 

que contenham textos litúrgicos, optou-se em normatizá-lo inserindo apenas seu incipit, 
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conforme é apresentado nos livros oficiais da Igreja. Já no caso de obras cujo texto musical é 

de autoria do compositor, optou-se por transcrever o mesmo na íntegra, informando a fonte 

utilizada. Conforme a regra RISM 811 (RISM, 1996, p. 59), as repetições do texto serão 

eliminadas de forma a facilitar a compreensão do incipit. 

Priorizou-se nesta pesquisa pela consulta aos livros oficiais do rito católico tridentino, 

correspondente ao período contemporâneo a Ribeiro Bastos, sobretudo o Liber Usualis 

(SOLESMES, 1961). No entanto, foram consultados também os dois volumes do Piedosas e 

solenes tradições de nossa terra (CATEDRAL, 1997a, 1997b) e o Manual da Semana Santa 

(SILVA, 1944). 

7. Número de compassos 

É o número de compassos da obra, apresentando também a quantia de compassos de 

cada seção, numerados conforme a ordem na estrutura da obra. A contagem dos mesmos é 

feita contabilizando apenas os compassos inteiros, descartando voltas e ritornellos. 

8. Incipit musical 

É o incipit musical gerado a partir das fontes consultadas, seja ele da obra ou de cada 

seção da mesma. Em termos de catálogo, consideramos este um campo essencial nesta 

pesquisa por possuir diversas informações relevantes como a melodia, ritmo, andamento 

inicial, fórmula de compasso inicial, dentre outros, que caracterizam a obra de forma gráfica. 

Através do uso deste campo descritivo nas fichas do catálogo proposto, espera-se reduzir a 

quantia de campos condensando diversas informações em apenas um, o que entendemos como 

uma solução mais prática. 

Para a produção dos incipits, escolheu-se nesta pesquisa seguir a prática comum 

encontrada nos catálogos brasileiros de se transcrever as melodias de parte dos instrumentos 

em redução para piano, o que tornam os dados mais completos que a prática realizada nos 

países europeus, como as publicações do RISM (2017), de se escrever em apenas uma pauta. 

Optamos pela escrita das partituras no MuseScore, por se tratar de um programa gratuito de 

edição de partituras. 

9. Observações acerca da obra 
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Campo destinado à inserção de dados sobre a obra que o catalogador julgue relevantes, 

mas que não se encaixem nos anteriores, como por exemplo, a indicação de atribuição da 

obra. 

CAMPOS ACERCA DAS FONTES UTILIZADAS 

Em sequência aos campos descritivos de obra, organizam-se os das fontes 

documentais utilizadas para o levantamento das informações. Tais campos se repetem para 

cada documento. Foram escolhidos os campos que se seguem: 

1. Código do Documento 

É o código da fonte em seu arquivo, consistindo em um endereço padronizado 

conforme critério da instituição detentora do mesmo. No caso da fonte ser um catálogo ou 

pesquisa, este é assinalado como o número do item na publicação e informado no campo 

observações acerca do documento. 

2. Autor da cópia 

O nome do autor da caligrafia do documento escrito por extenso. Nos casos em que se 

é conhecida a data de nascimento e morte do copista, desde que não seja de Martiniano 

Ribeiro Bastos, uma vez que se repetiria demasiadamente, tal dado é acrescido em sequência 

ao nome do copista, entre parênteses, conforme a norma 3.1.3 da Norma internacional de 

descrição arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2000, p. 21-22). 

3. Enunciado diplomático 

É a transcrição literal da parte superior do documento e na falta deste, de parte lateral 

ou inferior que o caracterize. É comum o fato de que neste, se repitam alguns dos dados já 

apresentados nos campos anteriores. Ao final da transcrição do enunciado, é informada a 

fonte entre colchetes. 

4. Data 

Quando conhecida a data do documento. Campo normatizado conforme as normas 

internacionais, já apresentadas no campo autor da cópia. Este campo descritivo pode ser 

considerado extremamente relevante uma vez que Martiniano Ribeiro Bastos datava suas 

composições em seus manuscritos. Um problema relevante aqui encontrado é o fato de que 
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não necessariamente a data do documento consiste como comprovação da data de 

composição, no entanto, para título de contextualização cronológica, tal informação não deve 

ser desconsiderada. 

5. Coleção 

Campo inserido para conectar obras distintas que pertençam a um mesmo documento. 

Os títulos das obras devem ser preenchidos de forma literal e na sequência em que se 

encontram dispostos de modo a facilitar a identificação do mesmo. 

6. Observações acerca do documento 

Campo destinado à inserção de dados sobre o documento utilizado como fonte, os 

quais o catalogador julgue relevantes, mas que não se encaixem nos anteriores, como a 

indicação de marcas, carimbos, chancelas etc. 

Uma vez apresentados os campos das fichas catalográficas, as obras passaram a ser 

descritas utilizando sempre o mesmo modelo, de forma a que a padronização dos dados não se 

perca. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil a publicação de artigos acerca da musicologia histórica tem se desenvolvido, 

sobretudo nas duas últimas décadas. Acompanhando tal tendência, a produção de 

instrumentos de busca brasileiros também cresceu, sendo ampliados não somente de forma 

física, como os três volumes publicados da Coleção Francisco Curt Lange, da Banda Euterpe 

Cachoeirense e de manuscritos musicais para a Semana Santa e Quaresma (FONSECA, 

2004), mas também através da internet, a citar as páginas virtuais do Museu da Música de 

Mariana, da Fundação Biblioteca Nacional, da Escola de Música da UFRJ, da Biblioteca 

Rabeca – USP, dentre outros, sendo todos estes configurando-se como relacionados a 

instituições detentoras de fontes musicais.  

Os instrumentos de busca brasileiros se mostraram úteis e contribuíram com 

informações acerca das obras e permitiram conexões diversas entre as fontes. As dissertações 

de André Guerra Cotta (2000) e Modesto Fonseca (2004) contribuíram para a análise dos 

campos descritivos e das normas de catalogação, sendo o último contribuindo como fonte de 

dados das obras catalogadas. 
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Ao término da construção da proposta, que resultou em um modelo aplicável as obras 

de Martiniano Ribeiro Bastos, o público alvo do catálogo, pesquisadores e músicos, pode 

encontrar diversas informações de forma objetiva e sistematizada, em conformidade com as 

normativas internacionais, das quais devem ser citadas as publicações do RISM e do IAML. 

Diferentemente das pesquisas anteriormente citadas, esta pesquisa apresenta campos mais 

genéricos, de forma a evitar ao máximo a fragmentação do conteúdo que, em muitos casos é 

fragmentada entre os campos informativos. Apesar do uso de termos específicos de 

catalogação, as informações sistematizadas permitem ao leitor uma rápida interpretação dos 

dados apresentados. 

Seguindo as normas da elaboração desta publicação não foi possível anexar o 

catálogo. Futuramente, o catálogo se encontrará disponível no endereço eletrônico 

https://martinianoribeirob.wixsite.com/catalogo, página que foi desenvolvida para este fim. 

Ao término da proposta, acreditamos ser possível organizar e levantar dados acerca de todas 

as obras compostas pelo compositor, de forma a gerar informações relevantes acerca de 

Martiniano Ribeiro Bastos, contribuindo não somente para os interessados no estudo do 

compositor sanjoanense, mas também de toda a música histórica em Minas Gerais. 

Acreditamos que, assim como foi possível a catalogação das obras de Ribeiro Bastos partindo 

deste modelo proposto, o mesmo possa ser aplicado a outros compositores, necessitando 

adaptações do modelo conforme as necessidades de cada repertório. 
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ACERVO MAESTRO CHICO ANICETO: RELATO DESCRITIVO 

APÓS INCORPORAÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL PERTENCENTE 

A ONOFRE ANICETO 

Domingos Sávio Lins Brandão
43

 

Aline Azevedo
44

 

RESUMO: 

O maestro Francisco Solano Aniceto (1886-1972), popularmente conhecido como Chico Aniceto, natural de 

Piranga, Minas Gerais, desenvolveu profissionalmente atividades como regente, compositor, professor e alfaiate. 

Chico Aniceto reuniu um precioso acervo de manuscritos musicais que, após sua morte, foi preservado por seus 

familiares e posteriormente doado à Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (2004). 

Pertencem ao acervo uma diversidade de poéticas (ou estilos musicais), originais e cópias de obras de 

reconhecidos compositores como Emerico Lobo de Mesquita (1746-1805), Manoel Dias de Oliveira (1738-

1813), João de Deus de Castro Lobo (1797-1832), Jerônimo de Souza Lobo (fl. 1780-1810), Padre José Maurício 

Nunes Garcia (1767-1830), do próprio maestro Chico Aniceto, além de outros inéditos para o cenário da música 

brasileira como, por exemplo, Manoel Camelo Carlos Jorge Mendonça, Cândido Soares José Gouvea, Maciota
45

, 

Mestre Moura e Mestre Carlos. O acervo abriga ainda a coleção hoje designada Caderno de Piranga
46

 e várias 

composições sacras anônimas, além de uma considerável quantidade de música do século XIX e primórdios do 

século XX para banda. Assim, com o objetivo de realizar um relato descritivo sobre o Acervo Maestro Chico 

Aniceto, este trabalho pretende destacar o processo de incorporação de novas obras ocorrido em 2013 com o 

recebimento de fundo documental pertencente a Onofre Aniceto (1931-2014), filho de Chico Aniceto, e o 

potencial desse acervo no contexto da história da música em Minas Gerais. 

Palavras-chave: Musicologia; acervos musicais; Onofre Aniceto. 

INTRODUÇÃO 

O Estado de Minas Gerais abriga um grande número de acervos musicais públicos e 

particulares que testemunham a riqueza da produção e prática musical dos últimos três 

séculos. Felizmente, esses acervos têm alcançado maior espaço nas pesquisas musicológicas 

brasileiras, aumentando assim o conhecimento dos documentos resguardados bem como 

contribuindo para o estudo de uma história da música em Minas Gerais a partir destas fontes. 

                                                           
43

 Mestre, Universidade do Estado de Minas Gerais, domingos.lins@uemg.br 
44

 Doutoranda, Universidade do Estado de Minas Gerais, aline.azevedo@uemg.br 
45

 Segundo os musicólogos Régis Duprat e Aluízio Viegas trata-se de Fortunato Mazziotti, compositor português 

de origem italiana que foi mestre-de-capela auxiliar na corte de D. João VI a partir de 1808. Entretanto, seu 

estilo arcaico e a recorrência deste nome em outros arquivos mineiros gera dúvidas em relação a esta 

informação. 
46

 Coleção da primeira metade do século XVIII designada pelo musicólogo Paulo Castagna de manuscrito de 

Piranga. Preferimos, porém, não adotar tal terminologia devido à grande quantidade de manuscritos que há no 

acervo. A denominação Caderno de Piranga nos parece especificar melhor o documento musical em questão. 
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Dentre os acervos mineiros, pretendemos destacar o Acervo Maestro Chico Aniceto, 

doado pelos herdeiros de Francisco Solano Aniceto (1886-1972) à Escola de Música da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) em 2004. Neste espólio destacam-se 

originais e cópias de obras de reconhecidos compositores como Emerico Lobo de Mesquita 

(1746-1805), Manoel Dias de Oliveira (1738-1813), João de Deus de Castro Lobo (1797-

1832), Jerônimo de Souza Lobo (fl. 1780-1810), Padre José Maurício Nunes Garcia (1767-

1830), do próprio maestro Chico Aniceto, além de outros inéditos para o cenário da música 

brasileira como, por exemplo, Manoel Camelo Carlos Jorge Mendonça (s/d), Cândido Soares 

José Gouvea (s/d), Maciota (s/d), Mestre Moura (s/d) e Mestre Carlos (s/d). O acervo abriga 

ainda a coleção designada Caderno de Piranga e várias composições sacras anônimas, além 

de uma considerável quantidade de música do século XIX e primórdios do século XX para 

banda.  

Apesar do processo de catalogação deste acervo já ter sido descrito anteriormente 

(BRANDÃO et al, 2008), em 2013 houve um processo de incorporação de novas obras a 

partir do recebimento de fundo documental pertencente a Onofre Aniceto (1931-2014), filho 

de Chico Aniceto. Assim, com o intuito de realizar o relato descritivo do conteúdo atual deste 

acervo, dando uma visão geral das obras resguardadas e sua organização, propomos iniciar o 

texto com algumas informações sobre seus produtores, Chico Aniceto e Onofre Aniceto, para 

então abordar o respectivo conteúdo do acervo, lançando uma reflexão sobre o potencial, 

paradigmas e possíveis contributos deste acervo no contexto da história da música em Minas 

Gerais, destacando particularmente a importância das bandas de música neste cenário e a 

vasta quantidade de fontes musicais para essa formação encontradas no Acervo Maestro 

Chico Aniceto. 

NOTAS SOBRE CHICO ANICETO E ONOFRE ANICETO 

O maestro Francisco Solano Aniceto (1886-1972), popularmente conhecido como 

Chico Aniceto, era filho do maestro José Aniceto da Cruz. Músicos de família originária da 

cidade do Alto do Rio Doce atuaram na cidade mineira de Piranga nos séculos XIX e XX. 

Chico Aniceto iniciou seus estudos musicais com familiares e desenvolveu ao longo de sua 

vida atividades como regente, compositor, professor, e alfaiate (BRANDÃO et al, 2008). Em 

sua carreira musical, foi professor e regente da Banda do Recorde na cidade de Alto Rio Doce 

(MG), regente do Coral da Igreja Imaculada Conceição em Ouro Preto (MG), professor e 

regente da Corporação Musical Imaculada Conceição fundada por sua família em Piranga 
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(MG) e regente da Corporação Musical Sagrado Coração, da mesma cidade. Trabalhou ainda 

como professor de música na cidade de Ubá (MG), tendo como um de seus alunos Ary 

Barroso, conforme indicado pelas pesquisas realizadas por Marco Antônio Gomes (GOMES, 

2005). 

O livro publicado por Waldemar Lins (1933) destaca particular referência ao talento 

musical e cultural dos Aniceto, no qual a qualidade da orquestra de negros e a atuação dos 

irmãos Aniceto no campo musical e também na forja, acompanhando o pai Francisco 

Rosendo da Cruz Sérvulo são motivos de destaque: 

[...] havia ali famílias cuja inteligência era extraordinária. Homens que trabalhavam na enxada, 

e que liam latim. Uma orquestra de negros (vinte e tantas figuras, todas negras) que podia 

exibir-se na capital do país. Quatro irmãos, José Aniceto, o mais velho, era regente. Tocavam 

todos os principais instrumentos: piano, flauta, violão, violino, todos os de metal, mas, com 

perfeição, verdadeiros maestros. Esses homens não eram apenas músicos: sabiam bastante o 

português e um tanto o latim! Aos domingos e dias de festa, vestiam com rigor relativo, 

sempre deram o completo respeito e recebiam esse tratamento. E, no entanto, para viverem, 

iam todos os quatro, com o velho pai (Francisco Rosendo da Cruz Servulo) para a forja de 

ferreiro, fazer enxadas, foices, ferraduras, farragens de carro, trabalho esse que lhes dava – não 

há dúvida – recursos mais que suficientes para viver folgado. (LINS, 1933, p. 120) 

Outra função exercida pelo maestro e de extrema importância para a propagação do 

seu trabalho, foi sua atividade como compositor e copista, seguindo a tradição dos mestres 

músicos vinda desde o século XVIII. Foram particularmente através das cópias manuscritas 

que a música mineira dos séculos XVIII e XIX chegou aos nossos dias, em cujas atividades, o 

maestro Chico Aniceto reuniu manuscritos formando um precioso acervo de fontes musicais. 

Este conjunto de documentos foi preservado por seus familiares após sua morte (1972) e 

posteriormente doado à Escola de Música da UEMG (2004), onde os documentos passaram 

por um processo de higienização, acondicionamento e catalogação, sendo que o trabalho de 

digitalização e edição das obras tem sido constante. 

Em 2013 uma nova remessa de fontes musicais foi doada à Escola de Música da 

UEMG, sendo este grupo de documentos provenientes de Onofre Aniceto, filho do maestro 

Chico Aniceto. Onofre Ferreira Aniceto, natural de Piranga, nasceu no dia 01 de dezembro de 

1931 e faleceu no dia 18 de abril de 2014. Estudou música com seu pai e ingressou na Polícia 

Militar de Minas Gerais onde, durante certo período de sua carreira, serviu como músico 

trompetista da Banda do Nono Batalhão em Barbacena, Minas Gerais. Foi professor de 

música e regente da Corporação Musical Santa Cecília de Piranga, da Banda Nossa Senhora 
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das Graças em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, e lecionou em Porto Firme (MG) e 

Monsenhor Isidro (Distrito de Itaverava, Minas Gerais)
47

. 

O processo de catalogação dos documentos pertencentes ao fundo documental 

proveniente de Onofre Aniceto alterou de forma significativa o Acervo Maestro Chico 

Aniceto, pois além da incorporação das novas obras, esse processo motivou a revisão da 

organização anterior que, apesar de mantida de forma geral, sofreu pequenas alterações com a 

criação de novas categorias e junção de outras, de forma a torná-lo mais orgânico e acessível à 

pesquisas. Nesse sentido, percebemos a necessidade de compreender os acervos musicais não 

como algo estático ou definitivo, mas como organismos que, ao longo do tempo, vão sofrendo 

alterações e promovendo novas reflexões. 

O CONTEÚDO E CATEGORIZAÇÃO DO ACERVO 

As obras do Acervo Maestro Chico Aniceto encontram-se agrupadas de acordo com o 

gênero musical, função musical ou tipo de documento. Nesse sentido, o acervo encontra-se 

atualmente dividido em vinte e sete categorias
48

 (ver tabela 1), cada uma contendo variados 

números de pastas e envelopes, de forma a acomodar as fontes sem prejuízo à sua integridade. 

Abaixo apresentamos as categorias, a quantidade de itens de cada uma delas e descrição do 

conteúdo das mesmas. 

Tabela 1 - Subdivisão em categorias e quantidades de itens do Acervo Maestro Chico 

Aniceto 

 
                                                           
47

 Agradecemos a colaboração de Antônio Aniceto pelas informações referentes às atividades de seu pai, o 

maestro Onofre Aniceto. 
48

 O processo inicial de catalogação do acervo e as referências usadas neste processo estão descritas no artigo 

Descrição do Processo de Catalogação do Acervo Chico Aniceto (BRANDÃO, et al, 2008). 

Vários (VAR)

Te Deum (TED)

Responsórios Fúnebres (RES)

Peças Instumentais não religiosas variadas (PIV)

Músicas Instrumentais Impressas (MRI)

Motetos (MOT)

Métodos e Estudos (MET)

Ladainhas (LAD)

Fragmentos (FRA)

Domine (DOM)

Dobrado (DOB)

Credo (CRE)

Caderno de Piranga (CAP)

Álbum de Música (ALM)

5 
67 

5 
43 

2 
41 

78 
10 
10 

19 
12 

76 
14 

66 
19 

45 
234 

10 
18 

7 
177 

58 
17 
16 

1 
53 

22 
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● Álbum de Música (ALM): contém obras impressas que foram encadernadas com as 

iniciais “M.A.O”. Não há data das obras e a maior parte delas é para piano, sendo apenas 

três para canto e piano. 

● Cânticos e Canções (CAN): a maioria das obras desta categoria não apresenta indicação 

do compositor. Algumas trazem indicação de copista e datas. Neste conjunto de 

documentos, os dois com datas mais antigas registradas nas fontes é Lascia Mi (copiado 

por Maria Magdalena de Mello, 1850) e Salve Ritta (copiado por Marciano de Magalhães 

Canavezes, 1867). Nesta categoria há ainda uma peça identificada pelo musicólogo Paulo 

Castagna como sendo de João de Deus de Castro Lobo49. 

● Caderno de Piranga (CAP): caderno de manuscritos musicais considerado um dos mais 

antigos do Brasil sendo, provavelmente, da primeira metade do século XVIII. A análise 

das peças que fazem parte do Caderno de Piranga mostra que a maioria era destinada para 

os rituais da Semana Santa. Constatou-se que as obras foram registradas em 56 folhas de 

papel cartorial, onde as pautas musicais foram desenhadas através de uma régua própria 

para tal finalidade. Verificamos que as obras foram escritas para serem executadas por 

quatro cantores, sendo que o tiple (soprano) e tenor estão anotados nas folhas do lado 

esquerdo e as vozes do altus e do bassus nas páginas ao lado. A grafia musical apresenta 

características típicas da maneira de escrever do século XVII, apresentando sinais 

musicais, notas e pausas registradas de maneira arcaica. Algumas obras foram escritas 

utilizando a técnica polifônica imitativa, com seções homofônicas. Observamos ainda o 

emprego da notação mensural (sem barras de compasso) e uma oscilação entre os idiomas 

modais e o tonais, típica da produção religiosa contra reformista ibérica. 

● Concertos, óperas e sinfonias (COS): contém cópias de partes de obras de compositores 

como W. A. Mozart, Giuseppe Verdi e Carlos Gomes. A data mais antiga registrada nesta 

categoria é 1852 e refere-se a uma parte vocal da ópera Cláudio – Terceto Nell Opera
50

 

do compositor Mercadante
51

. 

● Credo (CRE): neste gênero destacamos as obras de Jeronymo de Souza, Padre João de 

Deus, Joaquim de Paula Miranda e Mestre Cândido, com cópias que vão de 1882 a 1908. 

                                                           
49

 Trata-se da obra Ecce Sacerdos Magnus, copiada por Adelaide Vidigal Dias (Piranga 18/07/1921), Francisco 

Aniceto (18/04/1925) e Helvésio Gomes (01/08/1962). A identificação foi realizada em visita do musicólogo ao 

Núcleo de Acervos da Escola de Música da UEMG no dia 22 de fevereiro de 2013. 
50

 Seria a ópera Elisa e Cláudio (1821) de Saverio Mercadante? 
51

 Em tempo, alertamos que optamos por utilizar o nome dos compositores, copistas, nome de obras e lugares da 

mesma forma como registrado nas fontes resguardadas no acervo. 
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Chamamos atenção ainda para o Credo de Maciota: seria uma obra do compositor 

Fortunato Mazziotti
52

? 

● Dança (DAN): esta categoria contém obras impressas e manuscritas dos gêneros samba, 

fox-trot, tango, maxixe, polka, quadrilha e rumba, dentre outros. As datas registradas vão 

do final do século XIX até meados do século XX. 

● Dobrado (DOB): nesta categoria encontram-se a maior quantidade de obras deste acervo. 

As denominações das peças evocam diversas situações e personalidades como, por 

exemplo: a) Fenômenos da natureza: Alvorada (compositor não identificado, s/d) e 

Primavera (de compositor não identificado, copiado por Chico Aniceto, Ouro Preto, 

18/09/1933); b) Homenagem a personalidades: Silviano Brandão (compositor não 

identificado, copiado por Paschoal, 28/02/1902) e Santos Dumont (compositor não 

identificado, copiado por Manuel Florentino Costa); c) Exaltação do ofício: Ser músico é 

ser artista (S. B. Barros, copiado por Pedro Lúcio da Cruz, J.L.D., Piranga, 02/12/1937); 

d) Reverência a uma instituição: União operária (Damião Maia, Juiz de Fora, 

29/12/1906); e) Sentimentos nostálgicos: José Aniceto Sérvulo (Vicente Aniceto Sérvulo, 

São Paulo, 22/01/1933) e Saudades de Alto do Rio Doce (Francisco Aniceto, Alto do Rio 

Doce, 05/07/1937); f) Datas comemorativas: Abolicionista (compositor não identificado, 

s/d) e Treze de Maio (Otaviano Silva, Villa de Sta. Quitéria, 13/05/1905); g) Elogio: 

Cerveja Bohemia (copiado por Astolpho S. de Oliveira, 25/02/1921; e “Nemzinho” – 

Cajuru, 25/02/1927). Para um maestro negro, que seria descendente de músicos escravos 

libertos por D. Pedro II, os dobrados Abolicionista e Treze de Maio não teriam uma 

representatividade especial? Destacam também os dobrados José Aniceto Sérvulo, uma 

homenagem ao pai de Chico Aniceto e Saudades do Alto do Rio Doce, um louvor à 

cidade natal dos primeiros Aniceto emigrados para Piranga. 

● Documentos Diversos (DOC): fazem parte desta categoria recortes de jornais, cadernos 

de contas, envelopes, recibos e um caderno de medidas, fruto da atividade profissional 

como alfaiate exercida por Chico Aniceto. 

● Domine (DOM): a maior parte das obras desta categoria não apresenta identificação de 

autoria. Destaca-se, porém, o Domine Adjuvandum (Ré maior, 4/4) identificado pelo 

musicólogo Paulo Castagna como sendo de autoria de João de Deus de Castro Lobo.
53

 Há 

registro de diversas cópias desta obra com as seguintes identificações: Antônio Basílio 

                                                           
52

 Ver nota de rodapé número 45. 
53

 Identificação realizada em visita do musicólogo Paulo Castagna ao Núcleo de Acervos da Escola de Música da 

UEMG no dia 22 de fevereiro de 2013. 
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Celestino Plamplona (11/02/1876), Enneraldo Helmindo Boaventura (01/09/1876), 

J.B.C.[?] (12/09/1876), Honorato André de Magalhães Canavezes (Piranga 08/09/1876), 

Raymundo Ferreira de Mesquita (26/09/1876 e 16/12/1915), Antônio Lúcio da Cruz 

Sérvulo (Alto Rio Doce, 29/08/1938), Maria Martha Lopes (02/12/1940, 1946) e 

Francisco Aniceto (30/10/1964). 

● Fantasia (FAN): fantasias compostas a partir de trechos de óperas como La Sonambula 

(compositor Ernesto Cavallini, copiado por José Luis[?], Guaraciaba 21/01/1927), Les 

Huguenots (copiado por Camara, Octavio Martins M. Franca e Olavo da Fonseca,) e Sur 

La Norma (compositor Bellini). As cópias datam do final do século XIX até meados do 

século XX.  

● Fragmentos (FRA): esta categoria foi criada na etapa de incorporação do fundo 

documental proveniente de Onofre Aniceto, pois constatou-se grande número de fontes 

musicais das quais não era possível obter informações suficientes para identificação de 

uma obra, gênero musical ou compositor. O processo de identificação de fragmentos foi 

essencial nesta nova configuração do acervo, pois, nesse processo, foram identificadas 

partes de outras obras que até então estavam incompletas como, por exemplo, o Credo de 

Maciota citado anteriormente. 

● Hinos (HIN): nesta categoria encontramos hinos para as mais diversas funções sociais 

(religiosas, civis etc). Dentre os hinos o que apresenta data mais antiga registrada na fonte 

musical é o Responsório 1º de Sta. Cecília, sem indicação de autoria, copiado por 

Joaquim Navais e José Sebastião de P[?]. São registradas as seguintes datas: Piranga – 

06/10/1885, 11/11/1921, 09/11/1922, 01/02/1904, 09/11/1905, 1899[?]. Destaca-se que 

este responsório pertence ao fundo do maestro Onofre Aniceto e foi editado por 

Domingos Sávio Lins Brandão, Guilherme Matozinhos e Juliana Calijorne, tendo sido 

apresentado recentemente pela Orquestra Minas Barroca (13/09/2017)
54

. 

● Ladainha (LAD): a data mais antiga registrada em fontes dessa categoria é do 

compositor Joaquim de Paula, com data de 08/10/1882. Encontramos ainda neste 

conjunto de documentos uma ladainha do compositor Jeronymo de Souza Lobo copiada 

por Antônio Lúcio da Crus Servulo com as seguintes datas: Piranga 12/04/1901, 

05/12/1906, Alto Rio Doce 27/01/1902. Destacamos também a Ladainha Antônio de 

Meneses de autoria de Francisco Aniceto (Alto Rio Doce, 04/06/1937). 
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● Marcha (MAR): neste gênero identificamos marchas para variadas situações, como 

marchas fúnebres, cívicas, homenagem a personalidades etc. Dentre as marchas 

chamamos atenção para a Grande Marcha Triumphal Civilização Mineira, editada pela 

Imprensa Oficial de Minas Gerais em 1930. 

● Métodos e Estudos (MET): contém cadernos de estudo de teoria musical, métodos para 

violino, piano e músicas populares cifradas. 

● Missa (MIS): consta no catálogo setenta e nove missas, dentre as quais destacam-se obras 

dos compositores Francisco Manuel da Silva, Pe. João de Deus de Castro Lobo e José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. A cópia mais antiga data de 1881: Missa de 

Martiniano Ribeiro (Kyrie; Gloria; Laudamus te; Gratias; Benedictus; Agnus Dei; Qui 

tolis; Suscipe; Cum Sancto). 

● Motetos (MOT): dentre os motetos identificamos dois com maior número de copistas e 

datas registradas. São eles: Plorans Ploravit
55

 (copistas: Marciano de Magalhães 

Canavezes, José Aniceto, Honorato Magalhães Canavezes, José Baptista da Cruz, 

Francisco Aniceto, Amado Cândido, Maria da Conceição Maciel, Maria Aniceto Maciel, 

Antônio Lúcio da Cruz Sérvulo; datas: 18/02/1872, 03/09/1882, 03/1890, 21/11/1895, 

Piranga 01/03/1913, 14/03/1925, 28/03/1928, 20/03/1945, 28/03/1950, 03/1961) e 

Domine Adadejuvandum (copistas: Francisco Aniceto, Antônio Lúcio da Crúz Servulo; 

Maria Martha Lopes; Saturnino Lúcio da Cruz; datas: Piranga 18/10/1915; 2[?]/[?]/1946; 

30/10/1964; 02/12/1940; 06/[?]/1943; 16/06/1942; Jan/1962; 28/[?]/1953; 30/09/1988; 

13/09/1917; Alto do Rio Doce 29/08/1968).  

● Maria (MRA): esta categoria abriga diversas obras de devoção a Nossa Senhora como 

cânticos para coroação, cânticos para o mês de Maria e novenas. Destacamos as obras 

Ave Maria composta por José Aniceto (copiado em Piranga, 1955) e Ave Maria de 

autoria de Francisco Aniceto (Piranga, 03/10/1944). 

● Músicas Instrumentais Impressas (MRI): as obras pertencentes a esta categoria fazem 

parte do fundo proveniente do maestro Onofre Aniceto e são majoritariamente para vozes 

e piano. 
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● Passo doppio (PAS): nesta categoria encontramos obras para as mais diversas 

circunstâncias com cópias provenientes de cidades como Tombos, Piranga e Conselheiro 

Lafayette
56

. 

● Peças Instrumentais não religiosas variadas (PIV): trata-se de obras a diferentes 

formações de conjuntos instrumentais, sendo a maior parte escrita para bandas de música. 

● Piano (PNO): partituras impressas de compositores como Lorenzo Fernandez, Celeste 

Jaguaribe de M. Faria, Johannes Brahms, Barrozo Netto, Franz Schubert, Richard 

Wagner, Emmanuel Chabrier, Ludwig van Beethoven e Manoel Joaquim de Macedo. 

● Responsórios Fúnebres (RES): no acervo há apenas dois responsórios fúnebres: o 

Memento (autor não identificado; cópia de S.J. e S.C.P. Navaes; Piranga, 17/12/1903), e 

Subvenite Sancti dei Baixa 4 Vozes (compositor não identificado; cópia de M.R.B.; 

Espera, 22/02/1891). 

● Semana Santa (SSA): entre as obras para Semana Santa encontramos peças de 

compositores como Mestre Carlos, Pe. José Maria Xavier, Manoel Dias de Oliveira, José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e Manuel Camelo Carlos Jorge Mendonça. Destaca-

se que nesta categoria encontramos obras da primeira metade do século XIX, a exemplo o 

Tractos a Quatro com Volinos, viola, flautas, trompas e basso (João de Deus de Castro 

Lobo / Jerônimo de Souza Lobo) com data de 1821, o Populemeus (Modesto) com data 

de 13/04/1842 e Tractos para Sexta-feira Santa (autor não identificado) com data de 

31/01/1844. Cabe ainda destacar os Ofícios para Quarta-feira, Quinta-feira e Sexta-feira 

de Trevas de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita copiadas em 1851 sendo, portanto, 

um dos mais antigos exemplares destas obras.  

● Te Deum (TED): são encontrados cinco obras desse gênero entre as quais destaca-se o Te 

Deum com indicação de autoria de Pe. José Maria Xavier, José Joaquim Corrêa e 

Francisco Manuel. O manuscrito indica que a cópia foi feita primeiro por José Aniceto 

(1880) e, posteriormente, por Francisco Aniceto (1942). Chama atenção a indicação de 

autoria para três compositores: teria esta peça sido feita a partir de uma junção de 

variadas obras dos compositores indicados? 

● Valsa (VAL): grande parte das valsas não tem autor identificado. A obra com registro de 

data mais antiga nessa categoria é Marcante, de autoria de Marcos dos Passos (copiada 

por Antônio Vieira R. Pinto, Santa Quitéria 06/03/1882). Destacamos ainda que há uma 

valsa com autoria de Francisco Aniceto intitulada Zizi (Alto Rio Doce, 15/04/1937). 

                                                           
56

 Grafia semelhante ao manuscrito. 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

105 

● Vários (VAR): nesta categoria encontramos cinco peças: Jaculatória (autor não 

identificado; cópias de Lúcio e Francisco Aniceto; Piranga 11/07/1912, 20/10/1933), 

Magnificat (autor não identificado; cópias de Antônio Lúcio da Cruz Sérvulo, Francisco 

Aniceto; Piranga 19/03/1922, Alto Rio Doce 03/1937), Melodrama (autor não 

identificado; cópias de A.B.C., Francisco Aniceto; Piranga 16/02/1906, 1909, 

22/11/1915), Quarteto Damásio (Duarte J. Pinto [?]; cópias de Duarte J. Pinto, 

Raymundo Antônio de Souza; Manhuassu
57

, 16/10/1912), e Stabat Mater (autor e copista 

não identificados; 01/04/1926). 

A catalogação inicial, anterior à incorporação do fundo documental de Onofre 

Aniceto, apontava um total de seiscentos e noventa peças, sendo cento e oitenta e nove peças 

sacras e quinhentas e uma peças não sacras (BRANDÃO et al, 2008, p. 13). Atualmente são 

identificados mil cento e vinte e cinco itens, considerando não só as obras identificadas, mas 

também os documentos diversos (recortes de jornais, cadernos de contas, envelopes avulsos 

etc.) que somam sete itens e os fragmentos de fontes musicais que não haviam sido listadas na 

catalogação anterior, que correspondem a duzentos e trinta e quatro itens. Considerando 

apenas a quantidade de obras identificadas, podemos perceber que a incorporação do fundo 

documental Onofre Aniceto acrescentou cento e noventa e quatro peças ao montante 

anteriormente catalogado. Pondera-se que a incorporação deste fundo trouxe um 

enriquecimento ao Acervo Maestro Chico Aniceto, pois demonstra o repertório que continuou 

a ser tocado durante sua geração e também a entrada de outras obras no repertório das bandas 

em que atuou. Ressaltamos que o processo de catalogação desse material não foi encerrado, 

restando ainda quatro pastas com obras e documentos diversos a serem identificados, onde 

encontramos fontes musicais no início do século XX, fotocópias de fontes musicais e 

cadernos de anotações, como o Rocambole e as galés de Toulon, onde o autor, Joaquim 

Navaes, dá instruções de como se dança determinada quadrilha. O processo de identificação e 

catalogação do fundo documental Onofre Aniceto conta atualmente com apoio do Programa 

Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, programa 

através do qual é mantido um bolsista de iniciação científica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se que, tendo realizado sua formação musical e atuação profissional em bandas 

de música, Chico Aniceto e Onofre Aniceto formaram um acervo de fontes majoritariamente 

destinadas a esta formação. Tendo em vista esta expressiva quantidade de obras para bandas 

propomos, a título de considerações finais, refletir sobre a importância destas corporações no 

cenário musical em Minas Gerais e, consequentemente, o potencial deste acervo em um 

contexto de pesquisas sobre a história da música no Estado. 

As bandas de música, estas centenárias corporações musicais, tiveram e continuam a 

ter uma importância ímpar para nossa história musical, sendo em muitas cidades interioranas 

a única opção de formação e ensino musical junto à população. As bandas de música sempre 

estiveram presentes, em Minas Gerais, participando ativamente de vários acontecimentos 

festivos, fúnebres, religiosos e civis e é neste Estado que encontramos o maior número dessas 

agremiações musicais. 

Em nosso cenário artístico, importantes instrumentistas, sobretudo os de instrumentos 

de sopro, tiveram como primeiros professores os mestres de banda, tal qual a formação do 

músico no século XVIII: a relação direta entre o mestre e seus discípulos, sem a mediação de 

uma instituição escolar. O pianista e professor Paulo Sérgio Malheiros dos Santos define o 

papel destes partidos de música como guardiãs da cultura e como formadores de músicos: 

Na história da música mineira, as associações das Bandas Musicais ocupam um lugar 

privilegiado. Em muitas cidades, e por longo tempo, elas foram as responsáveis exclusivas pela 

atividade musical do município, acumulando funções religiosas, cívicas e de entretenimento 

social. As bandas tocavam em procissões, em paradas militares, em festas escolares, tornando-

se importante campo de trabalho para os músicos profissionais. Seus maestros exerciam o 

fundamental papel educativo de alfabetizar musicalmente vários jovens e de formar 

instrumentistas de bom nível. (SANTOS, 2007, p. 145) 

Já nos primórdios do período colonial, as bandas de música atuavam como agentes 

civilizatórios e enaltecedores de autoridades. O viajante francês Pyrard de Laval, presenciou 

em 1610 em um engenho, um concerto de uma banda com vozes e instrumentos, formada por 

trinta escravos, que era regida por um francês provençal (TAUNAY, 1923, p. 256-257). 

Podemos citar também as expedições colonizadoras realizadas pelo sertão mineiro, 

comandadas pelo senhor mestre-de-campo, regente e Guarda-Mor Inácio Correia Pamplona 

(1769) que levava consigo uma banda de música, formada por com nove homens negros, 

sendo sete de condição cativa, e um homem livre branco, para que os expedicionários 

pudessem, dentre outras funções que a música viesse desempenhar, caminhar ao som da 
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marcha de tambores, trompas e flautas (SOUZA, 1996). Nos séculos XIX e XX, esta 

formação ainda persistia em Minas Gerais, já que as organizações musicais mantinham coral e 

conjunto instrumental, como a Banda de Música Imaculada Conceição e seu Coral Nossa 

Senhora da Conceição, regidas por Chico Aniceto. As obras religiosas para banda e vozes do 

Acervo Maestro Chico Aniceto nos permite visualizar bem esta cooperação. 

Ainda faltam maiores pesquisas da História Social da Música em relação a estas 

tradicionais organizações musicais, guardiãs de preciosos documentos musicais, que com a 

Nova Musicologia tende a se modificar. Suzel Ana Reily com relação a esta questão, assim se 

expressou: 

Com efeito, as bandas ocupam um espaço intermediário, tanto musical como socialmente 

falando, e assim escapam dos domínios tradicionais de investigação de diversos campos da 

pesquisa musicológica. Atualmente, contudo, as musicologias estão se voltando ao 

questionamento de seus pressupostos e discursos, o que está promovendo uma aproximação 

cada vez maior das diversas áreas do estudo da música vemos na dita “Nova Musicologia” 

(New Musicology) um crescente reconhecimento das contribuições da etnomusicologia e dos 

estudos da música popular; a etnomusicologia, por sua vez, vem expandido suas fronteiras para 

englobar as questões sociológicas da música erudita bem como da música popular 

industrializada. (REILY, 2008, p. 23) 

Há de salientar que em Minas, as bandas de música participam de maneira marcante 

das celebrações religiosas, executando valioso repertório dos tempos coloniais e do século 

XIX preservado em partituras, passadas de geração para geração. Durante o século XIX, 

como até os nossos dias, o ambiente da banda de música civil possibilita a aproximação entre 

as várias culturas, proporcionando a influência mútua de diferentes gêneros musicais. No 

século seguinte, as bandas eram contratadas para tocar nas casas de ópera, animar saraus e 

serenatas e, especialmente, em cerimônias religiosas. Este é um motivo que fizeram com que 

as bandas de música se tornassem as principais guardiãs do repertório dos séculos XVIII e 

XIX, transmitidas de geração em geração como no caso da família Aniceto. Nesse sentido, 

salienta-se que o Acervo Maestro Chico Aniceto tem grande potencial para estudos sobre a 

história da música em Minas Gerais, marcadamente pela grande quantidade e variedade de 

obras escritas para bandas de música. Esperamos que a descrição apresentada nesse trabalho 

possa contribuir para futuras pesquisas que tenham como cerne esse repertório tão 

significativo em nossa história. 

REFERÊNCIAS 

BRANDÃO, Domingos Sávio Lins et al. Descrição do processo catalogação do Acervo Chico 

Aniceto. Revista Modus, NULL, v. 6, p. 9-17, 2008. Disponível em http://intranet.uemg.b 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

108 

r/comunicacao/arquivos/PubLocal172P20120525075306.pdf. 

GOMES, M. A. Piranga: Palavras negras em Lavras Novas. Mariana: Gráfica Mariana, 

2005.  

LINS, W. Homens de Fibra. Rio de Janeiro: Estabe Graph Canton & Reile, 1933.  

REILY, S. A. Bandas de sopro: um diálogo transcultural. Anais do I seminário do Museu da 

Inconfidência. Ouro Preto: Museu da Inconfidência, 2008. 

SANTOS, P. S. M. DOS. Pra ver a banda passar. Revista da Academia Mineira de Letras, v. 

XLV, 2007. 

SOUZA, L. DE M. E. Violência e práticas culturais no cotidiano de uma expedição contra 

quilombolas Minas Gerais, 1769. In: REIS, JOÃO JOSÉ & GOMES, F. DOS S. (Org.) 

Liberdade por um fio: História dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996. 

TAUNAY, A. D‟ESCRAGNOLLE. Na Bahia colonial. Lisboa: [s.n.], 1923. 

  



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

109 

IMPRESSOS MUSICAIS EM GOIÁS E O ACERVO BALTHASAR DE 

FREITAS 

Rodrigo Alves da Silva
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RESUMO: 

Esta comunicação apresenta uma pesquisa de mestrado em andamento que visa estudar a série Música Impressa 

do acervo do maestro Balthasar de Freitas (1870-1936) de Jaraguá, Goiás. O objetivo é determinar as principais 

características dos itens que compõe este corpo de documentos musicais, tais como: gêneros, formações 

instrumentais, compositores, casas editoriais, entre outras. Com esses dados pretende-se resgatar a história dos 

impressos musicais em Goiás, identificando os agentes envolvidos (editores, comerciantes, intérpretes e 

público), os locais e as ocasiões em que esse repertório era executado. Para alcançar o objetivo será elaborado 

um catálogo das obras da série que apresentará um conjunto de elementos descritivos que incluirá códigos de 

identificação e descrição individual dos documentos, com informações como: nome, origem e período em que 

viveu o compositor; gênero atribuído; formação instrumental; casa editorial; numeração de chapa; local de 

publicação e estado atual do material. Os resultados iniciais mostram que a série Música Impressa do acervo 

Balthasar de Freitas é constituída de cento e vinte obras musicais, sendo a maioria danças de salão, divididas em 

vários gêneros, mas também há algumas marchas e música sacra. Este estudo visa colaborar com a história da 

música em Goiás e a história da música impressa no Brasil. Além disso, pretende contribuir com a organização, 

manutenção e divulgação do acervo Balthasar de Freitas, atualmente uma das principais testemunhas do passado 

musical de Goiás. 

Palavras-chave: Arquivos Musicais; Acervo Balthasar de Freitas; Música Impressa; Catalogação; História da 

Música em Goiás.  

INTRODUÇÃO 

A musicologia histórica sobre o Brasil tem se desenvolvido significativamente desde 

os primeiros estudos sobre música colonial mineira realizados por Curt Lange na década de 

1940. De acordo com Pinto (2010, p. 1), seguindo os passos de Francisco Curt Lange, 

pesquisadores como Cleofe Person de Mattos, José Maria Neves e Régis Duprat, entre outros, 

não só contribuíram para o aumento do foco das pesquisas sobre música em Minas Gerais, 

como também contribuíram com estudos sobre a música de outras regiões do Brasil, como 

Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste. 

Estes estudos histórico-musicais se basearam em manuscritos produzidos durante os 

séculos XVIII e XIX, pois a música do período colonial e grande parte da música do período 
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imperial circulava inteiramente em manuscritos. Segundo Neves (1997, p. 11), a proibição do 

estabelecimento da imprensa no Brasil e a restrição na importação de livros fizeram com que 

os únicos textos que geralmente circulassem em forma impressa durante o período colonial 

fossem cartilhas, tabuadas e catecismos. Assim, compositores, instrumentistas e cantores 

faziam uso apenas de manuscritos. 

No entanto esta situação começou a se alterar com o estabelecimento da corte 

portuguesa no Brasil em 1808. No mesmo ano foi criada a Imprensa Régia e com esse 

acontecimento, a impressão passou a ser permitida no Brasil. As primeiras oficinas que 

imprimiram música surgiram no Rio de Janeiro, por volta de 1830. Estes estabelecimentos 

também se incumbiam de editar e vender músicas. Entre tais estabelecimentos, destacam-se 

os de João Bartolomeu Klier, Victor Préalle e Isidoro Bevilacqua. A produção destas firmas 

era variada, abrangendo árias de ópera, música para piano solo e canto e piano, modinhas, 

valsas, contradanças, lundus, métodos para instrumentos, entre outras (PEQUENO, 1998, p. 

370-371). Estas firmas utilizavam predominantemente três técnicas de gravura: a gravura em 

metal, a litografia e a zincografia. A gravura em metal, chamada no Brasil de “talho-doce”, é 

uma técnica que consiste em talhar, rasgar ou corroer a superfície de chapas de metal através 

de instrumentos cortantes ou através de substâncias corrosivas. Na litografia é utilizada uma 

pedra de calcário como suporte. A zincografia é uma variante da litografia (LEME, p. 129, 

137 e 151). 

Muitas partituras eram publicadas em periódicos que circulavam principalmente no 

Rio de Janeiro do século XIX, a exemplo, o Jornal das Famílias. Tal periódico oferecia 

“informações sobre poesia, moda [...] e vasto repertório musical para piano, canto/piano e 

algumas peças para órgão, com as partituras impressas por diferentes firmas, todas francesas” 

(ZAMITH, 2011, p. 21-22). 

Além da impressão nacional, o Brasil importou uma quantidade bastante significativa 

de música impressa no decorrer do século XIX. Segundo Devriès-Lesure (1995, apud 

ZAMITH, 2011, p. 24), o Brasil importou da França, entre 1827 e 1836, 5.297 kg de edições 

musicais francesas; entre 1837 e 1846, 6.506 kg; e entre 1847 e 1856, 7.888 kg. De acordo 

com cálculos da autora: “o Brasil comprou em média 3,5% das exportações francesas, e entre 

1848 e 1849, ela identificou aumento notável de exportação, 1470 kg chegando a 5% e 7,8%, 

o que o leva para a terceira posição no ranking geral”. 
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Toda essa produção e importação de música impressa está relacionada ao processo, 

descrito por Duprat (2001, p. 252-253), de secularização da vida social no Brasil durante o 

século XIX e primeiras décadas do século XX. Segundo Volpe: 

A secularização da vida social no Brasil durante o século XIX deu origem a novos espaços de 

criação musical, tanto públicos como privados, que impeliram o desenvolvimento de uma 

ampla gama de atividades de apoio. No Rio de Janeiro, a capital imperial, a propagação de 

sociedades musicais, concertos públicos, saraus e temporadas regulares de ópera criaram um 

novo público entre os aristocratas, gradualmente alcançando a classe média, que era 

extensivamente engajada no fazer musical privado (VOLPE In: ILLIANO; SALA, 2010, p. 

441, tradução nossa)
60

.  

A impressão musical, que durante a maior parte do século XIX era uma atividade 

exclusiva da cidade do Rio de Janeiro, começou a alcançar outras regiões do Brasil nas 

últimas décadas do século XIX e no início do século XX. Em meados do século XX, São 

Paulo se destaca e se torna o principal centro impressor do Brasil (PEQUENO, 1998, p. 376). 

No entanto, a partir da segunda metade do século XX, a impressão musical entra em processo 

de declínio, seguindo o próprio declínio da execução musical através de partituras 

(CASTAGNA, 2008, p. 7). 

Esses dados apontam para a importância que os impressos musicais tinham no meio 

social brasileiro no século XIX e primeira metade do século XX, e mostram que havia um 

mercado consumidor ativo. Contudo, a literatura sobre impressos musicais ainda é escassa, 

principalmente quando comparada à literatura que tem como foco o estudo de manuscritos 

musicais. Tal situação é ainda mais insatisfatória quando se trata de outras regiões do Brasil, 

como Goiás. 

Ao consultar a literatura sobre música em Goiás, verificou-se registros sucintos sobre 

a presença de impressos musicais no Estado. Mendonça (1981, p. 39) relata a criação de um 

movimento na Cidade de Goiás intitulado Edição Goyana, “realizado com o fito de imprimir 

e divulgar obras musicais de autores goianos”. Este movimento foi idealizado pelo músico 

goiano Edilberto Santana e a edição foi realizada em São Paulo pela editora Irmãos Vitale em 

1930. Nessa edição constam músicas do próprio Edilberto Santana e de outros compositores 

goianos, como Joaquim Édison e João Pirahy. Praticamente todas as obras que formam a 

Edição Goyana têm a colaboração literária do Dr. Inácio Xavier da Silva, que usava o 
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“The secularization of social life in Brazil during the nineteenth century gave rise to new spaces of music 

making, both public and private, which impelled the development of a wide range of supporting activities. In Rio 

de Janeiro, the Imperial capital, the spreading of music societies, public concerts, saraus, and regular operatic 

seasons created a new public among the aristocrats, gradually reaching the middle class, which was extensively 

engaged in private music making” (VOLPE In: ILLIANO; SALA, 2010, p. 441). 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

112 

pseudônimo de Iamerô. Vieira (2013, p. 41) chama a atenção para o fato de que “tal dado 

constitui um dos poucos registros sobre movimentos de divulgação e impressão de músicas 

citados na bibliografia sobre música na antiga capital, Cidade de Goiás”. Além da Edição 

Goyana, Mendonça (1981, p. 56) cita também a impressão do dobrado Dr. Xavier d’Almeida, 

do Mestre Braz de Arruda, pela “Casa Lyra – Editora – Av. Central nº 161”. 

Estes registros mostram que houve circulação de música impressa em Goiás no 

passado e que os impressos musicais desempenhavam algum papel na sociedade goiana 

daquela época, atestando, assim, a necessidade da realização de pesquisas focadas neste tema. 

Uma das formas para se desenvolver esta área é o estudo de acervos musicais goianos que 

contenham impressos musicais. Um destes acervos é o pertencente à família Ribeiro de 

Freitas, conhecido como Acervo Balthasar de Freitas, hoje depositado no Laboratório de 

Musicologia Braz Wilson Pompeu de Pina Filho localizado na Escola de Música e Artes 

Cênicas da Universidade Federal de Goiás. 

O ACERVO BALTHASAR DE FREITAS 

Balthasar de Freitas (1870-1936) foi um importante músico que atuou em Goiás do 

final do século XIX às primeiras décadas do século XX. Exerceu suas atividades 

principalmente nas cidades de Jaraguá e Silvânia, onde atuou como compositor, copista, 

regente, cantor e multi-instrumentista (PINTO, 2010, p. 66). Segundo seu filho, Clotário de 

Freitas, tocava muito bem vários instrumentos, entre eles oficleide, flauta, clarinete, baixo, 

bombardino, órgão e violão (MENDONÇA, 1981, p. 378). Em Jaraguá, foi membro da banda 

Euterpe Jaraguense, onde mais tarde se tornou maestro assistente. Além da Euterpe 

Jaraguense, participava, entre outras atividades, de festas religiosas da cidade. Em Silvânia 

(denominada Bonfim à época), ensinava música e fazia parte da banda de música da cidade e 

do coro da igreja (PINTO, 2010, p. 58, 61 e 65). Uma das grandes contribuições de Balthasar 

de Freitas foi o fato de ter preservado uma parte do passado musical de Goiás. Segundo 

Marshal Gaioso Pinto: 

Balthasar de Freitas não só produziu ele mesmo um grande número de documentos musicais 

como também foi o herdeiro e guardião de um significativo acervo, acumulado por músicos de 

gerações anteriores, alguns deles também representantes da família Ribeiro de Freitas (PINTO, 

2006, p. 17). 

O acervo Balthasar de Freitas consiste em documentos coletados durante mais de um 

século. O documento mais antigo datado é de 1836 e trata-se de uma página título de uma 

obra intitulada Solo para Nossa Senhora. O documento mais antigo com música existente é 
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um manuscrito da Missa dos Anjos datado de 1851. O item com data mais recente é uma 

cópia feita pelo próprio Balthasar de Freitas de sua Novena de Nossa Senhora da Penha no 

ano de 1935. O acervo é dividido atualmente em quatro séries: Música Sacra, Música 

Instrumental, Música Impressa e Outros Documentos (PINTO, 2010, p. 119). As séries 

Música Sacra e Música Instrumental são formadas excluvisamente por manuscritos musicais e 

foram inteiramente catalogadas pelo pesquisador Marshal Gaioso Pinto. Em sua tese Sacred 

Music in Goiás (1737-1936) and Balthasar de Freitas´s Collection (2010), Pinto descreve 

brevemente o conteúdo da série Música Impressa: 

A série Música Impressa inclui música impressa para várias formações diferentes, abrangendo 

de peças para instrumento solo a banda sinfônica. A maioria das obras são danças de salão, 

mas existem também algumas marchas, música sacra e métodos pedagógicos para 

instrumentos (PINTO, 2010, p. 119, tradução nossa)
61

. 

Atualmente, a ausência de um catálogo da série Música Impressa do acervo Balthasar 

de Freitas dificulta as pesquisas e análise de seu conteúdo. Como ainda não existe um 

instrumento de busca para que pesquisadores possam acessar informações sobre seus 

documentos, as pesquisas são praticamente inviáveis. Desse modo, o passo inicial para se 

estudá-la é a elaboração de um catálogo que contenha informações detalhadas sobre cada um 

dos itens que a constitui, como, por exemplo, os gêneros musicais, os compositores, as casas 

editoriais, as datas de publicação etc. 

INÍCIO DA ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO DA SÉRIE MÚSICA IMPRESSA 

Para a elaboração do catálogo, tem-se como referência o Catálogo de publicações de 

música sacra e religiosa brasileira – obras dos séculos XVIII e XIX, de Carlos Alberto 

Figueiredo, disponibilizado online em http://www.musicasacrabrasileira.com.br. A escolha 

deste catálogo se deve ao fato de este possuir várias semelhanças com a proposta deste 

projeto, lidando exclusivamente com publicações musicais impressas. Outra referência 

metodológica fundamental para esta pesquisa é o livro de Donald W. Krummel, Guide for 

dating early published music: a manual of bibliographical practices (1974). Esta obra lida 

com vários problemas relacionados especificamente a análise de impressos musicais, em 

especial a sua datação. 
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“The printed music sub-collection includes printed music for several different formations, ranging from pieces 

for solo instrument to symphonic band. The majority of its works are ball dances but there are also some 

marches, sacred music, and pedagogical methods for instruments” (PINTO, 2010, p. 119). 
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A catalogação iniciou-se tendo como base uma lista de obras da série Música Impressa 

elaborada pelo musicólogo Marshal Gaioso Pinto, quando este, juntamente com sua equipe, 

fez a organização e tratamento do acervo. A lista contém cento e doze peças musicais e 

apresentava informações elementares: gênero, título e compositor. Foi feita a conferência dos 

itens da lista com os documentos da série e acabou-se por encontrar mais obras, elevando o 

número para cento e vinte obras. Deste total, sessenta e duas peças são danças de salão 

(valsas, polcas, mazurcas, tangos etc), quatorze são música sacra, doze são marchas e as trinta 

e duas obras restantes pertencem a gêneros de música popular (samba, choro, toada, baião, 

etc.), sinfonia para banda ou não puderam ser identificados os gêneros. 

Feita a revisão da lista de obras, partiu-se para a definição dos campos, tendo sempre 

como base o Catálogo de publicações de música Sacra e religiosa brasileira – obras dos 

séculos XVIII e XIX, de Carlos Alberto Figueiredo. Este catálogo possui vinte e dois campos. 

Muitos deles foram dispensados por se referirem exclusivamente a música sacra, como incipit 

(literário), destinação (litúrgica), idioma etc. Novos campos foram incluídos por serem 

considerados pertinentes aos itens da série Música Impressa, como Gênero Atribuído, 

Arranjador e Material Disponível. 

Até o momento, o catálogo da série Música Impressa possui dezessete campos: 

Código, Gênero Atribuído (como é apresentado no impresso), Título da obra, Compositor, 

Período (anos de nascimento e morte do compositor), Região (onde atuou o compositor), 

Arranjador, Formação, Local da Publicação, Editora, Endereço da Editora, Catalogação 

Original (numeração das placas ou catalogação da editora), Ano da Publicação, Natureza do 

Material (partitura e/ou partes), Material Disponível, Localização no Acervo e Observações. 

Este campo abrange quaisquer outras informações que não se enquadram nos itens anteriores, 

como por exemplo, carimbos, textos manuscritos, etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o momento a série Música Impressa do acervo Balthasar de Freitas tem-se 

mostrado uma fonte riquíssima de informações sobre o passado musical de Goiás, além de 

representar uma contribuição importante relativa à história dos impressos musicais no Brasil, 

ainda pouco estudado por nossos pesquisadores. A presente pesquisa, em fase inicial de 

catalogação, pretende contribuir com a organização e a divulgação do acervo Balthasar de 

Freitas, uma das testemunhas do passado musical de Goiás. 
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IMPRESSÃO MUSICAL E SUA TRAJETÓRIA NO BRASIL 

Juliana da Fonseca Nunes
62

 

Modesto Flávio Chagas Fonseca
63

 

RESUMO: 

Instaurada no Brasil em 1808, a Imprensa Régia foi o primeiro organismo legal a imprimir no país. O monopólio 

real de impressão ainda prosseguiu até 1821 quando chegou ao fim o embargo sobre a instalação de casas de 

impressão particulares. Editores, até então, imprimiam suas matrizes na organização Real ou, ocorrência comum, 

por conferir certo status social, enviavam-nas para a Europa para ser impressas lá. A partir da década de 1830 as 

oficinas gráficas musicais tornam-se regulares, principalmente no Rio de Janeiro. Ainda que, no século XIX, a 

soma de partituras impressas no país não ultrapassasse a de manuscritos produzidos aqui, o Brasil foi o país da 

América do Sul que mais imprimiu música neste período. Os manuscritos se destinavam às orquestras e 

corporações musicais, já os impressos eram para música doméstica, geralmente compostos para canto e piano ou 

piano solo. Na cidade de São João del-Rei, a Orquestra Lira Sanjoanense encerra em seu arquivo algumas obras 

deste período. Estes documentos musicais estão sendo analisados em uma pesquisa, ainda em desenvolvimento, 

que se dispõem a elaborar uma proposta de catalogação orientada em impressos musicais, sobretudo para piano. 

Objetivando a contextualização histórica da pesquisa, buscou-se oferecer um panorama do início do 

desenvolvimento da produção gráfica no Brasil.  

Palavras-chave: Impressos musicais; música de salão para piano; impressão musical no Brasil; século XIX. 

INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão Memória Viva da Universidade Federal de São João del-Rei, 

em parceria com a bicentenária Orquestra Lira Sanjoanense (OLS), promoveu ao longo dos 

anos de 2016 e 2017 oficinas de catalogação de documentos musicais. Beneficiando-se da 

parceria com a referida orquestra, o projeto usufruiu do acesso aos seus documentos musicais 

em suas práticas. Esta oficina propiciou meu acesso ao acervo de obras e, por conseguinte, a 

exploração do mesmo, quando chegou ao meu conhecimento a existência de obras para piano 

impressas no século XIX no Brasil. 

Sabe-se que estes documentos foram impressos no Brasil oitocentista uma vez que 

consta em seus corpos os nomes dos editores e/ou impressores e, ao consultar o verbete 

impressão musical no Brasil, escrito por Mercedes Reis Pequeno em 1977 para a 

Enciclopédia da Música Brasileira, pode ser averiguado o valor histórico destas obras ao 

encontrarmos quase todos os nomes sendo citados. 
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Uma vez que as atividades da Orquestra Lira Sanjoanense são dedicadas à execução 

de música sacra e orquestral, uma conjuntura singular é verificada ao se deparar com estes 

documentos em seu arquivo. Além do mais, estas obras para piano solo dividem espaço, 

sobretudo, com manuscritos musicais também históricos e estiveram até então com suas 

existências desconhecidas devido, principalmente, ao acesso restrito imposto ao arquivo 

durante muito tempo. A descoberta destas obras só pode suceder-se pelo trabalho de 

reestruturação e tratamento do acervo da orquestra que está em andamento. 

Em fase final de desenvolvimento, estes documentos foram analisados em uma 

pesquisa que se propõe a elaborar uma proposta para a catalogação de impressos musicais, 

sobretudo para piano. Objetivando a contextualização histórica da pesquisa, buscou-se 

oferecer um panorama do início do desenvolvimento da produção gráfica no Brasil. 

O RIO DE JANEIRO E A GÊNESE DA IMPRESSÃO MUSICAL 

Aos 13 de maio de 1808, mês seguinte ao desembarque da Família Real no Rio de 

Janeiro, por decreto do príncipe regente Dom João a Imprensa Régia foi instituída. Suas 

máquinas recém-adquiridas da Inglaterra foram trazidas durante o êxodo da Corte portuguesa 

ao Brasil. Acompanhando estes aparatos tipográficos, pranchas para a realização de gravuras 

também assomaram no país (MARIZ, 2008). 

Até a criação da Imprensa Régia eram proibidos quaisquer tipos de instalações 

tipográficas no Brasil; não obstante, houve duas ocorrências ainda no século XVIII, quando 

ambas as oficinas foram extintas por sua ilegalidade (PEQUENO, 1977). No restante da 

América Latina o quadro era diferente: o México já possuía imprensa musical em 1539 e o 

Peru imprimiu música polifônica em língua indígena em 1631. Apesar de tardiamente 

instaurada no Brasil, nenhum país desta região das Américas imprimiu maior quantidade de 

obras musicais antes de 1900 (VEIGA, 2004). Biason (2008) salienta que, mesmo com esse 

montante de impressos além da média no continente, esta soma ainda não havia ultrapassado a 

dos manuscritos daquela época, visto que este repertório, produzido em copistaria, se 

destinava aos músicos de corporações musicais, enquanto os impressos eram reservados às 

práticas domésticas, portanto, com menos saída de mercado. Para Zamith (2011, p. 25), os 

intérpretes que “tocavam nos teatros, igrejas, cabarés, cafés-concerto, sociedades musicais, 

clubes de músicas, etc.” tinham suas demandas atendidas, sobretudo, pela música manuscrita. 
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Veiga (2004) coloca que a primeira editora particular no Brasil foi a tipografia de 

Manoel Antônio da Silva Serva, na Bahia, que em 1813 publicou a terceira edição da Viola de 

Lereno, coleção de textos para serem cantados. No entanto, segundo Carvalho (2011), é a 

partir de 1821, com o fim do monopólio da Coroa sobre a impressão, que se torna possível a 

criação de imprensas particulares. Consequentemente oficinas gráficas musicais só seriam 

comuns a partir da década de 1830 e sua grande maioria se concentrava no Rio de Janeiro. 

Mais tarde, com o desenvolvimento gráfico de São Paulo, as poucas oficinas em outras 

províncias (como Bahia, Pernambuco e Pará) se extinguiram e/ou migraram para esta cidade, 

incluindo as que eram instaladas no Rio de Janeiro. 

Considerando que só seria possível as impressoras e editoras manterem suas máquinas 

em funcionamento caso houvesse clientela para adquirir o produto, podemos concluir que as 

obras impressas naquele período refletem bem o gosto da época, posto que havia um mercado 

consumidor de suas publicações. Sobre esta preferência, Veiga (2004) aponta principalmente 

a música de execução doméstica ou de salão como as modinhas e lundus, além de peças de 

virtuosismo e hinos patrióticos e religiosos. É interessante mencionar o levantamento 

realizado por Albuquerque (2006) ao constatar a predileção entre os impressos musicais em 

Portugal no mesmo período histórico. As “inclinações” musicais eram igualmente voltadas 

aos hinos patrióticos, modinhas para canto com acompanhamento (inicialmente cordas e mais 

tarde teclas), além de reduções de óperas em voga. De volta ao Brasil, Castagna (2010, p. 51) 

afirma que as modinhas e lundus, com suas melodias ágeis e exuberantes derivadas da ária 

operística, desfrutaram “seu maior desenvolvimento no período imperial, influindo 

decisivamente em uma impressão regular de partituras no Rio, a partir de 1837 [...]”. Ainda 

assim, Zamith (2011) coloca que as quadrilhas possuíam grande destaque neste período dado 

que, juntamente com as polcas e valsas, fazia-se presente no salão dos bailes organizados pela 

própria classe que consumia este repertório impresso. 

Sobre o gosto musical no Brasil, Cardoso (2007 apud MARIZ, 2008) declara que o 

fator determinante para sua construção foi a imigração de músicos europeus para o país, a fim 

de suprirem as preferências musicais da Corte recém-chegada, preferências estas que para 

Souza (2004) se tratavam substancialmente de óperas. Dessa forma o repertório editado e/ou 

impresso no Brasil esteve condicionado aos moldes operísticos, visto que, como já colocado, 

se tratavam de obras para execução doméstica, alegrando os “assustados”, que, segundo Rosa 

(2014), era como os jovens nomeavam as pequenas e movimentadas festas familiares. 
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Em 1820 a Imprensa Régia publicou aquele que é considerado, na história brasileira, o 

primeiro livro impresso sobre música: trata-se de Notícia da vida e das obras de J. Haydn, de 

Joacquin Le Breton (chefe da missão cultural francesa no Brasil). Já a Arte da música para 

uso da mocidade brasileira, por um seu patrício, primeiro livro teórico musical do Brasil, foi 

impresso por Silva Porto & Cia em 1823. Por sua vez, Uma saudade para sempre é a peça 

musical mais antiga de que se tem notícia, impressa por volta de 1833 e publicada pela 

Oficina Litográfica do Arquivo Militar. Rafael Coelho Machado, músico e professor 

português chegado ao Brasil na década de 1830, publicou em 1842 o Dicionário musical em 

português, o primeiro dessa espécie, e em 1855 o Método de afinar piano, além de outras 

obras teóricas e didáticas, estas últimas traduções de métodos celebrados na Europa 

(PEQUENO, 1977). Já o primeiro álbum de danças de salão impresso no Brasil, segundo 

Castagna (2003), foi Rio de Janeiro: Álbum pitoresco musical em 1856 constituído de sete 

danças: cada uma delas com os mesmos nomes de regiões da Província do Rio de Janeiro. 

Figura 1 - A impressão musical torna-se regular no país. Fonte: Acervo da autora (2016). 

Entre os pioneiros a estabelecerem oficina gráfica no Brasil destacam-se Francisco 

Chenot e H. Furcy, ambos instalados em 1830; no entanto as gravações de músicas eram 

ocasionais. É com Pierre Laforge, músico francês que, à princípio, se anunciava com 

“estamparia de música”, que a impressão de obras musicais se torna regular no Rio de 

Janeiro: a primeira imprensa musical na província era de sua propriedade e foi adquirida na 

década de 1830. E por fim, em 1846, foi constituída a primeira editora musical da cidade 

denominada Casa de Filippone & Cia e mais tarde Imperial Imprensa de Música de Filippone 

& Cia (PEQUENO, 1977). 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

121 

Figura 2 - Primeira casa editora do Brasil 

Advento comum no Brasil era a edição no país e impressão na Europa. As matrizes 

eram enviadas para ser estampadas em Leipzig, Hamburgo e Paris, segundo Zamith (2011). 

Veiga (2004, p. 363) observa que já naquela época “publicar fora seria também um sinal de 

prestígio, parte de um processo de legitimação que verificamos até hoje”. 

OS PROCESSOS DE IMPRESSÃO 

Sobre impressão de música e suas particularidades em paralelo com a impressão de 

textos escritos, este parágrafo extraído de A edição musical em Portugal (2006) oferece um 

panorama sintetizado destes aspectos: 

Devido à especificidade da escrita musical, a impressão de música é extremamente complexa e 

levanta problemas que impressão de texto simples não apresenta. Enquanto para o texto 

simples o impressor só tem de dispor os caracteres horizontalmente numa direção linear, na 

impressão de música os símbolos são dispostos quer na horizontal, quer na vertical, em 

posições rígidas que obedecem à métrica e à altura dos sons representados. Em vez de uma 

simples linha a escrita musical requer cinco [...], paralelas e equidistantes, nas quais são 

colocados os símbolos, alguns em cima das linhas e outros nos espaços entre elas 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

Albuquerque (2006) atribui à pluralidade da escrita musical as variadas formas de 

impressão que floresceram ao longo dos séculos: tipografia, xilogravura, gravura à talhe-doce 

sobre chapas de metal e litografia. O processo tipográfico era composto de criação de 

caracteres bem pequenos, denominados tipos móveis, onde cada símbolo musical era 

insculpido; posteriormente cada tipo era organizado em uma matriz, intercalado com 

pequenos fragmentos de pentagrama musical e cuidando para que estes últimos estivessem 

uniformemente alinhados (segundo a autora, obras impressas por este processo são 

identificáveis ao perceber-se descontinuidade nas linhas do pentagrama). Gravada com um 

buril
64

 em blocos móveis de madeira, a xilogravura foi mais empregada em livros teóricos por 

permitir exemplos de notação musical no corpo de um texto, adicionados no momento da 
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composição da matriz. Recorrendo às chapas de metal constituídas de chumbo, estanho ou 

cobre, a gravura à talhe-doce consistia em entalhar em baixo relevo, e para tanto martelos e 

outras ferramentas especiais eram empregadas em suas várias fases de elaboração. Introduzida 

em Portugal em 1824 com a criação da Oficina Régia Litográfica, a litografia, a princípio, 

utilizava-se de uma matriz plana de pedra calcária, onde os símbolos musicais eram 

desenhados com uma tinta especial, depois aplicava-se água-forte (ácido) que corroía toda a 

área limpa aprofundando-a em dois milímetros aproximadamente e permitindo que a parte 

escrita ficasse elevada. Mais tarde passou-se a modificar quimicamente a pedra litográfica em 

substituição de gravação em alto relevo, “de modo que a tinta de impressão cobrisse umas 

partes e não cobrisse outras” (KRUMMEL; SADIE,1990 apud ALBUQUERQUE, 2006). 

O SUPORTE FÍSICO E O NÚMERO DE CHAPA 

Biason (2008) traz um alerta sobre o lugar-comum entre musicólogos brasileiros de 

submeter os documentos históricos (impressos e manuscritos) a pesquisas que englobam 

apenas os aspectos estilísticos da obra declinando do suporte físico, o papel, e todas as 

possibilidades ali contidas. Sobre a procedência do papel utilizado em impressos musicais em 

Portugal, Albuquerque (2006) levantou que em sua maior parte era estrangeira: italianos, 

holandeses e com menor frequência franceses, espanhóis e ingleses. A incidência de papel 

português é ainda menor, visto que, o país não produzia papeis de dimensões apropriadas para 

impressão musical e por isso, possivelmente, de pouco interesse para os editores. No Brasil, 

durante a segunda metade do século XIX, algumas casas de impressão (como Irmãos 

Bevilacqua, Casas Levy, entre outras) já contavam com distribuição de papeis, afirma Biason 

(2008). Dados recolhidos por Pequeno (1977) sobre os produtores gráficos Salmon & Cia 

indicam que publicaram em 1856 um álbum de peças para piano em papel proveniente da 

China. 

 

Figuras 3 e 4 - Numeração da chapa de T. B. Diniz e número de chapa de Vieira Machado & 

Cia., respectivamente. Fonte: Acrevo da autora. 

A utilização do número de chapa auxilia na sistematização da organização do acervo 

já publicado por uma oficina gráfica. Ele é incluído na própria matriz e é um elemento 

extremamente útil para pesquisadores interessados em precisar a data de impressão de um 
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documento. Infelizmente não era comum a todos os editores incluí-los neste período. No 

entanto, cerca de metade dos documentos da amostragem desta pesquisa apresenta o número 

de chapa, proveniente de casas editoriais diferentes. Cenário distinto é o encontrado por 

Albuquerque (2006) em Portugal, visto que, trabalhando com documentos impressos no 

Antigo Regime (até 1910), averiguou que só um estabelecimento incluía o número em suas 

matrizes e por curto espaço de tempo. No Brasil, os precursores na utilização da numeração 

da chapa foram os editores da Casa Filippone e Cia. A inexistência da numeração influencia 

diretamente na datação da unidade de descrição, levando o pesquisador a investigar outros 

meios para este fim, dessa forma não permitindo que seja realizada com precisão. A crítica de 

Biason (2008) sobre a deficiência de estudos dos suportes físicos em pesquisas de repertórios 

históricos musicais pode parecer insignificante, à princípio, mas é neste ponto, quando o 

pesquisador se defronta com obstáculos, que ela se fundamenta, tornando a análise extra-

musical imperativa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscando oferecer subsídios para uma melhor compreensão do objeto de pesquisa, 

este texto procura ilustrar os primórdios da edição e impressão musical no país. Embora a 

carência de referenciais na área de impressos musicais, dada a predominância da musicologia 

brasileira aos manuscritos, pode-se delinear algumas perspectivas deste quadro recortado do 

Brasil Império. Com este levantamento do princípio da imprensa musical no Brasil, sobretudo 

a do Rio de Janeiro, espera-se favorecer a produção de dados para o estudo e difusão da 

música impressa oitocentista e contribuir para a preservação de repertório de obras brasileiras 

do século XIX para piano. 
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CACHOEIRA GRANDE/MG: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 

RELEVÂNCIA DOS DOBRADOS 
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RESUMO: 

As corporações musicais trazem consigo grandes cargas de tradição, memória e afetividade, sobretudo passadas 

nas gerações que participam da banda e da sociedade que acompanha por anos, sendo considerada por alguns 

autores como verdadeiros “patrimônios vivos”. Por toda gama de possibilidades analíticas que tal formação 

oferece, as bandas de música têm sido uma constante nos trabalhos acadêmicos
68

 atuais, abordadas nos diferentes 

âmbitos que envolvem tal prática, como em questões sociais e históricas, processos de ensino e aprendizagem, 

análise de acervo documental, características e transformações no repertório, dentre outros. Um ponto de 

convergência entre grande parte das pesquisas é a importância dos dobrados na prática musical das corporações, 

seja nas composições ou nas performances. Ainda sobre tal relevância, a memória afetiva intrínseca na música e 

o significado inerente que a prática deste gênero carrega consigo, faz com que os dobrados sejam uma das 

formas principais para preservação da tradição performática nos mais diferentes âmbitos. O presente artigo 

pretende apresentar características do gênero, simbolismos e reflexões que ilustrem o mesmo enquanto 

ferramenta para estabelecer o elo entre o presente e o passado musical da Corporação Musical Cachoeira Grande, 

da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Será ainda realizada uma análise quantitativa de todo repertório 

do grupo como forma de ilustrar a representatividade dos dobrados sobre os demais gêneros musicais. 

Palavras-chave: Corporação Musical; banda de Música; dobrados. 

INTRODUÇÃO 

A Corporação Musical Cachoeira Grande – que servirá de exemplo em algumas 

considerações e na análise quantitativa do presente artigo – é a centenária banda da cidade de 

Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e uma das poucas instituições locais que foram criadas antes 

da emancipação do município que ainda mantém suas atividades. Inicialmente foi composta 

por operários e diretores da Fábrica de Tecidos, a primeira atividade econômica da então vila, 

cujo nome era Cachoeira das Três Moças. 

Apesar de Minas Gerais (Estado que se insere o grupo em questão) ser o maior 

detentor das bandas de música em âmbito nacional, muitos grupos enfrentam dificuldades 

para se manterem ativos, seja por questões ligadas ao apoio financeiro ou dificuldade para 
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renovação no quadro de músicos. Mesmo assim, tais grupos são capazes de trazer consigo 

grandes cargas de tradição, memória e afetividade, sobretudo passadas nas gerações que 

participam da banda e da sociedade que acompanha por anos, motivo pelo qual Vinícius 

Mariano de Carvalho (1998) aponta para a importância de estudos sobre a temática como 

forma de auxiliar no resgate de tais instituições, verdadeiros patrimônios vivos. Tais pesquisas 

podem ser abordadas sob as mais diferentes óticas: estudo de caso, análise de processos 

musicais dentro de tais grupos, questões históricas, arquivológicas, estudo de composições 

próprias para tais grupos, dentre outros. Diversos autores constatam o baixo número de 

estudos sobre bandas, convergindo para o fato de que as pesquisas nesta área auxiliariam na 

preservação da memória das corporações musicais. O caso da Cachoeira Grande comprova tal 

apontamento, uma vez que não havia pesquisa ou documento que traçasse o percurso histórico 

do grupo antes da minha pesquisa de mestrado, com tal temática, defendida em 2016 na 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Compartilhando das proposições de autores que consideram a pesquisa sobre bandas 

como relevantes e enriquecedoras para o estudo científico, o presente artigo possui como 

objetivo um estudo acerca do gênero dos dobrados, principal gênero musical dentro dos 

grupos, e sua relevância na Corporação Musical Cachoeira Grande. Através da análise 

quantitativa de todo repertório do grupo é possível observar a representatividade dos dobrados 

sobre os demais gêneros musicais, sua capacidade de carregar elementos identitários do grupo 

e a utilização do mesmo enquanto ferramenta para estabelecer o elo entre o presente e o 

passado musical da corporação em questão. 

OS DOBRADOS: ACERVO E MÚSICA 

O dobrado é o gênero presente nas músicas compostas para banda e suas derivações: 

banda militar, banda civil, banda marcial. Diversas pesquisas sobre a origem dos mesmos 

apontam para o contexto militar, sendo possível perceber tal influência em praticamente todas 

as músicas do gênero, seja na cadência da percussão, na orquestração ou mesmo nas 

características da construção das melodias e harmonia. Robson Saquett Chagas se refere aos 

dobrados como “o rei da banda” (CHAGAS, 2015, p. 92), podendo ser considerados as 

versões “abrasileiradas” das marchas militares, carregadas de toda ressignificação deste novo 

contexto e assimilação de características musicais de gêneros já existentes. Tal 

representatividade pôde ser percebida dentro da prática musical das bandas em vários locais 

do Brasil e na Corporação Musical Cachoeira Grande, através da análise do acervo, funcionou 
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como uma “boa porta de entrada para compreender melhor a história e as atividades 

desenvolvidas” (CHAGAS, 2015, p. 62) e visualizar de forma quantitativa a significância dos 

dobrados. No processo de catalogação do acervo foram listados todos os gêneros encontrados 

nas partituras do acervo e, para melhor análise de tal amostragem, desenvolvi o gráfico 

abaixo, delineando os dez gêneros mais presentes na prática do grupo, desde sua fundação ao 

ano de 2016: 

 

Gráfico 1 - Dez principais gêneros musicais presentes no acervo da Corporação Musical 

Cachoeira Grande, em julho de 2016. 

Conforme investigado por Pietra em sua pesquisa de mestrado (2016), o percurso 

histórico-musical do grupo, é possível perceber como as questões e instituições que 

circundam a prática e a história da banda podem ser correlacionadas aos principais gêneros 

encontrados na catalogação: 

1. Dobrados: gênero característico do repertório da banda civil, facilmente associado à 

“tradição”. Possível perceber as influências das marchas militares em sua construção e 

locais/circunstâncias onde são apresentados. Pode ainda ser associado aos perfis dos 

maestros militares que por muitos anos estiveram regendo o grupo; 

2. Erudito: gênero representado na banda pelos concertos de instrumentos, fantasias, 

aberturas de óperas, nos mais diversos períodos. Pela estreita ligação da banda com a 

igreja católica, encontramos no acervo missas para coro e banda, em latim. Além disso, 

as peças mais contemporâneas foram trazidas pelos maestros que ingressaram na 

academia, influenciados pelo repertório trabalhado em tal estabelecimento, aproximando, 

em tais peças, da linguagem musical encontrada nas bandas sinfônicas; 

298 

72 56 39 26 19 17 15 15 11 
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3. Marcha: ligação direta com o patriotismo, civismo e também ao perfil dos maestros 

militares que passaram pelo grupo. Sua ascensão dentro do repertório inclusive aconteceu 

nos períodos onde estava in voga, em âmbito nacional, a influência militar; 

4. MPB: repertório popular, presente em todos os períodos da Corporação, ilustrando que a 

preocupação com a conexão “público/banda” não é uma tangente apenas na 

contemporaneidade; 

5. Música Religiosa: constante atuação da banda nos eventos da igreja católica em todos os 

anos de vida ativa do grupo. 

Ainda dentro da análise quantitativa do repertório, apresentamos agora as divisões dos 

principais gêneros pelos anos de atuação dos maestros, sendo possível observar que os cinco 

acima estão em voga durante toda história do grupo e podem ser também associados aos 

momentos políticos e sociais, e conforme dito, à formação dos maestros que estão à frente do 

grupo em cada período: 
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Gráfico 2 - Os principais gêneros musicais divididos pelos anos de atuação dos maestros na 

Corporação Musical Cachoeira Grande. 

As análises quantitativas dos gráficos acima foram divididas por períodos de atuação 

de cada maestro (onde também é possível observar a presença do dobrado enquanto gênero de 

maior expressividade) para que seja mais fácil traçar as características na formação, estilo, 

concepções musicais e performáticas, ilustradas pela escolha das mesmas que os mesmos 

incorporavam ao repertório
69

. Apesar dos gráficos delinearem a entrada das peças no acervo e 

não a prática musical em si, observa-se que nos últimos anos nenhum dobrado foi adquirido 

ou arquivado no acervo da banda. O que vem acontecendo é a utilização de dobrados antigos 

nos eventos cívicos cotidianos e uma recessão nas composições dentro da corporação: apenas 

os dobrados novos ou inéditos são ensaiados no dia-a-dia do grupo, e o grupo possui cerca de 

vinte memorizados há anos, para execução em momentos onde não seja possível utilizar e 

consultar as partituras. Em tal prática, podem ser observadas diferenças quanto o aprendizado 

se dá através da oralidade (muitos são aprendidos através da memória auditiva dos novatos 

que têm os veteranos como referência) e o estudo sistemático da partitura durante os ensaios. 
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Reitero que a prática e a manutenção do gênero enquanto principal na tradição da banda não 

fica comprometida com a queda brusca de novas aquisições, pelo fato de ser, sem dúvida, o 

gênero mais tocado nos eventos do calendário do grupo ainda nos dias atuais.  

Um fator preocupante após análise de todo acervo foi a queda expressiva na inclusão 

de novas peças no acervo da banda nos anos de 2003 em diante e o não tratamento das 

partituras enquanto documentos históricos. 

Basta lembrar que a simples durabilidade do artefato, que em princípio costuma ultrapassar a 

vida de seus produtores e usuários originais, já o torna apto a expressar o passado de forma 

profunda e sensorialmente convincente. (DE MENEZES, 1998, p. 90) 

A crescente produção de arranjos e partituras contrasta com o grande descuido em seu 

armazenamento e na manutenção diária do acervo da banda, uma vez que a banda adotou a 

prática de tentar diversificar o repertório com frequência, incluindo temas contemporâneos e 

arranjos pensados na nova instrumentação, que incorpora trompas, flautas e outros 

instrumentos não tão usuais nos anos anteriores. Tal constatação, feita após análise 

quantitativa acima, despertou um maior cuidado em relação às partituras dentro do grupo em 

questão e possivelmente será um alerta a outros pesquisadores que detém tal objeto de 

pesquisa. Acreditamos que a facilidade trazida pelos programas de edição de partituras, com 

relação à aquisição de outra cópia, sem a necessidade da figura de um copista ou de horas de 

dedicação, contribui para a desvalorização da manutenção adequada durante e após os ensaios 

e apresentações. Este fator pode ser ainda potencializado pela falta de reflexão acerca da 

construção diária da história da banda. Como será possível que se realize um trabalho de 

pesquisa arquivística ou análise do acervo a posteriori, se o grupo não se preocupa em 

arquivar as partituras que hoje fazem parte da performance? Ou ainda sobre o acesso à 

informação e à disponibilização das músicas tocadas no momento para formações futuras? 

Tais reflexões são alguns dos resultados encontrados em todo processo de catalogação 

e análise documental dos papeis e partituras encontrados na sede da Corporação Musical 

Cachoeira Grande. Uma maior compreensão acerca das questões que abrangem as diferentes 

formas de utilização do repertório faz-se necessária e complementar ao processo de 

organização do acervo: 

Por vezes a visão que se tem sobre um acervo é de sua importância material e documental 

como algo estático, definido, acabado. São contabilizadas as peças, analisadas suas condições 

físicas, criando-se valores apenas qualitativos e quantitativos do conjunto. (BRANDÃO; 

COSTA; VASCONCELOS, 2015, p. 15) 
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Adentrando nas questões que circundam a estrutura e construção musical dos 

dobrados, podemos categorizar como principais hipóteses acerca da origem do nome: 

● José Roberto Franco da Rocha (2007), Manuela Areias Costa (2011) e Robson Miguel 

Saquett Chagas (2015) acreditam que o termo dobrado se refere à velocidade de marcha 

das tropas, remetendo às músicas militares europeias: “pasodoble ou marcha redobrada 

para os espanhóis; pas-redoublé para os franceses ou passo doppio para os italianos. 

Pasodoble é uma referência ao passo acelerado da infantaria” (COSTA, 2011, p. 258). 

● Laís Soares e Leonardo Barreto citam o dicionário GROVE, para explicar que o nome 

vem pelo “o fato de que no dobrado há dobramento de instrumentos, ou desdobramentos 

das partes instrumentais, o que justificaria o nome” (SOARES; BARRETO, 2013, p. 2), 

se referindo à orquestração utilizada. 

Discorrendo sobre esta questão da orquestração e da construção da tessitura dos 

dobrados, Robson Saquett Chagas (2015) destaca a existência de três extratos melódicos: 

melodia principal, contraponto e acompanhamento. 

É comum que a melodia passeie pelo nipe dos instrumentos das famílias das madeiras (flauta, 

clarinete, saxofones) e metais (trompete, trombone, bombardino). O contraponto é a marca 

registrada do gênero e pelo qual muitos músicos mostram as suas habilidades musicais, o 

instrumento predominante nesta função é o bombardino. Já o acompanhamento, ou 

“marcação”, é realizado prioritariamente por tuba e sax horn, acrescido dos instrumentos do 

nipe de percussão, sendo possível observar também alguns trechos em que outros instrumentos 

assumem esta função (CHAGAS, 2015, p. 96). 

Os dobrados existentes no repertório da Corporação Musical Cachoeira Grande 

enquadram-se no tipo de aspecto da forma que lhe é peculiar e trazida das marchas, onde sua 

grande maioria está escrita sob os compassos 2/4 ou 6/8 e poucas vezes em 2/2. A construção 

com relação à forma (INTRODUÇÃO – Tema A – Tema B – Tema A – Ponte – TRIO), 

geralmente é fixa e encontrada em dobrados de diferentes épocas ou localidades. Levando em 

consideração grande parte dos dobrados do acervo da Corporação Musical Cachoeira 

Grande
70

 e sua relação com a forma geral do gênero, temos o esquema analítico: 
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Figura 1 - Esquema relacionando características dos dobrados da Corporação Musical 

Cachoeira Grande à forma trazida pelos dobrados em geral. 

Samuel Mendonça Fagundes (2010) explica em seu trabalho, que o campo harmônico 

dos dobrados “ficam na tonalidade maior, modulando apenas na parte C onde a tonalidade 

Introdução 

• Anacruse é bastante utilizada. Nesses casos, o aviso - a marcação da cadência dos passos e 
andamento da música é dada pela percussão, que após outir o comando dado, faz uma pequena 
cadência, funcionando cmo um batere de regência - é ainda mais importante para que o grupo entre 
juto, quando a banda toca em movimento. Sua dinâmica é forte, ou com símbolos de crescendo e 
decrescendo. Quando em desfiles ou eventos cívicos, os maestros geralmente não regem ou 
confuzem a entrada dos dobrados: a marcação da cadência dos passos e andamento da música é dada 
pela percussão, que após ouvir o comando dado, faz uma pequena cadência, funcionando como um 
batere de regência para que todos os músicos entrem juntos. Este sinal segue um padrão nas bandas, 
inclusive na corporação em questão. 

Tema A 

•Anida na tonalidade da introdução. Alguns apresentam o tema em piano, como forma 
de contraste com a introdução. Outros deixam o tutti que ocorre na sessão inicial, 
direcionando o trecho para a execução em determinados naipes. 

Tema B 

•Contrasta com o tema A. Os dobrados utilizam marcações e caráter diferentes do 
primeiro tema e algumas vezes remetem à introdução. Não há modulação. 

Ponte 

•Pequena ponte, com preparação harmônica para modulação que ocorre nos trios. 
Neste trecho, os naipes geralmente dialogam, realizando células rítmicas de pergunta 
e resposta. Sua dinâmica é forte. 

Trio 

•Coda final. Modula para a subdominante ou dominante, composta por duas grandes 
frases, iniciando piano com crescendo ou chegando à um forte subito, para o grand 
finale. Após o trio, alguns dobrados indicam a repetição dos temas A e B, marcando o 
fim no meio do dobrado. CHAGAS (2015, p. 95) também cita esta forma de 
finalização do dobrado em seu trabalho. Na Corporação Musical Cachoeira Grande, 
este tipo de ferramenta composicional acontece com pouca frequência. 
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modula para o tom da subdominante” (FAGUNDES, 2010, p. 69). Na banda em questão, 

dobrados em tons menores, modulando para maiores ao final, são bastante frequentes, como 

por exemplo: 182, dobrado conhecido e executado por várias bandas, composto por Antonio 

Manoel do Espírito Santo e Presidente Luiz Alves, composição do Mestre Mário Pereira da 

Luz, ex-maestro e maior compositor do grupo em questão. 

No que tange o andamento dos dobrados, não há marcação rígida (metrônomo) para 

garantir a execução dentro de uma determinada velocidade, que segundo José Roberto Franco 

da Rocha (2007) geralmente se encontra “por volta dos 112 passos por minuto” (ROCHA, 

2007, p. 10). Na Corporação Musical Cachoeira Grande, os músicos (principalmente de 

percussão) aprenderam seguindo a tradição oral, aprendendo de ouvido as partes que os 

músicos mais antigos faziam, pois é grande o número de peças na banda onde não há 

partituras para percussão. Com isto, creio que o andamento do dobrado seja um somatório 

desta prática de anos, associado ao aprendizado informal das células rítmicas. Citei a 

percussão pelo fato de serem responsáveis pela cadência inicial quando há o sinal de aviso
71

, 

necessário para performances em movimento: 

Quando em desfiles ou eventos cívicos, os maestros geralmente não regem ou conduzem a 

entrada dos dobrados: a marcação da cadência dos passos e andamento da música é dada pela 

percussão, que após ouvir o comando dado, faz uma pequena cadência, funcionando como um 

batere de regência para que todos os músicos entrem juntos. Este sinal segue um padrão nas 

bandas (PIETRA, 2016, p. 140). 

Abaixo, a transcrição deste aviso, cuja rítmica se verificou comum em muitas bandas 

da região de Minas Gerais. 

 

Figura 2 - Transcrição da cadência que antecede o início dos dobrados, feita pela percussão. 

MEMÓRIA AFETIVA E TRADICIONALIDADE 

Outro fator intrínseco no gênero é a capacidade de trazer consigo memória afetiva, 

ligação com o passado e a tradicionalidade. A ligação com o passado pôde ser percebida 

desde o início das atividades musicais da Corporação Musical Cachoeira Grande, uma vez 

                                                           
71

 Quando o dobrado é executado lento demais, os músicos costumam dizer que o dobrado estava caindo, pois 

dependendo de quão lento, a banda pode chegar a parar de tocar. 
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que os dobrados estiveram presentes no repertório da banda durante seus cento e cinco anos e 

em diversos momentos da vida sociocultural de Pedro Leopoldo, cidade onde o grupo foi 

fundado. José Issa Filho (2014) relata em seus livros sobre histórias e memórias da cidade, 

várias passagens da corporação onde o dobrado é citado como elemento da performance. Na 

citação mais antiga, constam memórias desde o primeiro maestro da banda, “Seu Candu”: 

E a banda passando, tocando bonitos e alegres dobrados e saudosas músicas de serestas... tudo 

luzes, sonhos, claridades... E a presença viça deste vale quando ele ainda tinha poucos 

moradores... E o povo todo correndo pra ver a banda passar, regida por Seu Candu, tocando 

alegres dobrados (ISSA FILHO, 2014, p. 11). 

Existe ainda registro da participação da Corporação na festa de emancipação da 

cidade, quando, de acordo com informações cedidas pela Prefeitura Municipal, a Lei Estadual 

nº 843, de 1923, elevou Pedro Leopoldo à categoria de Município, sendo este instalado em 27 

de janeiro de 1924, para no ano seguinte, 1925, ter sua sede elevada à categoria de cidade. 

José Issa Filho (2014) realça que neste dia 

deslocaram-se para nossa terra, vindo de Belo Horizonte, altas autoridades do Governo do 

Estado de Minas Gerais. As ruas, todas elas, ornamentadas com suas bandeirolas coloridas, 

serpentinas e balões. Duas bandas de música tocando bonitos dobrados, movendo-se pelas ruas 

da cidade, abrilhantando a festa. Foguetes espocavam nos morros em volta, sinos da igrejinha 

Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade, não paravam de tocar (ISSA FILHO, 2014, 

p. 95). 

Apesar de toda sua relevância e de ser “o gênero preferido e mais profundamente 

identificado com o som das bandas [...] vinculado às festas cívicas e patrióticas, sendo a sua 

presença marcante no repertório das bandas” (COSTA, 2011, p. 258), inclusive da corporação 

em questão, a modernização do repertório das bandas tem sido uma ferramenta eficaz para 

atrair atenção de novos músicos e renovar a linguagem musical dos grupos. A procura por 

inovação e novas linguagens musicais tem sido uma constante, uma vez que as tradicionais 

bandas têm concorrido diretamente com diferentes formas de entretenimento, tecnologia, 

música de mídia e outros fatores que atraem a atenção dos jovens músicos. Várias formas de 

“modernização” dos grupos como forma atrativa têm sido discutidas em âmbito acadêmico: 

mudança de repertório, transformação em outros formatos (orquestra, banda sinfônica), novos 

contextos para apresentações, dentre outros. Quando este processo é levado ao “extremo” e os 

dobrados são retirados do repertório, há uma descaracterização da perfomance em tais grupos 

e em sua relação afetiva com o público. Samuel Fagundes (2010) ilustra tal questão em seu 

trabalho esta relação de preservação do gênero no repertório e de todas as memórias e 

significados afetivos que os dobrados trazem consigo, cujo trabalho se trata de um estudo de 
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caso sobre o processo de transição da banda civil de Betim (Minas Gerais) para banda 

sinfônica, e ainda sobre a resistência do público em aceitar as mudanças implantadas: 

Segundo o maestro, os únicos desfiles que a banda ainda participa são o de 7 de setembro, o 

Encontro de Bandas ou quando a prefeitura solicita, mas quando tem que marchar até o local, 

faz o máximo para evitar. Propõe apresentações paradas para que o público ouvinte possa 

apreciar a música e observar as performances dos músicos da banda, pois esta é a nova visão 

que o maestro pretende estabelecer, já que se a Banda tem a pretensão de se tornar sinfônica 

deverá passar por alterações na forma de suas apresentações, pois, as bandas sinfônicas têm o 

caráter de banda de concerto, isso pode trazer modificações e conflitos em relação à função 

social da Banda de Betim. Isso ocorre também em relação ao significado musical delineado 

sendo possível ter uma identificação musical positiva, quando tem a ver com os valores sociais 

do público em questão ou uma resposta negativa quando os valores sociais não são 

pertencentes ao público. Essas transformações nos significados inerentes e delineados podem 

causar rejeição ou ambigüidade por parte de um público que estabeleceu laços afetivos e de 

memória em relação à estética da banda civil e que não deseja as mudanças que estão 

ocorrendo com a Banda de Betim (FAGUNDES, 2010, p. 131). 

Myrian Sepúlveda Santos (2000), explica que esta readequação das tradições às 

influências e moldes atuais é necessária e significa “observar a manutenção de valores do 

passado em atitudes do presente, o que ocorre não apenas em formas híbridas, mas também 

em processos históricos constitutivos de práticas do presente” (SANTOS, 2000, p. 84). 

Modernizar a linguagem das bandas é, apesar de revisar o repertório que vem sendo utilizado, 

não deixar de lado os dobrados, pela sua representividade. É válido refletir sobre a atual 

posição das bandas de música em seus âmbitos sociais e sobre os processos de reinvenção
72

 

encontrados, em busca de novas propostas e experiências que garantam a continuidade das 

atividades, mas que mantenha as cargas de tradição e a memória afetiva: 

Portanto, as características das práticas sociais das quais a banda participa permite a 

exploração de diversos gêneros musicais, sendo que algumas práticas não admitem grandes 

alterações, tais como as procissões de semana santa com as marchas fúnebres, enquanto outras 

permitem a inclusão de músicas ao repertório de temas provenientes de outras fontes e 

experiências musicais, como as tocadas no rádio, nas novelas, em filmes, entre outras. 

(CHAGAS, 2015, p. 66) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De todas as questões mencionadas ao longo deste trabalho, observou-se 

particularmente que o dobrado continua sendo um gênero expressivo e representativo na 

prática das corporações musicais. Através da análise quantitativa do acervo da Corporação 

Musical Cachoeira Grande foi possível verificar e ilustrar tal importância nos mais diferentes 

momentos da história do grupo, sua adesão pelos maestros, com concepções musicais 
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 A utilização do termo reinvenção,é utilizado quando há tentativa de transformar a prática musical em torno 

dos elementos que a circundam: repertório, formato de apresentações, o paradigma sonoro, uniformes, dentre 

outros.  
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distintas e preservação do gênero no repertório do grupo, ainda que a atuação da banda com 

relação ao âmbito e função social tenha mudado ao longo dos anos. As influências militares e 

outras ferramentas composicionais características, comum a dobrados vindos de diferentes 

locais do país, foram percebidas na breve análise da estrutura formal apresentada e 

correlacionada aos dobrados encontrados no acervo da banda em questão. Por fim, um diálogo 

com trabalhos de Robson Chagas e Samuel Fagundes foi feito para ilustrar que, apesar de 

serem bandas geograficamente próximas à banda em questão (Raposos e Betim, 

respectivamente) adotam posturas diferentes com relação à utilização do gênero na 

perfomance, particularidades que as bandas mantém entre si. 

Em suma, este estudo destaca os dobrados enquanto gênero característico no repertório 

das bandas de música (ilustrado após a análise do acervo de partituras da Corporação Musical 

Cachoeira Grande), destacando as principais características estruturais do gênero e 

reconhecendo os mesmos enquanto ferramenta para manutenção da tradição performática e de 

significados trazidos pela prática musical em tais grupos. 
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EL ANÁLISIS EPISTOLAR COMO HERRAMIENTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

MUSICOLÓGICA: ALGUNAS REFLEXIONES 

Boris Tejeda Suñol
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Edite Rocha
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RESUMO: 

El estudio y análisis de la correspondencia en el ámbito musicológico latinoamericano y particularmente en el 

contexto cubano y brasileño viene mostrando un creciente interés por investigaciones de esta naturaleza 

aportando, durante la última década, estudios puntuales que utilizan las epístolas como eje temático. El corpus 

epistolar de Francisco Curt Lange (1903-1997) pose un valor inestimable para el conocimiento y análisis del 

escenario socio-político, intelectual, cultural y musical latinoamericano. Las más de noventa mil misivas 

intercambiadas por el musicólogo con sus pares o con relevantes personalidades de otras áreas de la sociedad, el 

arte y el pensamiento, celosamente resguardadas en la serie 2 del acervo del mismo nombre de la Universidad 

Federal de Minas Gerais (ACL-UFMG), han devenido útiles herramientas para mapear procesos creativos, 

discusiones estéticas, posicionamientos políticos e intelectuales y trayectos existenciales reflejados en su vasta 

correspondencia. Sus epístolas han suministrado un valioso material, que en el caso de la música puede ser usado 

para desarrollar investigaciones en diversas áreas tales como la interpretación, el análisis, la educación musical y 

la musicología histórica. El presente artículo propone introductoriamente, a través de un relato de experiencia, 

reflexionar acerca de los nexos que vinculan el análisis epistolar y la musicología, su realidad en el contexto 

brasileño, y los desafíos y problemáticas más recurrentes que esta enfrenta en la actualidad en nuestra región. 

Otro de nuestros objetivos pretende realizar un breve mapeamiento de la correspondencia de Francisco Curt 

Lange con Cuba en el período comprendido entre 1959-1975, apoyándonos en una contextualización histórica 

del período reseñado y el análisis puntual de algunos fragmentos de la correspondencia intercambiada por Lange 

con los compositores y musicólogos cubanos, tanto dentro de la Isla como de la diáspora lo cual nos permitirá 

ilustrar el ambiente cultural, político y social que evoca la correspondencia.  

Palabras-llave: tránsito misival, Francisco Curt Lange, Cuba. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio y análisis de la correspondencia como fuente histórico-documental 

constituye una práctica ampliamente frecuentada por diversas ciencias humanas y sociales 

desde hace varios años. La antropología, psicología, sociología, literatura, historia y 

lingüística se han servido de ella reiteradamente. 

Las epístolas han suministrado un valioso material, que en el caso de la música puede 

ser usado para desarrollar investigaciones en áreas como la musicología, la educación 
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musical, el análisis y la interpretación, por solo citar algunos de los campos que pueden 

beneficiarse con sus aportes. 

La carta, en la primera mitad del siglo XX, cumplía un relevante papel social, intercambiando 

informaciones, oportunidades, acuerdos o cesiones, tanto en las relaciones personales como en 

las profesionales. Ante el elevado costo y precariedad de la comunicación a través del teléfono, 

sobre todo de larga distancia, la carta se constituyó un vehículo de gran interlocución social. 

Este alargamiento en la circulación del epistolario demarcaba, por lo tanto, una mudanza 

histórica en cuanto a su uso (BUSCACIO, 2007). 

La postmodernidad nos ha enfrentado a una indiscutible realidad: la correspondencia 

ha pasado a ser algo en desuso en una época donde las nuevas tecnologías de la comunicación 

e Internet han dinamitado la naturaleza casi romántica del género epistolar y esta ha quedado 

confinada a espacios físicos y conceptuales vinculados a la conservación del patrimonio 

histórico-cultural y material.  

El término correspondencia se encuentra actualmente indisolublemente ligado a los 

acervos y archivos, ya sean estos públicos o privados, estatales o institucionales. Estos son 

encargados de salvaguardar junto a partituras, libros, discos, fotos, recortes de periódicos y 

revistas e instrumentos musicales, el cuerpo epistolar de creadores e intelectuales diversos que 

como fuente primaria aún tienen mucho que aportar para el conocimiento del escenario socio-

político, intelectual, cultural y musical a nivel mundial, continental, regional y local. Las 

misivas intercambiadas por literatos, teóricos de diversas ramas del saber, artistas, psicólogos, 

músicos y musicólogos han devenido útiles herramientas para mapear procesos creativos, 

discusiones estéticas, posicionamientos políticos e intelectuales y trayectos existenciales. 

La voracidad del mundo contemporáneo, la ruptura de una cierta temporalidad y el 

carácter efímero del intercambio comunicativo que se desarrolla en la era de internet y el 

correo electrónico ha terminado por demoler las bases del género epistolar como lo 

conocíamos hasta fines de la década de los 80 del pasado siglo. Las temáticas trascendentes, 

sosegadas reflexiones y vivencias personales plasmadas en la correspondencia decimonónica, 

han sido relegadas por la inmediatez de la cotidianidad postmoderna. Podríamos decir que la 

transformación de un soporte ha traído una mudanza de tal impacto que ha provocado la 

muerte de un género: el epistolar.  

Latinoamérica ha ido sumándose paulatinamente a esta praxis del análisis epistolar 

con estudios puntuales de diverso sino metodológico y aún escasos, si estos se comparan 

cuantitativamente con textos de otras ramas del saber musical. El referencial bibliográfico del 
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que se dispone (al menos en nuestro continente, sea en lengua española o portuguesa) 

demuestra cuán largo es el camino que resta por transitarse. Los textos publicados abordando 

esta temática son generalmente el resultado de largas pesquisas de maestria o doctorado que 

luego aparecen publicadas parcialmente a través de artículos en revistas científicas vinculadas 

al área de musicología (fundamentalmente histórica) o de disciplinas afines (historia, arte, 

filosofía, literatura) y con menor frecuencia ven la luz en formato de libro.  

A modo de ejemplificación y situándome específicamente en el entorno cubano y 

brasileño, que hemos podido investigar recientemente podría señalar los siguientes títulos: 

Correspondencia Cruzada de José Ardévol, (1911-1981) con selección y notas de Clara Díaz 

(2004), texto que aborda las epístolas del musicólogo y compositor español nacionalizado 

cubano con diversos músicos e intelectuales cubanos y foráneos; Salir al limpio, con 

compilación y notas de Trinidad Pérez Valdés, sobre la correspondencia del etnólogo y 

musicólogo cubano Fernando Ortiz (1881-1969), (PÉREZ, 2015); Americanismo y 

Nacionalismo Musical en la correspondencia de Francisco Curt Lange y Camargo Guarnieri 

(1934-1956) de Cesar Maia Buscacio, ganador del premio Funarte de Producción Crítica en 

Música 2015 por este estudio doctoral sobre la correspondencia trocada entre el musicólogo 

teuto-uruguayo y el músico brasileño (BUSCACIO, 2010) y Camargo Guarnieri: el tiempo y 

la música, de Flavia Toni, sobre el mismo compositor. 

MUSICOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y CORRESPONDENCIA 

Uno de los méritos que se atribuye al matrimonio conceptual entre musicología e 

historia, es “la búsqueda de la pluralidad metodológica”, ya que desde mediados del siglo 

pasado “la relación entre la música y las ciencias humanas ha aumentado considerablemente 

los campos de estudio disciplinares (a través de nuevos temas y enfoques, producto de la 

ocurrencia de nuevos problemas” (HUSEBY, 1993, p. 9). 

Las epístolas constituyen una fuente primaria para la investigación archivística. Su 

carácter subjetivo y textual la vincula tradicionalmente a la musicología histórica y cultural, 

antes que a la sistemática o la etnomusicología. Esta división subdisciplinar resulta un 

enfoque que en el campo internacional ha sido insistentemente cuestionada desde hace varios 

años, pues al fin y al cabo se trata de musicología en su sentido más abarcador. No obstante 

Parncutt refiere que: “la musicología (en el sentido moderno, amplio, de toda pesquisa 
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musicalmente relevante […] ha sido dominada por el pensamiento humanístico y por 

estudiosos con formación humanística” (PARNCUTT, 2012, p. 21). Y agrega: 

Ambos grupos se concentran, fuertemente, en la historia de la música de las elites culturales de 

Occidente. A pesar de los cambios que estas disciplinas han evidenciado en las últimas 

décadas, su principal objetivo continúa siendo buscar la comprensión de las grandes obras del 

canon occidental y sus contextos histórico, social y cultural[…]. La principal tarea, tanto de la 

musicología en particular, así como de las ciencias humanas como un todo, era entendida como 

siendo, al menos implícitamente, la documentación de las realizaciones del genial hombre 

blanco: la musicología era implícitamente racista y sexista, promoviendo un concepto de genio 

que entra en conflicto con los presupuestos de la psicología empírica moderna (PARNCUTT, 

2012, p .7). 

Los acervos que se crean a nivel institucional en nuestra región son un reflejo de esa 

visión anteriormente expuesta por Richard Parncutt en su artículo. La musicología histórica, 

al menos en Latinoamérica, sigue privilegiando el conocimiento de los autores que integran 

ese canon mencionado por el teórico australiano. Figuras como Francisco Curt Lange (1903-

1997), Robert Stevenson (1916-2012), Juan Carlos Paz (1897-1972) o Mario de Andrade 

(1893-1945) representan una élite musicológica cuyas obras son constantemente abordadas e 

invocadas por estudiosos y pesquisadores del área musical y humanística. Raramente o de 

forma tangencial son abordados por esos estudios intérpretes, compositores o musicólogos no 

occidentales o a quienes podríamos denominar como periféricos o menores, definiciones que 

no implican sentido peyorativo alguno. 

Tomando como referencia la afirmación anterior sería válido cuestionar: Cuántos 

acervos son dedicados a salvaguardar la obra de las mujeres compositoras, intérpretes o 

musicólogas que el continente también ha aportado o cuántos/as de ellos/as son negros o 

mestizos? Existe un equilibrio entre los acervos institucionales dedicados a salvaguardar el 

extraordinario legado de la música popular en el continente americano y aquellos que 

privilegian la música erudita o académica? 

Los estudios de género en el campo musicológico podrían beneficiarse 

significativamente del estudio del intercambio epistolar entre hombres y mujeres de diversas 

razas y credos estéticos que han cultivado el arte, la pedagogía, la interpretación y la crítica 

musical en nuestra área geográfica, evidenciando las diferentes miradas sobre temas comunes 

y el peso que ha impuesto una tradición eurocentrista, masculina y discriminatoria, 

subvalorando tradicionalmente los aportes de las féminas, la cultura negra e indígena y la 

música popular por parte de la musicología histórica. 
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EPÍSTOLAS Y ACERVOS: ALGUNAS REFLEXIONES 

Una clasificación primaria de la correspondencia podría referirse a la naturaleza y 

finalidad de cada una de ellas. Así, según Buscacio, estas pueden ser clasificadas como 

públicas o privadas. A esta categorización del referido investigador podríamos sugerir una 

más específica que permitiría una mayor amplitud y operacionalidad: profesionales, 

institucionales, personales y mixtas. 

Puede adicionarse un tercer estado al tránsito de esta correspondencia entre lo público y lo 

privado: su transformación en acervo universitario, lo que las disponibiliza a una cantidad 

mucho más amplia de lectores. Así, las temáticas e indagaciones por ella llevada, antes 

limitadas a su propia temporalidad, pasan a dialogar con una nueva historicidad (BUSCACIO, 

2007, p .3). 

La correspondencia de Francisco Curt Lange, que Buscacio ha pesquisado 

ampliamente en su relación con el músico Mozart Camargo Guarnieri y otros músicos, 

intelectuales y personalidades del período 1934-1956 se desenvuelve más entre lo 

“pragmático que lo confesional” y ninguna supera más de una página de extensión 

(BUSCACIO, 2007). El trabajo que hemos desarrollado con el padre del Americanismo 

Musical, pero en su relación con varios músicos e intelectuales cubanos mezcla ambas 

categorías de forma prolija y excede en muchos casos la extensión referida por Maia 

Buscacio, mientras otras se ajustan a la categorización referida por el investigador brasileño. 

Para Belem y Monteiro la correspondencia como fuente histórica documental puede 

abordarse desde las siguientes categorizaciones: 

Presentación de la personalidad del artista y descripción biográfica, descripción del contexto 

histórico de la elaboración de una obra de arte; la carta como un “documento de proceso” 

(SALLES, 2008) que puede contener descripciones de los interlocutores envueltos sobre las 

etapas de creación artística.(BELEM; MONTEIRO, 2011, p. 24) 

A esto podría agregarse, en mi opinión, la carta como reflejo de un ideario no solo 

estético sino político-ideológico del emisor y su red de interlocutores, enfoque que también ha 

sido material de estudio para algunas pesquisas brasileñas, como es el caso de la disertación 

de Mariana Costa Gomes titulada Mediación, música y sociedad: un análisis de las 

perspectivas ideológicas y estéticas de Claudio Santoro, a partir de su correspondencia 

personal (GOMES, 2007). 

Belém y Monteiro colocan estas categorizaciones en función, casi exclusiva de su 

vinculación con la creación artística y las convergencias y discrepancias estéticas de 
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creadores, teóricos e intelectuales adscribiéndose a una línea general de investigación que ya 

han validado otras ciencias humanísticas con notables resultados, pero que no son los únicos 

que puede y debe asumir la musicología. 

Los desafíos asumidos por el investigador en el trabajo con la correspondencia 

personal y los riesgos de tomar esta tácitamente como una fuente histórica irrefutable, sin 

contraponer un sólido instrumental teórico multidisciplinar que sirva para el análisis crítico de 

estas fuentes es descrito por Guerra Cotta en los siguientes términos: 

Aunque trabajar con la correspondencia personal pueda parecer simple, tal actividad se 

muestra al mismo tiempo compleja y llena de obstáculos de orden hermenéutico[…] toda 

escritura “producción del yo” está marcada por un “efecto de verdad” ligado a una narrativa 

introspectiva cuya autoridad y legitimidad se asientan en la subjetividad y en una noción de 

verdad como sinceridad lo que exige una crítica de las fuentes que se enfoque hacia las 

cuestiones relativas al “error” y la “mentira” contenidas en el texto […] cualquier posibilidad 

de saber lo que realmente sucedió puede ser descartada pues no es esa la perspectiva del 

registro del misivista: el no registra lo que pasó, pero si lo que el autor dice que vio, sintió, 

experimentó en relación a un acontecimiento (COTTA, 2008, p. 5). 

Así una de las características más significativas de la correspondencia estriba en ese 

alto grado de individualidad que viene a retratar las miradas que sobre diversos temas posee 

su emisor, pero que nunca constituye una verdad absoluta ni un dogma irrebatible. Las 

visiones que sobre temas comunes otros correspondientes aportan vienen a complementar esa 

“otra realidad” que tampoco se alza como inamovible o definitiva. Es por ello que “la escrita 

de si sea también comprendida como obra no de “autores” propiamente dichos, sino de 

“editores”, pues consiste en un trabajo de ordenar, reorganizar y significar el trayecto de una 

vida a través del texto” (COTTA, 2008, p. 6). 

La pesquisa musicológica en su interrelación con lo epistolar debe luchar además 

contra las problemáticas derivadas de los derechos autorales y la propiedad privada de muchas 

de estas fuentes, resguardadas en archivos familiares o privados y con acceso nulo o muy 

limitado por parte de los pesquisadores.  

La integridad documental de estos archivos/acervos puede verse seriamente afectada si 

los herederos deciden reacomodar, catalogar o mezclar arbitrariamente partes del mismo 

“destruyendo, algunas veces de forma irremediable, conjuntos de significados que ciertos 

documentos mantendrían entre si” (TONI, 2007, p. 108) o negando el acceso de los 

investigadores a estas fuentes con el objetivo de escamotear o manipular determinadas facetas 
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personales, intelectuales o políticas de estos sujetos (vinculación con movimientos como el 

fascismo, homosexualismo, disputas personales o intelectuales con otros creadores, etc). 

Para Toni, “nadie negaría la importancia de las cartas en la construcción de una 

biografía, en la medida en que son, muchas veces, la única posibilidad de conocerse el 

pensamiento de un autor sobre si mismo y sobre el mundo que lo rodea” (TONI, 2007, p. 

123). 

FRANCISCO CURT LANGE Y CUBA. 1959-1975: UN ACCIDENTADO TRÁNSITO 

EPISTOLAR 

Uno de los períodos más prolongado de vacío epistolar sostenido entre Francisco Curt 

Lange y sus amigos y colaboradores cubanos se inicia a partir de los años 1955-1956 y se 

extenderá hasta inicios de la década del 1970. Escasas y puntuales son las cartas 

intercambiadas durante la década del 1960, evidencia sustentada por el levantamiento del 

corpus epistolar resguardado en la serie 2 del acervo belorizontino. El investigador mantuvo 

una vasta correspondencia con Cuba desde el año 1935 hasta 1996, realizando tres viajes a la 

Isla en los años 1939, 1990 y 1993. 

Curt Lange intentó, sin éxito, regularizar el flujo comunicativo con la nación antillana 

entre 1960 y 1970. Varias circunstancias de carácter personal, profesional y contextual, 

incidieron en ese temporal alejamiento: el musicólogo pasará largas temporadas en Brasil 

como técnico de la UNESCO, trabajando activamente en sus descubrimientos sobre la música 

minera del período colonial, acompañadas estas labores de una dilatada polémica que 

envolvió a varios representantes del entorno cultural y musical brasileño. Muchos de ellos 

defendieron o atacaron a Lange, cuestionando la veracidad de estos hallazgos a los que nadie 

había podido tener acceso, salvo el investigador, cuestionando el supuesto derecho de 

propiedad de este sobre un conjunto de obras musicales brasileñas que según varios 

detractores esgrimían no le pertenecían por el simple hecho de ser considerado su 

“descubridor” (REMIÃO, 2004). 

Se producirá además el cierre del departamento de musicología de la Universidad de 

Cuyo, en Mendoza, Argentina, donde Lange trabajará activamente entre 1948 y 1955, la 

pérdida de una parte significativa de su biblioteca y archivo, guardada en un depósito 

argentino del Ministerio de Hacienda, viajes y largas estadías del musicólogo por América 

Latina, Estados Unidos y Europa dictando conferencias, investigando y organizando 
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conciertos con la música exhumada por él, perteneciente a la escuela de músicos mulatos 

mineros del siglo XVIII. El americanista fungirá como agregado cultural de la Embajada de 

Uruguay en Bonn, Alemania entre 1961 y 1963 y verá morir prematura y trágicamente a su 

primogénito Hermann en 1967. Un duro golpe del cual, tanto él como su esposa, no se 

recuperaron totalmente. Como le escribe a un amigo cubano a inicios de la década del setenta: 

“Estamos con el corazón siempre sangrando”
75

. Son estos algunos de los elementos que 

pueden servir como evidencias de este temporal distanciamiento entre Curt Lange y la mayor 

de las Antillas. 

Cuba estaba indisolublemente ligada a la doctrina marxista leninista y las 

consecuencias de esa filiación y su alineamiento con la ex Unión Soviética (al menos en el 

campo artístico-educacional y cultural) se tradujeron en una praxis segregacionista, represiva 

y totalitaria que institucionalizó la censura desde el temprano 1961 y decretó el ostracismo 

contra aquellas voces cuestionadoras y discrepantes (DE LA NUEZ, 2006; DIAZ, 1992; 

ROJAS, 2006; ROS, 2004). 

El discurso pronunciado por Fidel Castro en 1961 en la clausura de un grupo de 

reuniones desarrolladas con la cúpula intelectual cubana en la Biblioteca Nacional José Martí, 

conocidas como Palabras a los Intelectuales, se transformaron en el axioma de la política 

cultural que durante décadas enarboló el gobierno cubano:  

Con la Revolución todo, contra la Revolución nada. Esto significa que dentro de la 

Revolución, todo; contra la Revolución, nada.[…] porque la Revolución tiene también sus 

derechos; y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de 

la Revolución de ser y de existir, nadie-por cuanto la Revolución comprende los intereses del 

pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la nación entera-, nadie puede 

alegar con razón un derecho contra ella. Creo que esto queda bien claro (CASTRO, 1961, p. 

6). 

Las palabras del líder de la Revolución Cubana sirvieron de base a una interpretación 

extrema que excluyó de la vida cultural y social del país a varios creadores, escritores y 

artistas entre los años 1968 y 1975, condenándolos al ostracismo, impidiéndoles publicar, 

dirigir, actuar o presentarse escénicamente al ser estos acusados de ser representantes de un 

arte pequeño burgués, de dudoso cuño nacionalista, contrarios del realismo socialista, y 

aliados de la reacción internacional, especialmente de la norteamericana. 

La abertura de los campos de trabajos forzados conocidos eufemísticamente como 

Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) en 1968, el encarcelamiento y 
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 Carta de Curt Lange a Jose Luis Vidaurreta, Montevideo, 28/04/1971. 2 p. BRUFMGBUCL.S.2.1.114.074. 
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posterior juicio público contra el poeta Heberto Padilla (1932-2000) en 1971, el auto alegato 

que contra si mismo tuvo que leer el escritor y su esposa en el seno de la propia UNEAC, ante 

la directiva de la organización y sus miembros, renegando de su obra y sus principios e 

implicando a otro grupo de incipientes escritores amigos de la pareja, la fuga y posterior 

exilio de reconocidos artistas, especialmente de la música, tanto popular como de concierto, 

que integraban delegaciones oficiales a festivales y eventos en Europa Occidental y que se 

refugiarían tradicionalmente en los Estados Unidos, desveló el terror estalinista que se había 

ido incubando desde aquellos encuentros de la Biblioteca Nacional en 1961 y que terminó 

intensificándose a partir de 1968, en una época que ha sido designada por muchos de los 

estudiosos sobre el tema como Quinquenio o decenio Gris (GALLARDO, 2009; 

MALDONADO, ALEJO-GUERRA, 2009; PÉREZ, 2006; RANDALL, 2009; TRIANA, 

2010). 

La necesidad de Lange de restablecer el nexo con la isla antillana se redobló después 

de ser comisionado por la Casa Schott para concebir el segmento latinoamericano que 

formaría parte de dos tomos adicionales del Léxico Riemann, comprobando que precisaba de 

información bio-bibliográfica actualizada sobre los músicos cubanos del pasado y el presente. 

Los compositores, músicos y musicólogos cubanos con los que Curt Lange intentó restablecer 

comunicación a fines de la década del 60 y el primer quinquenio de la década del 70 aparecen 

descritos en la tabla no.1, en anexo, con las cartas enviadas por el investigador a estos y sus 

respectivas respuestas. 

Lange tuvo que enfrentar frecuentemente con sus correspondientes cubanos una 

desidia epistolar que muchas veces lo hizo dedicar severos calificativos a esa indolencia, casi 

sistemática, que lo dejaba inerme. Su correspondencia era voluminosa, tanto en número de 

destinatarios como en cantidad de páginas, detallista, con disímiles interrogantes a ser 

elucidadas por sus receptores, con un español canónico que no desconocía los giros 

vernáculos. Como Lange admite: “De Cuba estoy distanciado desde antes de la Revolución, 

en parte porque diversos de mis amigos merecían siempre ser calificados de muy flojos en 

materia epistolar”
76

. 

Las fichas biográficas de músicos cubanos confeccionadas por Curt Lange para el 

Riemann, comentadas, criticadas y complementadas a su vez por Edgardo Martín Cantero 
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 Carta de Curt Lange a Harold Gramatges, Montevideo, 18 enero. 1970. 3 p. BRUFMGBUCL.S.2.1.108.243.  
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(poner data) a través de la correspondencia que ambos intercambiaron entre 1970-1974, 

ilustran ampliamente el clima cultural, político y social imperante en la Cuba de finales de los 

años 1960 y todo el primer quinquenio de la del 1970. Un ambiente donde aflora un léxico de 

evidente confrontación estética y político-ideológica que como uno de sus objetivos perseguía 

ignorar y descalificar la significativa labor desarrollada y los méritos obtenidos por muchos de 

esos creadores y artistas que eligieron emigrar tras el triunfo revolucionario por discrepancias 

intelectuales, políticas, religiosas e incluso personales con los nuevos comisarios culturales 

cubanos o con el gobierno comunista. 

Si bien es cierto que algunos señalamientos puntuales imputados por Edgardo Martín a 

Lange y que toman como referencia las fichas del uruguayo para el Riemann poseían una 

innegable veracidad los calificativos de apátridas, traidores, burgueses o high-life aparece con 

abrumadora frecuencia este corpus epistolar, siempre con un carácter peyorativo y 

descalificador como puede apreciarse en los fragmentos siguientes.  

Bolet, Alberto: (cuya biografía NO ofrecí por tratarse de un apátrida): No dirigió la Orquesta 

Sinfónica Nacional, que fue fundada después de su salida del país, con el triunfo de la 

Revolución, sino la Orquesta Filarmónica de La Habana, que precisamente entonces se 

extinguió.
77

 

Nótese como en las citas anteriores Edgardo Martin usa enfáticamente el NO, siempre 

en mayúsculas para denotar su posición de revolucionario intransigente y subrayar su franca 

oposición a que algunos de esos intérpretes aparezcan en la enciclopedia alemana en 

representación de Cuba, colocándose en una posición de censor, dejando claro que si de él 

dependiese nunca habría suministrado las fichas de esos autores, decisión apoyada en razones 

meramente políticas que nunca se sustentan en valoraciones artísticas o estéticas de rigor, 

evidencias que aportan las cartas intercambiadas con Curt Lange. 

Es Argeliers León, etnomusicólogo cubano y ferviente revolucionario quien informa a 

Lange, en una misiva fechada en 1961, sobre dos relevantes figuras de la música académica 

patria quienes decidieron emigrar, refiriéndose a estos en los siguientes términos: 

Julián Orbón, con su mentalidad burguesa, su militancia falangista y su vida de “explotación 

comercial musical” (dueño de un Conservatorio privado) no pudo soportar un régimen 

socialista y se fue a México. Allí está en la cátedra de composición. Tengo noticias que trabaja 

bien y mucho, lo cual es de suponer conociendo sus capacidades. 
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 Carta de Edgardo Martin a Curt Lange, La Habana, 7 junio. 1973. 3 p. BRUFMGBUCL.S.2.2.S.28.1473 
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Aurelio de la Vega, otro que le gustaba la vida aristocrática y aislada en su elegante residencia 

y las buenas fiestas de la high-life, se fue a los Estados Unidos.
78 

Como puede apreciarse frases como “mentalidad burguesa”, “vida aristocrática”, 

“high-life”, “explotación comercial musical” término este último indisolublemente ligado en 

ese contexto concreto a conservatorio privado, son expresiones usadas reiteradamente por los 

nuevos representantes del arte musical revolucionario para referirse a todos aquellos que 

discrepen de sus posturas ideológico-artísticas y estéticas. 

Un musicólogo y compositor tan prestigioso como Carlos Fariñas expone a Lange 

cuales son algunas de los rumbos estéticos que a contracorriente estaban experimentando 

algunos compositores cubanos a inicios de la década del 70, posicionándose frontalmente 

contra una estética neo-clasicista y nacionalista vacua que precisaba ser definitivamente 

superada.  

En cuanto a mi estilo y estética, creo necesario aclararle, que aunque alumnos de los profesores 

a que Ud. se refiere en su carta, la generación más joven de compositores, no sigue lo que a 

nuestro juicio es un lastre en el desarrollo de la música nacional que fue la implantación del 

neo-clasicismo por ellos y la ruptura del camino ya firmemente trazado por Amadeo Roldán y 

Alejandro García Caturla. A pesar de que Ardévol, Gramatges y demás compositores de la 

misma generación, desde hace algunos años hayan reiniciado el trabajo con esencias 

nacionales, nosotros sentimos la estrechez que produce el querer adoptar técnicas europeas, tal 

vez hasta un poco raídas por los años, a conceptos americanos
79

. 

Tanto la cita de Fariñas como la de Edgardo Martin referida a un “grupo discrepante” 

revela que al interior del movimiento musical cubano de las décadas del 60s-70s coexistían 

fuerza antagónicas cuyas polémicas y pluralidades estéticas se manifestaron en un nivel más 

subterráneo que visible pero de innegable presencia y cuyo análisis, estudio y valoración han 

sido ignoradas y silenciadas hasta el presente por la historiográfica musical cubana. Evidencia 

de ello lo constituye el libro organizado en 2006 por la editorial Letras Cubanas titulado 

Polémicas culturales de los 60 de la investigadora marxista Graziella Pogolotti. En sus más de 

400 páginas el único texto referido a la música que aparece en esta compilación de trabajos 

publicados en la prensa cubana de los 60s - titulado Los herederos del oscurantismo y 

publicado el 1ero de abril de 1963 por La Gaceta de Cuba- aparece rubricado por el 

compositor Juan Blanco, antiguo amigo y correspondiente de Lange, pero sin ningún otro 

texto que sirva de réplica. 

  

                                                           
78

 Carta de Argeliers León a Curt Lange, La Habana, 7 sept. 1961. 3 p. BRUFMGBUCL2.2.S28.1447. 
79

 Carta de Carlos Fariñas a Curt Lange, La Habana, 4 febrero. 1972. 1 p. BRUFMGBUCL2.2.S28.1467.  



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

149 

CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis epistolar como herramienta musicológica ha comenzado recientemente a 

desandar un camino promisorio pero aún con desafíos significativos que incluyen: una 

bibliografía escasa, la ubicación de un gran volumen de misivas en archivos no públicos, 

cerrados a la pesquisa musical, o el limitado interés que por labores de tan ardua naturaleza 

muestran musicólogos e investigadores del área. No obstante lo dicho, los resultados son 

alentadores y los trabajos aparecidos hasta el momento muestran, en su mayoría, solidez y 

pertinencia investigativa. Solo resta que los próximos años vean emerger estudios que utilicen 

las misivas como fuente primaria de investigación, con una formulación metodológica 

multidisciplinar lo cual permita profundizar en los diversos procesos culturales, geopolíticos, 

estéticos y musicológicos que pueblan nuestra a América Latina y esperan por ser abordados. 

La correspondencia de Francisco Curt Lange con los compositores y musicólogos 

cubanos se revela como un instrumento interpretativo de primer orden para conocer, analizar 

y valorar desde ópticas diversas una realidad geopolítica y musicológica cambiante y 

compleja en América Latina y particularmente en Cuba. Las misivas intercambiadas por estos 

pueden servir para trazar una compleja red de relaciones y sociabilidades que mucho pueden 

aportar aún al conocimiento de la musicología histórica en nuestro continente. 
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RESUMO: 

Os arquivos de documentos musicais no Brasil possuem grandes quantidades de cópias autógrafas de obras que 

vão desde o século XVIII até os dias atuais, representando, dessa forma, vasta diversidade de gênero e 

compositores. Este tipo documental possui relevante papel representativo na transmissão de obras musicais, 

tendo em vista a necessidade de reproduzir documentos originais existentes ou até mesmo substituir aqueles 

desaparecidos. O presente trabalho pretende demonstrar a aplicação da ferramenta Tradição Diplomática em 

documentos musicais, especificamente nas cópias, e, ao mesmo tempo, realizar adaptações terminológicas e 

conceituais da ciência Diplomática para a Musicologia Histórica. As reflexões de Bellotto (2006); Berwanger e 

Leal (2012) a respeito da disciplina Diplomática serviram como referencial teórico para este trabalho. Os 

resultados ampliaram as possibilidades interpretativas da cópia musical em seus diferentes momentos, contexto 

geográfico e social. Cabe ainda considerá-la como importante recurso na construção da história da música 

brasileira, através do estudo de recepção da obra no âmbito de seu processo de difusão. A adaptação de termos e 

conceitos da ciência Diplomática para a Musicologia é imprescindível para a eficácia de seu uso em estudos de 

documentos musicais. Tal iniciativa justifica-se pela grande ausência na literatura da Musicologia Histórica 

Brasileira de mecanismos que consigam unir teoria e prática de forma eficiente e consistente. Os resultados 

demonstrados nesta pesquisa possibilitarão o preenchimento de uma importante lacuna nos estudos 

musicológicos brasileiros, permitindo a utilização de termos e técnicas ora adaptados em futuras pesquisas, e, 

ainda, ampliando o entendimento de conceitos indispensáveis ao estudo dos documentos musicais. Por fim, com 

o intuito de demonstrar a aplicabilidade desta ferramenta no presente trabalho foram utilizados, em sua maior 

parte, documentos musicais pertencentes ao arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense, localizado na cidade mineira 

de São João Del Rei, mesorregião do Campo das Vertentes. 

Palavras-chave: Tradição Diplomática Documental; Musicologia Diplomática; documentos arquivísticos 

Musicais; Musicologia histórica brasileira. 

INTRODUÇÃO 

Com a divulgação dos resultados das pesquisas de Francisco Curt Lange a partir da 

década de 1940, foi crescente no Brasil o interesse por documentos que transmitissem obras 

musicais assinadas por compositores em Minas Gerais no século XVIII. Tais informações 

correspondiam a verdadeiros “achados” de grande repercussão acadêmica e social para seus 

realizadores. Como consequência, deu-se início a uma verdadeira “caça ao tesouro” na busca 
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pelo documento original, de certa forma natural, visto que o objeto de desejo revelava nova 

faceta da história musical brasileira. Paulatinamente, foram surgindo edições de obras 

setecentistas mineiras, seus registros sonoros, concertos públicos e catálogos com maior 

ênfase em compositores do mesmo período daquelas obras. 

Com o esgotamento de informações sobre novos exemplares de obras musicais 

compostas no século XVIII e início do XIX, cabe agora direcionar o foco investigativo para a 

cópia musical produzida em meados do século XIX. Vencida a etapa inicial da “sensação” do 

inédito e o mais antigo, um novo protagonismo se configura nas estratégias que permitem 

manter uma obra musical presente aos dias atuais, principalmente em seu mais forte 

mecanismo de atuação: a cópia musical. 

Se considerarmos especificamente o estado de Minas Gerais e sua história da música, 

seremos confrontados com expressivo patrimônio arquivístico de documentação musical. 

Dentre os compositores que atuaram majoritariamente no século XVIII, podemos destacar 

José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita como autor da maior quantidade de documentos 

originais de sua lavra de que temos conhecimento
82

. A maioria de seus contemporâneos 

possui inexpressivo legado de originais à nossa época. De boa parte sequer conhecemos um 

único autógrafo como é o caso de Jerônimo de Souza Lobo e João de Deus Castro Lobo. 

Por outro lado, em contrapartida aos documentos originais, há grande quantidade de 

cópias, cuja produção se torna maior na medida do avanço dos séculos. O território mineiro é 

especialmente fecundo em fontes de informação musical através de documentação manuscrita 

e impressa. Por conta do maior interesse pelo século XVIII, hoje com bem pouca 

representatividade de espécimes, ainda se encontra, por ser revelado, inúmeros arquivos 

repletos de cópias musicais, em sua maior parte confeccionadas nas últimas décadas do século 

XIX, se estendendo até meados do XX. 

Tendo em vista o desaparecimento da maior parte dos documentos originais dos 

setecentos, cópias produzidas nas primeiras décadas do século XX, não raramente, se 

tornaram as mais antigas a transmitir uma determinada obra do passado mais distante. Para 

além do efeito de permanência e manutenção de repertório musical, as cópias são registros de 

aspectos sociais de relevância, tais como o gosto de determinada comunidade, suas 

tendências, influências e dinâmicas de um determinado modo de vida. 
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Em uma época desprovida dos atuais recursos tecnológicos como meio de difusão, o 

registro gráfico, cópia ou original, cumpria de forma efetiva o papel da disseminação do novo 

e da manutenção do antigo. Inúmeros arquivos de grupos e instituições musicais, pulverizados 

por Minas Gerais, constituem enorme fonte de informação histórica, musical, social, 

econômica e política, aguardando a ação de agentes treinados e capacitados a praticar o 

devido tratamento, objetivando sua organização e preservação. Em devidas condições, tais 

arquivos propiciarão o estudo, entre outros, da difusão de obras musicais, sua trajetória 

cronológica e geográfica. Da mesma forma permitirão contemplar os mecanismos da recepção 

em novo contexto, os artifícios utilizados para a adaptação aos instrumentos musicais 

disponíveis, assim como ao nível técnico do efetivo musical que executará o novo repertório. 

Para o desenvolvimento e sucesso do propósito acima mencionado, a Tradição 

Diplomática propicia a oportunidade de aprofundamento dos estudos a respeito da categoria 

documental cópias musicais. Dessa forma, evidencia grandes possibilidades de compreensão 

das funções que as cópias podem assumir de acordo com as diversas formas de utilização. 

MUSICOLOGIA DIPLOMÁTICA 

A ciência e/ou disciplina Diplomática tem sua origem em meados do século XVII e 

está relacionada diretamente com questões de validações documentais eclesiásticas. Durante 

esse período ocorreu a chamada Guerra dos Diplomas, que, por sua vez, deu origem ao 

surgimento de diversas disciplinas técnicas modernas como a Paleografia, Sigilografia e a 

Diplomática (RODRIGUES, 2008, p. 121). Com o decorrer dos séculos seguintes, os estudos 

sobre Diplomática foram adquirindo formas complexas em seus termos e conceitos, 

provocando novas e constantes reflexões a respeito da aplicação de suas ferramentas por parte 

de seus estudiosos. Diante disso, Gomes (1998, p. 625) oferece uma visão pertinente em 

relação aos avanços que a Diplomática obteve ao longo dos últimos séculos, pois, o referido 

autor considera a Diplomática como sendo uma ciência histórica, “cujo objetivo é, a partir de 

metodologias e questões específicas, proceder ao estudo científico do documento escrito na 

sua forma e conteúdo, definindo sua autenticidade e valor probatório enquanto testemunho de 

dados e fatos históricos”. 

Vista pela ótica do italiano Giorgio Cencetti a Diplomática “é a disciplina que estuda a 

gênese, forma e transmissão de documentos arquivísticos” bem como “sua relação com os 

fatos representados nele e com seu autor” com a finalidade de “identificar, avaliar e 
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comunicar sua verdadeira natureza” (CENCETTI 1952, apud BERWANGER; LEAL 2012, p. 

25). Diante dessa breve reflexão teórica é possível perceber que o objeto de estudo principal 

da Diplomática é o documento, que, por sua vez, deve ser entendido de forma ampla, pois, 

pode proporcionar diversos tipos de informações com caráter variado, podendo ser de cunho 

social, cultural, político ou até mesmo econômico, dependendo principalmente de sua origem, 

o local ou meio em que foi produzido, e finalidade, jurídica, eclesiásticas, artística, entre 

outras. 

No que diz respeito ao caráter etimológico da palavra diplomática é possível observar 

duas visões diferentes. A primeira concepção sugere que o termo deriva do latim diploma, 

tendo como significado original um escrito dobrado em dois, diplous, que significa duplo. 

Dessa forma, a Diplomática é considerada como “ciência dos diplomas” (BERWANGER; 

LEAL, 2012, p. 25). No entanto, Gomes (1998, p. 25) informa que “o termo Diplomática 

provém do latim diploma, atis, significando „coisa dupla‟, „dobrada em duas‟, „a patente‟”. 

Após realizar uma contextualização histórica a respeito da Diplomática, o próximo 

passo será discorrer sobre a ferramenta Tradição Diplomática Documental, que, por sua vez, 

se caracteriza como importante mecanismo para o estudo documental. Buscando esclarecer 

nossa proposta empregada neste trabalho, se faz necessário compreender que de acordo com 

nossas últimas pesquisas interdisciplinares em que temos dialogado tanto com a ciência 

Diplomática quanto o campo musicológico, fundando, dessa forma, o termo Musicologia 

Diplomática, passamos a considerar duas ferramentas de estudos, ambas oriundas da 

Diplomática, a saber: Análise Diplomática Documental e Tradição Diplomática Documental. 

Neste trabalho buscamos ainda aprofundar nossas reflexões e, como consequência dessa 

prática, adaptar alguns conceitos/termos provenientes da Diplomática para a área dos estudos 

musicológicos, elaborando assim, novos termos que contribuirão para o desenvolvimento 

deste último campo científico. Nosso foco neste trabalho será discutir sobre a ferramenta 

Tradição Diplomática Documental, buscando demonstrar seus benefícios bem como suas 

possibilidades de contribuição para o estudo documental, em específico, documentos 

musicais. 

O instrumento de pesquisa denominado Tradição Diplomática Documental tem por 

objetivo compreender o processo de transmissão dos mais variados tipos de informações por 

meio dos documentos. Dentre essa gama de significados que podem ser estudados por meio 

da referida ferramenta podemos citar, por exemplo, a compreensão social, cultural e 
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econômica de uma determinada sociedade, bem como o conhecimento dos agentes envolvidos 

nesses processos. 

Para Berwanger e Leal (2012, p. 32) Tradição Diplomática “é a maneira de transmitir 

os documentos à posteridade, sendo formas de tradição os originais e as cópias”. Ou seja, a 

referida autora considera que as informações contidas nos diversos tipos de documentos 

podem ser transmitidas por meio de duas categorias documentais, os originais ou as cópias. 

Aprofundando a reflexão a respeito da ferramenta em questão, de acordo com Bellotto (2006) 

Tradição Diplomática Documental “é a parte da diplomática que se ocupa dos vários modos 

de transmissão do documento no decorrer do tempo”, e reforça seus argumentos destacando 

que “todas as formas de tradição documental se reduzem e se agrupam em torno de dois pólos 

quando, no âmbito dos arquivos permanentes, se tem o documento em mãos”. Em outras 

palavras, Bellotto considera que os documentos podem ser apresentados e identificados 

apenas em dois estados, o primeiro é o de que eles tenham chegado à terceira idade na forma 

original, ou tenham chegado a esta mesma fase em forma de cópias. Sendo assim, os originais 

e as cópias são consideradas como as duas formas essenciais que os documentos podem ser 

apresentados (BELLOTTO, 2006, p. 5). 

No entanto, a própria autora informa que momentos distintos podem e devem ser 

levados em consideração quando da aplicação da ferramenta Tradição Diplomática, são eles: 

anterior ao original, o original e o posterior ao original. Além desses três momentos distintos, 

que devem ser observado no estudo documental, têm-se as denominadas categorias 

intermediárias. A respeito dessa última forma documental Bellotto (2006, p. 106) justifica 

informando que “apesar de não serem originais, não chegam a ser cópias na real acepção da 

palavra”. Portanto, de forma geral, podemos considerar que as informações contidas nos 

diversos tipos documentais podem ser transmitidas durante quatro momentos diferentes.  

Conforme discutido acima, pretendemos com este trabalho realizar um estudo 

interdisciplinar e, ao mesmo tempo, exploratório. Com este intuito, serão adaptadas algumas 

terminologias oriundas da Diplomática para conceitos que se assemelhem ao campo 

musicológico. A seguir, serão demonstrados os tipos documentais em estudo bem como suas 

definições adaptadas para à musicologia. 

Anterior ao documento original: corresponde ao rascunho da partitura original. 

Documento original: é o primeiro registro gráfico elaborado por parte do compositor. 
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Categorias intermediárias entre original e cópias: tratam-se de ampliações, inserções ou 

renovações realizadas nas partituras originais. 

Cópias: tem como objetivo representar formalmente um documento musical idêntico ao 

original, entretanto, esta categoria documental possui diferentes finalidades, como, por 

exemplo: reproduzir documentos originais (partes ou partituras) existentes ou substituir 

originais desaparecidos. Além dessas finalidades, as cópias se dividem em diversas 

modalidades, são elas: 

● Cópias simples ou livres: são os documentos musicais que não possuem a identificação 

do copista. 

● Cópias autênticas: são aquelas que possuem a identificação nominal do copista, podendo 

ser por extenso ou apenas sua rubrica. 

● Cópias autógrafas: são feitas pela mesma pessoa (compositor) que cria o documento 

musical original. 

● Cópias imitativas: são as que buscam reproduzir exatamente os elementos gráficos da 

escrita musical contidas no documento original.  

● Cópias adaptadas: é a categoria que pode incluir transcrições, arranjos, reduções e 

orquestrações. 

Diante da elaboração dessas novas terminologias acreditamos que a utilização da 

ferramenta Tradição Diplomática Documental em arquivos musicais será mais eficiente, uma 

vez que os principais agentes de instituições possuidoras de documentos musicais são os 

próprios músicos que na maioria das vezes respondem diretamente pelo tratamento dos 

arquivos de suas respectivas instituições. Portanto, a criação de uma linguagem que seja 

familiar àqueles que poderão vir a usufruir da ferramenta de estudo em questão se torna uma 

necessidade. 

A APLICAÇÃO DA FERRAMENTA TRADIÇÃO DIPLOMÁTICA 

Neste tópico foram selecionadas algumas imagens de partituras pertencentes ao 

arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense para exemplificar a utilização da ferramenta Tradição 

Diplomática Documental. Os tipos de documentos musicais escolhidos foram os originais e as 

cópias das obras Missa 15 de Agosto e Assumpta Est, ambas do compositor sanjoanense Pe. 

José Maria Xavier. 
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Figura 1 - Exemplo de um documento original. Fonte: Arquivo Aluízio José Viegas 

A imagem acima (Figura 1) corresponde ao documento original da obra Missa 15 de 

Agosto, composta pelo Padre José Maria Xavier, identificada com o código OLS0337. 

Portanto, os documentos originais caracterizam-se por serem aqueles que apresentam os 

primeiros registros gráficos elaborados por parte do compositor. 

Na imagem abaixo é possível observar um exemplo de cópia autógrafa, ou seja, um 

tipo de cópia na qual o copista é o próprio compositor da obra. E, ao mesmo tempo, neste caso 

podemos observar que uma única cópia pode possuir tipos diferentes de qualidade 

documental, neste caso, tem-se um exemplo também de cópia imitativa, que é aquela que 

busca reproduzir exatamente os elementos gráficos da escrita musical contidas no documento 

original. Desta forma, a figura 2 apresenta duas categorias de cópias em um único documento.  
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Figura 2 - Exemplo de cópia autógrafa e imitativa. Fonte: Arquivo Aluízio José Viegas 

Na figura 3 encontramos um exemplo de cópia simples, um tipo de cópia em que o 

copista não se identifica. Neste exemplo temos uma parte do instrumento clarineta, fato 

interessante uma vez que as cópias referentes a instrumentos individuais eram elaboradas de 

acordo com a necessidade dos grupos musicais. As cópias simples ou livres não possuem 

certo rigor no que diz respeito a questões de identificação de seu criador (copista). 

 
Figura 3 - Exemplo de cópia simples. Fonte: Arquivo Aluízio José Viegas 
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O exemplo demonstrado na figura 4 diz respeito a categoria das cópias autênticas, um 

tipo de cópia na qual o copista se identifica. A identificação do copista pode auxiliar na busca 

da compreensão das relações sociais e culturais mantidas em uma determinada época e 

sociedade, uma vez que por meio dos documentos musicais os copistas comumentemente 

inseriam nome de cidades, ou localidades, e até mesmo datas. 

 
Figura 4 - Exemplo de cópia autêntica. Fonte: Arquivo Aluízio José Viegas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da ferramenta Tradição Diplomática Documental vem se revelando como eficaz 

método de análise aplicada ao documento musical manuscrito. Neste artigo tivemos a 

oportunidade de realizar e demonstrar a adaptação de termos e conceitos, originalmente da 

Ciência da Diplomática, própria ao universo cartorial, para o meio musical, em especial o da 

musicologia histórica, pautada nas fontes documentais manuscritas com sua diversidade 

tipológica. 

Neste processo, termos especificamente aplicáveis às demandas cotidianas de um 

cartório, com potencial para causar confusões em assuntos musicais, tais como “formulário 

apropriado”, “sinais públicos de autoridade de chancelaria ou pelos notários públicos”, 

“cópias figuradas” entre outras expressões (FONSECA e FILHO, 2016: 371), foram 

descartados. Da mesma forma refutamos a categoria de cópia nominada “de códices 

diplomáticos” e criamos uma nova, específica para o contexto musical: “cópias adaptadas”. 

No que tange à tipologia documento original, foram mantidos os três espécimes, 

porém, o texto conceitual correspondente a cada um (Anterior ao documento original; 

Documento original; Categorias intermediárias) recebeu expressões próprias do universo 

musical, tais como “rascunho da partitura”, “compositor” e “partitura original”. 
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Um elemento terminológico e conceitual da ferramenta Tradição Diplomática 

Documental, que acreditamos ser muito eficiente na compreensão e distinção entre o primeiro 

registro gráfico da obra musical, pelo compositor, e aqueles produzidos posteriormente por 

músicos diversos, é o conceito de Documento original. Partindo deste último, podemos 

entender mais facilmente sua diferença com as diferentes categorias de cópias. Na 

possibilidade de termos cópias de nós mesmos, ou seja, clones, estes nos representariam em 

locais públicos, enquanto nós, os originais estariam em nossos lares, por exemplo. O mesmo 

raciocínio se aplica ao original do compositor, o primeiro registro gráfico, em relação às 

cópias produzidas posteriormente. A primeira apresenta a obra musical, enquanto a segunda a 

representa. 

Outro objeto de estudo musicológico, que muito se beneficia com o uso da ferramenta 

Tradição Diplomática Documental, é o processo de difusão da obra musical em sua forma 

gráfica. Identificar e qualificar os diferentes tipos documentais, entre originais e cópias, 

permite vislumbrar um conjunto de elementos possíveis de serem submetidos a correlações 

diversas como sociais, econômicas, cronológicas, políticas, regionais e comunitárias, somente 

para exemplificar. A aplicação da ferramenta vai produzir dados que servirão de subsídios 

para pesquisas que visam à crítica da recepção, assim como à análise da transposição dos 

diferentes idiomas instrumentais e vocais. Da mesma forma objetos de interesse investigativo 

relacionado à identidade, memória e gosto muito se beneficiarão com as possibilidades desta 

ferramenta. 

Destacamos como significativa qualidade deste método sua capacidade de sistematizar 

o processo analítico de documentos, gerando dados de forma organizada e criteriosa. Tal 

como demonstrado neste artigo, a Tradição Diplomática Documental é perfeitamente 

aplicável ao universo que usufrui da forma gráfica de transmissão da obra musical. Com as 

devidas adaptações de termos e conceitos e o avanço em pesquisas que aplicam o método, 

temos a convicção de estarmos lidando com um recurso de muita utilidade e eficácia para o 

desenvolvimento de uma musicologia histórica e, porque não, diplomática. 
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A TRANSMISSÃO DA OBRA MUSICAL EM DOCUMENTOS 

LOCALIZADOS EM ARQUIVOS MINEIROS 

Kevenn Arnold dos Santos Silva
 83 

Modesto Flávio Chagas Fonseca
84

 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo realizar estudo analítico descritivo de fontes documentais que transmitem uma 

composição musical para os textos das cerimônias do Ofício de Domingo Ramos, relatando recorrências e 

variações em seus conteúdos. A metodologia utilizada é fundamentada em conceitos da Ciência da Diplomática, 

especialmente ancorada nas ferramentas Analise Diplomática, que tem como objetivo principal a compreensão 

dos elementos que constituem as estruturas documentais, abrangendo caracteres internos e externos, intrínsecos e 

extrínsecos que compõem os diversos tipos de documentos, e Tradição Diplomática, que tem por finalidade 

compreender o processo de transmissão da informação por meio dos documentos. Estudos em arquivos de 

documentação musical manuscrita revelam, entre outros, a longa permanecia de obras através de copias de 

diversos autores em diferentes épocas e locais. Para viabilizar a aplicabilidade deste método, foram utilizados 

documentos que transmitem a música para a cerimônia do Ofício de Domingo de Ramos, pertencentes ao arquivo 

da Orquestra Lira Sanjoanense e outros provenientes de Viçosa. Este conjunto documental possui recorte 

temporal que vai de fins do século XVIII a meados do XX. Trata-se de obra bastante difundida em Minas Gerais, 

visto a quantidade de cópias em diferentes arquivos, além dos já citados, e, portanto, de destacada relevância 

para a história da música brasileira. Com a realização desta pesquisa esperamos conseguir demonstrar a 

importância do estudo de fontes musicais manuscritas, tendo em vista a produção de dados para fomentar 

investigações sobre atividades musicais, em especial as estratégias para a manutenção de obras no repertório de 

grupos musicais ainda atuantes em Minas Gerais, sua recepção e reelaboração. Da mesma forma sustentamos a 

hipótese de serem as ferramentas da Diplomática um método eficaz e próprio para tal intento. 

Palavras-chave: Tradição Diplomática Documental; Musicologia Diplomática; documentos arquivístico-

musicais; arquivos musicais mineiros. 

INTRODUÇÃO 

Estudos em arquivos de documentação musical manuscrita
85

 revelam, entre outros, a 

longa permanência de obras, fato constatado através da identificação de cópias de diversos 

autores em diferentes épocas e locais. Um espécime representativo é a música para a 

cerimônia conhecida como Ofício de Ramos, constituída de Aspersão da Água Benta, Bênção 

dos Ramos, Distribuição dos Ramos, Procissão dos Ramos e Missa, na qual é realizado o 

Canto da Paixão. Sobre a composição musical elencada para esta pesquisa, não é conhecida, 

até o momento, qualquer menção de autoria sendo possível, tão somente, afirmar sobre a 
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existência de significativa quantidade de cópias manuscritas que a transmitem abrangendo 

longo período cronológico. Os documentos mais antigos apresentam aspectos paleográficos 

de meados do século XVIII (CASTAGNA, 2000, p. 425) em contraponto àqueles datados de 

meados do XX. 

Trata-se de obra conhecida no universo da musicologia brasileira, com registro de 

cópias no catálogo da Coleção Francisco Curt Lange (DUPRAT, 2002, p. 164) assim como 

em pesquisas acadêmicas (CASTAGNA, 2000) e (FONSECA, 2004, p. 172). Igualmente são 

conhecidas fontes pertencentes ao Museu de História da cidade de Visconde do Rio Branco, 

dentre as quais constam cópias de músicos de Barra Longa e Guiricema, as três cidades em 

Minas Gerais (FONSECA, 2004, 180). Em uma primeira análise o conjunto documental 

conhecido está localizado, ou procede, nas mesorregiões mineiras da Zona da Mata e 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

Analisando as informações sobre documentos que transmitem música para este ofício, 

são conhecidas, em Minas Gerais, as composições de José Joaquim Emerico Lobo de 

Mesquita (século XVIII), José Maria Xavier (século XIX) e José Rodriguez Dominguez de 

Meirelez (XIX). 

Em uma análise preliminar é possível constatarmos diferenças gráficas no conteúdo de 

conjuntos documentais que transmitem as obras musicais, gerando consequências em diversos 

aspectos que vão desde elementos mais simples do texto musical, até a alteração da 

macroestrutura da obra. Sendo a redação inicial da obra fruto do labor de seu autor, torna-se 

objeto de investigação possíveis modificações introduzidas no texto original, que podem ser 

pelo próprio autor, assim como por agentes por ele autorizados, além daqueles denominados 

de tradição, dentre eles copistas, tipógrafos e editores (FIGUEIREDO, 2014, p. 21). Não 

havendo mais a primeira cópia, nosso estudo terá início a partir daquela considerada mais 

antiga. 

Como principal ferramenta metodológica desta pesquisa, será utilizada a diplomática, 

seus conceitos e conteúdos, para análise de documentos musicais, partituras e partes, 

buscando demonstrar sua efetividade ao examinar fontes manuscritas que transmitem obra 

musical contendo texto do Ofício de Domingo de Ramos, de compositor não identificado e 

com expressiva quantidade de cópias localizadas em diferentes arquivos em Minas Gerais. 

Sua notação musical, nos documentos mais antigos, com predominância de figuras rítmicas 
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tais como mínimas, breves e longas, além de uso de terminologias tais como tiple, altus e 

baixa, ao se referir às vozes de soprano, contralto e baixo
86

, torna esta obra conveniente 

enquanto objeto de demonstração pedagógica da metodologia proposta para obtenção dos 

resultados aqui propostos. 

Justifica-se igualmente o estudo de fontes manuscritas a prática nas áreas de edição 

musical e descrição de documentos que transmitem obras musicais no Brasil. O ato de 

discriminar possíveis autorias, procedência e data é fator imprescindível para fundamentar 

edições críticas
87

, no primeiro caso, e definir conjuntos documentais no segundo (ISAD(G), 

2000)
88

. Diferentes pesquisadores brasileiros realizaram estudos em fontes musicais 

manuscritas, colaborando, desta forma, para o desenvolvimento desta prática no Brasil. 

Dentre eles destacamos trabalhos de André Guerra Cotta, Paulo Augusto Castagna, Pablo 

Sotuyo e Mary Ângela Biason. Em todos os casos é perceptível o uso de princípios da 

Diplomática enquanto ferramenta metodológica para a análise de documentos musicais. No 

entanto, não há qualquer citação de conceitos, termos ou outra referência que nos permita 

concluir sobre o uso deliberado e sistemático daquela ciência. 

Com a realização desta pesquisa esperamos conseguir demonstrar a importância do 

estudo de fontes musicais manuscritas, tendo em vista a produção de dados para fomentar 

investigações sobre dinâmicas musicais, em especial as estratégias para a manutenção de 

obras no repertório de grupos musicais ainda atuantes em Minas Gerais
89

, sua recepção e 

reelaboração. 

A CERIMÔNIA DO DOMINGO DE RAMOS 

Ação inicial da nominada Semana Santa o Ofício e Missa de Domingo de Ramos 

representa a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Castagna pontua que, neste caso, o sentido 

da palavra ofício não é o mesmo das Horas Canônicas, principalmente pela inclusão da Missa 

e outras cerimônias, gerando uma estrutura de maior amplitude (2000, p. 424).  
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O Ofício e Missa de Domingo de Ramos inicia, segundo o Rito Tridentino, com a 

Aspersão da Água Benta, seguida da Benção dos Ramos, Distribuição dos Ramos, Procissão 

dos Ramos e Missa, na qual é realizado o Canto da Paixão. Durante a cerimônia da Aspersão 

da Água Benta é cantada a Antífona Vidi Aquam, seguida o primeiro versículo do Salmo 50, 

sem o Gloria Patri, e se encerra com a repetição da Antífona. Em seguida ocorre a cerimônia 

da Bênção dos Ramos, com quatro partes cantadas pelo coro, intercaladas com lições e 

leituras pelo Subdiácono e pelo Sacerdote. O coro canta os seguintes textos: Hosana Filio 

David, Collegerunt Pontifices, In Monte Olivete e Sanctus/Benedictus (Idem, p. 427). 

Na distribuição dos ramos é factível ao coro cantar uma ou duas antífonas sem salmos, 

com repetição conforme a duração da função. Uma oração pronunciada pelo Sacerdote 

encerra a cerimônia (Idem, p. 428). Em seguida tem-se o início da procissão, com saída e 

retorno à mesma igreja após realizadas suas celebrações. Ao retornar canta-se o Hino a Cristo 

Rei (Gloria Laus) e o Responsório Ingrediente Domino, encerrando a função (Idem, p. 430). 

Diferente das missas no período da Quaresma, na de Domingo de Ramos não se canta o 

Gloria in Excelsis, devido a seu caráter não conveniente à cerimônia. Outro aspecto pontual 

na Missa de Domingo de Ramos é o ato de se cantar a Paixão de São Mateus após o Tracto 

(Idem, p. 435). 

MÚSICA E DIPLOMÁTICA 

Enquanto disciplina e/ou ciência, a Diplomática surge em meados do século XVII, 

diretamente ligada às instituições religiosas daquele período, mais precisamente dentro das 

estruturas intelectuais da Igreja Católica (GOMES, 1998, p. 625). Várias disciplinas 

modernas, entre elas a Diplomática, tem relação com o episódio da chamada “Guerra dos 

Diplomas”. Elas tinham como objetivo principal analisar e comprovar a veracidade dos 

documentos eclesiásticos. 

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 
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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 desaparecidos (FONSECA; FILHO, 2016, p. 367). 

Para a aplicação das ferramentas da Diplomática selecionamos tanto elementos 

internos como externos do texto musical. Para tanto foram incluídos signos da escrita musical, 

tais como: I Cabeça da Nota, II Haste da nota, III A Bandeirola, IV O Pentagrama e as Linhas 

Suplementares, V A Clave, VI A Pausa, VII A Ligadura e o Ponto de Aumento, VII A 

Fermata e o Ponto de Diminuição, IX Os Sinais de Alteração, X A Armadura de Clave, XI A 

Formula de Compasso, XII A Barra de Compasso, XIII A Distribuição das Notas e Pausas no 

Compasso, XIV O Andamento e Sinais de Dinâmica, XV As Abreviações Das Repetições e 

XVI Música Vocal (LACERDA, 1974). 

Da mesma forma foram observadas informações localizadas nas áreas de Protocolo e 

Escatocolo dos documentos, tais como nomes de copistas, localidades e assinaturas de 

propriedade. 

FONTES DOCUMENTAIS 

A escolha da documentação que transmite a obra Ofício e missa de Domingo de 

Ramos, de compositor não identificado, como objeto de investigação nesta pesquisa, se 

justifica pela grande quantidade de cópias, ampla variedade cronológica e significativa 

presença em arquivos musicais mineiros. 

No total foram analisadas vinte e duas fontes, sendo que a mais antiga delas é estimada 

como do século XVIII e a mais recente do XX, segundo Castagna (2000, p. 425). Os 

manuscritos que transmitem o Officio de Domingo de Ramos utilizados nesta pesquisa são 

copias de diversos autores. Dentre as fontes analisadas 16 pertencem à Orquestra Lira 

Sanjoanense (OLS), da cidade de São João del Rei, e 6 aos arquivos da cidade de Viçosa, 

Minas Gerais. Os manuscritos sob custodia da OLS foram produzidos em localidades tais 
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como Piranga, São José do Barroso, Guaraciaba, Guiricema, Jeceaba e Santa Barbara, todos 

das do referido Estado. 

Considerando a expressão “pertence a”, algumas fontes tem assinaturas que 

entendemos como de propriedade, com os nomes de Antônio Basílio, Francisco Mariano de 

Assis, Antônio Edoardo Pimenta e Carlos Telia Jorge. Diferentes do papel de proprietário 

constam nomes nas fontes relacionados à função de copista tais como o de Francisco Pericato, 

Pimenta, C.N Porplurio, S.J Navaes, Francisco Mariano de Assis, Nene, Jose A. e J.N Navaes. 

ANÁLISE DAS FONTES DOCUMENTAIS 

O processo de análise das fontes documentais se desenvolveu através da observação de 

cada espécime. Os registros foram realizados em arquivos contendo anotações como 

demonstradas no Quadro 1. Devido à grande quantidade de dados obtidos, em face ao limite 

de 20 páginas estabelecidas para a apresentação deste relato de pesquisa, incluímos no texto 

desta pesquisa apenas um exemplar para que o leitor possa ter uma melhor percepção de 

nosso procedimento. 

Cabeça da nota Sim Não 

1.1- Oval (diferente) XXXX XXXX 

1.2- Inclinada XXXX XXXX 

1.3- A breve: retangular   X 

1.4- A breve: oval  X 

1.5- Cabeça da nota em forma de losango  X 

1.6- Cabeça da nota: escrita com clareza  X 

Quadro 1 - O elemento gráfico cabeça de nota e suas ocorrências. 

O elemento gráfico cabeça de nota possui 6 sub-elementos que após a análise gerou o 

resultado de 81% das fontes mantendo a cabeça da nota escrita na forma oval. No elemento 

1.2 apenas 4,5% das fontes possuíam a cabeça da nota inclinada. No sub-elemento 1.3, apenas 

9% das fontes apresentam a cabeça da nota escrita de forma inclinada. Nos elementos 1.4 e 

1.6, foi observado que 80% das fontes mantém a mesma forma de grafia, breve oval e cabeça 

da nota escrita com clareza. E por fim no elemento 1.5, em somente uma fonte foi constatada 

a grafia da cabeça da nota em forma de losango. 

A haste da nota possui cinco subelementos e percebeu-se que mais da metade das 

fontes, 68% mantém um padrão ao ter a haste da nota grafada no sentido vertical, 46,67% das 
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fontes apresenta a grafia correta em relação ao lado em que se escreve a haste, 95% das 

fontes, escrevendo a haste para dentro do pentagrama e 100% das fontes mantém a grafia 

correta da haste na terceira linha, acompanhando preferencialmente as hastes das notas 

vizinhas. A bandeirola possui cinco subelementos que analisados apresentaram alto índice de 

variações na sua forma de escrita a bandeirola, variações. 36% das fontes apresenta a 

bandeirola grafada para direta, 80,00% estão escritas na forma ondulada, e 45,3% mantém a 

forma correta de grafia. 

Quanto ao pentagrama e as linhas suplementares em somente 22,7% das fontes, as 

linhas suplementares são equidistantes. Em 22% das fontes o espaço das linhas suplementares 

é igual ao do pentagrama, e em somente 13,6% das fontes a linha suplementar é pouco maior 

do que a cabeça da nota de forma bastante clara. Em relação à clave, 80% das fontes mantém 

o formato único. Somente em 13,6% das fontes a clave se enquadra no pentagrama e pode-se 

observar que escrever a clave no início de cada pentagrama não era costume, e em apenas 9% 

das fontes a clave era grafada em cada pentagrama. 

Em 46,67% das fontes analisadas a pausa da semibreve é escrita em seu lugar. Em 

36,3% das fontes, aparecem outros tipos de pausas, e nos casos em que aparece ela se 

enquadra no pentagrama e em 41% a pausa de compasso inteiro se escreve a de semibreve, 

ligadura e o ponto de aumento nas fontes tem uma escrita em que 28% as ligaduras unem a 

cabeça das notas. Em 91% o ponto de aumento está escrito na forma padrão, e em 52,33% das 

fontes, quando a nota estava escrita na linha o ponto era escrito no espaço de cima. Nas fontes 

a fermata e o ponto de diminuição estão escritos em 68% sobre nota, pausa ou barra de 

compasso e em apenas 4,5% das fontes havia ponto de diminuição. 

Quanto aos Sinais de Alteração em 95% das fontes, o sinal de alteração é escrito à 

esquerda da nota. Em 100% das fontes o sustenido, o bemol e o bequadro estão no formato 

único. Em relação à clareza do sinal de alteração escrito no pentagrama somente 36% 

apresentam uma escrita clara. 

O próximo elemento analisado é a armadura de clave. Neste caso em 86,3% das 

fontes, a armadura era escrita à direita da clave. Em 100% a armadura obedece a ordem em 

que se sucedem os sustenidos e bemóis. A fórmula de compasso, outro elemento da grafia 

musical, escrita à direita da clave e, a forma de escrever os compassos 2/2 e 2/4 está de acordo 

com o padrão em 100% das fontes, e em somente 4,5% a fórmula de compasso se enquadra 
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no pentagrama. Em 86% das fontes a fórmula de compasso é escrita uma única vez no início 

da música, e em 77% há uma barra dupla antes da nova fórmula de compasso. Por fim em 

27,2% das fontes, se há mudança de compasso no fim do pentagrama a forma era escrita ali e 

no início do pentagrama seguinte. 

A barra de compasso se enquadra no pentagrama em 64% das fontes, e em 100% a 

forma de grafia está de acordo com o padrão, barra dupla separando seções da música, e a 

dimensão gráfica dos compassos eram no geral proporcionais ao número de notas de cada 

compasso. Em 63% das fontes há a barra dupla com a segunda linha mais grossa no fim da 

música e em somente 4,5% o compasso foi interrompido no final do pentagrama para 

continuar em outro. No ultimo subelemento em relação à barra de compasso, em apenas 9% 

das fontes a barra de compasso foi escrita antes da clave. 

Em relação à distribuição das notas e pausas no compasso foi observado que em 32% 

das fontes o espaço a direita da nota e proporcional a duração da mesma, no entanto, em 

100% a semibreve é escrita no centro ou a esquerda do compasso. Em nenhuma fonte há a 

ligação dos tempos quando se une as bandeirolas. Quando no compasso quaternário o 

segundo tempo se prolonga até o terceiro, usa-se ligadura e não ponto de aumento em 72,7% 

das fontes. A pausa soma tempos em 100% dos casos e em nenhuma ocorreu o mesmo entre o 

segundo e terceiro tempos. 

Quanto ao Andamento e Sinais de Dinâmica em apenas 13% das fontes foram 

encontrados sinais de dinâmica. De forma geral a mudança de andamento é precedida de barra 

dupla, fato observado em 100% das fontes. Observou-se igualmente, em relação aos sinais de 

dinâmica, que em apenas 4,5% ele estava escrito sob o pentagrama. Abreviações das 

repetições foram verificadas em 9% das fontes quando se repetem notas com bandeirolas 

usando em notas de maior valor tantos traços quanto forem as bandeirolas. 

A análise da grafia da Música Vocal permitiu constatar que em 68% das fontes vozes 

femininas e infantis (tiple) se escreve em clave do sol. Vale ressaltar que algumas fontes não 

tinham partituras vocais. Em 32% das fontes as vozes masculinas estão escritas em clave de 

Fá. Quanto às bandeirolas em 36% das fontes elas foram ligadas, saindo assim da forma 

padrão de se escrever partituras vocais. Em 41% as bandeirolas foram unidas com cuidado em 

escrever as sílabas sob as notas correspondentes, assim como o texto é escrito sob o 

pentagrama em 86,3% das fontes. Verificou-se igualmente que nas polissílabas as silabas são 
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separadas por pequenos traços e quando uma silaba se prolonga por várias notas, estas são 

unidas por uma linha curva que as une em 4,5 % das fontes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento desta pesquisa constatamos que a obra selecionada foi 

realmente uma boa opção, fornecendo ampla gama de possibilidades e variantes. 

Considerando o documento mais antigo, de meados do século XVIII, e aqueles de meados do 

século XX, somos levados a concluir se tratar de obra musical de maior interesse em 

diferentes comunidades mineiras por, pelo menos, duzentos anos. O uso das ferramentas da 

Diplomática, com resultados bastante satisfatórios, evidencia importante avanço nos recursos 

metodológicos para desenvolvimento de pesquisas à base de documentação musical 

manuscrita. 

Com o resultado dos dados coletados através das análises das fontes, foi possível 

constatar que alguns itens da escrita musical grafados nos manuscritos se conservaram mais 

que outros. A cabeça da nota oval, direção da haste para dentro, sustenido, bequadro e bemol 

em formato único, sinal de alteração escrito à esquerda da nota, armadura escrita à direita da 

clave, a dimensão gráfica dos compassos, igual ou proporcional ao número de notas de cada 

um, a semibreve escrita no centro ou à esquerda do compasso, mudança de andamento 

precedida de barra dupla de compasso são alguns dos elementos que mais se conservaram na 

grafia musical entre todas as fontes analisadas. 

Os elementos com menor índice de variações ou aconteciam na grafia foram a breve 

retangular, com a grafia da cabeça da nota em forma de losango, a linha suplementar um 

pouco maior do que a cabeça da nota, a clave que se enquadra no pentagrama, e aquela escrita 

no início de cada um. Também inclui a pausa de colcheia no formato universal, o ponto de 

diminuição, escrito junto à cabeça da nota, a armadura se repetindo no início de cada 

pentagrama, a fórmula de compasso se enquadrando no pentagrama, a não interrupção de um 

compasso no fim do pentagrama para continuar em outro, sinais de dinâmica sob o 

pentagrama e os sinais de dinâmica em geral. 

Este conjunto de aspectos revela o uso de modificações suficientes para a manutenção 

da obra no repertório de orquestra e corais atuantes no rito católico. Mesmo com a criação de 

novas obras musicais para o conjunto de texto das cerimônias do Domingo de Ramos, como é 

caso das composições de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e Pe. José Maria Xavier, 
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novas cópias da obra elencada para esta pesquisa foram produzidas em diferentes localidades, 

por diversos copistas permitindo sua permanência por um período tão longo, se tornando, 

portanto, relevante exemplar musical na história da música de Minas Gerais e do Brasil. 
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O ACERVO LEVY E A PRODUÇÃO MUSICAL DA BELLE ÉPOQUE 

PAULISTANA 

Alexandre Cerqueira de Oliveira Röhl
90

 

RESUMO: 

A Família Levy, desde a chegada de seu patriarca, o clarinetista Henrique Luiz Levy, a São Paulo em 1860, 

tornou-se um dos pilares da produção musical da Belle Époque paulistana. Henrique Luiz foi fundador da loja de 

pianos e instrumentos musicais, Casa Levy, que também se torna uma importante editora musical. Com seus dois 

filhos, Alexandre e Luiz Levy, fundam o Clube Haydn em 1883. O Clube Haydn foi a primeira associação 

paulistana devotada para a música erudita, tendo o jovem compositor Alexandre Levy como diretor artístico e 

seu irmão mais velho, Luiz Levy, também pianista e compositor, como arquivista. Toda a atuação musical dos 

Levys, desde a formação dos jovens músicos, Alexandre e Luiz, que tiveram professores da importância dos 

imigrantes Gabriel Giraudon, Georg Von Madeweiss e Gustav Wertheimer. O período de formação de 

Alexandre Levy na França, com Vincenzo Ferroni e Émile Durand; a gerência da Casa Levy, junto com a editora 

musical, a fundação e organização dos concertos do Clube Haydn. As críticas musicais de Alexandre Levy, sob o 

pseudônimo de Figarote, para os periódicos Província de São Paulo e Correio Paulistano, assim como toda a 

produção de composições musicais pelos irmão Alexandre e Luiz, criaram uma rede entre os Levys e os demais 

músicos e importantes personalidades do período, não somente da cidade de São Paulo. Também é exemplo o 

compositor Antônio Carlos Gomes, com o qual a Família Levy manteve genuína amizade, como é verificável 

nas correspondências entre o mesmo e Henrique Luiz, Alexandre e Luiz Levy. Esta atuação também gerou um 

importante acervo histórico que descreve parte da história musical da capital paulista, a partir de manuscritos e 

edições musicais; programas de concerto (nos quais os Levy atuaram ou somente compareceram); documentos 

administrativos (como livros de compra e venda de instrumentos musicais) da Casa Levy; atas e programas do 

Clube Haydn; periódicos musicais do século XIX e início do XX; correspondências profissionais e entre 

familiares; diários pessoais e fotografias dos séculos XIX e XX. O objetivo desta comunicação não é somente 

trazer a localização deste acervo para a comunidade acadêmica, mas também demonstrar a importância do 

mesmo, em relação à produção artística paulistana de finais do século XIX e primeira metade do XX. Desde a 

década de oitenta, com financiamento de uma das filhas herdeiras de Luiz Levy, o Acervo Levy permaneceu aos 

cuidados do musicólogo Arnaldo José Senise. Musicólogo que se tornou um dos principais responsáveis pela 

difusão das obras e pesquisa sobre os irmãos Alexandre e Luís Levy, até o momento de seu falecimento, em 

2007. Após 2007, o acervo retorna para a posse dos herdeiros de Luiz e Maurício Levy (filho mais novo de 

Henrique Luiz Levy) e desde 2016, por um esforço dos familiares, o Acervo Levy passa a ser reunido na 

residência particular do músico Gabriel Levy, bisneto de Henrique Luiz Levy, que vem demonstrando um 

significativo esforço em organizar e tornar o Acervo Levy mais conhecido e acessível ao meio acadêmico. 

Palavras-Chave: Acervo Levy; Alexandre Levy; Luiz Levy; Casa Levy; Clube Haydn. 
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INTRODUÇÃO 

O Acervo Levy possui características muito próprias em sua formação, apesar de 

apresentar uma variedade documental característica de acervos pessoais, não é uma tarefa 

simples procurar uma classificação que se encaixe perfeitamente com seu conteúdo. O Acervo 

não é somente pessoal, já que reúne contribuições importantes de mais de uma personalidade 

da mesma família, também possui grupos de documentos referentes a instituições importantes 

na atuação musical da cidade de São Paulo, durante a segunda metade do século XIX e 

primeira metade do século XX, como o Clube Haydn e a Casa Levy. Isto se deve pela 

importância da atuação de principalmente três músicos da família Levy, desde o século XIX e 

especialmente durante o período conhecido da Belle Époque: 

1. Henrique Luiz Levy (Dehlingen, 1829 - São Paulo, 1896): Músico instrumentista 

(clarineta e saxofone), imigrante francês, de origem alsaciana, fundou em 1860 a Casa 

Levy, estabelecimento que seria referência na venda de instrumentos musicais da cidade e 

também editora musical. Casa-se com Laurette Chassot, com quem tem três filhos (Luiz, 

Alexandre e Maurício) e uma filha (Paulina). 

2. Luiz Henrique Levy (São Paulo, 1861 - São Paulo, 1935): Filho mais velho de Henrique 

Luiz Levy, foi importante pianista e compositor durante finais do século XIX e início do 

XX, tendo sido aluno de piano do imigrante francês Gabriel Giraudon. Junto com o pai e 

o irmão Alexandre, foi um dos fundadores do Club Haydn (onde exerceu o cargo de 

Arquivista) e após a morte do pai, passa a gerir a Casa Levy com o auxílio de seu irmão 

mais novo, Maurício Levy. Como compositor, é autor de diversas peças para piano e 

também canções acompanhadas por piano, a maioria publicadas pela própria Casa Levy, 

mas também com publicações Casa Bevilacqua, Litografia Musical Francalanci e J. B. 

Moens. Compôs com alguns pseudônimos, como Ziul y Vel, Ivu Lelis e Louis Henri. 

3. Alexandre Levy (São Paulo, 1864 - São Paulo, 1892): Compositor e pianista, apesar de 

sua curta vida, teve importante atuação na cidade de São Paulo como intérprete, regente e 

compositor. Foi aluno de Giraudon, como seu irmão, mas também teve aulas de piano 

com o russo Louis Maurice e de harmonia com os imigrantes Georg Von Madeweiss e 

Gustav Wertheimer. Em 1887 viaja para a Europa, onde teve aulas com Vincenzo Ferroni 

e Emile Durand. Foi diretor artístico do Clube Haydn e crítico musical dos periódicos 

Província de São Paulo e Correio Paulistano, com o pseudônimo de Figarote. Foi autor de 

importantes obras orquestrais como a Sinfonia em Mi menor, Poema Sinfônico Comala, 

Suíte Brasileira; e também de câmara e piano, como Rèverie, Variações sobre um tema 

popular brasileiro e Tango Brasileiro. 

Apesar do destaque para as três personalidades acima mencionadas, também são 

importantes para a formação do acervo a esposa de Henrique Luiz, Laurette Chassot, a filha 

Paulina Levy e o filho mais novo, Maurício Levy (último membro da família a gerir a Casa 

Levy, antes de sua venda, na década de 1940). Somente Luiz e Maurício Levy deixaram 
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descendentes, que foram os principais responsáveis pela manutenção dos documentos da 

família, primeiramente fragmentados entre os diversos membros. Na década de 1980, com 

financiamento de uma das filhas de Luiz Levy, o acervo é reunido pela primeira vez e 

entregue aos cuidados do musicólogo Arnaldo José Senise, que se tornou um dos principais 

responsáveis pela difusão da obra musical dos irmãos Luiz e Alexandre Levy nas últimas 

décadas, inclusive realizando uma edição da “Sinfonia em Mi menor” de Alexandre Levy 

(1985), obra que foi premiada pala Comissão Colombiana Mundial, na Exposição 

Internacional de Chicago, em 1893. Após o falecimento do musicólogo José Senise, em 2007, 

o acervo é novamente fragmentado entre os herdeiros de Luiz e Maurício Levy, sendo que 

desde o último ano (2016) ele começa a ser novamente reunido na residência particular do 

músico paulistano Gabriel Levy, descendente de Henrique Luiz Levy pelo ramo de seu filho 

Maurício Levy. Desde dezembro de 2016, com apoio da família, o acervo começou a ser 

organizado com a intenção de facilitar o acesso à comunidade acadêmica. 

Como exposto anteriormente, a complexidade deste acervo não permite que ele seja 

simplesmente classificado como um acervo pessoal, tendo recebido contribuição direta de 

pelo menos duas gerações seguidas da mesma família, e ainda assim houve adição de novos 

documentos pelos descendentes de Luiz e Maurício Levy, principalmente com a intenção de 

preservar a memória dos músicos da família, estimulando pesquisas e apresentações musicais 

e reunindo referências e programas de concertos, principalmente de Luiz e Alexandre Levy, 

durante toda a segunda metade do século XX.  

Sobre características de arquivos musicais, o musicólogo Paulo Castagna apresenta 

uma divisão de organização dos arquivos, proposta pelo pesquisador espanhol Jon Bagüés, 

entre pessoais e institucionais, como descritos abaixo: 

1. Arquivos Pessoais 

1.1. Arquivos de Compositores 

1.2. Arquivos de Intérpretes 

1.3. Arquivos de Críticos 

1.4. Arquivos de Pesquisadores 

1.5. Arquivos de colecionadores e aficionados 

 

2. Arquivos Institucionais 

2.1. Arquivos musicais de instituições religiosas 

2.2. Arquivos de entidades interpretativas (orquestras, coros, bandas, grupos...) 
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2.3. Arquivos de entidades educativas 

2.4. Arquivos de entidades de imprensa e radiodifusão 

2.5. Arquivos de teatros e salas (teatros de ópera) 

2.6. Arquivos de entidades produtoras (editoriais, gráficas, de construção de 

instrumentos) 

(BAGÜÉS apud CASTAGNA, 2016, p. 209) 

Apesar do auxílio que esta proposta de organização apresenta, devido à sua formação 

familiar, antes de pessoal, o Acervo Levy dificilmente pode ser organizado em somente uma 

das categorias acima de arquivos pessoais, ao menos sem criar uma relação hierárquica entre 

as diferentes atuações dos músicos da família Levy, o que poderia prejudicar a compreensão 

do acervo como um todo. Também é um fator complicador na organização do Acervo o fato 

de uma importante parcela da documentação ser referente à Casa Levy, que seria classificada 

como uma entidade produtora, e ao Clube Haydn (entidade interpretativa). 

ACERVO LEVY 

O acervo é composto por uma série de grupos documentais (ocupando dois armários 

completos de arquivo de aproximadamente 200x90x40cm), cada um tendo características 

próprias e necessitando de um cuidado individualizado. Os grupos ainda serão divididos em 

subgrupos, conforme a necessidade da organização arquivística. O processo de organização 

do acervo se encontra atualmente no inventário e primeira descrição do mesmo. Para auxiliar 

na compreensão do que foi exposto até o momento, abaixo apresentamos uma breve descrição 

do material documental que compõe o Acervo Levy. 

MANUSCRITOS MUSICAIS 

Como é de se esperar, a maior parte do grupo de manuscritos musicais do Acervo 

Levy é composto predominantemente por obras dos dois irmãos Luiz e Alexandre Levy, 

sendo uma grande parte de autógrafos de ambos. Além das versões finais das obras (partituras 

e partes instrumentais) de ambos os compositores, também é possível encontrar uma 

variedade de rascunhos e versões inacabadas das peças musicais e incluso matrizes para 

publicações pela Casa Levy. Este material compõe o que, segundo a pesquisadora Ana Maria 

de Almeida Camargo (2009, p. 29) identifica como sendo relevante para instituições de 

custódia de acervos por “supostamente oferecer indício da gênese e do desenvolvimento dos 

processos de criação”. 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

176 

Referências à propriedade dos documentos de membros da própria família são 

freqüentes, especialmente Luiz e Maurício Levy (antigos gestores da Casa Levy), assim como 

carimbos da própria Casa Levy. Como copistas, podemos ver uma grande parte de 

manuscritos de Luiz e Alexandre Levy, assim como Eduardo Dohmen (funcionário à época da 

Casa Levy). 

Obras de demais compositores importantes do século XIX e início do século XX 

também podem ser encontradas, como os professores de Alexandre Levy, Madeweiss e 

Wertheimer, além de João Gomes Júnior e Carlos Gomes. 

 

Figura 01- Manuscrito autógrafo do Trio para piano, violino e violoncelo de Alexandre Levy. 

 

Figura 02 - Ária para Clarineta de Carlos Gomes, dedicado à Henrique L. Levy.  
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EDIÇÕES MUSICAIS 

Entre as edições musicais, encontramos exemplares da Casa Levy desde as primeiras 

edições de obras de Alexandre Levy até as edições posteriores à venda dos direitos das 

edições para a Editora Irmãos Vitale. As obras editadas se comunicam diretamente com os 

manuscritos musicais, além de outros documentos da Casa Levy, como veremos adiante. 

Durante a formação do acervo, desde o século XIX, também foram incorporadas pela família 

partituras de outras editoras brasileiras como a Bevilacqua e europeias. 

 

Figura 03 - Edição da redução para piano do Samba da Suíte Brasileira de Alexandre 

Levy. Redução de Luiz Levy 

CASA LEVY 

Os documentos referentes à Casa Levy fornecem um importante subsídio para a 

compreensão do comércio musical na capital paulista desde a segunda metade do século XIX, 

área ainda pouco estudada e que possibilita uma visão mais abrangente de toda a cadeia de 

produção da música em São Paulo. Entre os documentos, encontramos folhetos publicitários, 

contratos de aluguel e compra de pianos, contratos de transmissão, mudança da razão social 

da Casa Levy (como de H. L. Levy para Levy e Filhos e depois L. Levy e Irmão). Também há 
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livros manuscritos de aquisição de instrumentos, listas de devedores, correspondências e 

recibos de pagamentos diversos, como da aquarela utilizada na capa da edição do Samba 

(Figura 04), de autoria de Jonas de Barros, no valor de 50$000 réis. 

 

Figura 04 - Recibo de pagamento a Jonas de Barros pela aquarela “Samba”. 

CLUBE HAYDN 

Segundo Binder, o Clube Haydn, fundado em 6 de maio de 1883, foi a primeira 

associação devotada especificamente à “música clássica” em São Paulo, mantendo durante 

quatro anos a primeira série de concertos regulares da cidade e suas atividade encerraram 

exatamente com a ida de Alexandre Levy (seu diretor artístico) à Europa, para complementar 

sua formação. Além de Alexandre Levy, seu irmão Luiz também teve importante atuação 

junto ao Clube Haydn, sendo seu arquivista. É provável que seja a atuação de Luiz Levy 

responsável pela incorporação ao acervo de documentos manuscritos do Clube Haydn como o 

Livro de Atas, Lista das Mensalidades e Livro do Arquivo. Junto com os documentos 

manuscritos, há uma série de publicações do Clube Haydn, como os Estatutos e Relatório de 

1883-1884, assim como os programas de concerto realizados durante sua existência. 
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Figuras 05 e 06 - Frontispício do Livro de Mensalidades de 1884 e frontispício do 

Livro do Arquivo, ambos do Clube Haydn. 

 

 

Figuras 07 e 08 - Estatutos do Clube Haydn e programa da primeira reunião do Clube 

Haydn 

PROGRAMAS DE CONCERTO 

O Acervo Levy contém uma série de programas de concerto dos séculos XIX e XX, 

que foram reunidos pelas três primeiras gerações da família. São concertos com obras e 

participações dos músicos Levy, mas uma grande parte é formada por apresentações às quais 

os mesmos compareceram como ouvintes. Os programas reunidos dão uma visão ampla da 
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produção musical em São Paulo, até as primeiras décadas do século XX, contendo concertos 

nas principais salas e teatros da cidade, como o Teatro São José e o Salão Steinway. Também 

há um conjunto de programas realizados em cidades européias, que foram recolhidos durante 

as variadas viagens dos familiares nas últimas décadas do século XIX e início do século XX. 

 

Figuras 09 e 10 - (Programa de Concerto da Ópera Martha, dirigida por Alexandre Levy 

(1889) e Programa de Concerto de Viana da Motta e Moreira de Sá, no Salão Steinway 

(1896). 

JORNAIS E PERIÓDICOS MUSICAIS 

A família Levy reuniu uma grande variedade de periódicos musicais ou artísticos em 

seu acervo, sendo que os mais representados são o periódico Música para Todos, com 

diversas cópias de onze volumes distintos (incluindo também o Almanach de 1899); Gazeta 

Musical, faltando somente dois volumes dos três anos de existência do periódico; e o 

argentino El Mundo Artístico, com alguns volumes, somente do ano de 1886. Seguindo a 

lógica de preservar a memória da família, foram reunidos jornais, recortes e livros de recortes 

com notícias sobre os músicos Levy e em especial as críticas musicais de Alexandre Levy, 

com o pseudônimo de Figarote. 
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Figuras 11 e 12 - Periódico Música Para Todos, ano 1896, n. 11 e Almanach Música Para 

Todos de 1899. 

DOCUMENTOS FAMILIARES 

Como acervo familiar, uma parte importante é composta por diferentes tipos de 

documentos referentes à vida privada dos Levy. A pesquisadora Célia Leite Costa, ao discutir 

as relações entre arquivos privados, a pesquisa e o interesse público, ressalta que nos últimos 

anos vem crescendo o interesse por arquivos privados devido a pesquisas relacionadas ao 

cotidiano. Segundo a autora: “Esse novo olhar da história, enfocando sentimentos, hábitos e 

comportamentos, vem elegendo de uma forma especial documentos como diários íntimos, 

anotações, correspondência pessoal etc., encontrados nos arquivos de escritores, artistas e 

políticos, entre outros” (COSTA, 1998, p. 197). 

Os documentos familiares do Acervo Levy são compostos por diários de viagem 

(incluindo o diário de Alexandre Levy na Europa); vasta correspondência entre membros da 

família, especialmente durante as viagens realizadas à Europa; e demais documentos, como 

livros de contas pessoais, matrículas escolares, cartões de visita e etc. Estes documentos, além 

de incorporar um lado humano às personalidades que muitas vezes se tornam referenciais, 

também mostram um cotidiano das sociedades e classes a que pertenciam. 
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Figuras 13 e 14 - Diário de viagem de Alexandre Levy (1887) e Carta de Luiz Levy para 

Alexandre Levy, durante viagem à Bayreuth, Alemanha (11/08/1889) 

ICONOGRAFIA 

Por último, damos uma breve notícia do acervo iconográfico da família Levy, que 

inclui fotos do século XIX e início do XX, tanto em ambientes privados, familiares, quanto 

imagens da cidade de São Paulo. Entre as fotografias há um raro exemplo de um 

daguerreótipo, método de revelação desenvolvido pelo francês Louis Daguerre onde a 

imagem é fixada sobre uma placa de cobre, por um banho de prata. 

 
Figura 15 - Daguerreótipo “Cynismo”, com Henrique Luiz Levy (terceiro da esquerda 

para a direita) 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO 

Segundo a pesquisadora Ana Maria de Almeida Camargo, “Quando os arquivos são 

volumosos ou quando a instituição de custódia se ocupa de inúmeros fundos, os agrupamentos 

prevalecem como solução para a organização e recuperação dos documentos. Mas isso não 

significa a rendição à lógica arquivística” (CAMARGO, 2009, p. 30). Sobre o mesmo 

assunto, a autora cita a pesquisadora Olga Gallego Dominguez, para exemplificar uma prática 

colocada por ela como equivocada, onde o caráter “heterogêneo, fragmentário e incoerente” 

dos arquivos pessoais acabam como justificativa para a organização que os mesmos 

costumam receber (DOMINGUEZ apud CAMARGO, 2009, p. 31). Segundo Camargo, 

devido à “complexidade das operações necessárias para compreender a funcionalidade dos 

documentos em sua dimensão temporal” a descrição e organização dos arquivos pessoais 

costuma se limitar à descrição do conteúdo, desconsiderando o contexto de criação dos 

documentos (CAMARGO, 2009, p. 35). 

Camargo também cita o cientista político Jean-François Fayer, que em sua reflexão 

mostra a importância do arquivista em manter o vínculo entre os documentos e atividades do 

organismo produtor: 

documento não pode ser lido sem uma reflexão sobre suas condições específicas de produção, 

de conservação e de organização. Desprovido de autonomia epistemológica, o arquivo 

materializa a personalidade ou a instituição de que resulta (FAYER apud CAMARGO, 2009, 

34). 

Como proposta para a organização do Acervo Levy procuraremos manter a relação 

entre os documentos e o contexto de produção dos mesmos, evitando uma descrição baseada 

somente no conteúdo do material. Cada membro da família manteve uma produção própria e 

que se comunica com os diversos grupos mencionados anteriormente. Temos a intenção de 

criar uma rede de conexões entre os diferentes grupos, de maneira a propiciar uma 

compreensão ampla da produção musical e impacto da Família Levy na formação musical da 

cidade de São Paulo. 

Com esta finalidade pretendemos organizar o Acervo Levy conforme os diagramas 

abaixo, o primeiro considerando a relação familiar e o segundo as atividades variadas dos três 

principais membros da família e seu contexto, como pudemos identificar até o momento. 
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Tabela 1 - Primeiras gerações da família Levy 

 
Tabela 2 - Proposta de organização funcional a partir do contexto de produção documental. 

Nos diagramas acima foi importante diferenciar na atuação profissional de Luiz Levy 

o fato do mesmo assinar suas obras com diferentes pseudônimos, já que é possível relacionar 

diferentes gêneros musicais à pseudônimos específicos. Nas relações sociais e profissionais 

são considerados os diferentes documentos, desde correspondências com outros compositores 

à programas de concerto onde os Levy compareceram somente como público, é também neste 

grupo que até o momento está sendo incluído os documentos referentes à atuação de Luiz 

Levy como filatelista (paixão que manteve por boa parte de sua vida, tendo sido membro a 

associação filatélica de São Paulo).  

CONCLUSÃO 

Esta comunicação teve o objetivo de apresentar e situar o Acervo Levy para a 

comunidade acadêmica, dando notícia de sua existência e localização, além do processo de 
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organização em que o mesmo se encontra, após poucos meses de trabalho. Após o período de 

inventariar, prosseguiremos com a organização funcional do mesmo, tendo como objetivo 

disponibilizar e difundir o material para a pesquisa acadêmica. 

O Acervo Levy contém um recorte precioso da vida musical da cidade de São Paulo. 

Apesar da documentação referente aos compositores Luiz e Alexandre Levy, o acervo não se 

limita somente a eles, tendo relação com grande parte da produção musical de São Paulo 

durante a segunda metade do século XIX e primeira do XX. O Acervo conta pelos seus 

documentos parte da história dos teatros, salões, editoras e associações musicais paulistas e 

sua preservação e difusão é fundamental para a história local. 
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O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL FRANCISCO FONSECA: DESAFIOS E 

IMPACTOS DO SEU ARQUIVO MUSICAL NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA 

MÚSICA FORMIGUENSE 

Vinícius Eufrásio
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Edite Rocha
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RESUMO: 

Francisco Fonseca (1884-1970), comumente conhecido como Nhô Fonseca, ou simplesmente Nhonhô, foi um 

músico e compositor natural de Formiga (Minas Gerais) que desempenhou um importante papel de produção 

musical na região do centro-oeste mineiro durante muitos anos do séc. XX. As suas composições abarcam 

centenas de obras, dentre estas, vários hinos para as principais instituições da cidade de Formiga e em sua região, 

destacando-se particularmente o Hino à Cidade de Formiga, com letra de Ruy dos Anjos Peirão, e considerado 

atualmente como hino oficial regulamentado por meio da Lei Municipal número 836, de 27 de dezembro de 

1971, no ano após a morte do compositor. O impacto da atuação profissional e contributo na dinamização 

musical que Francisco Fonseca despertou no panorama musical da região, ainda reverbera na cidade de 

Formiga/MG, não somente pelo fato de ser o autor da principal referência de identidade musical formiguense em 

praticamente todos os momentos cívicos e solenes em que o hino municipal é reproduzido, mas também pelo 

reconhecimento público na criação do Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca (2003), considerado 

atualmente como principal espaço de preservação histórica e depositário da cultura formiguense. Neste contexto, 

considerando que a produção textual acerca deste compositor e sua obra tange somente os âmbitos bibliográfico 

e informativo (referencial), ainda sem um cariz de estudo, este artigo pretende realizar apontamentos sobre: 

primeiramente sobre o atual estado de armazenamento e propriedade das fontes documentais que guardam os 

registros manuscritos da obra deste autor, realizando considerações acerca de entraves sociais, culturais, legais e 

políticos para seu uso em estudos; e também sobre sua preservação e salvaguarda enquanto materiais de 

pesquisa, além de sua divulgação, disponibilização e, sobretudo, reconhecimento enquanto patrimônio material 

potencial revelador de nuances da produção e consumo musical da sociedade formiguense durante o século XX. 

Palavras-chave: Francisco Fonseca; Nhonhô Fonseca; música formiguense; Formiga. 

INTRODUÇÃO 

Situada na região centro-oeste do estado de Minas Gerais, a cidade de Formiga, 

fundada em 6 de junho de 1858, comporta na sua história uma intensa atividade musical que, 

ainda nos dias atuais, não foi alvo de estudos musicológicos, e salvaguardada somente nos 

registro de periódicos informativos, publicados e distribuídos em âmbito local, não trazendo 

consigo quaisquer considerações de cunho analíticos sobre eventos e, sobretudo, 

personalidades que marcaram o contexto artístico municipal, especialmente em torno da 

produção sonora existente no século XX. 
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Embora as fontes documentais existentes em torno da produção musical formiguense 

se restrinjam a materiais produzidos pela imprensa jornalística de época e posterior, na 

proposta de realizar um trabalho também de cunho informativo acerca da história do 

município, há um valor de pesquisa que pode ser mensurado e resgatado pela musicologia 

histórica ao utilizá-lo na reconstrução de contextos nas quais as práticas musicais ocorriam, a 

fim de compreender quais as demandas sociais que estimulavam a composição e o fazer 

musical sobre determinados estilos, como canções, danças e hinos, tão representativos na 

atuação de Francisco Fonseca (1884-1970). 

A pesquisa hemerográfica para este trabalho, cuja utilização de jornais como 

ferramenta para a aquisição de informação enquanto fonte para pesquisa musicológica surge 

diante da investigação sobre a popularização de determinados gêneros musicais e acerca das 

pessoas e instituições que promoveram ações para as consolidações destas práticas, permitem 

um levantamento de dados em relação à existência e atividade de compositores, poetas, 

músicos, bandas, orquestras e conjuntos musicais variados que pode ser atestado nesta 

realidade (ULHÔA; NETO, 2014). 

Neste sentido, este trabalho aborda algumas questões existentes em torno do 

compositor Francisco Fonseca, analisando e realizando apontamentos relacionados ao 

armazenamento de sua obra no Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca (2003) e em 

arquivos pessoais; as condições atuais de preservação e salvaguarda deste material e, 

sobretudo, os possíveis desdobramento do trabalho sobre estes documentos enquanto 

potenciais fontes para estudos acadêmicos, principalmente, no âmbito de uma musicologia 

histórica. 

FRANCISCO FONSECA: NOTAS BIOGRÁFICAS 

Durante as pesquisas documentais realizadas na Biblioteca Pública Municipal Dr. 

Sócrates Bezerra de Menezes e no Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca foi 

encontrado, sob a guarda da biblioteca, somente um único relato biográfico sobre Nhô 

Fonseca intitulado Francisco Fonseca – Seu Nhonhô. Este documento possui pouco mais de 

uma página e oferece poucas informações acerca de sua vida e, principalmente, não traz 

detalhes sobre sua atuação musical. O documento biográfico não recebe catalogação, não é 

datado e nem possui autoria clara, embora haja um parágrafo que permite inferir que a 

redação do texto possa ter sido realizada pela ex-secretária municipal de cultura Inês Maria de 
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Souza (1988-1992). Foram encontrados outros documentos contendo relatos biográficos de 

Francisco, no entanto todos remetem a transcrições (por vezes de forma integral) realizadas a 

partir do texto Francisco Fonseca – Seu Nhonhô, e que não apresentam informações 

relevantes ou dados complementares que permitam a realização de um estudo sobre sua vida e 

obra deste músico e compositor ou que nos possibilite uma melhor compreensão sobre o 

contexto no qual se deu a sua atuação. 

 
Figura 1 - Exemplar do texto Francisco Fonseca – Seu Nhonhô 

O documento encontrado (Figura 1), mesmo sendo utilizado como fonte principal de 

pesquisa existente sobre a vida de Nhô Fonseca e tendo sido replicado por diversas vezes em 

jornais e revistas locais (como pela revista A Par, o jornal O Pergaminho, o jornal Nova 

Imprensa, bem como em publicações de diversos tipos realizados por instituições ligadas à 

Prefeitura Municipal), não permite detalhes sobre como seu redator adquiriu as informações 

mencionadas, trazendo informações passíveis de questionamentos e que problematizam, por 

exemplo, o período de atuação do compositor, a quantidade de obras de sua autoria e os 

gêneros musicais compostos por ele. Deste modo, para uma pesquisa mais aprofundada sobre 

sua vida e atuação musical, teria sido necessário recorrer a relatos pessoais, como fontes orais 

por meio de entrevistas que, devido à época em que tais fatos se deram, é gradualmente 
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dificultado pelo escasso número de pessoas ainda sobreviventes que conheceram ou que 

foram contemporâneas a este compositor. 

De acordo com as informações contidas neste documento, Francisco Fonseca era 

popularmente conhecido na região como Nhô Fonseca, ou simplesmente Nhonhô, e foi um 

músico e compositor formiguense que desempenhou um importante papel de produção 

musical na região do centro-oeste mineiro durante muitos anos do séc. XX. Natural de 

Formiga, no estado de Minas Gerais, nasceu em 29 de fevereiro 1884 e faleceu no dia 31 de 

julho de 1970, aos oitenta e seis anos de idade. Em 1899 iniciou seu aprendizado musical 

através do violão e do cavaquinho, tendo escrito a sua suposta primeira obra em 1903, uma 

valsa denominada Primeiro Amor. 

Em 1904 deu início às aulas de violino com o Coronel José Brás da Costa. Como 

violinista, atuou enquanto músico do cinema mudo entre os anos de 1916 a 1921 ao lado de 

músicos locais que também possuíram relevante atividade musical, como: José Lima, também 

violinista; Virgílio Evangelista, tocando piston; Sinhá Soares, Neném Montserrat e Jajá 

Ribeiro enquanto pianistas. Seu violino encontra-se exposto em um pequeno espaço dedicado 

a ele no museu que leva seu nome. 

Nhô Fonseca foi responsável por compor centenas de obras, cerca de oitocentas, 

tendo, dentre estas, peças para violão, flauta, piano, violoncelo, violino, acordeom, piano e 

canto. Suas composições abarcam marchas fúnebres e festivas, dobrados, overtures, valsas, 

bailados, sonatas, baiões, cancionetas, choros, mazurcas, polcas, shorts, minuetos, quadrilhas, 

foxes, tangos, canções e vários hinos para instituições que atualmente são representativos de 

cidades como Formiga e outras em sua região. Contudo, também é informado no texto 

“Francisco Fonseca – Seu Nhonhô” que entre os anos de 1924 e 1940, por razão de doença, 

não compôs e, possivelmente, também não exerceu quaisquer atividades musicais.  

Entre as principais obras de sua autoria está o Hino à Cidade de Formiga, cujos versos 

foram escritos por Ruy dos Anjos Peirão
93

, considerado atualmente com Hino Oficial da 

Cidade de Formiga
 
(FORMIGA, 2017a), regulamentado por meio da Lei Municipal nº836, de 

27 de dezembro de 1971, um ano após a morte do autor. 
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Figura 2 - Partitura manuscrita do Hino à Cidade de Formiga exposta no Museu Histórico 

Municipal Francisco Fonseca 

Nhô Fonseca, embora utilize a grafia tradicional da música para suas composições e 

também transcrições, através de relatos locais e conforme citado em seu texto biográfico, 

nunca teve um estudo formal em música, embora haja dentre seus manuscritos alguns 

documentos indiquem processos de aprendizado musical. No entanto, não há informações que 

nos permita afirmar a utilização destes, podendo tratarem-se de materiais tanto para seu uso 

enquanto estudo pessoal, quanto é possível que se refiram a materiais que foram utilizados por 

ele em atividades de ensino.  

Aparentemente, Francisco não viveu uma vida em boas condições financeiras, pois há 

interlocutores na cidade, como o professor e maestro Gibran Zorkot que comenta o fato de 

que Nhonhô visitava determinados cidadãos que possuíam pianos em sua residência, 

justificando a visita pela sua nova composição musical dedicada ao hóspede e dono do 

instrumento a quem homenageava dedicando a sua obra, e que lhe permitia, durante a 

demonstração, pudesse então estudar e tocar suas próprias composições a fim de apreciar seu 

resultado auditivo. De fato, dentre suas obras, há diversas peças que recebem dedicatórias 

coincidentes a nomes de pessoas residentes na cidade de Formiga que possuíam este 
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instrumento. Vale salientar que, embora nos dados biográficos sobre Nhô Fonseca não 

encontremos informações sobre sua formação em piano
94

, a maior parte de sua obra é 

direcionada a composições para este instrumento. 

O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL FRANCISCO FONSECA: CONTEXTOS E 

GEOPOLÍTICAS 

A instalação do Museu em homenagem a Francisco Fonseca se concretizou em uma 

edificação histórica pertencente à Rede Ferroviária Nacional, localizada na Rua Governador 

Benedito Valadares e que foi cedida para o município de Formiga para finalidades culturais 

diante de um regime de comodato, atualmente gerido pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Embora a aprovação da lei que autoriza sua fundação tenha ocorrido em 1999, a organização 

do museu ocorreu somente no ano de 2003 durante o mandado do prefeito Juarez Carvalho 

com Gibran Zorkot enquanto supervisor municipal de cultura (FONSECA, 2005, p. 15) que, 

nesse período, também dirigia a Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (EMMEL). É 

válido ressaltar que, há alguns anos, a EMMEL também armazenava alguns manuscritos 

musicais de Nhô Fonseca, mas que, segundo informações atualizadas, a atual diretoria se 

desfez de seu acervo, enviando-o para ser armazenado no prédio onde funciona a Secretaria 

Municipal de Cultura
95

, no entanto, as condições atuais destes documentos são desconhecidas.  

 
Figura 3 - Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca (FORMIGA, 2017b) 
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 A não ser o fato mencionado no texto Francisco Fonseca – Seu Nhonhô de que em 1912 conserta um piano e 

toca-o, no entanto o documento não nos apresenta detalhes. 
95

 A situação em que este material foi enviado à Secretaria Municipal de Cultura foi explicitada pelo ex-

secretário Aluísio Veloso, falecido em setembro de 2017, o qual, em ocasião, demonstrou grande preocupação 

com a salvaguarda deste material enquanto potencial fonte para preservação do patrimônio cultural formiguense.  
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Embora o museu municipal leve o nome do músico e compositor Francisco Fonseca, 

as peças expostas estão relacionadas às atividades econômicas, profissionais, culturais e 

religiosas que foram desenvolvidas na cidade ao longo da história de sua população. Dentre 

estes objetos há máquinas de escrever, livros, cofres, telefones, relógios, urna funerária 

indígena e, por fim, alguns instrumentos musicais, dentre os quais se inclui alguns dos 

instrumentos que pertenceram a Nhô Fonseca e outros que pertenceram a grupos e/ou 

instituições que participavam das atividades musicais locais (FONSECA, 2008). 

Neste espólio, encontram-se disponíveis mais de mil objetos registrados (FORMIGA, 

2017b), catalogados em um banco de dados e identificados para os visitantes e que, em sua 

maioria, foram provenientes de doações (FONSECA, 2008). Os materiais recebidos são 

inventariados a partir do preenchimento manuscrito de uma ficha que guarda registros 

especificamente como número, coleção, categoria do acervo, código do inventário e número 

de inventário anterior (caso pertinente), termo, classificação, título, data e data atribuída, 

autoria, descrição de material e técnica, origem, procedência, modo de aquisição (contendo as 

opções de compra, produto de oficina, transferência, doação, recolhimento, permuta), data de 

aquisição pelo museu, marcas e inscrições, estado de conservação (contendo as opções de 

ótimo, bom, regular e péssimo), e vários campos para funções específicas - como: descrição 

das dimensões, descrição do objeto, pergunta sobre “O material se refere à história de 

Formiga?” com as opções de marcação “sim” ou “não”, campo para preenchimento de dados 

históricos, preenchimento de características iconográficas, características estilísticas e de 

características técnicas. 

No entanto, durante a pesquisa documental em torno dos materiais especificamente 

pertencentes a Nhô Fonseca, sobretudo em relação à inventariação de seus manuscritos 

musicais, foi possível observar que as fichas são preenchidas de forma incompleta, não 

trazendo em si a descrição de características que podem ser observadas nos documentos. 

Outra questão pertinente é que, embora as fichas de inventariação tragam uma identificação 

acerca do doador, estas não oferecem informações mais detalhadas acerca de dados que 

permitam e/ou possibilitem que um pesquisador interessado no material entre em contato para 

fins diversos, especialmente em prol de investigações. 
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Figura 4 - Ficha de inventariação do Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca 

No âmbito de todo o Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca, há somente um 

pequeno espaço que é reservado à exposição acerca da vida e obra de Nhô Fonseca, exibindo 

ali alguns poucos objetos como parte de seus instrumentos musicais e um manuscrito do Hino 

à Cidade de Formiga (oficializado em 27 de dezembro de 1971), sendo este, uma cópia dentre 

as várias existentes em meio aos manuscritos deste autor, e que atualmente é possível acessar 

tanto no acervo existente no museu municipal, quanto em arquivos pessoais existentes nas 
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residências de formiguenses que, com aparente carinho e zelo, guardam manuscritos musicais 

que compõe a obra deste compositor. Esses admiradores que foram perpetuando a memória 

deste compositor no panorama musical formiguense, segundo seus próprios relatos, por não 

acreditarem que o museu possa realizar um trabalho de preservação que considerem efetivos 

ao nível da expectativa coletiva gerada, relutam em doar os materiais e objetos que detêm em 

sua a guarda, acreditando que os mantêm mais seguros como acervos pessoais. 

De acordo com o que podemos observar, tanto nas dependências do Museu Histórico 

Municipal Francisco Fonseca quanto nos arquivos encontrados nas residências de cidadãos 

formiguenses, que os materiais não são armazenados em condições ideais para sua 

preservação, estando, em ambos os locais, sob altos riscos de perecimento devido a ações 

diversas como, principalmente, o contato com materiais corrosivos e manuseio indevido. 

Neste panorama, o questionamento sobre a efetiva salvaguarda, proteção e 

disponibilização do acervo pessoal de Nhonhô Fonseca, por exemplo, no Museu Histórico 

Municipal Francisco Fonseca, levanta dúvidas em relação à propriedade das fontes 

documentais do autor que, postumamente, cedeu seu nome à instituição, uma vez que nesta 

não é reconhecido um olhar de valorização patrimonial sobre a base da sua principal atuação 

em vida, o fazer musical e a dimensão artística e social das suas composições musicais. 

Assim, dinâmicas sociais, culturais e políticas que enquadram o panorama de reconhecimento 

de Francisco Fonseca na história formiguense, geraram e ainda geram apreensões, 

principalmente face ao risco de perecimento e carência de iniciativas para uma preservação 

efetiva de suas fontes, alinhado à forte representação e significação coletiva na memória e 

contexto formiguense, reconhecendo o valor artístico e histórico guardado no documento 

musical (CASTAGNA, 1997), e que só pode ser mensurado se avaliado diante da trama de 

relações socioculturais que ocasionou a sua realização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho em torno da obra de Nhonhô Fonseca teve início em meados de 2016 e 

temos nos deparado com vários desafios que atingem âmbitos sociais, culturais e geopolíticos 

gerando atraso nas atividades de estudo. O processo se deu primeiramente com a identificação 

do material existente e o reconhecimento do valor e vasta produção musical, principalmente 

em relação à quantidade especificamente de danças, representando o alto consumo deste estilo 

pela sociedade formiguense de inícios e meados do século XX. 
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A partir do Centro de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros (CEAMM) e do 

intermédio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Formiga, foram realizados 

contatos com os familiares ainda vivos de Nhô Fonseca, para que, tendo seu consentimento, 

possamos realizar intervenções de promoção da salvaguarda de seus manuscritos musicais e 

um trabalho de pesquisa em torno de sua obra, assegurando os direitos autorais de seus 

herdeiros. No entanto, obter tal consentimento tem sido um processo demorado e complexo, 

uma vez que o contrato que legitima um acordo entre as partes encontra-se parado há meses 

no setor jurídico da prefeitura, uma vez que, diante do atual contexto político da cidade, o 

trabalho sobre o patrimônio cultural não é visto como uma demanda relevante para a 

sociedade, nos levando a perceber um delicado jogo de valores que interfere diretamente nas 

pesquisas em musicologia histórica. Assim, podemos perceber que o contexto sócio-político 

da cidade de Formiga tem mostrado interesse em fomentar um trabalho sobre o patrimônio 

cultural, mas que, no entanto, enfrenta questões de prioridades nas demandas de gestão e que 

permitem postergar ações efetivas na consolidação de um patrimônio cultural da cidade. 

Não obstante este cenário, é importante salientar que Nhonhô Fonseca é um dentre 

vários compositores que integram a intensa produção musical formiguense no século XX e 

cujo trabalho com sua obra, permitiriam a criação de um repositório dos compositores 

formiguenses, disponibilizando em link direto com o site da Prefeitura Municipal de Formiga 

e a página de sua Secretaria Municipal de Cultura, levando ao acesso gratuito deste material 

para que pudesse ser convertido em fontes de pesquisa, fomentando também sua interpretação 

por grupo musicais, especialmente aqueles de cariz público, geridos pelos órgãos municipais. 

No entanto, é preciso sobriedade para considerar que ainda há muito sonho para pouco 

trabalho, uma vez que nossas atividades ainda encontram-se em fases primárias devido aos 

entraves que tangem principalmente o interesse sócio-político diante daquilo que ressaltam 

como primordial para a cultura da sociedade formiguense e as dificuldades para se conseguir 

perante familiares o direito de realizar trabalhos sobre a obra de compositores cujo 

falecimento se deu há menos de setenta anos atrás. 

Contudo, novas tentativas vêm sendo realizadas e há um cenário promissor diante 

desta possibilidade de pesquisa, uma vez que os últimos diálogos com a Secretaria Municipal 

de Cultura se mostraram receptivos e com aparente disposição de oferecer uma estrutura para 

que sejam realizados trabalhos de pesquisa e formação acerca do tratamento e armazenamento 
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dos manuscritos musicais de Nhonhô Fonseca, bem como de outros nomes que possam surgir 

em levantamentos futuros. 
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RESUMO: 

O presente trabalho procura discutir possibilidades para a preservação das memórias relativas à Banda Ágape, 

fundada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade paraense de Concórdia em 2007. Diferentemente de 

parte dos estudos musicológicos de vertente histórica que contam histórias a partir de fontes recolhidas a 

acervos, este trabalho aproxima o conteúdo informacional das partituras – este considerado para além dos dados 

estritamente musicais – da noção de patrimônio cultural e dos estudos acerca da memória coletiva e de 

identidades. Deram ensejo ao presente trabalho as seguintes questões: quais as possibilidades e as limitações do 

estudo das práticas musicais a partir de documentos musicais? Quais ações possibilitariam a preservação das 

memórias relativas à banda, de modo a considerar a multiplicidade das rememorações individuais, mas ao 

mesmo tempo, o compartilhamento de memórias entre os indivíduos pela via da narratividade? Finalmente, quais 

seriam as vias possíveis para abordar a história desta instituição a partir dos documentos musicais, mas também 

de um rol mais amplo de fontes? Para responder a tais questões, foi empreendida pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental in loco no acervo da Banda Ágape e autoetnografia, uma vez que a autora teve sua formação inicial 

em música na primeira turma de discentes da banda. Para a análise dos dados obtidos, foram trazidos para este 

trabalho referenciais teóricos de diferentes áreas do conhecimento. Buscou-se na Arquivologia a teoria das três 

idades documentais e a taxonomia dos conjuntos documentais quanto à sua produção, recorrendo a Heloísa 

Bellotto. O estudo da memória coletiva e dos lugares de memória se baseia em Joël Candau, Jacques Le Goff e 

Pierre Nora. Em Duarte buscou-se compreender os possíveis desdobramentos da aplicabilidade da noção de 

affordance do patrimônio cultural proposta por Candau e Ferreira aos acervos musicais. Referenciais acerca da 

História Oral, da etnografia de arquivos e das práticas musicais, bem como da autoetnografia foram trazidos para 

a presente discussão, por meio dos autores Meihy, Heymann, Seeger e Versiani. Finalmente, recorreu-se a 

autores da Musicologia histórica, tais como Ezquerro-Esteban e Gómez González. Os resultados apontam para a 

diversidade das fontes para o estudo da Musicologia que podem ser empregadas no processo de preservação de 

memórias relativas à Banda Ágape de maneira a complementar as informações contidas partituras e em outras 

fontes estritamente musicais: para além do arquivo (considerado como local de recolha de fontes) da agremiação 

musical, acervos pessoais dos primeiros músicos, auto etnografia, entrevistas, História de vida e História Oral 

temática – as duas, modalidades da História Oral –, registros audiovisuais, iconografia e objetos tridimensionais 

(patrimônio organológico) se revelam vias possíveis para a preservação da memória da banda. A escrita da 

história da Banda Ágape pode assumir diferentes vieses, tais como o pedagógico-musical, que considera a 

transmissão dos conhecimentos musicais a novos membros por partes dos mais velhos na história da banda, 
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considerando as funções religiosas e civis da banda, seu repertório e até mesmo um estudo a partir do impacto 

que a agremiação teve na vida dos músicos que dela tomaram parte ao longo desta primeira década de existência. 

Palavras-chave: Música religiosa:Igreja Evangélica Assembleia de Deus; bandas de música do Pará; patrimônio 

cultural; fontes musicais e memória coletiva; Banda Ágape. 

INTRODUÇÃO 

No grupo de trabalho Musicologia Histórica e Patrimônio Arquivístico-musical 

realizado durante as atividades do XVII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Música – ANPPOM, sob a coordenação do professor doutor Paulo 

Castagna foi dada especial ênfase à questão dos objetivos geral e específico da pesquisa em 

música, bem como do trabalho musicológico
98

. Tais discussões conduziram à conclusão de 

que mais do que a simples recolha e preservação de papéis de música produzidos no passado, 

o objetivo geral – para o qual cooperam os objetivos específicos das investigações acadêmicas 

e das ações técnicas em acervos – é a salvaguarda da memória. Neste sentido, é possível 

pensar os arquivos – compreendidos como entidades físicas de recolha dos documentos 

musicais – enquanto lugares de memória, no sentido proposto por Pierre Nora: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é 

preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar 

elogios fúnebres, notariar atas, porque estas operações não são naturais. É por isso a defesa, 

pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente 

guardados nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de 

memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria. São bastiões sobre os 

quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a 

necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, 

eles seriam inúteis (NORA, 1993, p. 13). 

Recorrendo à taxonomia da memória individual proposta por Joël Candau (2011), três 

categorias foram estabelecidas. A primeira delas é a protomemória ou memória de baixo 

nível. Neste táxon se encontra uma espécie de presentificação do passado, ou seja, o resultado 

de ações que foram assimiladas pela via da repetição e que são trazidas ao presente sem que 

se reflita sobre ele. Segundo o autor, este tipo de memória ou habitus é o que permite ao 

cavaleiro lutar sem ter que se ater à montaria. Numa segunda categoria se encontra a memória 

de alto nível, aquela evocação consciente (intencional ou não) do passado. Ela se percebe, por 

exemplo, no ato de buscar as lembranças de infância. No terceiro táxon se encontra a 

metamemória, as representações acerca da própria memória e as narrativas produzidas a partir 

do ato de rememorar. Em que pesem às possíveis incongruências de se transportar tais 
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categorias para o plano coletivo (e o próprio Candau as observa em seu livro), fato é que a 

narratividade é a via que permite aos sujeitos o compartilhamento de memórias. 

Candau e Ferreira (2015) denominaram affordance do patrimônio cultural a 

potencialidade de um determinado elemento material ou imaterial que seja compartilhado por 

grupos humanos pelas vias da narratividade e da metamemória de se tornar passível de 

reconhecimento enquanto patrimônio cultural. Neste sentido, os autores mencionam os 

odores, que interessam a uma determinada classe de profissionais, tais como os enólogos e 

perfumistas, que pleitearão o reconhecimento de fragrâncias como patrimônio, ao passo que 

outras categorias, como coletores de lixo e tanatopraxistas não revelariam o mesmo interesse 

pelos odores envolvidos em sua atuação profissional. Esta questão implica, portanto, pensar 

em para quem se patrimonializa e não somente o para quê do reconhecimento. Implica 

também uma relação identitária, por assim dizer, entre determinadas categorias profissionais e 

certas categorias do patrimônio cultural. O desdobramento de tais discussões na seara dos 

acervos musicais foi o que se buscou demonstrar no trabalho A aplicabilidade da noção de 

affordance do patrimônio cultural a fontes musicais: teoria, acervos brasileiros e os desafios 

dos processos de salvaguarda (DUARTE, 2016). O musicólogo haverá de se perguntar não 

somente os documentos musicais têm a dizer, quando da produção de trabalhos 

historiográficos, mas também quais são os silêncios e esquecimentos que determinado acervo 

revela, e quais seriam outras vias para acessar as memórias que se pretende alcançar. 

O presente trabalho se liga ao objetivo geral dos trabalhos musicológicos mencionados 

anteriormente, a preservação da memória, mas assume um caminho bastante peculiar, pois 

parte daquilo que Nora (1993) chamou de vontade de memória: ao invés de buscar recobrar 

um passado distante a partir de documentos musicais, aqui são discutidas possibilidades para 

a preservação das memórias de uma agremiação musical para as futuras gerações. A ênfase do 

trabalho não é dada, portanto, ao caráter informacional das fontes musicais existentes, mas à 

dimensão do patrimônio cultural relacionada mais diretamente à memória coletiva e às 

identidades que dela decorre. 

A agremiação musical aqui abordada é a Banda Ágape, fundada em 2007, na Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus da cidade paraense de Concórdia. A primeira autora deste 

trabalho teve sua formação inicial em música na primeira turma de discente desta banda, e 

traz para a este trabalho não apenas as informações disponíveis na documentação recolhida ao 

acervo da banda ou ao seu arquivo pessoal, mas também sua memória acerca do período de 
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estudos e atuação como musicista. O presente trabalho apresenta também desdobramentos do 

projeto de pesquisa e trabalho do segundo autor, Patrimônio Arquivístico Musical no Pará: 

preservação, estudo e difusão da memória musical de tradição escrita. Sendo a Igreja 

Evangélica Assembeia de Deus hoje a denominação religiosa do ramo protestante/evangélico 

com maior número de membros no Brasil e tendo surgido no estado do Pará, os acervos 

musicais relativos às suas bandas e orquestras merecem naturalmente atenção quando se 

propõe uma abordagem do patrimônio arquivístico-musical paraense. 

Deram ensejo ao presente trabalho as seguintes questões: quais as possibilidades e as 

limitações do estudo das práticas musicais a partir de documentos musicais? Quais ações 

possibilitariam a preservação das memórias relativas à banda, de modo a considerar a 

multiplicidade das rememorações individuais, mas ao mesmo tempo, o compartilhamento de 

memórias entre os indivíduos pela via da narratividade? Finalmente, quais seriam as vias 

possíveis para abordar a história desta instituição a partir dos documentos musicais, mas 

também de um rol mais amplo de fontes? Para responder a tais questões, foi empreendida 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental in loco no acervo da Banda Ágape e 

autoetnografia, uma vez que a autora teve sua formação inicial em música na primeira turma 

de discentes da banda. 

Para a análise dos dados obtidos, foram trazidos para este trabalho referenciais 

teóricos de diferentes áreas do conhecimento. O estudo da memória coletiva e dos lugares de 

memória se baseia em Joël Candau (2011), Jacques Le Goff (1990) e Pierre Nora (1993). 

Buscou-se ainda em referenciais acerca da Arquivologia, da etnografia dos acervos, da 

autoetnografia e na História Oral referenciais para as discussões aqui realizadas. Além dos 

autores já mencionados, os demais referenciais serão apresentados ao longo do trabalho, que 

se estrutura em quatro partes. Inicialmente, discute-se o patrimônio musical e cultural de 

maneira ampla em sua relação com as memórias e identidades coletivas. Em seguida passa-se 

ao conteúdo do arquivo da banda, sua organização, a fase de recolhimento das fontes e as 

possibilidades de ações futuras com vistas à salvaguarda da memória. A terceira parte foi 

dedicada a uma abordagem teórica das narrativas e das abordagens possíveis a partir destas, 

particularmente a História Oral, a etnografia de acervos e a autoetnografia. Finalmente, 

apresenta-se uma integração entre a autoetnografia e os documentos musicais.  
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FONTES PARA O ESTUDO DA MÚSICA E O PATRIMÔNIO CULTURAL 

As fontes para o estudo da música constituem um rol bastante amplo, para além das 

partituras. Os esforços de preservação da memória institucional de uma agremiação musical 

devem ter em conta tal diversidade:  

Consideraremos como fonte para o estudo de qualquer aspecto relacionado à Musicologia todo 

documento, material bibliográfico ou pessoa que possa proporcionar informações ao 

pesquisador sobre qualquer dos campos desta ciência. [...] o conceito de fonte é mais amplo do 

que o de documento, pois este não compreende a maior parte da bibliografia que se ocupa dos 

temas do objeto de estudo, que não proporciona informações “em primeira mão”, mas que em 

muitos casos orienta significativamente o pesquisador. [...] Dentro das fontes, algumas serão 

propriamente musicais, como as partituras, registros sonoros etc., e outras, “perimusicais”; 

estas últimas não contêm música diretamente, mas proporcionam informação relativa a ela. 

Neste grupo encontramos atas de reuniões, livros de caixa, e muitos outros (GÓMEZ 

GONZÁLEZ et al., 2008, p.93, tradução nossa).
99 

Dentre as fontes diretas da pesquisa musical, é possível citar: (1) Partituras, registros 

sonoros e audiovisuais; (2) Libretos e textos; (3) Escritos pessoais dos compositores; (4) 

Tratados sobre música; (5) Documentação de órgãos governamentais ou instituições com 

atividades musicais; (6) Estatutos e regulamentos; (7) Entrevistas pessoais; (8) Instrumentos 

musicais; (9) Objetos artísticos (objetos tridimensionais e de iconografia musical); (10) livros 

de contas (de caixa ou de “fábrica”); (11) cerimoniais (religiosos e civis); (12) dossiês de 

concurso; (13) documentação avulsa; (14) livros sacramentais de paróquias; (15) documentos 

pontifícios [e demais legislação eclesiástica sobre música]; (16) documentos notariais ou 

cartoriais; (17) Impressos: críticas musicais e anúncios de concertos; (18) cartazes e 

programas de concertos; (19) correspondências. Já entre as fontes indiretas, seus autores 

elencaram: (1) Guias de arquivos; (2) Inventários; (3) Catálogos e bases de dados; (4) Índices 

informatizados (GÓMEZ GONZÁLEZ et al, 2008, p. 93-102). 

Há ainda que se considerar como fonte de pesquisa o próprio espaço onde as práticas 

musicais se dão. Antonio Ezquerro-Esteban (2016), classificou o patrimônio musical em 

documental, espacial, organológico e propriamente musical. Na primeira categoria se 

encontram partituras, hinários etc.; na segunda, as salas de concerto, teatros, igrejas, salões 
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etc.; já o patrimônio organológico contempla os instrumentos musicais. O patrimônio 

propriamente musical tem caráter imaterial, sendo, portanto, sonoro ou auditivo. As fontes 

musicais (partituras, tablaturas e outras) são, portanto, uma forma de registro deste patrimônio 

de caráter musical, uma prescrição para execuções. 

Diante desta diversidade de fontes, é possível afirmar que o estudo da história da 

música ou a salvaguarda da memória não deve se limitar às partituras e mais ainda, não deve 

se limitar às informações estritamente musicais presentes nas fontes. Ao contrário, os papéis 

de música trazem relevantes informações acerca das execuções, dos copistas, dos intérpretes e 

outros. Os documentos eclesiásticos, periódicos e mesmo as informações orais conectam-se 

na produção historiográfica e em um projeto de preservação da memória coletiva, seja dos 

músicos, integrantes e ex-integrantes da Banda Ágape, seja da própria comunidade religiosa 

na qual esta se insere. 

O ARQUIVO DE MÚSICA DA BANDA ÁGAPE 

Acervos musicais têm peculiaridades que os distinguem das demais categorias de 

arquivos, especialmente dos arquivos públicos, a partir dos quais se desenvolveram as 

principais teorias da Arquivologia. A primeira peculiaridade é o fato de os documentos 

musicais nunca perderem o chamado valor primário, ou seja, a finalidade para a qual eles 

foram produzidos. Enquanto um processo judicial ou um comprovante de pagamento podem 

perder sua função com o passar do tempo (quando atingidos pelos institutos jurídicos da 

prescrição e decadência), o documento musical sempre poderá cumprir a função para a qual 

foi produzido, que é a execução musical. Assim, a perda do valor primário se relaciona, no 

caso dos documentos musicais, antes a uma perda de significado social, seja quando o 

repertório deixa de fazer sentido para a agremiação musical no presente, seja, diante da 

extinção de uma agremiação, quando a comunidade não reconhece neles algum interesse. As 

fontes musicais e os documentos produzidos pela administração pública têm em comum, 

entretanto, a manutenção de seu valor secundário em qualquer tempo, ou seja, a manutenção 

do caráter informacional dos documentos, que mesmo não servindo mais às funções 

cotidianas, servem de testemunhas do passado. 

A partir das noções de valor primário e secundário dos documentos, desenvolveu-se na 

Arquivologia a teoria das três idades documentais. De acordo com esta teoria, ao perderem o 

valor primário, os documentos saem da fase de recolhimento corrente para a intermediária, 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

203 

como é o caso dos arquivos mortos do Poder Judiciário. Ao serem encaminhados a uma 

entidade custodiadora que os destine à preservação e pesquisa, tais documentos entram na 

chamada fase permanente de recolhimento (BELLOTTO, 2012). De acordo com esta teoria, o 

arquivo da Banda Ágape é quase integralmente de fase corrente, ou seja, a maior parte dos 

documentos musicais a ele recolhidos se encontram em uso pelos músicos da banda. Em se 

tratando de uma banda relativamente recente, com dez anos de formação, suas partituras mais 

antigas ainda se encontram em uso corrente nas estantes dos músicos. Um recurso para a 

preservação das memórias referentes às agremiações é a passagem das partituras que se 

encontram em fase intermediária para a fase permanente, ou seja, o recolhimento definitivo 

das partituras com vistas à sua preservação e também à pesquisa. Apesar de não ser este o 

caso da Banda Ágape, há de se considerar desde o presente as possibilidades de recolhimento 

intermediário e permanente dos documentos estritamente musicais. Além destes, todos os 

registros audiovisuais e documentais, bem como as fontes tridimensionais e imagéticas 

deveriam receber o mesmo tratamento. 

A pesquisa in loco no arquivo da Banda Ágape revelou que o acervo musical está 

contido em uma estrutura organizacional que conta com uma sala de tamanho médio, onde 

nota-se a presença de um ar-condicionado, e, nesta sala, constam armários que abrigam 

estantes de partituras, instrumentos musicais e pastas contendo as partituras pertencentes à 

banda de música. Todas as estantes são de ferro, e, entre elas, a que armazena as partituras 

contém várias pastas pretas de plásticos, as quais pertencem aos músicos da orquestra, onde 

têm a opção de levarem as pastas para estudar em casa ou deixar na sala. Porém, nessa mesma 

estante se observa a presença de alguns blocos avulsos de partituras, que podem ser as grades 

de músicas tocadas no período atual, outras que não são executadas com frequência, outras 

que foram deixadas de ser tocadas e ainda novas músicas que a banda fará uso no futuro. 

Observa-se que os conjuntos de partituras não estão acondicionados em caixas, 

gavetas, sacos plásticos ou outros, mas foram empilhados e postos juntamente com as pastas 

pretas. Neste sentido, o acondicionamento em fase intermediária ou permanente haveria de 

requerer outros cuidados, tais como o uso de invólucros adequados (preferencialmente em 

envelopes ou caixas produzidos para esta finalidade, mas não sendo possível, em pastas de 

arquivo, guardadas de maneira horizontal) e sua disposição em estantes de metal em 

ambientes com luminosidade, temperatura e umidade controladas (BRITO, 2010). 

Considerando o fato de a história da agremiação musical ser relativamente recente e, por 
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conseguinte, seus documentos musicais não datarem de mais de dez anos, ainda não se revela 

necessário seu acondicionamento em invólucros de papel alcalino. Contudo, não há de se 

perder de vista os riscos que a acidez do papel oferece para os documentos em médio e longo 

prazo. 

Chama a atenção, no caso deste acervo, é a releitura constante de muitas músicas 

executadas à época da fundação da banda. Há uma preocupação por parte da diretoria em 

equilibrar o aprendizado de novas músicas com a execução das partituras mais antigas. Deste 

modo, existe uma produção de novas fontes para além do “repertório fundador”, mas sem 

perder totalmente os vínculos com ele. Isto acontece nos ensaios (realizados duas vezes por 

semana) nos quais, ao realizar a passagem de repertório, normalmente o maestro traz sempre 

pelo menos uma daquelas músicas do início. Na ocasião do aniversário de 10 anos de 

fundação da banda, foi executada a primeira música (de caráter instrumental para 

apresentação solo da banda) que a banda Ágape aprendeu a tocar, em 2007, chamada A 

melhor coisa, com algumas diferenças: à época da fundação, a música foi executada no ritmo 

designado pelo compositor da mesma, que se trata de um compasso binário, 6/8. No 

aniversário, a mesma canção foi executada no ritmo de jazz blues, com a presença de uma 

série de instrumentos musicais que não faziam parte da banda em 2007, como bateria 

acústica, contrabaixo elétrico, guitarra elétrica e teclado eletrônico. Ainda sobre as 

possibilidades de lugares para o recolhimento de memórias relativas à banda Ágape podem 

ser mencionadas fotografias feitas na época da fundação, a ata realizada no dia do evento e, 

claro, as partituras que eram tocadas, as quais constam na pasta de todos os músicos, visto 

que, eventualmente, podem vir a serem executadas. Outro episódio que veio a suscitar a volta 

no tempo foi a presença de um grande mural de fotografias realizadas na época da fundação 

disposto no refeitório da igreja, onde as lembranças sobre o período vieram a tona com 

bastante precisão. Também neste dia foi exibido um videoclipe com slides de fotos e vídeos 

de apresentação da banda ainda em 2007. Na Assembleia de Deus tradicional, que é o caso da 

igreja tratada aqui, há uma reunião mensal denominada de Assembleia Geral, onde é lida em 

público uma ata que descreve todas as pautas discutidas durante a Assembleia Geral anterior. 

É possível que se encontrem, nessas atas, registros sobre informações referentes à 

banda em suas primeiras fases. Outra fonte possível de memória são as histórias orais que 

podem ser obtidas através de entrevistas com os membros fundadores da banda, entre os 

quais, está a primeira autora do presente projeto. Por se tratar de um grupo recente, que 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

205 

acabou de fazer seu décimo aniversário, as lembranças sobre as primeiras fases são bastante 

recorrentes. 

DAS FONTES DOCUMENTAIS ÀS NARRATIVAS 

Para além do conteúdo informacional (valor secundário) das fontes musicais 

recolhidas ao arquivo da Banda Ágape, um trabalho de salvaguarda que tenha como objetivo 

uma preservação holística e eficiente das memórias deve considerar ainda as narrativas dos 

seus participantes ao longo desta primeira década de existência. Assim, entrevistas, diários e 

outras narrativas memoriais podem constituir um rico conjunto de memórias individuais que 

se cruzem com vistas à constituição de uma memória coletiva da banda. 

A escrita registra a memória e a integralidade da criação sonora, mas não garante a forma de 

sua expressão e exposição em um tempo-espaço determinado e muito menos sua recepção em 

quem escuta. Esse caráter essencialmente performático da música é mais um elemento que 

embaralha o trabalho da compreensão histórica. Talvez uma das maneiras de vencer esses 

limites impostos tanto pela memória e prática evanescentes inseparáveis, como pela 

complexidade da teoria e linguagem musical estrita, seja o historiador trabalhar com os 

registros escritos indiretos que comentam e tratam da música. Certamente eles são 

determinantes para alcançar e compreender o pensamento musical de uma época e, 

conseqüentemente, aproximar-se dos sons produzidos e difundidos no passado. Deste modo, a 

música não se constitui apenas como som, silêncio e ritmo, mas também tudo aquilo que se 

escreve e se diz sobre ela, situando-se assim também no mundo textual e aparece como parte 

indissociável da construção do mundo das idéias e das culturas (MORAES; MACHADO, 

2011, p. 161). 

Segundo Jacques Le Goff (1990, p. 44), “trabalho histórico tem por fim tomar 

inteligível o processo histórico” e esta inteligibilidade conduzir “ao reconhecimento da 

regularidade na evolução histórica”. A história se pretende universal, no sentido de pertencer 

a todos e a ninguém. A história é, portanto, uma “operação intelectual e laicizante”, que 

“demanda análise e discurso crítico” (NORA, 1993, p. 9). Em contrapartida, a memória “é, 

acima de tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do passado, mais que uma 

reconstituição fiel do mesmo” (CANDAU, 2011, p. 9) e está “em permanente evolução, 

aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suceptível de longas latências e de 

repentinas revitalizações” (NORA, 1993, p. 9). Neste sentido, os testemunhos do passado, 

longe de uma expectativa de verdade absoluta dos fatos pretéritos (que inexiste inclusive nos 

documentos escritos), revela subjetividades, distorções e esquecimentos. Longe de uma busca 

por uma verdade pretensamente objetiva acerca da Banda Ágape, os testemunhos de seus 

integrantes e da comunidade na qual se insere revelariam diversidade e subjetividades. Neste 

sentido, a História Oral pode ser um interessante recurso, seja na modalidade de história de 
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vida (na qual o participante narra livremente suas memórias), seja enquanto história oral 

temático-narrativa sobre temas específicos: 

Porque as histórias de vidas são decorrentes de narrativas e estas dependem da memória, dos 

ajeites, contornos, derivações, imprecisões e até das contradições naturais da fala. Isso talha a 

essência subjetiva da história oral de vida. No caso da história oral temática, contudo, a 

existência de um foco central que justifica o ato da entrevista em um projeto, recorta e conduz 

a possíveis maiores objetividades. Por lógico, reconhece-se que objetividade não existe, mas 

há recursos capazes de limitar devaneios e variações. Uma das práticas decisivas na 

diferenciação entre história oral de vida e temática é a existência de um questionário. Dizendo 

de outra forma, em história oral de vida, na medida do possível, deve-se trabalhar com o que se 

convencionou chamar de “entrevistas livres”; em história oral temática, o que deve presidir são 

os questionários, que precisam estabelecer critérios de abordagem de temas. As perguntas e 

respostas, pois, são partes do andamento investigativo proposto (MEIHY; HOLANDA, 2011, 

p. 35). 

Outra possibilidade metodológica, tanto para o estudo das práticas musicais da banda 

em questão, quanto para a preservação de registros de sua memória seria a etnografia, 

procedimento descritivo bastante recorrente nos estudos etnomusicológicos de campo:  

A etnografia da música não deve corresponder a uma antropologia da música, já que a 

etnografia não é definida por linhas disciplinares ou perspectivas teóricas, mas por meio de 

uma abordagem descritiva da música, que vai além do registro escrito de sons, apontando para 

o registro escrito de como os sons são concebidos, criados, apreciados e como influenciam 

outros processos musicais e sociais, indivíduos e grupos. A etnografia da música é a escrita 

sobre as maneiras que as pessoas fazem música (SEEGER, 2008, p. 239). 

Nicholas Cook (2006, p. 19) apontou o aumento da atenção dos etnomusicólogos para 

a etnografia da música “artística” ocidental como ponto de aproximação desta subárea com a 

musicologia histórica. Esta aproximação entre passado e presente nos estudos musicológicos é 

uma realidade gradativamente crescente. Ademais, a ampliação do alcance do método 

etnográfico a diversas ciências fez com que também os arquivos fossem alcançados, 

sobretudo no campo da Arquivologia geral, a exemplo da pesquisa de Heymann sobre o 

arquivo pessoal de Darcy Ribeiro: “os contextos de produção dos registros não são 

identificáveis, de modo geral, mas o contexto de acumulação reconstruído por meio de 

entrevistas, dotou de significado a presença de muitos documentos no arquivo” (HEYMANN, 

2013, p. 75). 

Ao contrário do caso do arquivo pessoal de Ribeiro, em que a etnografia foi realizada 

post mortem, com a colaboração de suas secretárias, no processo de organização e 

digitalização do arquivo musical do frade capuchinho Fulgêncio Monacelli, na cidade de 

Manaus, o próprio narrou ao pesquisador o processo de produção e recolha das fontes 

musicais. A participação do religioso (que é compositor e regente de coro) no processo 

resultou em uma compreensão ampliada das fontes musicais recolhidas ao arquivo pessoal, 
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uma vez que diversas informações narradas não poderiam ter sido deduzidas a partir da 

simples análise dos documentos (DUARTE, 2017). 

Finalmente, no âmbito das narrativas e das possibilidades metodológicas que as 

envolvem, merece destaque a auto etnografia, que se revela: 

[...] uma alternativa conceitual útil a pesquisadores da cultura preocupados em superar uma 

série de dicotomias predominantes na reflexão teórica dedicada tanto às autobiografias quanto 

às etnografias, aqui denominadas escritas de construção de selves: o Mesmo versus o Outro, 

subjetividade versus alteridade, individual versus coletivo, Sujeito versus Objeto etc. [...] o 

conceito de autoetnografia também parece produtivo para a leitura de escritas de 

sujeitos/autores que refletem sobre sua própria inserção social, histórica, identitária e, em 

especial, no caso de subjetividades ligadas a grupos minoritários, também como um possível 

modo de conquistar visibilidade política. Assim, o conceito de autoetnografia parece bastante 

produtivo em leituras de obras coletivas ou em co-autoria, e também em formas mais 

tradicionais de escritas de autoconstrução de subjetividades, tais como autobiografias e 

memórias, mormente quando seus autores estão de alguma forma ligados a grupos minoritários 

(VERSIANI, 2002, p. 68). 

A etnografia não se confunde com a autobiografia, mas se constitui como alternativa 

metodológica a esta, de modo a integrar a memória e a identidade individuais àquelas 

compartilhadas por determinadas coletividades. A autoetnografia fará tanto mais sentido na 

medida em que se aproxime de outras memórias individuais, seja por meio de histórias de 

vida e história oral temática, seja por meio da etnografia das práticas musicais. Neste sentido, 

a autoetnografia tem princípios dialógicos e polifônicos, ou seja, concede voz aos distintos 

sujeitos e não mais em uma radical separação entre pesquisador e pesquisado, mas 

reconhecendo as múltiplas interações entre estes. 

DAS MEMÓRIAS INDIVIDUAIS À COLETIVA 

Uma vez que foi possível observar que a narratividade é um recurso eficiente para 

estabelecer conexões entre as memórias individuais relativas a determinadas práticas musicais 

e os documentos, apresento aqui um breve relato de minha experiência enquanto aluna da 

primeira turma da Banda Ágape e musicista nela até o presente. Espero que este constitua um 

primeiro passo para a sistematização das memórias dos demais participantes. 

Lembro que meu pai acabara de chegar do culto e, com notável entusiasmo, deu-me a 

notícia totalmente inesperada que havia me inscrito no novo projeto social da Assembleia de 

Deus de Concórdia do Pará: uma banda de música! Surpresa, eu achei a ideia interessante e, 

naquele ano de 2006 me dirigi à igreja para participar da primeira aula de música do projeto. 
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Havia muitas pessoas, mais de cem, certamente. De todas as idades. Sentei-me em um 

dos bancos e aguardei o início da aula. Estavam presentes o pastor presidente da época, Paulo 

Mascarenhas e dois professores de música, que depois conheceria como Ivanildo e Claudemir. 

O pastor explicou um pouco sobre essa vontade que Deus havia colocado em seu coração, 

orou e passou a palavra aos professores. Estes se apresentaram e explicaram que as aulas 

aconteceriam sempre aos sábados e se dividiriam em dois horários: aulas de teoria musical e 

aulas de prática instrumental. Naquele dia foram dadas várias explicações acerca do projeto e 

que os instrumentos que cada um tocaria na banda poderia dar-se na escolha de um entre os 

seguintes instrumentos: violino, flauta transversal, clarinete, saxofone alto, trompete e 

trombone. Os maestros trouxeram consigo dois métodos de música para serem utilizados no 

projeto: o método de teoria musical, bastante conhecido, Bona, e outro, voltado para o 

aprendizado prático, Da capo. 

As aulas aos sábados se dividiam entre aulas de teoria musical e aulas práticas. Por 

motivos pessoais, o maestro Claudemir precisou deixar o projeto para estar com a sua família, 

ficando a frente do grupo somente o maestro Ivanildo, a quem, particularmente, tenho honra e 

consideração pelo que me ajudou no início da minha trajetória.  

Quando já estávamos no sexto ou sétimo mês de aulas, o maestro Ivanildo nos trouxe 

uma partitura para ser a primeira que aprenderíamos: se tratava do hino Cristo, o fiel amigo, 

número sete no hinário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Harpa Cristã. Copiada em 

vários papéis separados de música, o maestro escreveu a partitura para todos os instrumentos 

e foi esta que primeiro aprendemos a executar. 

Passaram-se alguns meses e após o aprendizado de Cristo, o fiel amigo, o maestro 

Ivanildo trouxe a música Mais perto quero estar, número 187 da Harpa Cristã e A melhor 

coisa, esta última essencialmente instrumental (Ex. 1). Neste tempo, os encontros aos sábados 

passaram a contar com ensaios do grupo, cujo objetivo passou a ser o primeiro aniversário da 

banda de música. Houve uma votação para se decidir o nome da banda e entre várias 

sugestões dadas pelos músicos escolheu-se Ágape, que é traduzido em “amor incondicional”. 
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Figura 1 - Parte instrumental avulsa do hino A melhor coisa (2007). Fonte: Arquivo da 

autora. 

Além das músicas mencionadas anteriormente, o maestro também tratou de 

providenciar várias harpas cristãs com partituras para instrumentos em sib e dó. Então, 

passamos a aprender as músicas dessa harpa. As primeiras músicas aprendidas foram os hinos 

da Harpa Cristã: Os guerreiros se preparam (número 212), Nossa esperança (número 300), 

Avante, servos de Jesus (número 298), Um dos tais (número 340) e Depois da batalha me 

coroará (número 418). Estas músicas são utilizadas até presente. 

Depois de meses de ensaio, aconteceu, em julho de 2007 o culto em ações de graça 

por um ano de existência da Banda de Música Ágape onde tocamos e apresentamos aos que se 

encontravam na ocasião todo o trabalho que fora desenvolvido durante aquele ano. 

Após a festa os ensaios continuaram. Novas músicas iam sendo acrescentadas ao 

repertório conforme o ritmo de desenvolvimento das habilidades musicais do grupo. O 

maestro trouxe, então, a música Em adoração, que viria a ser a segunda música de caráter 

estritamente instrumental aprendida por nós. E a partir deste tempo, o grupo foi se 

consolidando em termos técnicos, muitos começaram a desenvolver-se musicalmente e 

passamos a tocar semanalmente na igreja, nos cultos realizados aos domingos. 

Em meados do segundo ou terceiro aniversário da banda, o maestro Ivanildo foi 

substituído pelo maestro Ezer, e este passou alguns meses na frente do trabalho. Neste tempo, 
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meus pais decidiram que eu deveria deslocar-me para residir na capital paraense, Belém, a fim 

de obter maior qualidade nos estudos e me preparar para o vestibular. Então, em 2010, mudei-

me para a capital, trazendo comigo a melhor experiência que tinha vivido em poucos quatorze 

anos de vida.  

Na capital, a primeira atitude tomada foi ingressar no Conservatório Carlos Gomes, 

escola de música referência em Belém, para dar seguimento nos estudos musicais, pois havia 

decidido que optaria por este caminho para o resto da minha vida. Após três anos de estudos 

no Carlos Gomes, fui aprovada em quinto lugar no curso de Licenciatura Plena em Música da 

Universidade do Eestado do Pará, me formando em fevereiro do presente ano. Em 2014 

também ingressei na Escola de Música da Universidade Federal do Pará no curso de 

Instrumentista de Orquestra, me formando em 2016. Por fim, atualmente me preparo para um 

processo seletivo de mestrado e atuo como flautista na Orquestra Sinfônica do Templo 

Central da Assembleia de Deus em Belém. Nunca deixarei de mencionar que isto aconteceu 

devido o projeto de música em Concórdia. 

Semestralmente visito a cidade de Concórdia e toco juntamente à Banda Ágape. No 

tempo em que mudei de cidade, o maestro Ezer foi substituído pelo maestro Isaías Martins e 

atualmente a banda é regida pelo maestro Evandro Williamy, que é um dos membros 

fundadores da banda. Atualmente, a banda também desempenha funções civis como 

apresentações em cerimônias municipais, a exemplo, posses de novos prefeitos. Apresenta-se 

em cerimônias de formaturas escolares; cerimônias de casamentos e vários outros eventos da 

igreja e do município. A banda realiza atividades fora do município ministrando aulas de 

músicas em três pólos concentrados em interiores: “Km 40”, congregação Asa Branca e 

congregação Nova Redenção. Encontra-se para ensaios duas vezes por semana, além de abrir 

vagas para novos músicos anualmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho, retoma-se a noção de que a vontade de memória à qual se 

referiu Pierre Nora (1993) deve ir além do simples arquivamento dos traços materiais 

decorrente das atividades de uma instituição. Ao contrário, a diversidade das fontes para o 

estudo da Musicologia citada por Gómez González e seus colaboradores (2008) podem e 

devem ser empregadas no processo de preservação de memórias institucionais relativas à 

Banda Ágape de maneira a complementar as informações contidas partituras e em outras 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

211 

fontes estritamente musicais. Para além do arquivo da agremiação musical (este considerado 

como local de recolha de fontes), arquivos pessoais dos primeiros músicos, etnografia dos 

arquivos, autoetnografia, entrevistas, história de vida e história oral temática, registros 

audiovisuais, iconografia e objetos tridimensionais (patrimônio organológico) se revelam vias 

possíveis para a preservação da memória da banda. 

Finalmente, é possível dizer que a historiografia da Banda Ágape pode assumir 

diferentes vieses, tais como o pedagógico-musical, que considera a transmissão dos 

conhecimentos musicais a novos membros por partes dos mais velhos na história da banda, 

considerando as funções religiosas e civis da banda, seu repertório e até mesmo um estudo a 

partir do impacto que a agremiação teve na vida dos músicos que dela tomaram parte ao longo 

desta primeira década de existência. Para tanto, é necessário que se preservem os documentos, 

que se constituem como depositários das memórias das práticas musicais e religiosas com as 

quais a agremiação musical está relacionada. 
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A MÚSICA RELIGIOSA DE JOÃO VALENTE DO COUTO EM FONTES 

RECOLHIDAS AO ACERVO VICENTE SALLES, DA BIBLIOTECA DO MUSEU DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ: MEMÓRIAS, ESQUECIMENTOS E 

POSSIBILIDADES DE ESTUDO 

 Fernando Lacerda Simões Duarte
100

 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as memórias e esquecimentos relativos à obra musical do 

compositor João Valente do Couto (1875-1937), nascido capital paraense e atuante na cidade de Igarapé-Miri em 

inícios do século XX. Nesta cidade, o compositor teria fundado a banda municipal e, posteriormente à sua 

dissolução, criou, em 1930, a banda de Música Nunes Garcia. Segundo Vicente Salles, a obra de João Valente do 

Couto é vasta e inclui música religiosa católica, um poema sinfônico inacabado e repertório secular. Diante de 

tais informações, questiona-se: quais obras chegaram ao presente por meio de fontes musicais escritas e quais as 

condições de preservação destas fontes; como a obra sacra de Valente do Couto pode ser compreendida no 

panorama da música religiosa católica no Brasil de inícios do século XX e como ela se articula com as devoções 

locais. Finalmente, de que modo os esquecimentos de diversas obras mencionadas por Salles ou mesmo de partes 

avulsas relativas a algumas obras poderiam ser supridos por meio da pesquisa. Para responder a tais 

questionamentos, foi realizado estudo bibliográfico e documental, bem como pesquisa de campo, em busca de 

acervos musicais na cidade de Igarapé-Miri. Os dados obtidos foram analisados com base nas noções de 

memória e esquecimento, de Joël Candau, de lugares de memória, de Pierre Nora, bem como na noção de 

controle normativo das práticas musicais, desenvolvida em nossa investigação doutoral. Os resultados apontam 

para o esquecimento de parte considerável da obra de função religiosa de João Valente do Couto, bem como do 

poema sinfônico, bem como das marchas, polkas, quadrilhas etc., cujo paradeiro das fontes é desconhecido. 

Fontes relativas a quatro obras religiosas foram recolhidas ao acervo Vicente Salles e recebem acondicionamento 

adequado. Salvo um conjunto de cópias, estas fontes se encontram em estado de conservação satisfatório. Tais 

fontes refletem as práticas musicais católicas pré-conciliares no Brasil como um todo, que foram marcadas pela 

massiva presença de banda de música, apesar do controle normativo do motu proprio sobre a música sacra de Pio 

X. Encontram-se no referido acervo fotocópias de partes avulsas de duas marchas fúnebres, compostas para a 

Semana Santa; duas novenas, uma delas em cópia manuscrita de fins da década de 1940 e microedição de 

Vicente Salles, e a outra, em cópias manuscritas não datadas. Finalmente, o acervo recolhe fotocópias de 

manuscritos da década de 1980 da Missa Solene a Nossa Senhora Santana, composta em 1912. Tais cópias 

foram produzidas por Sargento Aquino, na década de 1980 e teriam sido utilizadas em 1982, quando foram 

executadas sob a regência de R. Araújo Pinheiro. Apesar de não ter sido localizado qualquer acervo musical em 

Igarapé-Miri com obras de João Valente do Couto, novas investigações podem revelar fontes de suas obras no 

arquivo pessoal de Araújo Pinheiro e nos acervos das bandas de música da escola Lauro Sodré e do Corpo de 

Bombeiros de Belém-PA. 

Palavras-chave: Música religiosa – Igreja Católica Romana; Música no Pará; Igreja de Nossa Senhora Santana 

de Igarapé-Miri; Novenas; Fontes musicais, memória e história da música. 
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INTRODUÇÃO 

A cidade paraense de Igarapé-Miri é associada aos nomes de importantes músicos 

populares do Pará, tais como os cantores e compositores de carimbó Pinduca e Pim, nascidos 

na cidade, e Dona Onete, que por muitos anos nela residiu. É conhecida ainda como capital 

mundial do açaí. Ao se pesquisar a história da cidade, outras informações interessantes 

surgem. Uma elas é o fato de sua igreja matriz ter sido projetada pelo arquiteto-régio bolonhês 

Antônio José Landi, no século XVIII
101

. Esta matriz, dedicada a Nossa Senhora Santana é tida 

como um modelo de Antonio Landi para as matrizes das demais cidades do interior paraense 

que tiveram templos por ele projetados. 

Além de Landi, a atuação do mestre de bandas e o compositor belenense João Valente 

do Couto (1875-1937) em inícios do XX também merece destaque. Couto se estabeleceu em 

Igarapé-Miri com o objetivo de estruturar uma banda municipal, que foi dissolvida algum 

tempo depois. Em 1930, criou na mesma cidade a Banda de Música Nunes Garcia. Segundo 

Vicente Salles (2016), a obra composicional de João Valente do Couto é vasta, e inclui tanto 

música sacra católica, quanto repertório secular. O presente trabalho discute as memórias e 

esquecimentos relativos à obra musical de João Valente do Couto, buscando responder as 

seguintes questões: quais obras deste compositor chegaram ao presente por meio de fontes 

musicais escritas (partituras e partes avulsas) e quais as condições de preservação destas 

fontes? Como a obra sacra do maestro Couto pode ser compreendida no panorama da música 

religiosa católica no Brasil de inícios do século XX e como ela se articula com as devoções 

locais? Finalmente, de que modo os esquecimentos de diversas obras mencionadas por Salles 

ou mesmo de partes avulsas relativas a algumas obras poderiam ser supridos por meio da 

pesquisa. Para responder a tais questionamentos, foi empreendido estudo bibliográfico e 

documental, bem como pesquisa de campo, em busca de acervos musicais nas cidades de 

Belém e Igarapé-Miri. A pesquisa de documentos musicais em arquivos se relaciona, em 

última análise, à busca pela compreensão da memória musical de uma época, uma vez que 

arquivos constituem o que Pierre Nora (1993, p. 13) denominou lugares de memória, ou seja, 
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 A vinda de Landi para a Amazônia decorreu do Tratado de Madri, de 1750, que teve por objetivo a 

demarcação in loco dos limites fixados no Tratado de Tordesilhas, bastante desrespeitados na época. Landi 

projetou ou esteve envolvido na edificação de importantes templos católicos da capital paraense, tais como a 

Catedral, Capela de São João Batista, conjunto arquitetônico do Carmo, Igreja de Nossa Senhora das Mercês, 

além de edifícios de função administrativa, tais como o Palácio dos Governadores – hoje, Palácio Lauro Sodré – 

e a adaptação de um sobrado construído no início do século XVIII para que se tornasse hospital. Hoje, esta 

edificação abriga o Museu Casa das Onze Janelas (NUNES, 2005). 
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aqueles “bastiões sobre os quais se escora” que “nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea”. 

O presente estudo das fontes musicais de João Valente do Couto no panorama da 

memória integra o projeto de pesquisa pós-doutoral Patrimônio Arquivístico-Musical no 

Pará: preservação, estudo e difusão da memória musical de tradição escrita. Os dados que 

obtivemos em pesquisa documental in loco em entidades custodiadoras de acervos musicais 

no Pará, na internet (especialmente na Hemeroteca Digital Brasileira) e em referências 

bibliográficas foram analisados com base nas noções de memória e esquecimento, de Joël 

Candau (2011), segundo a qual as memórias se encontram na base da construção de 

identidades, sejam elas individuais ou coletivas. Desta maneira, conhecer as memórias 

relativas à obra musical de determinado compositor permite ao investigador conhecer também 

parte da identidade coletiva da localidade onde este atuava, bem como cooperar para o resgate 

desta memória. Mais do que a reinserção descontextualizada de repertórios do passado nas 

práticas do presente, o presente estudo tem como motivação compreender o contexto das 

práticas musicais religiosas – uma vez que a maior parte do repertório conhecido de Couto 

teve função ritual no catolicismo romano – e buscar compreender as possíveis causas para seu 

esquecimento no presente. A fim de compreender as práticas musicais católicas do início do 

século XX, recorre-se ainda à noção de controle normativo das práticas musicais, 

desenvolvida em nossa investigação doutoral (DUARTE, 2016b), apresentada mais adiante. 

Inicialmente busca-se aqui apresentar os dados relativos à memória preservada de João 

Valente do Couto, ou seja, os dados biográficos conhecidos, os silêncios e esquecimentos 

relativos às obras atribuídas por Vicente Salles (2016) ao compositor, mas que não foram 

localizadas em fontes musicais. Neste item também serão abordados os possíveis acervos que 

poderiam recolher fontes que contêm tais obras. Em um segundo momento, as fontes 

preservadas no Acervo Vicente Salles serão descritas, bem como informações relativas ao seu 

estado de conservação. Será abordada ainda uma fonte em formato digital localizada por meio 

da Hemeroteca Digital Brasileira. Finalmente, busca-se apresentar um panorama das práticas 

musicais católicas entre fins do século XIX e primeira metade do XX, o impacto do motu 

proprio “Tra le Sollecitudini” de Pio X (datado de 1903) sobre o fazer musical nos templos, a 

noção de controle normativo das práticas musicais que dele decorre, bem como compreender 

a obra musical de função religiosa de João Valente do Couto neste panorama.  
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TRAÇOS BIOGRÁFICOS, OBRA E ESQUECIMENTOS 

Vicente Salles (2016, p. 221) apresentou em Música e Músicos do Pará uma sucinta 

biografia de Valente do Couto: estudou no Instituto Lauro Sodré, em Belém, sua cidade natal, 

onde “exercitou-se em todos os instrumentos de banda, metais e madeiras, mas dedicou-se 

especialmente ao bombardino”. Possuía ainda “bela voz de tenor”. Na banda do Instituto 

Lauro Sodré (que se encontra em atividade até o presente), chegou a exercer a função de 

contramestre de banda. 

Convidado pelo intendente senador José Garcia da Silva, João Valente do Couto se 

deslocou para Igarapé-Miri em 1903, com o objetivo de ali fundar uma banda de música 

municipal. Após a dissolução da banda municipal, criou a Banda de Música Nunes Garcia, em 

1930, conforme apontamos anteriormente. Há notícias da existência de mais uma agremiação 

musical em Igarapé-Miri na década de 1920, a Banda Henrique Gurjão (ROCHA, 2012). Não 

foi possível obter, entretanto, notícias aprofundadas acerca desta. Em pesquisa de campo na 

cidade, não conseguimos localizar qualquer acervo musical que contivesse fontes referentes a 

essas agremiações musicais. Apesar de João Valente do Couto dar nome a uma escola 

municipal de artes, dele pouco ou quase nada hoje se conhece na cidade: na escola de artes 

inexiste acervo musical. Igualmente, inexistem fontes musicais na igreja matriz de Nossa 

Senhora Santana e na Biblioteca Municipal. Em informações orais obtidas em campo, 

soubemos da existência de dois projetos de ensino de música ligados a instituições religiosas, 

na igreja católica e em uma evangélica, ambos iniciados recentemente, razão pela qual 

descartamos a hipótese de recolherem fontes do início do século XX. Existe a hipótese de que 

fontes contendo obras do compositor se encontrem em posse de músicos ainda hoje atuantes 

ou de familiares de músicos que tenham atuado nas bandas municipais e Nunes Garcia no 

passado. Existe ainda a possibilidade – ainda em investigação – de agremiações musicais de 

Abaetetuba, município vizinho a Igarapé-Miri, ou acervos particulares procedentes desta 

cidade eventualmente recolherem fontes relativas à obra de Couto. 

Salles afirmou que a produção musical de João Valente do Couto seria extensa e 

abrangeria tanto obras sacras quanto seculares:  

[...] um moteto a quatro vozes mistas e orquestra, texto em latim; 1 Missa de Requiem, em Dó 

menor; 1 Marcha Fúnebre, em Si menor (original no arquivo da Banda dos Bombeiros, Belém-
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PA)
 [102]

, duas mazurcas, um poema sinfônico intitulado O Tocantins (inacabado), duas Ave-

Marias, como solo para soprano; duas Missas Solenes, Ladainhas, hinos sacros e mais um 

conjunto de marchas, polcas, valsas, quadrinhas etc. (SALLES, 2016, p. 211). 

Dentre as obras seculares, Salles identificou o xote Amavel, publicado no periódico 

carioca O malho, cuja fonte localizamos em formato digital. 

A produção eclética descrita por Vicente Salles se revela condizente com uma 

descrição das práticas musicais registradas em Igarapé-Miri no início do século XX: 

Havia na cidade uma banda de Música criada e regida pelo maestro João Valente do Couto, 

que executava não só música profana nos bailes e festas de ancião, como também música 

sacra, no coral das igrejas de Santana e Nossa Senhora da Conceição que ainda existia nessa 

época (SOARES, 2001, p. 230 apud CULTURA MIRIENSE, 2015). 

Uma fonte imagética (Figura 1) retrata uma banda no interior da igreja matriz de 

Nossa Senhora Santana, mas não identifica a data ou a agremiação musical. Talvez se 

encontrasse nesta fotografia o próprio compositor João Valente do Couto ou algum músico 

que tivesse tocado em Igarapé-Miri sob sua direção. 

 
Figura 1 - Banda Igarapé-Miri. Inexistem informações sobre a identificação dos músicos ou o 

nome da agremiação musical. Fonte: Acervo da família Gonçalves, de Igarapé-Miri. 

Disponível no site Cultura Miriense (2015). 

As fontes musicais manuscritas relativas à obra de João Valente do Couto não são 

suficientemente antigas a ponto de possibilitarem a comparação entre os instrumentos da 

fotografia acima com aquela que teria sido concebida pelo compositor. Somente um autógrafo 
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 Duas marchas fúnebres se encontram no acervo Vicente Salles, a primeira delas, em Sol menor e a segunda, 

em Dó menor. Aparentemente, Salles se referia a uma delas. 
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ou um manuscrito produzido nas três primeiras décadas do século XX possibilitaria tal 

comparação. Eis aí claramente um esquecimento: documentos musicais autógrafos de João 

Valente do Couto não foram localizados. Talvez se encontrem com algum parente (até hoje 

não conseguimos localizar nenhum), com um algum músico ou tenham simplesmente se 

deteriorado, perdendo-se definitivamente. 

De mais de uma dezena de obras listadas com maior ou menor precisão em Música e 

músicos do Pará, que foram citadas anteriormente, somente seis foram localizadas. Cinco 

delas se encontram na cidade de Belém, no Acervo Vicente Salles, recolhido à biblioteca do 

Museu da UFPA, e uma, no periódico O Malho, em formato digital, localizado por meio da 

Hemeroteca Digital Brasileira. 

É possível afirmar, portanto, que esquecimentos e silêncios alcançam a maior parte da 

produção musical de João Valente do Couto, constituindo a localização de novas fontes um 

desafio para quem queira conhecer profundamente sua obra. Uma listagem de possíveis 

acervos que poderiam conter fontes com suas obras pode ser útil para a realização de futuras 

pesquisas sobre o compositor paraense. Inicialmente, podem ser citados os arquivos 

particulares ou familiares de músicos e descendentes de músicos de Igarapé-Miri, Abaetetuba 

e outras cidades da região. Em segundo, citam-se os acervos da banda de música da escola 

Lauro Sodré, em Belém e o arquivo pessoal de Raymundo Araújo Pinheiro, que se encontra 

na cidade de Belém, sob os cuidados de sua filha. Araújo Pinheiro regeu a Missa Solene à N. 

S. Santana, em 26 de julho de 1985, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana (COUTO, 

1985). Seu arquivo pessoal e o acervo musical da banda Lauro Sodré estão em nossos planos 

de trabalho e investigação futuros, bem como o da banda do Corpo de Bombeiros, do qual 

Vicente Salles fotocopiara partes instrumentais avulsas de Saudade, Marcha Fúnebre n. 1 e 

Marcha Fúnebre n. 2, ambas de João Valente do Couto. 

Nomes de copistas e proprietários de fontes relativas à obra musical de João Valente 

podem apontar caminhos para a localização de obras perdidas do compositor. São eles: 

Sargento Aquino, copista da Missa Solene à N. S. Santana, em 1985, “E. Trindade”, 

proprietário de fontes provavelmente da década de 1940, recolhidas por Vicente Salles e “J. 

Pravanos [?]”, copista de tais fontes. 

Finalmente, obtivemos informações acerca da transmissão oral de ladainhas nos 

povoados do interior de Igarapé-Miri, as quais poderiam eventualmente fornecer informações 
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para uma eventual reconstituição de partes faltantes de obras, como é o caso da segunda voz 

da Novena n. 8 e das partes vocais da Ladainha n. 1. 

FONTES COM OBRAS DE JOÃO VALENTE DO COUTO 

A maior parte das fontes contendo obras de João Valente do Couto se encontra no 

Acervo Vicente Salles, na Biblioteca do Museu da Universidade Federal do Pará, em Belém. 

Em que pese à especificidade dos documentos musicais, que nunca perdem seu valor 

primário, é possível falar claramente em um recolhimento em fase permanente
103

, uma vez 

que as fontes não são mais utilizadas por seu valor primário (execução musical), mas somente 

para a pesquisa de seu valor secundário (informações nelas contidas). Neste acervo, as fontes 

se encontram em adequada situação de conservação, em envelopes produzidos na própria 

biblioteca e algumas delas com um segundo nível de proteção, de papel vegetal. Os 

invólucros foram dispostos em mapotecas de maneira a cooperar para a manutenção da 

integridade dos documentos. Ademais, o Acervo Vicente Salles é mantido em ambiente com 

iluminação, temperatura e umidade controladas. Em suma, a situação do acondicionamento 

das fontes aqui estudadas é a mais adequada possível dentro dos padrões esperados para a 

conservação de documentos (BRITO, 2010). Merece destaque ainda o fato de as fontes se 

encontrarem devidamente catalogadas. Foi utilizada como critério de catalogação a autoria 

das obras, tendo João Valente do Couto recebido o código C15. O acesso aos instrumentos de 

pesquisa se dá exclusivamente de maneira presencial. 

Graças a um projeto de catalogação, digitalização e digitação das fontes – edição 

diplomática (FIGUEIREDO, 2004) – coordenado por Jonas Arraes, parte do acervo foi 

digitalizada. Dentre as fontes de obras de João Valente do Couto, somente a da Missa Solene 

à N. S. Santana, composta em 1912 e copiada pelo Sargento Aquino em 1985 foi digitalizada 

e recebeu edição diplomática. 
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 De acordo com esta teoria, os documentos passam por três fases: na corrente, seu uso se dá nas funções a que 

se destinam, tais como a tramitação de um processo judicial ou a execução de uma ordem de despejo. Quando 

recolhidas em fase intermediária, as fontes não mais cumprem sua função inicial, ou seja, perdem seu valor 

primário, no caso das esferas do direito civil, penal e administrativo, em razão da prescrição ou decadência. 

Quando recolhidas em fase permanente, as fontes se destinam à pesquisa e as informações nelas contidas 

justificam sua preservação (BELLOTTO, 2012). A fase permanente de recolhimento pressupõe a 

disponibilização das fontes para a pesquisa. Contrariamente aos documentos administrativos, as fontes musicais 

sempre podem servir à função para a qual foram produzidas, ou seja, a execução musical. Seu recolhimento em 

fase intermediária se justifica, portanto, pela perda da função social do repertório e o permanente, pelo interesse 

dos vários sujeitos ligados de alguma maneira a uma agremiação musical, a práticas musicais ou à pesquisa de 

que esta memória seja preservada. 
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Ainda sobre processos de edição, destaque-se a microedição de Vicente Salles da 

Ladainha [n. 1], aparentemente produzida no software Encore, em 2005, que se encontra em 

bom estado de conservação. A edição traz a seguinte instrumentação: violino, flauta, clarinete 

em si bemol, sax em si bemol, piston em si bemol, trombone e baixo em dó. Não há parte 

vocal, mas o uníssono das partes instrumentais indicado com “voz” na microedição de 

Vicente Salles (Figura 2) permitiria reconstituir a parte de canto.  

  

Figura 2 - Compassos iniciais da Ladainha de João Valente do Couto. Fonte: Acervo Vicente 

Salles. Catálogo: C 871 1 (COUTO, 2005, p. 1) 

A micro-edição de Vicente Salles foi produzida, ao que tudo indica, a partir de partes 

instrumentais manuscritas de 1947.
104

 As fontes sofreram deterioração decorrente da atividade 

de agentes biológicos, sugerindo que tivessem sido acondicionadas juntas quando em 

recolhimento em fase intermediária. As partes de flauta e piston foram as mais prejudicadas, 

ao passo que as de clarinete e saxofone, as menos atingidas (Figura 3). Apesar das avarias, 

Salles conseguiu reconstituir os compassos faltantes, provavelmente a partir das demais 

partes. 
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 Vicente Salles transcreveu “Em 31 de janeiro de 1917” em sua microedição. Apesar da ambiguidade em 

várias partes, a parte de flauta traz claramente a data de 1947. Ademais, o tipo de papel e tinta utilizados na 

confecção da fonte apontam para a década de 1940. 
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Figura 3 - Partes avulsas manuscritas de flauta (esquerda) e saxofone (direita) da Ladainha n. 

1, de João Valente do Couto. Fonte: Acervo Vicente Salles. Catálogo: C 15 (COUTO, 1947) 

A Novena n. 8 se encontra em partes instrumentais avulsas não datadas. Ao contrário 

das fontes da Ladainha n. 1 (também a uma novena), as fontes não foram degradadas por 

agentes biológicos. O conjunto das partes parece, entretanto, heterogêneo quanto à sua 

produção: partes avulsas de “Clarinette Dó” de Sub tuum e da Jaculatória parecem anteriores 

às demais. Dada a grafia do nome do instrumento, o tipo de tinta utilizado e a disposição das 

hastes em algumas colcheias, seria possível pensar em sua produção ainda na primeira década 

do século XX (Figura 4, esquerda). É possível que tenham sido utilizadas, portanto, em 

alguma das agremiações musicais nas quais atuou o compositor, talvez na Banda Municipal 

de Igarapé-Miri, fundada por Couto. Quanto às demais fontes, mais recentes, as marcas 

d‟água dos papéis das demais fontes – Vera Cruz e Continental Bond –, levam-nos a supor 

que tenham sido produzidas entre as décadas de 1940 ou 1950 (Figura 4, direita). A 

instrumentação do conjunto é de flauta, clarinete em si bemol, segundo clarinete em dó, alto 

(instrumental), piston em si bemol, bombardino, violino, contrabaixo e primeira voz. A 

justaposição da parte vocal a algumas instrumentais ratificam a hipótese de reconstituição da 

Ladainha n.1, que propusemos anteriormente. 

Sobre a Missa Solene à N. S. Santana, encontram-se no Acervo Vicente Salles 

fotocópias produzidas a partir da já referida cópia manuscrita de Sargento Aquino, em 1985. 

Das fontes relativas às quatro obras, o conjunto destas é o único que consta de partitura e 

também de partes instrumentais e vocais avulsas. Não existem informações acerca das fontes 

a partir das quais foi realizada a cópia, tampouco se a instrumentação foi aquela concebida 

pelo compositor. 
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Figura 4 - Partes manuscritas de “Clarinette Dó” (esquerda) e primeira voz (direita), da 

Novena n. 8. Fonte: Acervo Vicente Salles. Catálogo C 15 [19--], p.1 

Se por um lado, os registros escritos indiretos que tratam da música podem constituir 

uma via para o historiador da música “vencer esses limites impostos tanto pela memória e 

prática evanescentes inseparáveis, como pela complexidade da teoria e linguagem musical 

estrita” (MORAES; MACHADO, 2011, p. 161), por outro, as próprias fontes musicais podem 

fornecer informações relevantes acerca das práticas musicais. Dentre estas informações, se 

encontram os nomes de intérpretes, copistas, datas e locais de execução, dentre outros. Na 

capa da partitura da Missa Solene à N. S. Santana lê-se: “Executada com orquestra e coral, no 

dia 26 de julho de 1985, na Igreja de N. S. Santana, padroeira de Igarapé-Miri. Regência de R. 

Araujo Pinheiro”. Há ainda a indicação da data 1912, quando a missa teria sido composta. 

Aparentemente, a execução de 1985 ocorreu em Igarapé-Miri. 

Duas marchas fúnebres se encontram no acervo, ambas em fotocópias de partes 

instrumentais avulsas manuscritas, cujos originais se encontrariam, segundo Salles (2016, p. 

221), na Banda do Corpo de Bombeiros de Belém. A primeira delas foi escrita na tonalidade 

de Sol menor e recebeu o título Saudade; a segunda, em Dó menor não tem um título. Na 

parte de Sax Alto de Saudade: Marcha Fúnebre n. 1 se encontra a seguinte inscrição de um 

segundo copista: “Para a semana santa de 1917” (COUTO, [s.d.]a). Na parte de Contrabaixo 

em Mi bemol da Marcha Fúnebre n. 2 se encontra informação semelhante, remetendo, porém 

à Semana Santa de 1920 (COUTO, [s.d.]b). A partir do que observamos em algumas cidades 

que ainda hoje conservam a tradição das bandas de música atuando nas cerimônias religiosas 

católicas da Semana Santa – como foi o caso de Oeiras, no Piauí –, as marchas fúnebres são 

utilizadas na Sexta-feira Santa, nas procissões do Senhor morto. 
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Finalmente, localizamos Amavel, um xote publicado no periódico carioca O Malho, 

em 1911. A fonte em formato digital foi a única que localizamos com repertório profano de 

João Valente do Couto (Figura 5).  

  
Figura 5 - Compassos iniciais de Amavel, xote de João Valente do Couto. Fonte: O Malho, n. 

453, de 20 de maio de 1911 (COUTO, 1911, p. 30) 

Após esta visão abrangente acerca das fontes localizadas, passa-se agora a uma análise 

da produção musical de função religiosa de João Valente do Couto no contexto da música 

católica de fins do século XIX e início do XX. 

A OBRA RELIGIOSA DE JOÃO VALENTE DO COUTO E A RESTAURAÇÃO 

MUSICAL CATÓLICA 

Após as rígidas tentativas de controle da produção musical do Concílio de Trento, a 

produção musical católica passou por um processo de gradativa assimilação de elementos 

musicais inerentes à ópera e à música sinfônica. Este processo que teve seu ápice na segunda 

metade do século XIX. Tamanha foi a abertura a ponto de terem sido realizadas contrafacta 

de árias de ópera com textos religiosos. Esta “contaminação” do repertório religioso 

encontrou, entretanto, opositores, notadamente os acadêmicos e especialistas em música sacra 

do movimento conhecido como Cecilianismo, movimento propunha a restauração da condição 

de “dignidade” da música nos ritos, ou seja, seu afastamento da música secular. O resultado 
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dos esforços deste grupo se consolidou em 1903, com a promulgação de um motu proprio 

sobre a música sacra por Pio X. O documento passou a disciplinar a música de uso litúrgico, 

ou seja, aquela composta para missas e ofícios solenes, o que não impediu que seus efeitos se 

estendessem também ao repertório paralitúrgico, tal como as novenas
105

. 

O motu proprio “Tra le Sollecitudini” deveria ter a eficácia de um código jurídico de 

música sacra, sendo aplicável a todo o universo católico romano de rito latino. Entre suas 

principais determinações estava o afastamento do repertório religioso de quaisquer 

características musicais que pudessem ser consideradas teatrais, tanto na execução, quanto na 

produção de novas obras. Em contrapartida, as composições de função litúrgica seriam tão 

mais adequadas à dignidade do culto católico quanto se aproximassem do canto gregoriano. 

Além do ampliado uso do cantochão na liturgia, o documento incentivava o resgate da 

chamada polifonia clássica, composta por Giovanni Pierluigi da Palestrina e seus 

contemporâneos, fosse como repertório a ser executado na liturgia, fosse como um modelo 

para os compositores do século XX (DUARTE, 2016b). 

A produção de novas composições (hoje conhecidas como repertório restaurista) 

deveria obedecer a diversas diretrizes, tais como o acompanhamento instrumental servir à 

simples sustentação do canto, sem quaisquer figurações, a ausência de ornamentação das 

linhas vocais, a primazia do canto coral sobre as passagens a solo ou a duo, além da proibição 

ao piano, aos instrumentos de percussão e às bandas de música no interior dos templos. 

Quanto à execução, o documento de Pio X reafirmava a proibição aos coros mistos. Meninos 

deveriam cantar as partes vocais agudas das composições, e não as mulheres. Estas somente 

poderiam tomar parte das cerimônias por meio do canto coral em coros exclusivamente 

femininos, que soavam principalmente em casas de religiosas e em colégios femininos. Para 

que se fizessem cumprir as determinações do motu proprio, o documento de Pio X previa a 

constituição de comissões de música sacra em âmbito diocesano. A estas caberia a função de 

analisar as obras que se adequassem ou não aos paradigmas da Restauração musical católica. 

Neste sentido, se estabeleceu o que denominamos controle normativo:  

O controle normativo das práticas musicais na Igreja consiste na determinação de modelos por 

meio de normas objetivas – detalhistas, específicas, prescritivas ou proibitivas –, com vistas a 

uniformizar e conformar tais práticas às metas institucionais do sistema religioso em 

                                                           
105

 A partir da leitura de autores ligados ao Cecilianismo, pudemos observar a interessante distinção entre o que 

se considerava liturgia e paraliturgia no período: as chamadas missas baixas ou rezadas – que não eram solenes – 

eram consideradas paralitúrgicas, sendo possível executar nestas, por exemplo, cantos religiosos populares em 

língua vernácula (DUARTE, 2016a). 
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determinado momento histórico. Para tanto, a criação e as práticas musicais são controladas 

por órgãos específicos e se tornam passíveis de sanção, no caso de descumprimento e de 

recompensa (propaganda), em caso de adequação. Assim, o controle normativo se apresenta 

como um condicionamento a priori da liberdade de opções franqueada àqueles envolvidos na 

criação ou na prática musical pela tradição, compreendida como transmissão das distintas 

técnicas e estilos musicais em sua relação com os sistemas locais (DUARTE, 2016b, p. 96). 

A análise de fontes musicais recolhidas em musicais em setenta cidades brasileiras 

revelou que distintos processos de negociação em relação às normas romanas ocorreram em 

todo o país (DUARTE, 2016b): coros de mistas, intensa participação feminina nas práticas 

musicais, conjuntos instrumentais e até mesmo de tímpanos no interior dos templos, além da 

manutenção de repertórios com características teatrais durante as duas primeiras décadas do 

século XX exemplificam tais processos. Diante deste cenário, questiona-se o quanto a 

produção musical de função religiosa de João Valente do Couto se alinha aos parâmetros 

restauristas ou ainda se aproxima, em termos estilísticos, do repertório comumente praticado 

durante a segunda metade do século XIX. Tal análise deve considerar, inicialmente, o fato de 

não ser possível precisar com clareza as datas das composições, se anteriores ou posteriores à 

promulgação do motu proprio, salvo a indicação de 1912 na Missa Solene à N. S. Santana, na 

cópia de Sargento Aquino. Ressalta-se ainda que a presença de bandas em procissões era 

prevista pelo motu proprio, o que justificaria a composição das duas marchas fúnebres para a 

Semana Santa. Finalmente, é importante ter em vista que as novenas eram consideradas 

paraliturgia, não sendo disciplinadas diretamente pelo motu proprio. Há de se considerar, 

entretanto, que os documentos sobre a música litúrgica acabaram por impactar, ainda que 

indiretamente, também a música destinada à paraliturgia. Deste modo, a presente análise se 

centrará na missa solene, mas sem descartar as duas novenas. 

A instrumentação da Missa Solene a N. S. Santana é de voz, flauta, violino, clarinete, 

trompete, viola, bombardino e contrabaixo em si bemol (instrumento de sopro de metal). 

Apesar da proibição a diversos instrumentos, o motu proprio mantinha a concessão àqueles de 

cordas friccionadas e os sopros poderiam ser acrescentados aos efetivos instrumentais desde 

que guardassem o caráter grave do acompanhamento do órgão. Este caráter se observa nas 

composições de Valente do Couto (Figura 6): apesar da diversidade instrumental, a textura é 

quase sempre homofônica, de modo a acompanhar o canto. Os arpejos e quaisquer outras 

figurações são raros, e as notas de duração longa afastam a composição do estilo teatral, 

conforme se observa no exemplo a seguir. 
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A ocorrência de grandes uníssonos instrumentais para a dobra das partes vocais pode 

ser percebida não apenas na missa solene, mas também na Ladainha n.1 e na Novena n.8. 

Desconsiderados eventuais dobramentos de oitava, em várias passagens das obras de Valente 

do Couto o acompanhamento instrumental pode ser reduzido a três vozes. 

  
Figura 6 - Excerto do Gloria, da Missa Solene à N. S. Santana, de João Valente do Couto 

Desta maneira, é possível afirmar a existência de certo o alinhamento das obras 

musicais religiosas de João Valente do Couto com os referenciais restauristas, o que poderia 

ter justificado sua execução por longo período anteriormente ao Concílio Vaticano II (1962-

1965), do período em que foram compostas até pelo menos a década de 1940. O Concílio 

oficializou mudanças que já se encontravam em curso, as quais resultaram no abandono da 

língua latina nas missas e, por via reflexa, nas novenas. Esta parece ter sido a principal e 

derradeira causa do esquecimento da obra religiosa de João Valente do Couto: tendo o 

repertório perdido sua funcionalidade no culto, as fontes musicais que o continha talvez 

tenham sido descartadas ou recolhidas a acervos de particulares, uma vez que as agremiações 

musicais nas quais atuou Valente do Couto prosseguiram suas atividades até o presente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho, é possível afirmar que esquecimentos e silêncios alcançam a 

maior parte da produção musical de João Valente do Couto no presente, seja pela perda da 

função ritual das composições religiosas, seja pela ausência de fontes musicais contendo a 

maior parte das composições. O esquecimento decorrente da ausência de fontes se aplica ao 

poema sinfônico O Tocantins, a mazurcas, marchas, polcas, quadrilhas e outras músicas 

ligeiras, a um moteto a quatro vozes mistas e orquestra, à Missa de Requiem, a duas Ave-

Marias, a uma missa solene, além de hinos sacros e eventualmente outras novenas 
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(ladainhas). Somente seis obras foram localizadas, uma de função profana, publicada no 

periódico O Malho, em 1911, em formato digital e cinco em suporte físico, de composições 

de função religiosa, que se encontram recolhidas ao acervo Vicente Salles, na Biblioteca do 

Museu da Universidade Federal do Pará. Estas recebem acondicionamento adequado, foram 

catalogadas e se encontram em estado de conservação satisfatório. Encontram-se no referido 

acervo fotocópias de partes avulsas de duas marchas fúnebres, compostas para a Semana 

Santa; duas novenas, uma delas em cópia manuscrita de fins da década de 1940 e microedição 

de Vicente Salles, e a outra, em cópias manuscritas não datadas, além de fotocópias de 

manuscritos da década de 1980 da Missa Solene à Nossa Senhora Santana, composta em 

1912. 

As fontes de música religiosa refletem as práticas musicais católicas pré-conciliares no 

Brasil como um todo, que foram marcadas pela massiva presença de banda de música, apesar 

do controle normativo do motu proprio sobre a música sacra de Pio X. Apesar de não ter sido 

localizado qualquer acervo musical em Igarapé-Miri com obras de João Valente do Couto, 

novas investigações podem revelar fontes de suas obras no arquivo pessoal de Araújo 

Pinheiro e nos acervos das bandas de música da escola Lauro Sodré e do Corpo de Bombeiros 

de Belém-PA. Finalmente, é possível afirmar que o resgate das memórias musicais da obra 

deste compositor constitui hoje um duplo desafio, o da localização de fontes musicais 

contendo as obras às quais não tivemos acesso e o de reinserir de tais obras nas práticas 

musicais, ainda que em função diversa daquelas para as quais foram compostas. 
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REFLEXOS DA ATIVIDADE MUSICAL DO MAESTRO JOÃO 

BATISTA PRADO NO ACERVO DA LIRA CRISTOVENSE 

Thais Rabelo
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RESUMO: 

João Batista Prado destacou-se na cidade de São Cristóvão (primeira capital do estado de Sergipe), 

particularmente durante a sua atividade na primeira metade do século XX, como músico, maestro, compositor e 

arranjador. Desenvolveu intensa atividade junto à Lira Cristovense, cuja fundação remonta ao século XIX (e que 

permanece em exercício nos dias atuais). Destacou-se também pela sua produção de música sacra, 

permanecendo na memória coletiva como “pai da música” nesta cidade, sendo seu nome o primeiro a ser 

mencionado entre muitos habitantes da cidade no que se refere às reminiscências da música em São Cristóvão. 

Atualmente consta no arquivo da Lira parte considerável de suas composições e arranjos que subsistiram ao 

tempo, voltados para o repertório de banda filarmônica, entre dobrados, valsas, boleros e algumas composições 

sacras, todas manuscritas e autografadas. No entanto, apesar do seu reconhecimento público e social no contexto 

cultural e artístico de Sergipe, o levantamento bibliográfico prévio não demonstra a importância e 

reconhecimento conquistado. Neste sentido, por meio de uma revisão bibliográfica e entrevistas sobre a atuação 

de Odarp B. J – maneira pela qual assinava as suas partituras – este artigo pretende fazer um levantamento 

biográfico deste compositor e realizar um estudo exploratório do acervo da Lira Cristovense a fim de observar o 

impacto da sua atuação no contexto cultural musical da cidade de São Cristóvão. 

Palavras-chave: Musicologia; São Cristóvão (SE); João Batista Prado; banda de música. 

INTRODUÇÃO 

A cidade de São Cristóvão
108

, primeira capital do estado de Sergipe, foi fundada por 

Cristóvão de Barros em 1590. A cidade-forte ali estabelecida, próxima à foz do Rio Sergipe, 

criava também uma sede administrativa para aquela capitania (NUNES, 2006, p. 35). 

Marcada pela forte presença da igreja católica desde a chegada dos jesuítas juntamente com 

os colonizadores, São Cristóvão foi sede de ordens religiosas como a congregação de São 

Francisco de Assis e a congregação de Nossa Senhora do Monte Carmelo
109

. Em 

consequência da forte presença da igreja católica, algumas das mais fortes tradições da região 

estão amalgamadas ao contexto sagrado do catolicismo, como a Procissão do Senhor dos 

                                                           
106

 RABELO, Thais. Mestre em Musicologia pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Musicologia 

na linha de Música e Cultura do Programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 
107

 Doutora, Universidade Federal de Minas Gerais, editerocha@ufmg.br. 
108

 Localizada a 21km de distância da atual capital Aracaju, São Cristóvão possui uma extensão de 437km² 

(UNIT, 2009, p. 522). 
109

 Em caráter de ordem primeira apenas esta última permanece ativa na região. 
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Passos (tradição mais expressiva da cidade há mais de um século), Festa de Nossa Senhora 

das Vitórias e Festa de Nossa Senhora do Carmo. 

Filho da cidade de São Cristóvão, João Batista Prado (1900-1977) atuou como 

maestro, compositor, arranjador, professor de música e político, tendo assumido o cargo de 

intendente daquela cidade. Enquanto maestro, foi regente da Lira Cristovense
110

 – instituição 

à qual devotou grande atenção durante sua vida e para a qual escreveu diversas composições e 

arranjos. 

 

Figura 1 - Maestro João B. Prado. Fonte: Acervo da Lira Cristovense. 

Atualmente, no arquivo da Lira consta uma considerável parte de suas composições e 

arranjos que subsistiram, voltados para o repertório de banda filarmônica, entre dobrados, 

valsas, boleros e música sacra católica. Neste sentido, ensejado pela memória coletiva e pela 

pesquisa arquivística, esse artigo objetiva fazer um levantamento biográfico do maestro João 

Batista Prado, bem como realizar um estudo exploratório do acervo da Lira Cristovense a fim 

de observar o impacto da sua atuação no contexto cultural musical da cidade de São 

Cristóvão. Para tanto utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica em torno do maestro, do 

contexto histórico da cidade e da Lira Cristovense e da pesquisa de campo na qual, por meio 

de depoimentos foi possível uma melhor compreensão acerca do objeto estudado e seu 

contexto. Para essa pesquisa foram entrevistadas pessoas que estão de alguma forma 

relacionadas à história de João Prado e/ou da Lira Cristovense, a saber: Prado Junior 

                                                           
110

 Não se observou uma uniformidade quanto ao nome da banda. Algumas fontes intitulam Lira Sancristovense, 

outras Lira São Cristovense. Neste trabalho convencionamos utilizar Lira Cristovense, conforme consta na placa 

de fundação anexa ao atual prédio da banda. 
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(sobrinho neto do maestro), Alexnaldo Neres (franciscano da ordem terceira), Vânia Dias
111

 

(sobrinha do prefeito de São Cristóvão, responsável pela reformulação da banda, já em finais 

da carreira de João Prado), Irineu Raimundo (poeta, conheceu o maestro e seu trabalho junto à 

Lira), Sr. Accioli (antigo morador da cidade, que com seus noventa e dois anos de idade ainda 

relembra a atividade dos maestros João Prado e Zeca Fonhem), Dona Lourdes Tavares (com 

95 anos de idade, conheceu João Prado, cantou com ele no coral que ele regia na Matriz e 

tinha certa influência sobre a banda), Dona Giselda Cardoso (irmã de um dos músicos da 

banda na época de João Prado) e Dona Maria da Paixão (cunhada de um dos ex-músicos da 

banda). 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JOÃO BATISTA PRADO 

Ao longo do estudo de campo foi possível colher alguns depoimentos a respeito do 

maestro João Prado. Tais depoimentos atestam a formação de uma imagem do maestro no que 

tange à sua atividade musical na lira e na igreja matriz. As fontes consultadas foram unânimes 

em destacar a importância de João Prado na formação musical de muitos sancristovenses 

através da Lira e da sua relevância no panorama musical, cultural e artístico da cidade. De 

acordo com Prado Junior, sobrinho neto do maestro, “João Prado foi o primeiro músico de sua 

geração e foi ele quem formou todos os demais” (informação verbal, 2017)
112

. Em relação à 

biografia do seu tio-avô, Prado Junior destacou que “João Prado pertencia a Ordem Terceira 

Carmelita e fora muito devoto da Virgem Maria e do Senhor dos Passos. Todos os dias, no 

cair da tarde, o maestro, já em idade avançada, ia a igreja matriz tocar a Ave Maria no 

harmônio” (informação verbal, 2017)
113

. 

Segundo Alexnaldo Neres, membro da Ordem Terceira dos Franciscanos, o maestro 

desenvolveu uma importante atividade junto à igreja matriz, tocando, regendo coral e 

compondo. 

A cidade de São Cristóvão tem uma tradição de celebrar a devoção mariana durante todo o mês 

de Maio. Essa tradição é antiga e é de conhecimento do povo de São Cristóvão que o maestro 

João Prado escreveu trinta e uma ladainhas para Nossa Senhora. Uma para cada dia do mês. 

                                                           
111
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João Prado. 
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Hoje não se tem mais notícia de onde possam estar essas partituras (informação verbal, 

2017)
114

 

A tradição da procissão do Senhor dos Passos, que atualmente reúne milhares de fiéis 

na pequena cidade, foi destacada por Alexnaldo: “João Prado fez uma redução na partitura 

dos Passos. A música que antes era escrita para quatro vozes ele adaptou para duas vozes e se 

acredita que tenha feito isso porque o número de pessoas no coral estava muito resumido” 

(Informação oral, 2017)
115

. A informação pode ser comprovada em um manuscrito musical 

com a própria assinatura do maestro em uma das partes da música da procissão dos passos, 

versão de São Cristóvão, onde se lê: “Transportado da Clave de Dó nas 4 linhas e de Fá, para 

4 vozes, Para 2 vozes na Clave de Sol. 1º de Janeiro de 1937) / Arranjo de João B Prado” 

(manuscrito pertencente ao arquivo particular de Evandro Bispo). 

Figura 2 - Manuscrito de João B. Prado. Fonte: Arquivo particular de Evandro Bispo, 2017. 

Segundo Bispo:  

“João Prado tinha uma disciplina muito rígida. [...]. Quando tocávamos fora ou em festa 

ganhávamos uma contribuição financeira, quando não, comidas e bebidas para quando 

terminasse de tocar. João Prado ficava parado olhando para a mesa enquanto os músicos, em 

pé, esperavam ele bater a batuta e algum lugar esperava ele bater a batuta em algum lugar 

ordenando a gente comer. Quando ele percebia que os músicos estavam exagerando ele batia 

outra vez e aí todos paravam de comer e beber. Isso me fez ser um homem diferente [...] 

(BISPO et al 2002, p. 15). 

Para Irenio Raimundo, João Prado foi o pai da música de São Cristóvão e destaca que 

“ele, além de ser músico era também compositor” (informação verbal, 2017)
116

. Acioli explica 

que o maestro era apelidado de Nô Prado e era ele quem tocava o harmônio da matriz 

(informação verbal, 2017)
117

. Essa informação também foi destacada por D. Lourdes que, aos 

noventa e cinco anos, recordava/tinha ainda na memória que cantava na missa enquanto João 

Prado tocava o harmônio e regia o coral (informação verbal, 2017)
118

. Esta informação foi 

reiterada por D. Maria da Paixão
119

 ao afirmar que „na época de Nô Prado apenas um 
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instrumento acompanhava os ritos da igreja, o harmônio. Juntavam-se a ele algumas vozes, 

como as de Marinete, Madalena e Lourdes” (Informação verbal, 2017). 

LIRA CRISTOVENSE 

A trajetória musical de João Batista Prado e a Lira Cristovense estão diretamente 

relacionadas. Junto a ela João B. Prado atuou como maestro e para ela também escreveu 

diversas composições de caráter cívico e religioso. Hoje, não por acaso, é no arquivo da Lira 

Cristovense que se encontra grande parte das composições e arranjos do maestro. 

A ausência de documentos na sede da Lira Cristovense, bem como nos arquivos 

consultados (secretaria do estado da cultura, biblioteca pública de Sergipe) não nos permite 

determinar a data de fundação da Lira Cristovense, de forma que as informações aqui 

apresentadas em torno do seu desenvolvimento fundamentam-se na placa anexada ao atual 

prédio da Lira e as informações verbais adquiridas por meio de depoimentos de moradores 

antigos de São Cristóvão que conheceram o maestro João Prado e seu trabalho com a banda. 

A origem da Lira Cristovense ainda é incerta. É fato que havia em São Cristóvão, em 

meados do século XIX, uma orquestra filarmônica intitulada Sagrado Coração de Jesus
120

. No 

entanto, não é possível compreender a relação entre essas duas instituições musicais. 

Enquanto instituição oficializada e remunerada pela prefeitura, e conforme a informação 

contida na placa anexa ao prédio sede, a Lira Cristovense foi fundada em 1972, pelo então 

prefeito Paulo Correia dos Santos e recebia o nome de “Lira Cristovense Maestro João Batista 

Prado”. Segundo Dias, sobrinha do então prefeito Paulo Correia, “foi Paulo Correia que 

viajou para São Paulo para comprar os instrumentos da Lira e institucionalizou a Lira, que já 

existia, ainda que precariamente” (Informação Verbal, 2017). Ainda segundo Dias, a Lira 

atuava em eventos religiosos, procissões, novenários, ou cívicos e neste período da década de 

1970 esteve em constante atividade. 

                                                           
120

 A informação advém da consulta muito anterior (2011) ao livro de registros da Filarmônica Sagrado Coração 
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Figura 3 - Lira Cristovense na inauguração do Jardim de Infância Frei Fernando, em 1963. 

Fonte: Arquivo particular de Adailton Andrade. 

João Prado obteve tamanho destaque a frente da Lira Cristovense que alguns dos 

antigos moradores da cidade recordam dela como sendo uma banda particular do maestro. 

Segundo o Sr. Acioli a banda nem sempre teve sede no prédio da Praça da Bandeira. “O 

prédio que hoje é sede da Lira foi inaugurado para ser o chafariz, a caixa d‟água da cidade lá 

na década 1920. Zeca Fonhê, que veio depois de João Prado, e assumiu a banda na década de 

1980 já ensaiava ali”. Ainda com relação à antiga sede da lira, Irenio Raimundo recorda que 

“todo domingo tinha retreta. Ali pelos anos 1950” depois da missa a lira saía da casa de João 

Prado, ali onde hoje é o Colégio São Cristóvão, e ia para o coreto da praça da matriz e então 

tocavam depois da missa, até umas 9 horas da noite” e complementa: “Dalí vinham os 

músicos, todos bem vestidos. Tinham vários instrumentos. Tocavam também nas festas das 

igrejas, nas procissões” (informação verbal, 2017). Maria da Paixão lembra que “eles 

ensaiavam ali na Praça da Bandeira. Isso era lá pra década de setenta. Eles, pra não juntar 

muita gente, ensaiavam numas horas esquisitas (informação verbal, 2017). Ainda em se 

tratando da participação da lira nos eventos da cidade, D. Lourdes destaca: “Eu assistia a 

banda, oxente! Ele ia lá na escola tocar. Eu não era professora na escola de pesca?” 

(informação verbal). 

Romualdo Prado, sobrinho do maestro João Prado, diz que quando chegou a São 

Cristóvão em 1932 se encantou em ver seu tio regendo a lira e disse que nessa época eles 
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ensaiavam no salão da sede da prefeitura (BISPO; LEÃO; CARVALHO, 2002, p. 14). Já em 

1956 João Prado ensaiava a banda em sua própria casa. Anteriormente a banda já havia sido 

intitulada de Lira de Santa Cecília (uma homenagem do maestro à personalidade frei José de 

Santa Cecilia). Na década de 1950 era chamada Lira São Cristóvão. Ainda segundo os 

autores, João Prado encontrava-se adoentado já no final de sua carreira, precisando afastar-se 

da banda e complementam afirmando que em razão esse acontecimento a música em São 

Cristóvão parava pela primeira (BISPO; LEÃO; CARVALHO, 2002, p. 15). É interessante 

observar a colocação dos autores neste ponto ao se referirem ao afastamento de João Prado. 

Está claro que a música não pode ter deixado de existir na cidade, mas apenas a atividade 

musical da banda. No entanto, essa colocação colabora para com a compreensão do quão 

importante para a vida musical de São Cristóvão era a Lira Cristovense. 

Em 1971 o policial militar José Meireles dos Santos (mais conhecido na região como 

Zeca Fonhem) criou uma banda de música com trinta e um componentes que, posteriormente, 

por ato do legislativo municipal foi cognominada de “Lira Cristovense Maestro João Batista 

Prado” (SANTOS. Declaração, 30 de outubro de 1975. In: BISPO; LEÃO; CARVALHO, 

2002, p. 48). 

Em suma, a partir das fontes consultadas é possível conjecturar que o maestro João 

Prado tenha movimentado a Lira a ponto de comprar instrumentos e ensaiar na própria casa, 

por muito tempo. Ali manteve uma Lira que representava musicalmente a cidade nas 

solenidades, festas cívicas e católicas, sendo muito importante para o fomento da atividade 

cultural na cidade. No ano de 1972 o prefeito realizou uma compra de instrumentos musicais 

para a lira e muda o nome da instituição para “Lira Cristovense João Batista Prado” em 

homenagem ao maestro que naquele período já tinha devotado grande parte de sua vida à 

banda. 

Atualmente a Lira consiste em uma associação que está sob direção do maestro José 

Fortunato da Silva, regente da Lira há 27 anos, que também mantém ali uma escola de 

música. 

ESTADO DO ACERVO 

Não há na sede da Lira um acervo propriamente. Os manuscritos são guardados em 

armário de ferro juntamente com outras partituras da banda e os documentos estão 

armazenados em pastas de papel e empilhados no armário. Apesar da preocupação da direção 
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da Lira em manter o acervo referente às composições João Prado, se faz necessário uma 

intervenção de cunho arquivístico para a adequada conservação dos documentos musicais ali 

guardados. 

No que se refere ao estado das partituras, em termos gerais o estado das fontes é 

razoável, sendo possível a leitura dos manuscritos sem grandes problemas. No entanto, alguns 

documentos já apresentam rasuras, modificações exógenas como rasuras a caneta, rasgos, 

ferrugem, manchas e marcas de umidade. As imagens a seguir ilustram melhor a situação de 

alguns dos manuscritos encontrados. 

 

OS MANUSCRITOS DE JOÃO B. PRADO 

As partituras encontradas e fotografadas no arquivo da Lira Cristovense que são objeto 

de estudo nesta pesquisa, são as partituras relativas a João B Prado (compreendendo 

composições e arranjos do maestro e também um dobrado escrito em sua homenagem), um 

total de dezesseis partituras, em sua maioria manuscritos. Estão conservadas em pastas de 
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papelão com indicação do título. Essa organização data de 2001. Muitas das partes 

instrumentais apresentam o autógrafo de “Odarp B. J.” (maneira como João Prado assinava 

suas partituras). Todas as partituras que trazem assinatura do maestro explicitam tratar-se de 

arranjo ou de composição própria, conforme se observa nas imagens ilustradas (Figuras 5 e 

6). Há também cópias bem mais atuais, feitas com caneta esferográfica de tinta azul. Não foi 

encontrada nenhuma grade de maestro, mas apenas as partes instrumentais. É sabido que 

muito do acervo se perdeu ao longo do tempo, fruto da fragmentação do acervo. O repertório 

fotografado, referente à produção do maestro João Prado não tem sido executado na 

atualidade. 

BREVE DESCRIÇÃO DO ARQUIVO 

Tendo como foco neste trabalho o levantamento de informação, não foi possível 

realizar aqui uma análise da formação instrumental das obras estudadas, embora se considere 

importante para um trabalho posterior. Nesse âmbito, apresentamos um panorama da 

dinâmica da relação do acervo da Lira Cristovense com o maestro João B. Prado, o que inclui 

composições e arranjos do cotado maestro, bem como obras a ele dedicadas. O estudo dessas 

obras nos permitiu conhecer o estado geral do arquivo, organização, bem como informações 

das obras que o compõe, a saber: título da obra (todas as partes consultadas possuem título, 

bem como as pastas onde estão conservadas), gênero musical, a categoria (estando o tempo 

empregado no sentido de material manuscrito, ou impresso), a natureza da obras (com a 

intenção de saber tratar-se de composição ou arranjo de qual autor, as partes que integram o 

conjunto de cada obra musical (compreendendo partes originais – ou seja, partes que 

apresentam a caligrafia e/ou a assinatura do maestro; cópias realizadas posteriormente; 

material xerografado), o estado de conservação das partituras e por fim, a integridade do 

conjunto (entendendo como completo o conjunto que não apresenta cópias e cuja 

orquestração se equipara a orquestração das músicas em geral). 

Tabela 1 - Panorama do acervo de partituras de João Batista Prado. 

Gênero Título Categoria Natureza Partes que 

compõem o 

conjunto 

Estado de 

conservação 

do suporte 

Integridade 

do conjunto 

Bolero Bolero 

“Venus de 

Melo” 

Manuscrito Composição 

de Odarp. B. 

J. 

Partes originais Razoável Completo 

Canção Canção Manuscrito Arranjo Partes originais Razoável Incompleto 
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Napolitana 

“Santa 

Lucia” 

assinado por 

Odarp. B. J. 

/cópias 

posteriores. 

Louvor 

(sacra) 

Louvor a 

Maria 

Manuscrito Sem 

identificação 

Cópias 

posteriores 

Razoável Incompleto 

Valsa Valsa Manuscrito Arranjo 

assinado por 

Odarp. B. J. 

Partes originais 

/cópia posterior. 

Razoável Incompleto 

Fascinação Manuscrito Arranjo 

assinado por 

Odarp. B. J. 

Partes originais 

/cópias 

posteriores. 

Razoável Incompleto 

Três horas da 

manhã 

Manuscrito Arranjo 

assinado por 

Odarp. B. J. 

Partes originais Razoável Incompleto 

Dobrado Dobrado 

Dezoito 

Manuscrito Composição 

de Odarp. B. 

J. 

Partes originais/ 

cópias 

posteriores/ xérox 

Razoável Incompleto 

Dionízio 

Gilberto 

Manuscrito Arranjo 

assinado por 

Odarp. B. J. 

Partes originais/ 

cópias 

posteriores/ 

Ruim: Rasgos 

e sinais de 

umidade. 

 

Incompleto 

Quarto 

Centenário 

Manuscrito Arranjo 

assinado por 

Odarp. B. J. 

Cópias 

posteriores/ 

partes originais 

Razoável Incompleto 

(apenas duas 

partes 

originais) 

Sargento 

Caveira 

Manuscrito Arranjo 

assinado por 

Odarp. B. J. 

Partes originais/ 

cópias 

posteriores/ 

Razoável Incompleto 

Visconde 

Guarapuava 

Manuscrito Composição 

de Odarp. B. 

J. 

Cópias 

posteriores/ 

partes originais 

Péssimo: 

oxidação, 

rasgos e 

manchas. 

Incompleto: 

apenas duas 

partes 

originais 

Guerreiro N. 

7 

Manuscrito Composição 

de Odarp. B. 

J. 

Cópias 

posteriores/ 

partes originais 

Razoável Incompleto 

Poucos 

originais 

João Prado Impresso Composição 

de Deoclides 

Calheiros 

Partes impressas 

(recuperadas por 

Fortunato) 

Razoável Completo 

Samba Samba Manuscrito Sem indicação Partes 

originais/cópias 

Razoável Incompleto 
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posteriores 

Quem quer 

saber 

Manuscrito Composição 

de Odarp. B. 

J. 

Partes 

originais/cópias 

posteriores 

Razoável Incompleto 

Quanto aos gêneros, o dobrado constitui item majoritário no acervo da Lira. Seguido 

por valsa e samba, nessa ordem. Apenas uma das obras fotografadas é impressa. Trata-se da 

única obra que não está diretamente relacionada ao “pai da música Cristovense”, mas que faz-

lhe homenagem. Apesar disso, nem todos as partes instrumentais manuscritas são autógrafos 

de “Odarp. B. J.” Muitas são cópias feitas em período posterior, pela característica da tinta da 

caneta, do estado de conservação do papel. Foram identificados, pela caligrafia, mais de dois 

copistas distintos. Alguns estão identificados. O próprio maestro J. Fortunato (regente atual da 

banda) explicou que chegou a fazer algumas cópias e com o intuito de recuperar o material já 

desgastado e, algumas vezes já perdido (informação verbal, 2017)
121

. Neste sentido, na 

categoria cópia deve-se compreender também arranjo que foi feito com base na orquestração 

já existente. 

No que tange à instrumentação observada nas obras registradas, destacamos a ausência 

de instrumentos de corda e de instrumentos de sopro – madeira, como flautas (sendo apenas 

utilizada em uma orquestração posterior ao maestro João Prado, já na década de 1990) e de 

oboés, corne inglês e fagote. 

O gráfico a seguir apresenta os instrumentos musicais utilizados no repertório aqui 

estudado e indica a frequência com que aparecem nas obras mencionadas: 

 
Figura 8 - Frequência dos instrumentos musicais. 
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 Depoimento concedido por FORTUNATO, J. Entrevistado por RABELO, Thais em Agosto de 2017. 
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Dentre os instrumentos elencados, os mais utilizados por João Batista Prado em suas 

composições e arranjos são Trompete (geralmente em número de três ou quatro), seguido pelo 

clarinete (geralmente em número de quatro), saxofone alto e saxofone tenor (ambos em 

número de dois). A análise da instrumentação mostrou também que havia apenas duas 

trompas na época em que o maestro João Prado atuou junto à orquestra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em caráter geral esse estudo possibilitou uma compreensão sobre a figura de João 

Batista Prado em suas diversas funções, sobretudo como maestro e como compositor e 

arranjador. Neste aspecto a memória coletiva foi de grande e valiosa importância. Poder 

contar com a participação de pessoas que estiveram diretamente ligadas ao maestro e que 

ainda nos podem contar o que viram e, principalmente o que ouviram, no coreto da praça, nas 

ruas de São Cristóvão em festa de padroeiros, em solenidades, no harmônio da matriz foi 

muito importante para o desenvolvimento desse estudo. Além disso, o confronto entre os 

depoimentos colhidos nos permitiu relacionar e confrontar informações, chegando à 

conclusão de que as informações se repetem, algumas vezes e que se complementam, estando 

de acordo. 

Através da breve análise sobre as partituras constatamos que, apesar das poucas obras 

restantes no arquivo da Lira, o repertório composto e arranjado por “Odarp B. J” apresentava 

certa diversidade, incluindo, para além do clássico dobrado, também canções, música 

religiosa (ilustrando mais claramente a participação da banda nos eventos realizados pela 

igreja), sambas e boleros (provavelmente para as ocasiões mais informais como as retretas de 

domingo). Com o intuito de colaborar para com a preservação do arquivo da Lira, 

fotografamos todas as partituras referentes à “Odarp. B. J”, e entregues à Lira. A observação 

sobre os instrumentos utilizados nos arranjos e composições do maestro mostrou também uma 

variedade um tanto incomum, destacando principalmente a presença de apenas duas trompas e 

de nenhum flauta, mas uma notável variedade de saxofones. A obras, muito provavelmente, 

foram escritas até a década de 1970, sendo, portanto, anterior à reformulação da lira pelo 

então prefeito. 

O estudo a respeito do maestro João Batista Prado revelou importantes aspectos de sua 

atuação junto a Lira e reforçou a ideia de sua relevância para a música em São Cristóvão no 

período em questão. A pesquisa, porém, ainda em seus primeiros estágios, suscita ainda 
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outros questionamentos carentes de respostas. Neste sentido, destacamos aqui a dificuldade de 

acesso as fontes relativas à documentação burocrática da lira o que dificultou na compreensão 

sobre quando de fato foi criada e de que maneira funcionava exatamente. Ainda no que tange 

aos questionamentos em aberto, ressaltamos que apesar da grande popularidade do maestro 

João Prado e da imagem que permaneceu dele na memória coletiva como “Pai da música de 

São Cristóvão”, como responsável pela formação dos músicos de sua geração, como mais 

importante músico de sua época, é contraditória a carência de fontes de cunho biográfico. A 

quase ausência de dados biográficos encontrados até o momento não condiz com a 

popularidade do maestro na memória coletiva. A pesquisa em torno do maestro João Batista 

Prado e a Lira Cristovense segue em andamento, tendo também como premissa contribuir 

com a escrita da história da música da primeira capital de Sergipe. 
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O ARQUIVO DE OBRAS MUSICAIS DO COMPOSITOR MILETO 

JOSÉ AMBRÓZIO: UM ESTUDO DE CASO 
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RESUMO: 

Pesquisas documentais nos remetem a nomes que são referências no cenário musicológico brasileiro como, por 

exemplo, o de Francisco Curt Lange, pioneiro no que se refere a arquivos em Minas Gerais. Somam-se a Lange, 

entre outros, os nomes de Aluízio José Viegas e José Maria Neves com significativas contribuições sobre 

arquivos musicais na região mineira do Campo das Vertentes, em cidades como São João del-Rei, Prados e 

Tiradentes, cada qual com importante repositório documental, fontes indispensáveis para a construção da história 

da música na região das Minas e do Brasil. Contudo, dentre vários trabalhos publicados, Viegas e Neves 

afirmam sobre a existência de arquivos de menores dimensões na região, como é o caso do localizado em 

Conceição da Barra de Minas. André Cotta destaca que é recente no Brasil as ações sistemáticas que visam o 

mapeamento e conservação de acervos musicais, sendo os exemplos em prática distribuídos de forma desigual 

no território brasileiro. O arquivo do músico Mileto José Ambrózio se encaixa na menção de Cotta e, apesar de 

ser bem pouco conhecido, possui relevância em diferentes aspectos, dentre eles o de novas informações, 

contribuindo, por exemplo, com o estudo sobre conexões regionais dentro do Campo das Vertentes e fora dele. 

Tal arquivo abriga obras dos gêneros sacro e profano e, atualmente, é mantido pelo Santuário de Nossa Senhora 

da Conceição na própria cidade. A partir de um levantamento já elaborado, encontramos cópias datadas dos 

séculos XIX e XX, e a presença de obras relacionadas a compositores e copistas da região, tais como Pe. José 

Maria Xavier, Antônio de Pádua Falcão, José Alves da Trindade entre outros. O estudo teve como 

fundamentação a consulta a documentos cartoriais, eclesiásticos, musicais e de imprensa, além de coletas de 

dados através de entrevistas. Desta forma, esta comunicação tem como principal objetivo divulgar resultados da 

análise do arquivo de obras musicais de Ambrózio, propiciando igualmente o olhar sobre o universo social, 

histórico e musical de uma época na cidade de Conceição da Barra de Minas. 

Palavras-chave: Musicologia; Mileto José Ambrózio; documentos; arquivos. 

INTRODUÇÃO 

O município de Conceição da Barra de Minas está situado na Região do Campo das 

Vertentes em Minas Gerais, aproximadamente a quarenta quilômetros da cidade de São João 

del Rei e a duzentos e quarenta quilômetros da capital mineira, sendo vizinho dos municípios 

de Nazareno, São Tiago e Ritápolis (SEVERINO; FONSECA, 2017, p. 313). A população da 

cidade é estimada em 4.053 habitantes segundo censo do IBGE de 2015, onde a maioria 

reside no centro urbano, além de contar com populações em zonas rurais. Conceição da Barra, 
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assim como diversas cidades mineiras, surgiu através do movimento do ciclo do ouro em 

Minas Gerais. Em 1674, Fernão Dias por meio de expedições bandeirantes trilhou o caminho 

que posteriormente seria o município. 

O arquivo de Mileto José Ambrózio faz parte deste universo tão rico para a história 

mineira e do Campo das Vertentes, porém apesar da grande e notória contribuição de 

Francisco Curt Lange para a expansão da musicologia brasileira, sobretudo em Minas Gerais 

através de seu pioneirismo em pesquisas documentais, a musicologia no país, em pleno século 

XXI, ainda pode avançar na realização de estudos que aludem a regiões não contempladas. 

Esta comunicação traz à tona e desmistifica vários aspectos sobre acervos de pequeno porte. 

Estes acervos podem propiciar significativas descobertas musicológicas regionais, além de 

contribuir para o desenvolvimento de estudos no âmbito social, cultural e histórico de uma 

determinada sociedade. Torna-se imprescindível que o pesquisador amplie seu olhar para 

novas perspectivas de estudo e, principalmente, a investigação em regiões que ainda não 

foram contempladas com estudos sobre sua prática musical, visando contribuir para a 

produção musicológica brasileira já conhecida. 

O CENÁRIO MUSICAL CONCEPCIONENSE 

Conceição da Barra de Minas foi berço de práticas musicais importantes ao longo dos 

séculos XIX e XX. Em pesquisas recentes a partir de documentos localizados no Santuário de 

Nossa Senhora da Conceição, foi descoberto registro que comprova a existência de uma 

banda de música no município ao longo do século XIX, participando efetivamente das 

comemorações religiosas. No Livro de Recebimentos e Despesas nº76 (1863-1938) o registro 

comprobatório é salientado através do contrato entre a Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Barra e a diretoria da Corporação 

musical, dita como Corporação Musical da Conceição da Barra como podemos verificar a 

seguir onde lê-se:  

Affirmo que, nas dispesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento desta Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição da Barra feitas por mim Thesoureiro da dita Irmandade, está incluida a 

quantia de duzentos mil reis, importância do trabalho da Corporação Musical da Conceição da 

Barra, conforme o contracto realizado no dia quatro de Outubro de mil oitocentos noventa e 

seis entre o Director da dita Corporação e a Mesa administrativa da mesma Irmandade. Por ser 

verdade passo e assigno o presente recibo. Conceição da Barra 15 de Junho de 1897. Vigº João 

Baptista da Trindade. (Livro de Recebimentos e despesas nº76) 
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Figura 01 - Livro de Recebimentos e Despesas nº76 (1863-1938). Arquivo do Santuário de 

Nossa Senhora da Conceição em Conceição da Barra de Minas. 

Um importante nome para o cenário musical concepcionense no começo do século 

XX, e acredita-se que já no fim do XIX, foi o do maestro e compositor Carlos dos Passos 

Andrade. Muito pouco se pesquisou sobre a relação do maestro com o município, sendo 

possível afirmar, até o momento, que Andrade lecionava como professor de música no colégio 

São Luís (SOBRINHO, 2001, p. 38-40), estando em funcionamento em Conceição da Barra 

de Minas durante os anos de 1889 a 1919. 

Conforme a Ata de Festejos do Dogma da Imaculada Conceição Carlos dos Passos 

atuou em Conceição da Barra de Minas não somente como compositor, mas igualmente na 

função de regente da Corporação musical no inicio do século XX. O documento assim 

expressa: 

Achando-se mais ou menos concluído o retoque da Egreja Matriz procedeu-se a benção da 

mesma, realizada a vinte e nove de Novembro, havendo em seguida a benção da Imagem de 

Nossa Senhora da Conceição, vulto pequeno, e missa resada, tendo-se prestado generosamente 

para maior brilhantismo a Corporação Musical deste logar sob a regência do Sr professor 

Carlos dos Passos Andrade [...]. Conceição da Barra 8 de Dezembro de 1904. Vigario João 

Baptista da Trindade. (Ata de Festejos do Dogma da Imaculada Conceição 1854 a 1904) 

Além da Corporação musical, outros grupos também tiveram destaques no município 

como é o caso da orquestra Nossa Senhora da Conceição. Nos Livros de Relatórios de Festas 

nºs 01 (1949 a 1957) e 02 (1957 a 1963), são registrados pagamentos à participação da 

orquestra em diversas festas religiosas tradicionais na cidade, como as de São Sebastião, 
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Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, Sagrado Coração de 

Jesus, São Miguel Arcanjo e Semana Santa. 

Em contrapartida, grupos como o Jazz Vésper, Jazz da Alegria e o conjunto Bate-

Prego fizeram sucesso entre as décadas de 1930 e 50 em bailes e carnavais no município, 

além de alguns abrilhantarem festejos em casas particulares na cidade. 

Atualmente, o cenário musical concepcionense conta apenas com a participação da 

Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição que abrilhanta festejos religiosos e cívicos 

e pequenos corais atuantes no Santuário, formados por moradores do núcleo urbano e da zona 

rural. 

 
Figura 02 - Grupo Jazz Vésper, sem data. Foto do arquivo da casa de música Padre Nicolau 

Badariotti em Conceição da Barra de Minas. 

O ARQUIVO DO MÚSICO MILETO JOSÉ AMBRÓZIO 

Mileto José Ambrózio foi o principal nome da música concepcionense durante grande 

parte do século XX. Nasceu aos 24 de agosto de 1884 (SOBRINHO, 2014, p. 124) e faleceu 

aos noventa anos no dia 19 de agosto de 1974, segundo consta no Livro de óbito (1967), 

localizado no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Acredita-se que sua principal 

formação enquanto músico tenha sido a educação musical adquirida durante o tempo em que 

estudou no Colégio São Luiz, e seu principal professor de música provavelmente tenha sido o 
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Carlos dos Passos Andrade. Além de regente, Mileto também foi copista, arranjador, 

violinista e educador musical. A maior parte de sua produção de música sacra conhecida, até o 

momento, encontra-se em seu arquivo localizado no Santuário de Nossa Senhora da 

Conceição, sobre o qual tratarei a seguir. 

O conjunto de documentos musicais analisados neste trabalho é proveniente de uma 

doação de João Ambrózio, filho de Mileto, ao pároco local Saulo José Alves, responsável 

pelas funções eclesiásticas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição na cidade. Após o 

recebimento deste arquivo, o pároco nos relatou que foi necessário organizá-lo em pastas A4 

(pastas catálogos), enumera-las e alocá-las em um armário no salão paroquial objetivando a 

preservação dos documentos. 

Atualmente, o arquivo encontra-se sob as mesmas condições, porém alocados no cofre 

da igreja como solicitado pela equipe do projeto de extensão Memória Viva: arquivos de São 

João del-Rei e região, do Departamento de Música da UFSJ, nas pessoas de Jéssica Aparecida 

e Modesto Flávio. 

O conteúdo do arquivo é, em sua maioria, sacro contendo partes de missas, assim 

como ladainhas, credos, antífonas, novenas, podendo citar também obras para a celebração do 

Lava Pés, da adoração ao Santíssimo Sacramento, algumas overtures, hinos e outros. No que 

diz respeito a obras escritas para a formação de banda podemos mencionar alguns poucos 

dobrados, um total aproximadamente de dez exemplares no arquivo. 

A tarefa de estudar o arquivo não se restringiu somente às obras nele encontradas. 

Grande parte das informações coletadas para a pesquisa deu-se com a investigação em 

documentos religiosos localizados no Santuário. As informações contidas nestes últimos 

remetem a festejos onde está registrada a atuação da banda e orquestra da cidade, assim como 

o pagamento por cada festividade onde havia o brilhantismo musical. Além dessas 

informações sobre relatórios de festas de cunho religioso, havia também livros que 

elucidavam a atividade musical de grupos populares em torno do município. 

A partir de algumas análises prévias do arquivo, a proposta do trabalho foi de elaborar 

uma listagem sumária das obras com o objetivo de funcionar como ferramenta de busca 

durante a pesquisa e, em seguida, uma análise da listagem resultante. Assim foi possível 

desenvolver uma investigação sobre o arquivo considerando diversos aspectos, entre os quais 

as ocorrências de determinados gêneros, compositores e copistas citados nos documentos, 
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assim como localidades mencionadas nas cópias, e por fim, número de obras datadas. Os 

resultados foram demonstrados através de gráficos e relações numéricas. 

A reflexão do arquivista italiano Lodolini ilustra o quão é importante tratarmos 

arquivos com uma visão mais conjunta, mais conectada entre partes. Esse fato irá demostrar 

aspectos mais completos e substancias sobre as fontes manuscritas: 

Os documentos isolados podem nos falar muito pouco-senão até mesmo nos enganar-

enquanto que, uma vez que o fundo originalmente conectou os documentos seja 

reconstruído, a partir dele nós obtemos uma visão perfeita e completa do mundo, do 

período, dos eventos em função dos quais os documentos estão ligados (LODOLINI, 

apud COTTA 2012, p. 31). 

A seguir apresentamos alguns esboços obtidos através de análises do arquivo de 

Ambrózio: 

 
Gráfico 01 - Número de composições pelos compositores mencionados presente no arquivo. 

No Gráfico 01 é possível visualizar a quantidade de obras por compositor listadas 

durante a pesquisa. É importante destacar que nem todas as obras contidas no arquivo 

registram esse tipo de informação, sendo que algumas apresentam apenas o nome da obra. 

Observa-se que o nome de Mileto está relacionado à cerca de setenta e três obras com 

possibilidades de serem de sua autoria, além de quatro arranjos igualmente de sua lavra. Em 

seguida está o do padre José Maria Xavier, compositor da cidade vizinha São João del Rei, 

com seis obras representadas, sendo elas um Credo, Missa nº5, Adoramus, Te Deum 2, Popule 

meus e Gloria et honor, José Alves da Trindade, possivelmente da cidade de Lagoa Dourada, 

também com seis obras listadas no arquivo. Carlos dos Passos Andrade possui no arquivo três 

obras datadas do início do século XX, o que ressalta ainda mais a participação deste 

compositor no cenário musical concepcionense do início do século passado. 
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Além de composições no arquivo, também foram extraídos os números de cópias 

existentes e listadas ressaltando que não foram em todas as obras que constramos esta 

informação (Gráfico 02). 

 
Gráfico 02 - Número de composições copiadas conforme os copistas relacionados. 

Mais uma vez Mileto se posiciona no topo do Gráfico 02 com quarenta e quatro obras 

copiadas, o que fomenta a ideia de que sua participação e atuação na cultura musical do 

município foram efetivas, no sentido de preservação da memória musical local. Hilarino de 

Aquino, o segundo nome, foi líder do grupo Jazz da Alegria mencionado anteriormente e dele 

constam doze obras copiadas. Outro destaque é o nome de José Alves da Trindade, que no 

gráfico anterior consta como autor de seis obras no arquivo e, coincidentemente nesta última 

relação também foi identificada a mesma quantidade de obras copiadas por Trindade, em sua 

maioria compostas pelo Pe. José Maria Xavier. 

Além do arquivo proporcionar informações sobre registros de nomes de compositores 

e copistas, foram levantados dados sobre as datas mencionadas nos documentos (copias, 

composições e arranjos). No Gráfico 03 as datas compreendem desde o séc. XIX até próximo 

ao final do séc. XX, e variam entre 1846 a 1999. 
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Gráfico 03 - Número de obras datadas entre 1846 a 1999. 

É importante observar alguns dados relevantes desse gráfico. Durante o séc. XIX a 

maioria de composições e copias foram de José Alves da Trindade e padre José Maria Xavier. 

Em 1900 começaram a surgir registro de obras de Carlos dos Passos Andrade, e a década de 

1920 foi a de maior número de Ladainhas compostas por Mileto presentes no arquivo, bem 

como seu período de maior produção observado entre os anos de 1930 ao final dos anos de 

1950. É notória a ausência de registro de cópias, composições ou arranjos datados no período 

de 1970 a 80, provavelmente pelo falecimento de Mileto José Ambrózio. 

E como último exemplo a ser visualizado foi possível traçar um mapa significativo de 

localidades do Campo das Vertentes identificadas no processo de pesquisa até o momento, 

como mostra a Figura 03. 

 
Figura 03 - Mapa de cidades em torno de Conceição da Barra com registro nos documentos 

musicais. 
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No mapa é possível visualizar Conceição da Barra de Minas com destaque em 

vermelho e cidades próximas circuladas em preto. Algumas dessas cidades foram 

mencionadas em documentos no arquivo e o número de obras representadas consta no Gráfico 

04 e Tabela 01. Composições de Mileto, assim como documentos com registros do nome da 

cidade de Conceição da Barra de Minas, foram encontrados em arquivos das cidades de 

Resende Costa, Nazareno e São João del Rei. 

 

Gráfico 04 - Número de cidades registradas no arquivo de Ambrózio. 

Tabela 01 - Total de recorrências de nome de cidades registradas em documentos no arquivo 

de Mileto José Ambrózio 

Local Recorrências 

Conceição da Barra de Minas 46 

Bom Sucesso 6 

Lagoa Dourada 4 

São João del-Rei 3 

Ritápolis 2 

Rio das Mortes (distrito de S. João del-Rei) 1 

São Tiago 1 

Ribeirão Vermelho 1 

Cana Verde 1 

Alguns documentos do arquivo de Ambrózio possuem detalhes que chamam a atenção 

e aparentam ser bastante significativos para o desenvolvimento de pesquisas musicológicas na 
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região do Campo das Vertentes. Nas Figuras 04, 05 e 06 estão imagens de manuscritos com 

dados e apontamentos que suscitam possibilidades diversas de análises e hipóteses, e ilustram 

bem a riqueza do arquivo. 

 
Figura 04 - Frontispício da obra Antífona Tota Pulcra de autor desconhecido (1846) 

No exemplo da Figura 04 consta a imagem de uma Antífona Tota Pulcra sem 

indicação de autoria. Além de ser uma das cópias mais antigas encontradas durante pesquisas 

no arquivo, nela observamos a dedicatória ao senhor Manoel José de Figueredo, nome ainda 

sem qualquer referência histórica até o momento. No documento verificamos uma escrita com 

caligrafia elaborada em termos estéticos, invólucro com frontispício datado do século XIX e 

referência à cidade vizinha de Conceição da Barra de Minas, São Tiago. Este último aspecto 

nos levam a reflexões sobre possível intercâmbio de obras na região do Campo das Vertentes 

e seus mecanismos de viabilização. Ainda sobre essa obra de cunho tão expressivo dentro do 

arquivo, pode- se verificar que contém as seguintes partes: “Baxa”; “Tenor”; “Tiple”; 

“Violino Primeiro”, “Violino Segundo”, “Baxo” e “Basso”. Algumas partes descritas no 

invólucro não foram encontradas e outras, com diferentes terminologias, possivelmente são as 

mesmas, como é o caso das partes de “Baxo” e “Basso”. 

Da lavra de cópias de José Alves da Trindade no arquivo de Ambrózio, a Figura 05 

ilustra alguns exemplos datados do séc. XIX e com seu autógrafo. 
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Figura 05 - Algumas cópias de Trindade datadas do século XIX. 

 
Figura 06 - Parte de Te Deum 2º de José Maria Xavier com rica informação no escatocolo 

do documento. 

No documento que consta na imagem da Figura 06 constam aspectos de especial 

interesse, como é o caso do registro da instrumentação, autoria e datas cronológica e tópica, 

com a seguinte transcrição: “Consta esta Musica de 3 violinos,1 flauta / 1 clarineta, 1 piston, 2 

trompas, 2 ophcleides,1 baixo e 4 vozes. Composta pelo Revmo Padre / José Maria Xavier. 

De José Alves da Trindade. Lagõa Dourada 12 de junho de 1877”. Destacamos a referência a 

instrumentos que não estão em uso atualmente, como é o caso dos “ophcleides” citados por 
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Trindade, assim como à data de ano de 1877, dez anos antes da morte do compositor em 

1887. A clave usada nesta cópia é a de sol atual, porém com dois pontos entre os espaços da 

segunda linha, aparente flagrante de um elemento de transição. 

Ainda no mesmo documento está o registro de uma valsa. Não é possível informar se 

foi composta para a Adoração do Santíssimo Sacramento ou a Adoração da Cruz na Sexta-

feira Santa. O que mais chama a atenção é o título da obra mesclando elementos da cultura 

popular, a valsa, e a liturgia sacra da Adoração. Tal mistura, ainda mais fazendo parte de um 

documento com um Te Deum, não foi observada, até o momento, em outros exemplos nas 

cidades vizinhas a Conceição da Barra. Diante dessa informação é válido mencionar 

Goldstein que reflete sobre o diálogo da arte com a sociedade em que ela se encontra e como 

isso influencia no fazer artístico e até mesmo no pensamento sociológico, “as obras resultam 

de inquietações sociais e de tradições culturais particulares que, reciprocamente, ajudam a 

moldar e transformar” (GOLDSTEIN, 2008, p. 2). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento da pesquisa Conceição da Barra de Minas mostrou ser uma 

cidade que notabilizou expressões artísticas importantes no séc. XIX e XX sejam elas de 

cunho sacro ou profano. Tais atividades musicais foram, em grande parte, responsáveis por 

constituir uma identidade aos seus grupos e ao ambiente no qual estavam inseridas. O arquivo 

do músico Mileto José Ambrósio é, sem dúvida, uma importante referência e contribuição 

para a preservação da memória musical da cidade e da região do Campo das Vertentes. 

Para a demonstração de resultados da pesquisa optamos pelo uso de gráficos e relações 

numéricas, com objetivo de proporcionar ao leitor uma visão mais ampla e dinâmica. Desta 

forma destacamos obras de compositores da região presentes no espaço musical 

concepcionense, realçando a perspectiva do intercâmbio cultural à época entre a cidade e 

outras localidades. Da mesma forma estão expressos nos gráficos constam informações 

coletadas dos manuscritos do arquivo de Mileto José Ambrózio, tais como gêneros musicais, 

compositores, copistas, localidades e datas. 

Do arquivo destacamos a presença de documentos que transmitem uma antífona Tota 

Pulcra datada de 1846, obras de José Alves da Trindade, assim como suas cópias, e a Valsa 

para Adoração no verso do Te Deum de autoria do padre José Maria Xavier. Diante desta 

gama de informações geradas através de análises do arquivo, retomamos a ideia de que é 
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fundamental um olhar mais profundo e sensível para arquivos de menores dimensões não 

apenas no Campo das Vertentes mineiro, como também em todo território nacional. Esses 

arquivos, assim como o de Ambrózio, podem revelar significativas descobertas sobre o fazer 

musicológico brasileiro e estabelecer uma conexão com outros repositórios já estudados, 

enriquecendo ainda mais o cenário musicológico brasileiro. 
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DO QUADRADO À ELIPSE: A ESCRITA MUSICAL COMO MEIO DE 

REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE BARROCA 

Robson Bessa
124

  

RESUMO: 

Esse artigo discute a relação entre a caligrafia musical como uma possível portadora de dados ou fatos históricos, 

que apontam para um diálogo estilístico com, a arquitetura e a caligrafia barrocas. O ponto de partida do artigo é 

o panorama cultural da Itália e Europa nos séculos XVII e XVIII, e a influência da extravagância, do conflito e 

dicotomia do barroco sobre as artes em geral e em particular sobre a caligrafia musical. Em seguida com o uso 

de ferramentas de análise como a diplomática, a análise retórica, dentre outras, refletiremos sobre como as 

qualidades visuais de um documento musical podem representar a partir de elementos intrínsecos e extrínsecos, a 

sociedade em que foram produzidos. 

 

Palavras-chave: caligrafia musical; Barroco; J.S. Bach; Alessandro Scarlatti; pesquisa transdisciplinar. 

 
Figura 1 - Sonatas para Violino Solo, manuscrito autógrafo de J. Sebastian Bach125 

INTRODUÇÃO 

Affonso Romano de Sant‟Anna, importante escritor mineiro afirma que uma das mais 

importantes diferenças entre a Renascença e o Barroco é a característica da primeira priorizar 
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01_-_1006__D_B_Mus._ms._Bach_P_967_.pdf). Acessado em 12 de novembro de 2014. 
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o quadrado e o círculo em suas formas arquitetônicas, enquanto o Barroco faz amplo uso de 

elipses, curvas e volutas (SANT‟ANNA, 2000, p. 1-5). Esse escritor ao elucidar as 

características dos dois estilos menciona que:  

A arquitetura - se era arte estática - começa a mover-se num balé de plenos e vazios, luz e 

sombra. Então a pedra dança. Aqui se realiza concretamente uma metáfora que sintetiza a 

passagem do mundo renascentista para o cosmo Barroco (SANT‟ANNA, 2000, p. 2).  

Foi exatamente a plasticidade e a sensação de movimento provocada pelas curvas, 

elipses e volutas da caligrafia de J.S.Bach que nos causou um grande impacto quando a vimos 

pela primeira vez na biblioteca da Escola de Música, no então prédio do Conservatório de 

Música. Estranhamente, jamais encontramos qualquer referência aos aspectos estéticos da 

caligrafia bachiana, principalmente, como essa escrita musical poderia dialogar 

estilisticamente com a literatura, a arquitetura e a caligrafia barrocas. 

Apesar da escassez de estudos referentes à caligrafia musical, a observação de 

manuscritos autógrafos de Bach e de seus familiares, sempre nos inquietou e nos instigou a 

tentar compreender porque sua escrita é tão diferente de vários de seus contemporâneos 

barrocos como Händel (1685-1759), ou Alessandro Scarlatti (1660-1725). A comparação com 

a caligrafia musical desses últimos (Figura 2) mostra a enorme diferença entre a escrita 

pragmática de Händel e a escrita requintada de Bach na qual cada gesto caligráfico, cada 

curva, cada elipse parece, como observamos na Figura 1, fruto de um sistema estético 

elaborado, que visava produzir um documento musical que retrata uma ideia, semelhante a 

uma pintura, ou um conceito artístico específico, e se vincula obviamente a um momento 

histórico, ou movimento estético. 

 
Figura 2 - Manuscrito autógrafo de Händel do Messias, Abertura.  

O amplo uso de elipses, volutas e curvas conforme mencionado por Sant‟anna (2000), 

foi uma das características mais importantes do Barroco, período em que viveu Bach, e 
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podemos citar como exemplo de arquitetura barroca a Chiesa del Gesù em Roma, que com 

suas duas grandes volutas, foi um marco da arquitetura da Contrarreforma e se tornou 

referência para compreendermos a gênese desse importante momento histórico. A arquitetura 

dessa igreja se tornou um modelo e seria “repetida nos confins do todo o mundo, até com 

mais graciosidade, como nas fachadas desenhadas por Aleijadinho, lá no interior de Minas 

Gerais” (SANT‟ANNA, 2000, p. 20). 

Essas mesmas curvas e elipses também estavam presentes no novo modelo de escrita 

cursiva criado por Gianfrancesco Cresci e publicado no tratado Il perfetto cancellaresco 

(Roma, 1579). Cresci apresentou uma nova caligrafia a cancellaresca, onde utilizou uma pena 

apontada em vez de quadrada, chamada bico de pena (ESPINOZA, 2012), e como veremos 

adiante a caligrafia bachiana repleta de volutas e elipses se assemelha fortemente à caligrafia 

cancellaresca (Figuras 4 e 5). 

A BUSCA POR UM CORPUS TEÓRICO 

A busca de um corpus teórico que refletisse sobre os aspectos estéticos da escrita 

musical bachiana se mostrou infrutífera, como mencionamos anteriormente. Entretanto, a 

similaridade com os traços arquitetônicos barrocos abriu a possibilidade de realizar estudos 

interdisciplinares e buscar na Teoria da Arte possíveis explicações para esse fenômeno. 

Posteriormente nos deparamos com o estudo da Musicologia Diplomática, a partir dos 

textos do musicólogo Modesto Fonseca sobre esse assunto, que pode ser uma ferramenta 

facilitadora da compreensão da caligrafia bachiana em seus aspectos extrínsecos. A 

Diplomática possibilitou também explicar a difusão do estilo de escrita musical de Bach entre 

seus familiares, formando uma Tradição documental. 

Segundo Cencetti (1985, p. 285), a Diplomática é uma ciência que estuda “a gênese e 

a formação, sendo substancialmente um todo com o historicismo... Além disso, o mias 

importante é que o estudo diplomatistico penetra na essência documental e na função histórica 

do papel, proporcionando a essa sua compreensão íntima”
126

. Essa disciplina estuda também a 

“transmissão de documentos arquivísticos e sua relação com os fatos representados nele e 
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 “la genesi e la formazione è, sostanzialmente, tutt'uno con lo storicismo... Senza dire, poi, il più importante, 

cioè che lo studio diplomatistico penetra nell'essenza documentaria e nella formazione storica delle carte, 

portando a quella loro comprensione intima” (CENCETII, 1985, p. 285). 
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com seu autor, a fim de avaliar e comunicar sua verdadeira natureza” (FONSECA, 2016, p. 

365). 

A definição de diplomática proposta por Cencetti como estudo da gênese e da 

formação de um documento, no nosso caso um manuscrito musical, pode proporcionar uma 

via para a compreensão dos mecanismos que fizeram as elipses saírem da arquitetura barroca 

e se apresentarem em uma partitura de Bach. A Análise Diplomática traduziu os documentos 

para um sistema de símbolos que apontavam para uma realidade além deles, pretendendo 

identificar os elementos que compõem a estrutura documental, dividindo-os em caracteres 

internos e externos (FONSECA, 2016, p. 367). 

O estudo dos caracteres externos pode ser uma ferramenta eficaz para explicar as 

similaridades entre a escrita musical bachiana e a Chiesa del Gesù, pois, a escrita musical se 

constitui de um sistema de símbolos que mudaram de significado ao longo dos séculos, e que 

foram gradativamente se transformando em seu aspecto estético, que “apontam para a 

realidade além deles”, ou seja, apontam para a arquitetura, para a pintura e principalmente 

para a caligrafia barroca. Para estabelecer um manuscrito, Bach obviamente usou sua 

caligrafia musical, que obrigatoriamente deveria dialogar em algum nível com os estilos 

caligráficos vigentes no Barroco. A caligrafia barroca por sua vez dialogava com a pintura, a 

arquitetura e a música, definidas Andrea Battistini (2000, p. 151) como Arti Sorelle, ou as 

artes irmãs. 

A conexão com os elementos externos se coaduna com o outro corpus teórico que lida 

com a Teoria da Arte e os estudos filosóficos sobre a escrita musical. Os pressupostos da 

Diplomática que analisam um documento como um sistema de símbolos ligados a uma 

realidade externa encontra eco nos estudos de Halbwachs sobre a notação musical. 

Halbwachs nos esclarece que para compreendermos em todo seu valor os signos 

musicais, precisamos “deslocá-los dentro do conjunto do qual eles fazem parte”, pois: 

Uma página coberta de notas é apenas uma parte de uma lembrança mais ampla, ou de um 

conjunto de lembranças: ao mesmo tempo em que vemos em pensamento a partitura, 

entrevemos todo um meio social, os músicos, suas convenções, e a obrigação que se impõe a 

nós, para entrar em relação com eles, de a ela nos curvar. (HALBWACHS, 2006, p. 200). 

Para “entrevermos todo um meio social” precisamos compreender que “Somos filhos 

de nosso tempo”, como propõe Bruce Haynes, (2007, p. 61), ao comparar minuciosamente a 

interpretação do repertório barroco, clássico, romântico e moderno, feitas pelos interpretes do 
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século XX e XXI. Halwbachs (2006) e Harnoncourt (1988) estão em sintonia com Haynes e 

afirmam que temos a necessidade de conhecer, dentro do possível, a música barroca e sua 

escrita dentro do contexto social, estético e histórico no qual ela foi gerada. Então, se partimos 

dessa premissa, precisamos contextualizar a grafia musical dos compositores citados acima 

dentro dos parâmetros educacionais dos séculos XVII e XVIII que faziam parte desse todo. 

O BARROCO 

Arnold Hauser afirma que havia duas grandes tendências de estilo no período barroco, 

uma ligada aos círculos cortesãos e católicos e outra pertencente à classe média e as comunidades 

protestantes, sendo que, o conflito e dicotomia percebidos por Espinoza na caligrafia barroca, 

estariam ligados ao barroco cortesão-católico, que se inclinava a uma arte sensualista e 

monumental-decorativa, em oposição ao estilo mais classicista do mundo protestante (HAUSER, 

1994, p. 443). Essa arte monumental ligada ao barroco católico vai gradativamente influenciar os 

países protestantes, principalmente na música, pois a Itália como grande centro produtor 

exportava músicos, música, poetas e inúmeros artistas para os países protestantes. A caligrafia 

italiana também deixou sua marca nos outros países europeus, sobretudo o tratado de Cresci como 

veremos adiante. 

Battistini confirma a proposição de diversidade feita por Hauser ao dizer que “podemos 

perceber no Barroco um primado indiscutível da pluralidade dispersiva encontrada no 

policentrismo da arquitetura, na policromia da pintura e na polifonia da música” (BATTISTINI, 

2000, p. 152). Outras características mencionadas por Battistini são a “subjetividade da arte, 

acentuação do caráter transitório, busca do inédito, senso de movimento produzido pelas 

composições assimétricas, diagonais, radiantes e aparentemente precárias” (BATTISTINI, 2000, 

p. 152-153). 

O “conflito e dicotomia” na caligrafia são provavelmente derivados da própria natureza 

dualista do barroco, onde a arte “deixou de ter um caráter estilístico uniforme”, podendo ser 

“naturalista e classicista, analítica e sintética ao mesmo tempo” sendo fruto também da 

subjetividade e da assimetria que quer produzir sensação de movimento (HAUSER, 1994, p. 

443,). 
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A CALIGRAFIA BARROCA E SEU CONTEXTO SOCIAL COMO MEIO PARA 

ESTABELECER UM DIÁLOGO ESTILÍSTICO COMO BARROCO 

A palavra calligraphia, aparece pela primeira vez em português como título da terceira 

parte do livro Eschola popular das primeiras letras, dividida em quatro partes, publicado em 

Coimbra em 1796, e está diretamente ligada aos aspectos visuais da escrita (ALMADA, 2012, p. 

2). Ramiro Espinoza esclarece que a caligrafia barroca (Figura 3), contém em seu aspecto 

visual, elementos irônicos e sombrios típicos do barroco que revelam os conflitos desse 

período como o contraste entre a utopia e a realidade, assim como a incerteza e a loucura. 

 

Figura 3 - Aznar de Polanco.
127

 

Andrea Battistini (2000) intitula o capítulo onde estuda a relação intrínseca entre todas 

as artes no Barroco de Le Arti Sorelle, e o subtítulo de La Supremazia Arquitetônica della 

Linea Curva. Nesse capítulo Battistini mostra como tanto a literatura, música e todas as outras 

artes estão sujeitas aos mesmos princípios estéticos, tendo em comum os “soggetti, i temi, i 

motivi”. As artes também compartilham a estrutura, os esquemas formais, o estilo e uma 

combinação de sinestesia e técnica, sendo que esses conceitos formam uma imagem e 

representação teatral (BATTISTINI, 2000, p. 151). 

Podemos pensar que a caligrafia também foi uma dessas Arti Sorelle, pois se 

analisarmos a caligrafia de Polanco (Figura 4), percebemos essa tendência à extravagância, 

essas “colunas torcidas” ou letras que “parecem dançar”, e fica evidente que essa caligrafia ao 

“ritmo da onda” quer comunicar visualmente, quer representar teatralmente corroborando “a 

supremacia arquitetônica da linha curva”! 
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 Arte nuevo de escribir: por preceptos geometricos y reglas mathematicas Juan Aznar de Polanco. Madrid, 

1719. Disponível em https://books.google.it/books?id=5xthAAAAcAAJ&pg=PP23&dq=aznar+de+pola 

nco&hl=ptR&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMIk5yMgc_xwIVoqZyCh2DPwaR#v=onepage&q=aznar%20

de%20polanco&f=false. Acessado em 17/09/2015.  
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OS TRATADOS DE CALIGRAFIA  

Um dos tratados mais importantes a serem publicados sobre a caligrafia foi 

Essemplare (Roma, 1560), (Figura 4), de Gianfrancesco Cresci, copista do Vaticano, seguido 

por dos outros tratados sobre caligrafia, Il perfetto scrittore (Roma, 1570) e Il perfetto 

cancellaresco (Roma, 1579). Cresci, apresentou um novo modelo de escrita cursiva, a 

cancellaresca, sendo que a mudança mais importante foi a utilização de uma pena apontada 

em vez de quadrada, chamada bico de pena (ESPINOZA, 2012). 

A caligrafia de Cresci se transformou no principal modelo durante décadas, e 

provavelmente, pelo fato de ser o calígrafo do Vaticano, Cresci parece ter assimilado ideais 

do barroco cortesão e católico mencionado Hauser, e seus tratados foram um importante 

veículo para difundir através da escrita os preceitos da Igreja Romana e também do estilo 

barroco. Na caligrafia de Cresci também podemos ver letras que dançam ao “ritmo das 

ondas”, mas pelo refinamento da caligrafia elas dançam uma solene Sarabanda? 

 
Figura 4 - Gianfrancesco Cresci Il perfetto cancellaresco (Roma, 1579)

128
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A influência dos tratados de Cresci se espalha rapidamente por diversos países e em 

1605 temos o tratado Spieghel der Schrijfkonste de Jan Van de Velde, publicado na Holanda, 

onde podemos ver uma gravura com pena com o mesmo formato da que vemos nos tratados 

de Cresci (Figura 5). Em 1616, também a Espanha se rende à nova caligrafia com a 

publicação do tratado Arte nueva de escribir de Pedro Díaz Morante, e a influência desse 

autor se estende até o século XVIII, como podemos observar no tratado de Aznar Polanco, 

Arte nuevo de escribir por preceptos geometricos y reglas mathematicas, publicado em 1719, 

(Figura 4) (ESPINOZA, 2012). 

  
Figura 5 - Detalhe do tratado de Cresci.

129 

A CALIGRAFIA DE BACH, O BARROCO E A TRADIÇÃO DOCUMENTAL 

Existem várias divisões para auxiliar na compreensão dos elementos externos, 

componentes da estrutura de um corpo documental (FONSECA, 2016, p. 368). Para 

associarmos a escrita musical ao Barroco precisamos usar a subdivisão chamada de Suporte, a 

qual engloba os diferentes tipos de caligrafia. 

Dessa maneira, a partir da comparação da caligrafia bachiana com a de seus discípulos 

pode facilitar o rastreamento e a identificação de uma tradição documental. Entretanto, 

somente a comparação da caligrafia, seja ela cursiva ou musical, com os dos tratados barrocos 

de Polanco e Cresci, dentre outros, pode possibilitar compreensão das elipses e volutas 

presentes na escrita bachiana, como se pode observar nas Figuras 6, 7 e 8. As volutas e elipses 

descritas e apresentadas pelos tratadistas são fartamente encontradas nos vários manuscritos 

autógrafos de Bach das Sonatas e Partitas (Figura 1), e também no de sua mulher, filhos e 
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discípulos. É possível inferir que esse compositor utilizou inclusive o bico de pena usado por 

Cresci para criar a Cancellaresca. 

  
Figura 6 - Capa com Protocolo do manuscrito autógrafo das Sonatas e Partitas para Violino.  

 
Figura 7 - Assinatura de Bach presente na capa das Invenções copiadas  

 
Figura 8 - Detalhe da escrita musical de Bach.   

As diversas cópias da obra Seis Suittes a Violoncello Solo Senza Basso BWV1007-

1012 evidenciam como a caligrafia musical de Bach criou uma tradição documental, mas as 

cópias feitas ao longo do século XVIII apresentam as mudanças estéticas e estilísticas 

acontecidas. Os ventos do classicismo contribuíram para morte da “linha curva”, que seria 

gradativamente abandonada também pela caligrafia musical. 

A análise Diplomática dos elementos internos do manuscrito autógrafo de Anna 

Magdalena (Figura 6), não encontrou protocolo, com título, data ou invocação. Percebemos 

apenas uma cláusula em francês na última página do documento, La fin des suittes. O 

manuscrito de Kellner, (Figura 7), por sua vez encontramos o título escrito inicialmente em 

alemão e concluído em francês. Observamos na cópia feita por Anna Magdalena uma forte 

identidade visual com a caligrafia de Bach, e no caso de Kellner, alguma influência de seu 

mestre. Segundo Tomita (2007, p. 66) no caso de Anna Magdalena, essa semelhança com a 

escrita bachiana, seria uma reverência, uma mostra de apreço, por parte de Anna em relação a 

Bach, seu marido.  
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 Figura 6 - Manuscrito Anna Magdalena Bach

130
 

 
Figura 7 - Manuscrito Kellner (1726) 

 
Figura 8 - Copista anônimo (1775-1800). 
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nn_Sebastian).  
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Figura 9 - Primeira edição em 1824. Louis Pierre Martin Norblin (1781-1854) 

Kellner foi discípulo de Bach, o que na época significava morar na casa do mestre e 

receber constantemente lições do mestre alemão. Entretanto, cremos que além da devoção da 

esposa e discípulo, tanto Anna como Kellner, assim como Bach, respondiam aos anseios e ao 

estilo barrocos. No manuscrito anônimo (Figura 8), que é uma cópia feita entre 1775 e 1800, 

não percebemos mais as curvas tão caras a Bach e sua mulher, e vemos em vez disso uma 

grande afinidade com a primeira edição das suítes (Figura 9). Nesse contexto, todas as cópias 

se inserem na Tradição Documental das Suítes, mas as de Anna Bach e de Kellner mostram 

como fatores como a intimidade e proximidade podem refletir da produção de um manuscrito, 

mostrando como as escolhas estéticas tem também um fator afetivo. 

CONCLUSÃO 

A aplicação de ferramentas da Musicologia Diplomática, sobretudo os componentes 

da estrutura documental, e também o estudo dos elementos exteriores a um manuscrito, 

contribuíram a partir da compreensão da Teoria da Arte, dos estudos filosóficos sobre o 

fenômeno cultural e a análise dos tratados barrocos sobre caligrafia, mostraram a profunda 

conexão de Bach com seu período histórico. Essa conexão explica a presença das elipses e 

volutas em sua escrita musical, e como do quadrado e do círculo renascentista se passou as 

curvas do Barroco, e depois, tornamos ao quadrado novamente no Classicismo. Assim sendo, 

para compreendermos a caligrafia musical de Bach devemos esmiuçar a realidade além de sua 

escrita e seu contexto social, e principalmente eu vínculo com a caligrafia barroca, 

principalmente a cancellaresca e como essa refletiu esse “meio social” que forjou e ao mesmo 

tempo foi forjado pelo momento histórico barroco que se refletiu em todas as artes. 
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A natural mudança do padrão do gosto, a nova interpretação dos signos musicais 

somadas às novas tecnologias para a impressão musical, fizeram morrer não só os conceitos 

estéticos que estão por trás da caligrafia barroca, mas também a própria caligrafia como 

objeto imprescindível de difusão de conhecimento, como veremos nas Figuras 6 a 9. As 

cópias manuscritas das suítes para violoncelo solo de Bach mostram que esse compositor 

estabeleceu uma tradição documental em sua família, onde percebemos traço de sua escrita 

musical na caligrafia de sua mulher Ana Magdalena Bach e seus discípulos. Entretanto, a 

escrita musical mudou gradativamente nas cópias manuscritas dessas suítes feitas por outros 

músicos durante o século XVIII, culminando com as edições impressas dessa mesma obra no 

início do século XIX, que tornaram as cópias manuscritas desnecessárias. 

A mudança na caligrafia musical dos copistas das obras de Bach pode ser explicada 

em parte pela Revolução Industrial, que promoveu um expressivo aumento nas impressões de 

partituras, por causa da diminuição dos custos de produção e também por causa da crescente 

demanda da classe burguesa emergente, recém-promovida à consumidora de bens culturais e 

artísticos. 

Dessa maneira, para tentar compreender um manuscrito dos séculos XVII e XVIII, 

como salienta Harnoncourt (1988, p. 34-38), precisamos ir além da escrita, buscando na 

mesma um diálogo com as formas e transformações da memória cultural. Esse autor insiste 

que busquemos esse diálogo na dança barroca, pois segundo ele, a dança poderia nos dar 

informações concretas do gesto musical associado aos passos de dança. Mas, curiosamente as 

informações que temos sobre a dança barroca estão presentes nos tratados escritos sobre esse 

assunto nos séculos XVII e XVIII, ou seja, voltamos à escrita, mas não a qualquer escrita, e 

sim a uma escrita cheia de elipses e curvas, ou seja, uma escrita que dança. 

Assim como Harnoncourt, Van der Merwe elege a dança como meio de 

compreendermos a caligrafia (musical) barroca, principalmente a bachiana, pois, ela carrega 

elementos da arquitetura, música, pintura e “assim como a dança, o prazer que a caligrafia 

proporciona aos olhos está na excelência e prontidão de seu ritmo e gesto” (VAN DER 

MERWE, apud ELLIOT, p. 44). 

Desse modo, em um canon cancrizans, meu fim é meu começo, o Cosmo Barroco se 

manifesta em ritmo e gesto na escrita musical de Bach, e como afirmou Sant‟Anna (2000, p. 
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2), assim como a arquitetura, sua caligrafia musical bachiana dança em um balé de plenos e 

vazios, de luz e sombra, de elipses, curvas e volutas!  
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A BANDA DO CORINHO: FUNÇÃO SOCIAL, HISTÓRIA E LEGADO 

DOCUMENTAL 

Evandro dos Santos Archanjo
131

 

Edite Rocha
132 

RESUMO: 

A Banda do Corinho, fundada na década de 1850 por José Eustáchio e Luiz Fernandes de Azevedo, seria até a 

sua extinção em setembro de 1916, uma das mais importantes agremiações musicais da cidade de Diamantina – 

MG. Por ela passaram nomes como os de Antônio Ephigênio de Souza “Paraguay” e João Nepomuceno Ribeiro 

Ursini. Após sua extinção, seu acervo musical foi doado pelo maestro Ursini à Pia União do Pão de Santo 

Antônio, onde esteve até o ano de 1997, quando dentro do projeto Portal Pólo Jequitinhonha, foi trasladado para 

o Arquivo Eclesiástico local e constitui hoje um dos principais fundos de documentos musicais deste arquivo e 

da cidade. Foram identificados até o momento no acervo em questão outros dois fundos
133

, reunidos sem 

qualquer preocupação sistemática de documentação. O presente trabalho, pretende através de pesquisa 

bibliográfica, documental e hemerográfica, traçar uma narrativa histórica que nos permita levantar e documentar 

a história e o legado documental desta banda que, bastante atuante em sua trajetória, esteve presente nas mais 

variadas manifestações sociais e culturais de Diamantina e teria levado a tradição musical da cidade da segunda 

metade do século XIX até os primeiros anos do século XX. O seu patrimônio musical, constituído em sua 

maioria por fontes documentais manuscritas, traz contribuições para diversos gêneros musicais como a música 

sacra, música de participação política e a música de salão. 

Palavras-chave: Banda de música. acervo musical; patrimônio material e imaterial;ocumentos musicais. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se baseia na análise de documentos existentes no Museu 

Tipográfico Pão de Santo Antônio, no período entre 1902 e 1916, e nos documentos 

existentes no acervo eclesiástico de Diamantina, Minas Gerais, tendo como fundamentação a 

pesquisa musicológica de cariz histórico, que visa conhecer e documentar a trajetória da 

Banda do Corinho, corporação musical que legou à cidade de Diamantina um de seus acervos 

musicais de maior relevância, sendo este, portador de informações que nos permitem 

conjecturar costumes de um período onde a música na cidade exerce um papel social tanto na 

formação de novos músicos e agremiações musicais, como se fazia presente nas mais variadas 

manifestações locais. Com base na pesquisa hemerográfica, nos jornais preservados no Museu 

Tipográfico Pão de Santo Antônio de Diamantina e nos documentos musicais remanescentes 
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desta extinta banda existentes no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Diamantina 

(AEAD), tem se mostrado possível traçar uma narrativa histórica sobre a atuação desse grupo 

e de costumes da época e, recolher dados sobre alguns compositores e músicos atuantes no 

local na passagem do século XIX para o XX. 

Sendo um dos principais fundos musicais deste acervo, a coleção proveniente da 

extinta Banda do Corinho, também conhecido como Acervo do Pão de Santo Antônio
134

, é 

constituída em sua maioria por fontes documentais manuscritas, abrangendo um período entre 

a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XX. A reconstrução desse 

período histórico da música nas Minas Gerais é parte do trabalho que vem sendo 

desenvolvido no que tange ao processo de documentação deste fundo específico. A Banda do 

Corão, contemporânea do Corinho, disputava a supremacia musical na cidade e, tendo sido 

desativada antes que a Banda do Corinho (CONCEIÇÃO, WANDER. E FERNANDES, 

2007, p. 90-91), abriu espaço para que esta se tornasse uma das agremiações musicais de 

maior relevância na recém emancipada cidade de Diamantina e, sendo bastante atuante em 

sua trajetória, sustentou a tradição musical da cidade do século XIX para o XX.  

Constituído de forma cumulativa e não sistemática, o acervo musical do AEAD vem 

sendo alvo de pesquisas sobre a música do período colonial brasileiro e do século XIX 

especialmente após a passagem do musicólogo teuto-uruguaio Francisco Curt Lange
135

 na 

década de 1940. Desde então, a visita de outros pesquisadores como Elmer Corrêa Barbosa, 

Aluízio Viegas, Cleofe Person de Matos e Mercedes Reis Pequeno acabou por organizar 

parcialmente o acervo e, em 1981, com a vinda do XIV Festival de Inverno da Universidade 

Federal de Minas Gerais e da pesquisadora Odette Ernest Dias, o acervo sofreu intervenções 

que objetivaram sua catalogação e inventariação (ARCHANJO; PIMENTA, 2017, p. 753), 

contudo, tais ações mantêm-se inconclusas no que diz respeito ao total de obras catalogadas 

do fundo da Banda do Corinho e em 1997, o acervo foi trasladado para a sede da Mitra e 

tornou-se ainda maior em 2008, com a decisão do então arcebispo Dom Paulo Lopes de Faria 

(1997-200), de fundar o Museu da Música de Diamantina, contando o apoio da musicóloga 

Maria da Conceição de Rezende, que somou ao acervo, o fundo da extinta Banda Santa 
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Cecília do Seminário Provincial de Diamantina
136

 (ARCHANJO, 2017, p. 273). Encontram-se 

em andamento pesquisas
137

 que visam contribuir para a documentação de cada um dos fundos 

que compõem o acervo, sendo este, dedicado ao fundo da Banda do Corinho. 

AS ORIGENS DA BANDA DO CORINHO 

Os primeiros relatos encontrados referentes a essa banda foram registrados por João 

Henrique da Costa
138

, músico, memorialista e autor do livro Efemérides Diamantinenses, um 

diário de acontecimentos locais, publicado em 2007 por Célio Hugo Alves Pereira, onde 

consta como origem da banda do Corinho a união de músicos dissidentes de outra banda 

atuante na cidade, conhecida como “Banda da Maioria”. 

Da Banda da Maioria se desligaram alguns elementos em 1850 fundando a Banda da Minoria. 

Em 1868 a Maioria ficou chamando Coro Grande (apelido Corão) e a Mínima (Corinho). 

Afinal o Corinho ficou só porque o Coro Grande desapareceu. Lá por 1922 ou 1923 o Corinho 

também desapareceu tendo por sucessora a “Euterpe Diamantinense” fundada pelo ex-militar 

do nosso Batalhão, Manuel José Nobis, falecido na Praça Dom João em Janeiro de 1962 

(PEREIRA, 2007, p. 119-120). 

Em 2003, os historiadores Wander Conceição e Antônio Carlos Fernandes lançaram a 

primeira edição do livro La mezza notte – o lugar social do músico diamantinense e as 

origens da Vesperata, reeditado em 2007, onde consta a data de 1º de dezembro de 1852 

como sendo a data de fundação da banda, tendo como responsáveis os músicos José Eustáquio 

e Luíz Fernandes de Azevedo, e como primeiro regente, o maestro Antônio Ephigênio de 

Souza, que estaria por trinta e dois anos à frente desta corporação. A extinção da banda foi 

noticiada no jornal Voz de Diamantina em 24 de setembro de 1916: 

BANDA DO CORINHO – É com grande pesar que noticiamos o desaparecimento dessa 

corporação tradicion[al] existente nessa cidade [por] mais de 60 annos. Motivos imperiosos e 

justos resentime[ntos] impozeram ao seu actua[l e] digno diretor, o exímio p[ro]fessor, João 

Nepomuceno R[i]beiro Ursini, cavalheiro distincto e dotado de um carácter adamantino, a 

convocar quinta-feira, à noite, uma reunião da alludida corporação musical, ficando decidido e 

deliberado a sua dissolução. A banda do Corinho, tão tradicional em nossa terra, teve como 

seus fundadores os nossos saudosos conterrâneos José Eustáchio e Luiz Fernandes de 

Azevedo, geralmente conhecido pelo nome de Luíz do Alberto. Na direção da extincta banda 

emprestou por longos anos o brilho de seu talento musical, quer como compositor primoroso, 

quer como executor, o saudoso maestro Antônio Ephygenio de Sousa. Em vez de progredir, 

retrocedemos! (Jornal Pão de Santo Antonio, 1916, p. 2) 
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A Banda do Corinho permaneceu em atividade por mais de sessenta anos (1850-1916), 

e sua atuação obteve grande receptividade nos periódicos da época, como o jornal Voz de 

Diamantina, conhecido entre 1906 e 1933, como Jornal Pão de Santo Antônio, que vem a ser 

hoje uma importante fonte de pesquisa no que diz respeito à atuação da banda em eventos e 

manifestações socioculturais na cidade. Analisando os jornais que fazem parte do arquivo do 

Museu Tipográfico Pão de Santo Antônio, pudemos constatar que a banda esteve presente em 

diversas ocasiões, tais como: festas religiosas; procissões, missas, batizados, confirmações, 

primeira comunhão, festas do Divino, Rosário, Mercês, Santo Antônio entre outras; retretas 

dominicais, desfiles cívicos, inaugurações, aniversários de pessoas, entidades civis e em 

exéquias de algumas personalidades locais. 

D. João Antonio dos Santos – Comemorando o 3 anniversario de falecimento do saudoso e 

venerando antistite desta diocese, D. João Antonio dos Santos, foi celebrada na Sé-Cathedral, a 

18 de maio último, uma missa de réquiem, cantada, seguindo-se depois do mais profundo e 

religioso silêncio, o Libera-me, executado pela melodiosa orchestra do Corinho, sob a regência 

do professor João Ribeiro Ursini. A este acto de caridade e religião compareceram muitas 

exmas. famílias e representantes de diversas classes sociaes. Foi celebrante o revd. vigário 

cônego Antônio de Sousa Neves. O Pão de S. Antonio fez-se representar (Jornal Pão de Santo 

Antonio, 1908, p. 2). 

Nossa pesquisa de campo identificou na cidade de Gouveia (Minas Gerais), outro 

documento referente ao falecimento do bispo Dom João Antônio dos Santos e da atuação da 

banda nas exéquias, uma carta escrita no rodapé de uma partitura, que seria supostamente a 

marcha fúnebre executada no enterro do bispo, escrita pelo músico Jean Victor Foureaux e 

endereçada a seu irmão Américo Victor, morador da cidade de Gouveia. 

Diamantina, 18 – 5º 1905. Américo, não remeti a marcha (esta), hontem, devido aos afazeres e 

só hoje conclui a m[es]ma. Hontem escrevi todo dia, a marcha fúnebre destinada aos funeraes 

do [senhor] Bispo D. João An[toni]o, cujo enterro terá lugar depois d‟amanhã, 20 do 

corrente
139

.  

Segundo entrevista concedida pelo senhor Serafim Moreira, em 12 de janeiro de 2017, 

em sua residência na cidade de Gouveia, Jean Victor Foureaux
140

 teria sido músico e 

compositor também da banda do Corinho, e os seus irmãos Américo Victor, Fernando Victor 

e Arthur Victor, músicos atuantes em alguns distritos de Diamantina e na cidade do Serro. 

                                                           
139

 Transcrição do documento gentilmente apresentado pelo senhor Serafim Moreira, maestro da Banda Santa 

Cecília de Gouveia e guardião do documento, a quem agradecemos a generosidade e contribuição na partilha das 

informações.  
140

 Foram identificados no fundo remanescente da banda do Corinho um número considerável de composições, 

cópias e arranjos autografados por Jean Victor e seus irmãos Fernando Victor e Américo Victor. Outras 

composições deles podem ser encontradas no acervo musical da Biblioteca Antônio Torres – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nancional em Diamantina e no acervo da Banda Euterpe Diamantinense, criada 

após a dissolução da banda do Corinho, que permanece em atividade até os dias de hoje (2017). 
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Dentre as profissões exercidas pela família Foureaux, estão as de alfaiate, músico e ourives 

(MOREIRA, 2017). Encontram-se nos acervos musicais de Diamantina (AEAD e Biblioteca 

Antônio Torres – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), obras de Jean 

Victor, Fernando Victor e Américo Victor. Dentre os gêneros identificados temos: valsas, 

variações para instrumentos solistas como piston, flauta, oficleide, além de polkas e 

quadrilhas. 

A FUNÇÃO SOCIAL DA BANDA 

Durante a segunda metade do século XIX, as bandas de música já haviam se tornado 

parte integrante do cenário cultural das cidades do interior de Minas Gerais, e em Diamantina 

não foi diferente. A cada banda que se dissolvia, nascia uma nova banda formada por músicos 

civis e militares dissidentes de bandas extintas. Em 1891, o maestro João Batista Teixeira 

fundava a Banda da Polícia Militar, formada por músicos das bandas Corinho e Corão
141

. 

Com a dissolução da banda do Corão, a antiga rivalidade com a Corinho passou para a Banda 

Militar. As bandas de música em Diamantina cumpriam papel social na formação artística da 

população oferecendo retretas e audições em locais abertos como praças, coretos e jardins 

(CONCEIÇÃO, WANDER. E FERNANDES, 2007, p. 98). 

Segundo Wander Conceição e Antônio Fernandes (2007, p. 90), o processo de 

consolidação das bandas de música em Diamantina se deu concomitante ao processo de 

romanização da Igreja Católica, com consequente esvaziamento das funções das irmandades. 

O bispado então estreitou laços com alguns músicos da cidade, encomendando e oficializando 

várias composições musicais para seus cultos e ritos principais, como aconteceu com a 

marcha do Senhor dos Passos para a procissão do Domingo dos Passos e a Marcha da Boa 

Morte para a procissão de Sexta-feira Santa
142

. Os músicos que teriam se adequado ao Motu 

proprio
143

 do papa Pio X acabaram por serem os que conseguiram continuar vivendo e 

exercendo suas funções de músico na cidade. João Nepomuceno Ribeiro Ursini e João 

Baptista de Macedo são exemplos dessa transformação no fazer musical de Diamantina, e 

consequentemente foram alguns dos nomes de referência no que tange a música em 

Diamantina. 

                                                           
141

 A banda Corão teria se dissolvido antes que a Corinho, devido ao esvaziamento do contingente de músicos da 

mesma, quando da ocasião da criação da Banda Militar, que recrutou músicos civis de ambas as bandas. 
142

 AZEVEDO, Augusto Fernandes de. Jornal Voz de Diamantina. Diamantina, ano II, n. 52, p. 13, 1938. 
143

 Motu proprio “Tra le Sollecitudini”, sobre a música sacra, de 22 de novembro de 1903, promulgado pelo 

Papa Pio X. 
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OS MÚSICOS DA CIDADE 

As bandas de música em Diamantina eram formadas em sua maioria por civis, mas em 

certo ponto da história, os civis foram convocados a assumirem funções militares, sendo 

recrutados como voluntários. Caso que ilustra essa afirmação foi o do músico Antônio 

Ephygênio de Sousa, que após partir de Diamantina em 13 de abril de 1865 rumo à Guerra do 

Paraguai, acabou por tomar a alcunha de Maestro Paraguai: 

114 patriotas partem do Tejuco para a Guerra do Paraguai. O Cônego Severiano Campos 

Rocha no “Vida de Dom João” (inédita) descreve as solenidades e as saudades desta partida. 

Dentre muitos estiveram nesta guerra os irmãos “Felícios” (Antônio e João), Dr. Lucindo dos 

Passos Filho, Luís Alves dos Santos, Otaviano Afonso Fernandes e Antônio Efigênio de Souza 

(maestro). Entraram em combate a 3 de Setembro de 1866 na Batalha do Curuzú (PEREIRA, 

2007, p. 109). 

Dez dias depois, partiriam da cidade um contingente ainda maior de voluntários para a 

Guerra do Paraguai. A saída dos voluntários teria sido marcada pela presença da banda do 

Corão, que ainda era conhecida como Banda da Maioria: 

[13 de abril de 1865] Segue para a Guerra do Paraguai o diamantinense Capitão Otaviano 

Afonso Fernandes levando desta vez não 114 mas 500 voluntários da cidade do município. 

Partiram do Teatro “Santa Isabel” ao som da Banda “Maioria”[?] que executou a “Marcha dos 

Voluntários”. Ao deixarem a cidade, narra o Cônego Severiano Campos Rocha, na divisa do 

perímetro, um orador fez as despedidas e muitos do povo os acompanharam até a “Palha” e 

alguns até a ponte do Ribeirão do Inferno e os voluntários rumarão para o Serro, Conceição do 

Serro (PEREIRA, 2007, p. 109). 

Outra lista de músicos atuantes nas bandas Corinho e Corão aparece nos relatos da 

morte do músico Manuel Rodrigues Bago, que seria além de oficleidista da banda Corão, 

lapidário e tipógrafo. Apesar de as duas bandas manterem certa rivalidade pela supremacia 

musical na cidade, existiam entre si profundo respeito entre seus músicos, sendo comum a 

presença da banda no enterro de seus músicos: 

[29 de abril de 1911] Falece na cidade o estimado diamantinense Manuel Rodrigues Bago, 

mano dos falecidos José Antônio e Da. Luisa Bago Tameirão esposa de José Tameirão da 

Fábrica de Tecidos de Santa Bárbara do atual município de Buenópolis. Manuel era bom 

lapidário, tipógrafo e perito executor de “oficlídes” sendo freqüentemente aplaudido com 

chuveiro de palmas no “Teatro Santa Isabel”. Em 1880 era músico da Banda “Coro Grande” 

ou Corão. Foram seus companheiros: O Maestro João Batista de Macedo (Pururuca), Evaristo 

da Cunha Vale, José Pedro Xavier, Cristiano Vieira, Raimundo Galatra, Joaquim Gombê, 

Antônio Bago, Simçao Alves, Juca Mourão, Raimundo Galatra Júnior, Joaquim Cardeno de 

Godói, Antônio da Cunha Vale e Cláudio Augusto de Almeida que dirigiu o “Corão” por 30 

anos. Voltando doente da Fábrica se internou no Hospital “Santa Isabel” onde faleceu (1911) 

rodeado de esforços dos médicos, das enfermeiras e das Irmãs Vicentinas. O “corpo” 

acompanhado pela Banda do “Corinho” (O Corão não existia mais) teve sua “encomendação” 

pelo Vigário Neves no “Amparo” e aí foi inumado (PEREIRA, 2007, p. 111). 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

278 

Um fato interessante sobre a atuação das bandas na cidade era o volume de trabalhos a 

que cada uma era solicitada. Um dos primeiros pesquisadores a buscar informações sobre a 

atuação das bandas Corinho e Corão foi o sociólogo José Moreira de Souza, tendo seus 

estudos e pesquisas de campo auxiliado inclusive o musicólogo Francisco Curt Lange em sua 

passagem por Diamantina. Numa de suas visitas ao asilo Pão de Santo Antônio, onde se 

encontrava o acervo da Banda do Corinho, José Moreira nos relatou em entrevista realizada 

em 09 de maio de 2017, que teria encontrado em meio a um monte de papéis velhos, uma 

caderneta com anotações sobre as contas da banda do Corinho, ao que gentilmente nos cedeu 

juntamente com uma série de informações sobre músicos locais e a trajetória das bandas. 

Segundo análises feitas nas contas da banda e cruzamento de outros dados, pudemos inferir 

que a banda possuía uma receita maior que a da fábrica de tecidos instalada na cidade, tal era 

o volume de trabalho que tinham (SOUZA, 2017). 

Tabela 1 - Contas da Banda do Corinho, trimestre abril - junho de 1902. Acervo Pão de Santo 

Antônio de Diamantina 

ATIVIDADE DATA TOTAL PAGO 

AOS MÚSICOS 

NÚMERO DE 

MÚSICOS 

Missa de Quinta-feira Santa  20$000 27 

Ofício de Quinta-feira Santa  30$000 14 

Ensaios para a Semana Santa  60$000 18 

Missa de Sexta Feira  20$000 10 

Ofício de Sexta Feira  30$000 15 

Sábado de Aleluia  30$000 21 

Domingo da Ressurreição  30$000 19 

Procissão da Ressurreição  30$000 15 

Toque de Judas Em 29 sáb. 15$000 15 

Cartaz espetáculo de teatro Em 29/03 15$000 13 

Espetáculo de teatro 29-03 30$000 15 

Repetição do espetáculo Em 30[/03] 30$000 12 

Cartaz do mesmo  15$000 12 

Toque de Judas – Pau de cêbo  20$000 15 

Recepção do novo bispo na União Em13-04-1901 20$000 16 
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Operária 

Encomendação para uma senhora 

no Amparo 

16/04/1902 15$000 9 

Funeral da Senhora Francisco 

Santa Bárbara 

21/04/1902 35$000 13 

Santa Cruz – Bonfim 04/05/1902 50$000 26 

Te Deum. Homenagem a Silviano 

Brandão 

04/05/1902 40$000 24 

Mastro – Bonfim 04/05/1902 25$000 21 

“Kermesse” – Bonfim 04/05/1902 20$000 21 

9 horas. Vésperas da Festa do 

Bonfim 

 10$000 18 

Mastro Arraial de Baixo: Santa 

Cruz 

10/05/1902 40$000 20 

Te Deum ao novo Imperador: 

Festa do Divino 

18/05/1902 40$000 24 

Mastro do Divino 17/05/1902 15$000 21 

Novena Santa Cruz, na Luz  30$000 21 

Cartaz Teatro João Brandão  10$000 17 

Espetáculo João Brandão  30$000 16 

Espetáculos mágicos 24/11/1901 40$000 16 

Espetáculos mágicos 30/11/1901 40$000 21 

Mastro Santa Cruz 17/05 20$000 19 

Festa do Divino 18/05/1902 200$000 27 

Cartaz espetáculo de Teatro Em18/05/1902 10$000 18 

Espetáculo de teatro 18/05 20$000 19 

Ensaios p/ teatro Dia 18 20$000 9 

Recepção de D. Joaquim na 

Escola Normal 

 30$000 17 

Recepção do Dr. Herculano César 24/05/1902 50$000 20 

Mastro do Rosário 24/05/1902 25$000 19 

Acompanhamento do Reinado 25 80$000 18 
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Festa do Rosário 25/05/1902 120$000 25 

Funeral do Sº N. Comandante 28/05/1902 40$000 24 

Missa Santa Cruz em S. Francisco 29-05-1902 15$000 21 

Mastro da ....no Macau  15$000 21 

Festa e procissão de Corpus 

Christi 

29/05/1902 60$000 24 

Procissão mês de Maria 31/05 25$000 17 

Acompanhamento Anjo fº Fco 

Pirapora 

31/05/1902 30$000 18 

Ensaioteatro p/ o espetáculo 31/05/1902 15$000 16 

Festa União Operária 01/06 80$000 24 

Arrancamento do mastro do 

Bonfim 

01/06/1902 20$000 19 

Cartaz espetáculo de teatro 01/06/1902 10$000 16 

Espetáculo na União Operária 01/06/1902 25$000 17 

Missa no hospital  Em 03/06/ 

[1902] 

25$000 16 

Cartaz Espetáculo teatro 08/06/1902 15$000 17 

Missa Santo Antônio 15/06 30$000 23 

Funeral f. Lucas 21/06/1902 20$000 17 

Manifestação Dr. Salvador 21/06 30$000 37 

Acompanhamento e Laudate fº 

Correia 

24/06/1902 40$000 24 

Arrancamento do mastro do 

Divino 

24/06/1902 20$000 18 

Chegada do Dr. Edgar Cunha 

Pereira 

29/06/1902 30$000 13 

Ajuste do trimestre 
144

 Abril/maio/jun

ho 

1:365$000; Menos Corpus 

Christi 

                                                           
144

 A caderneta original não foi localizada até o momento (2017), sendo esta tabela transcrita do documento 

cedido pelo sociólogo José Moreira de Souza, a quem agradecemos a gentileza e importantes contribuições para 

nossa pesquisa. 
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Esta tabela nos dá a dimensão da importância do trabalho desenvolvido pela banda do 

Corinho e da importância que a música exercia nas diversas manifestações religiosas, civis e 

culturais da cidade. Com base nessa receita trimestral, podemos inferir que o motivo da 

dissolução da banda talvez não fosse financeiro, mas de alguma outra ordem. Fato é que, após 

a dissolução da banda do Corinho, outra banda surgiu, a Banda Euterpe Diamantinense, que 

segue em atividades regulares desde sua criação, mesmo tendo passado por períodos de 

interrupção. 

Atualmente na cidade, a tradição das bandas se estabilizou em três grandes 

corporações: a Banda Mirim Prefeito Antônio de Carvalho Cruz
145

, que cumpre papel na 

formação de músicos mirins, que permanecem na banda até completarem 18 anos de idade. 

Como um fluxo quase natural, quando completam a maioridade, os músicos têm a 

possibilidade de seguir carreira na Banda do 3º Batalhão de Polícia Militar, corporação 

musical mais antiga do Estado de Minas Gerais, sendo esta, a banda criada a partir da 

dissolução da banda Corão e, a maioria de seus músicos são remanescentes da Banda Mirim. 

A Banda Euterpe, por sua vez, é formada basicamente por alguns professores do 

conservatório
146

 local, por músicos que não seguiram carreira profissional ou que se 

aposentaram na banda militar, configurando um terceiro estágio para que os músicos 

permaneçam exercendo sua atividade musical com regularidade em diversas ocasiões na 

cidade e na região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a musicologia brasileira tenha mostrado importantes avanços desde a década 

de 1990, quando passa de um modelo positivista para uma nova musicologia focada em novos 

métodos, interesses, interrelações, períodos históricos e métodos (CASTAGNA, 2008, p. 32), 

ainda é possível identificar uma mescla nas abordagens adotadas, dado o número de acervos 

que carecem de cuidados básicos, sendo praticamente necessário retirar deles alguma 

personalidade que o coloque em evidência, para a partir daí, ser possível alguma espécie de 

conscientização e fomento em prol dos acervos com um todo. 

                                                           
145

 Projeto criado na gestão do prefeito Antônio de Carvalho Cruz no ano de 1987, tendo como primeiro maestro, 

Irineu de Souza Domingos, conhecido como maestro Alex. 
146

 Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita de Diamantina, fundado pela Lei 811 de 13/12/1951, no 

governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira e autorizado pela resolução número 16171 da secretaria do Estado 

da Educação. 
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Em Diamantina, esse fato pode ser observado com a passagem de Curt Lange na 

década de 1950. Sua pesquisa buscava evidências de uma produção musical anterior a José 

Maurício Nunes Garcia (1767-1830), e foi através de visitas em irmandades e ordens terceiras 

e com a “descoberta” da obra de Lobo de Mesquita (1746[?] -1805), que os acervos musicais 

de Diamantina passaram a ser alvo de pesquisadores como Cleofe Person de Matos, Mercedes 

Reis Pequeno, Elmer Correa Barbosa, Maria da Conceição de Rezende dentre outros. Esses 

pesquisadores visitaram os acervos sempre em busca da música sacra setecentista e, em 

especial as obras de Lobo de Mesquita, compositor que alcançou maior visibilidade graças ao 

trabalho realizado por Lange, que editou algumas de suas obras e as divulgou no Brasil e no 

exterior. 

Os demais gêneros musicais e períodos existentes nos acervos da cidade, como a 

música de salão oitocentista, passaram a ser alvo de pesquisas com a vinda do XIV Festival de 

Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais para a cidade em 1981, e pelos trabalhos 

realizados por Odette Ernest Dias. Esses trabalhos consistiam basicamente na seleção de obras 

para execução imediata em concertos e gravações e, mais uma vez foi-se necessário extrair do 

conjunto de obras, um autor específico e uma música que pudesse servir como representação 

da alta qualidade dos músicos locais e de suas composições. Durante trinta anos, entre 1956 e 

1986, Lange trocou correspondências
147

 com o arcebispo Dom José Newton de Almeida 

Baptista (1904-2001), que esteve à frente da igreja particular de Diamantina entre 1954 e 

1960, mantendo-o sempre informado sobre os trabalhos que estava realizando em relação a 

música recolhida nos acervos de Diamantina, tanto as edições práticas (LANGE, 1956) e 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 66), quanto os concertos em diversos locais (LANGE, 1958, p. 1). A 

preocupação de Lange com a preservação dos documentos foi tamanha, que ele convenceu ao 

arcebispo, a recolher em um só lugar as obras musicais das irmandades e ordens terceiras, o 

que fez com que boa parte da produção musical local fosse alocada na sede da Mitra 

Arquidiocesana, servindo como referência para depósito de novas coleções, fato que 

determinou o traslado do fundo da banda do Corinho também para a sede da Mitra no ano de 

1997
148

. 

  

                                                           
147

 Acervo Curt Lange na Biblioteca Central da UFMG, série 2.1.  
148

 O traslado do acervo da banda do Corinho da sede do asilo Pão de Santo Antônio para o arquivo eclesiástico 

de Diamantina, foi feito dentro do projeto Portal Pólo Jequitinhonha, sob a coordenação do professor Maurício 

Freire Garcia e a colaboração de Odette Ernest Dias. 
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ESTUDO MUSICOLÓGICO SOBRE O IMPACTO DA VIOLÊNCIA EM 

MINAS SETECENTISTA: ASSIMETRIAS, SIGNIFICADOS, 

LINGUAGEM E DISTINÇÃO SOCIAL 

Felipe Novaes Ricardo
149

 

Edite Rocha
150

 

RESUMO: 

Considerando um campo da historiografia mineira advindo dos estudos de Carla Anastasia (2005, 2012), Célia 

Nonata da Silva (1998, 2001, 2007) e Marco Antonio Silveira (1997) sobre a manifestação da violência como 

estratégia de distinção social, o presente artigo objetiva a análise do conceito de violência enquanto referência na 

realidade musical da Capitania das Minas Gerais durante o século XVIII. Para tanto procede-se: 1) a 

apresentação do pensamento historiográfico de Anastasia, Silva e Silveira; 2) à descrição do conceito de 

violência a partir das reflexões da socióloga Teresa Koloma Beck (2011); 3) à delimitação de um quadro teórico-

conceitual constituído a partir do pensamento de Roland Barthes (2006) acerca dos processos de significação, 

das reflexões linguístico-culturais de Roy Wagner (1986, 2012); da abordagem indiciária na micro-história de 

Carlo Ginzburg (1989, 1990). A partir deste quadro teórico-conceitual propõem-se um diálogo com a área de 

estudos em música intentado às correlações e aplicabilidade musicológicas do conceito de violência. Neste 

âmbito, procede-se à análise do discurso em uma carta de Florêncio José Ferreira Coutinho (CAMARGO, 2013) 

destinada à D. Maria I, cujo original se encontra no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa). Desta maneira 

observa-se que, em Minas do século XVIII, a dinâmica social da violência vinculava-se à necessidade de ser 

reconhecido e conquistar distinção social. Da mesma sorte, o emprego da violência, simbólica ou efetivamente 

física, se dava tanto em um plano institucionalizado (corporações militares, irmandades religiosas leigas, cargos 

administrativos e relações comerciais) quanto através da vivência coletiva do fenômeno. Não obstante à Minas, 

enquanto processo social, relações de violência pressupõem estados e posições assimétricas as quais se 

estabelecem a partir de uma tríade inter-relacional Performer, Alvo e Observador; não somente o papel de 

exercer e sofre a violência, mas observá-la e julgá-la. Nesta senda, a semiologia de Barthes (2006) identifica no 

processo de significação a constituição de signos na díade significado-significante; uma representação mental da 

coisa dizível (conceito) e sua propriedade material (verbal, gráfica, icônica, gestual, sonora). Por conseguinte, 

tais processos de significação contínua são compreendidos por Wagner (1986, 2012) enquanto o 

desenvolvimento de ordenações objetificantes pertencentes a uma base relacional coletiva em tropos e 

obviações; um contexto de elementos simbólicos linguístico-culturais. À vista disso, para se entrever tais 

enunciados em um complexo simbólico setecentista em Minas Gerais, recorre-se à redução da escala de 

observação do objeto, adotando a micro-análise de Ginzburg (1989, 1990). Portanto, pode-se concluir que, a 

partir do conceito de violência enquanto processo social e signo lingüístico-cultural compartilhado em um 

contexto de enunciados simbólicos, o reconhecimento e emprego de estratégias de distinção social por meio de 

representações semióticas da violência identificadas no discurso de Ferreira Coutinho. 
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Palavras-chave: Tropo musical da violência; Estudo Musicológico sobre Violência; Distinção Social e 

Violência; Capitania das Minas Gerais. 

INTRODUÇÃO 

Dedicamos esta seção inicial à apresentação da perspectiva conceitual que 

circunscreve este trabalho. Fez-se necessário esta contextualização uma vez que, tendo em 

vista o objeto, método e o percurso teórico-argumentativo assumido, poder-se-ia questionar a 

proximidade ou distanciamento de tais reflexões com a musicologia brasileira de dimensão 

histórica. 

Portanto, quais implicações tornam-se presentes a partir da observância, em âmbito 

histórico, da relação música-contexto? Vale ressaltar que tal questionamento não formula o 

impulso investigativo deste trabalho, contudo, a decorrência desta interrogação permeia de 

maneira latente a postura implícita neste trabalho. 

As confluências e diálogos da musicologia desde a década de 1980 em âmbito 

internacional, notadamente por uma interdisciplinaridade com outros campos do 

conhecimento que versam sobre as sociedades, possibilitaram o desenvolvimento da 

compreensão de expressões musicais enquanto sistemas organizados e estruturados de 

significados, ou seja, sistemas musicais enquanto sistemas culturais (VOLPE 2004; 2007; 

2016); notório o impacto do Joseph Kerman (1987) à necessidade de reavaliação da disciplina 

em um quadro conceitual que excedesse os organicismos, tematismo e concepções de 

autonomia da obra em análise. Entretanto, não podemos desconsiderar que no plano brasileiro 

a área se inscreve num espaço concentrado e vinculado a um viés histórico (MACHADO 

NETO, 2016; ROCHA; ZILLE, 2016).  

Porém, a própria ciência histórica, sobretudo a abordagem micro-histórica da qual 

Carlo Ginzburg (1989, 1990) demonstra-se teórico representativo, desenvolveu-se nas últimas 

décadas do século XX enquanto um campo em diálogo com a antropologia cultural. Um 

deslocamento de objetos circunscritos a categorias e entidades sociais gerais, tais como 

Estado, grupo profissional, classe, família etc., à linguagem e representação. A afirmação de 

Edoardo Grendi é significativa: “parece-me evidente que esse tipo de análise é inseparável de 

uma percepção da alteridade da experiência histórica, de uma abordagem do passado como 

„terra estrangeira‟” (GRENDI, 1998, p. 257). 
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Neste aspecto, e respondendo ao questionamento, nossa orientação se configura em 

um espaço no qual o Outro é elemento fundamental à compreensão de uma dada sociedade 

alcançada em seus indícios. Ademais, acrescentado à alteridade da experiência histórica, 

circunscrevemos nosso conceito de contexto ao proposto pelo antropólogo norte-americano 

Roy Wagner. 

Um contexto é uma parte da experiência – e também algo que nossa experiência constrói; é um 

ambiente no interior do qual elementos simbólicos se relacionam entre si, e é formado pelo ato 

de relacioná-los. [...] Alguns elementos são partes menos convencionais de um contexto que 

outros, embora isso varie no tempo e no espaço. [...] Alguns contextos são menos 

convencionais que outros, embora isso também varie com o tempo, o lugar e as pessoas 

(WAGNER, 2012, p. 111-112). 

Neste âmbito, indicamos nosso entendimento de expressões musicais enquanto 

sistemas linguístico-simbólicos pertencentes a complexos culturalmente estruturados e 

dispostos em determinado contexto. Por meio desta perspectiva, a análise das constituintes 

enunciativas deste entrecruzamento de significados (em termos geertzanos) possibilita o 

delineamento geral de um universo convencionalizado, reconhecido e compartilhado por seus 

atores locais (aludindo à afirmativa de E. Grendi) que possibilita entrever critérios e 

classificações provindas destes ambientes. 

Especificamente, este trabalho – que se insere na esfera de uma dissertação de 

mestrado pelo programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de Minas 

Gerais, se constitui em três tópicos: em primeiro momento, uma breve exposição dos 

predicados sociais setecentistas mineiros (ANASTASIA, 2005; 2012; SILVA, 1998; 2001, 

2007; SILVEIRA, 1997); em segundo, uma avaliação teórico-conceitual acerca do conceito 

de violência (BECK, 2011), processos de significação (BARTHES, 2006), cultura em tropos 

e obviações (WAGNER, 1986, 2012) e direcionamento metodológico (GINZBURG, 1989; 

1990); e, em terceiro momento, a análise de uma carta de Florêncio José Ferreira Coutinho 

endereçada à Dona Maria I no ano de 1791, o objeto deste trabalho como um recorte 

indiciário-documental. Em suma, este trabalho pretende analisar o conceito de violência 

enquanto referência na realidade musical da Capitania das Minas Gerais durante o século 

XVIII. 

MINAS: HONRA E VIOLÊNCIA 

Alinhamos nossa perspectiva à de Laura de Mello e Souza (2006, p. 227) na qual se 

declara que sobre o território setecentista americano sob o domínio lusitano articulavam-se 
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não uma, mas várias colônias distintas entre si. Iniciamos com tal colocação devido à 

necessidade de se propor um delineamento geral da ordenação sócio-cultural do centro-sul da 

America portuguesa durante o setecentos. Apesar de situarmos nosso recorte ao último quartel 

do século XVIII, as implicações de uma configuração aluvional (SILVEIRA, 1997) – 

assentada em um corpo de sociabilidades e negociações díspares as das regiões litorâneas, 

assim como das redes do além-atlântico – tracejam um terreno social múltiplo em estratégias 

e resultantes simbólico-culturais na Capitania das Minas Gerais desde sua constituição; 

especificamente, honra e a violência enquanto predicados. 

A setecentista Capitania das Minas Gerais se insere em um quadro de dinâmicas de 

sociabilidade articuladas na honra; redobra das tradições ibéricas de virilidade, fama e mando 

advindas de concepção patrimonialista – signo basilar ao direto do indivíduo inserido na 

comunidade e definidor do socius. Honra na qual a violência cotidiana se assentava em 

comportamentos rituais de um corpo performático em representações de poder em um sistema 

estruturado de significados; uma “linguagem fundamental” (SIVEIRA, 1997, p. 143). 

A honra, que fazia do “cotidiano social uma dramaturgia permanente” (SILVA, 2007, 

p. 289), ordenava aspectos da vida; os intercâmbios sociais, as ordens de precedência e de 

notoriedade, assim como as relações de transações comerciais, os vínculos de dívida e crédito, 

sobretudo, em associações de poder e autoridade (SILVEIRA, 1997). Neste cenário de 

reciprocidades conflituosas e querelas vicinais, a reprodução social da violência delineava-se 

enquanto signo ritual reconhecível: o coser próprio que percorre em teia toda uma lógica de 

significações e flexiona aquele contexto à geografia das manifestações da violência. Carla 

Anastasia (2005, p. 20) indica a violência coexistindo na socialmente concebida 

(im)previsibilidade da ordem social; “a violência se fazia todo o tempo presente”. 

No âmbito da ordenação político-administrativa na America portuguesa as normativas 

institucionais não se limitavam à referenciais da cultura ibérica enquanto matriz e modelo 

inflexível. Os predicativos lusitanos à organização colonial representaram, de fato, um 

paradigma institucional na disposição do poder, contudo, não conseguiram impedir 

transformações e mutações culturais de uma sociedade de signos híbridos – no termo, 

conflituosos (SILVA, 1998; 2001; 2007). Nesta senda a honra, constituída na reciprocidade 

da violência coletiva e interpessoal, traceja uma lógica geral de distinções sociais; o 

reconhecimento público, a delimitação dos espaços e territórios de mando, o pertencimento e 

o imperativo das mercês e destaque na administração local. 
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Por fim, vale ressaltar que o emprego da violência à conquista e preservação da de 

locais de destaque social constituía-se não exclusivamente por meio da coerção física, sendo 

representada, por exemplo, por meio da persuasão simbólica em desfiles públicos de 

exaltação do poder monárquico; na exibição de signos de virilidade, valentia, bravura e 

desafio; nas relações de dívida e crédito, advindos da concepção patrimonialista; nas insígnias 

de ofícios de governança, assim como nos cargos camarários. Aos indivíduos de patentes 

oficiais, a violência era empregada com objetivo de “alcançar destacada posição social” 

(SILVA, 1998, p. 66). 

UMA PERSPECTIVA LINGUÍSTICO-MUSICAL: DO SIGNO A UM UNIVERSO 

SIMBÓLICO 

Compreendendo o papel das interações humanas em estruturas sociais passíveis de 

análise e interpretação, esta seção se constitui a partir da delimitação do conceito de violência 

enquanto processo social (BECK, 2011), suas implicações em procedimentos de significação 

(BARTHES, 2006) e suas associações em um plano linguístico-musical por meio de tropos e 

obviações (WAGNER, 1986; 2012). 

Procede-se, portanto, ao conceito de violência formulado por Beck (2011). A autora, a 

partir de abordagem fenomenológica, propõe o entendimento das relações sociais de violência 

em um quadro no qual a dependência entre sujeito e objeto se constitui em negociações e 

renegociações de estados e locais assimétricos. Violência, enquanto processo, delineia-se em 

técnicas sociais que se valem do corpo
151

 ao estabelecimento e produção, ou reprodução, de 

uma “constelação de assimetrias nas quais a posição inferior é associada ao sofrimento, 

enquanto a superior à experiência de infligir sofrimento.” (BECK, 2011, p. 349)
152

. 

Neste âmbito, relações contínuas possibilitam a configuração de identidades 

complementares. No entanto, a contingência ou reversão das posições é crucial ao 

entendimento da violência enquanto processo. A autora propõe, então, a observância das 

interações não em papeis definidos, mas constituídas em uma tríade de modos de vivência do 

fenômeno: performer, alvo e observador.  

                                                           
151

 Vale ressaltar que, em lineamento ao nosso recorte temporal, dispomos o conceito de corpo como indicado 

por Gerd Schwerhoff em seu levantamento e reavaliação da história do crime e o processo civilizatório de 

Norbert Elias. De acordo com o historiador, a honra durante o Antigo Regime se faz em paralelo de importância 

à integridade do corpo físico; honra pode ser compreendida enquanto uma segunda derme, um corpo público, 

que deveria ser defendida contra ataques violentos tal qual o biológico (SCHWERHOFF, 2002). 
152

 Todas as citações foram traduzidas da língua inglesa ao português pelos autores. 
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Violência não é simplesmente um dano físico intencionalmente infligido por um indivíduo ao 

outro. Não é limitada a díade assimétrica „performer‟ e „alvo‟. Enquanto processo social 

envolve um triângulo no qual não somente é exercida e sofrida, mas também observada e 

julgada (BECK, 2011, p. 350). 

Observar, portanto, possibilita a transição de uma relação sujeito-objeto a um 

exercício de poder (violentia e potesta) e, conseqüentemente, as implicações e impactos 

sociais do fenômeno. Ou seja, o efeito social da violência não somente compreendido 

enquanto subscrito à intensidade de suas relações, mas, ao contrário, respectivo à observação, 

julgamento e significação do evento. Nesta orientação, o que se constitui enquanto violência 

decorre de predicados sociais e valores subjetivos pertencentes ao espectador, ou 

espectadores, da interação.  

Contudo, posicionar o conceito de violência em uma tríade constituída em modos de 

experiência, e sua subseqüente significação, pressupõe que “diferentes „observadores‟ podem 

julgar os mesmos procedimentos de maneira diferente” (BECK, 2011, p. 353). Acrescido ao 

princípio estrutural de assimetria das posições sociais em interações de violência, o resultado 

de suas significações deve, sobretudo, ser observado em um determinado contexto, no qual a 

dinâmica social da violência transcende o “confronto imediato e adentra os domínios do 

julgamento, debate e memória” (BECK, 2011, p. 350). Desta maneira, uma análise do 

encadeamento simbólico do fenômeno que indique, a partir de uma ordenação contextual, 

seus limites e articulações em um dado universo de símbolos. 

Por extensão do conceito de observador proposto por Beck recorremos à semiologia 

de Barthes (2006); em primeiro aspecto devido à delimitação teórica do que se entende por 

significação e, em segundo aspecto, as implicações do processo semiológico em uma cadeia 

de signos culturais. 

Barthes indica a compreensão da Língua enquanto duas entidades; uma relativa a um 

determinado produto social autônomo, à maneira de certo jogo de regras manejado a partir de 

uma aprendizagem e respectivo a um contrato coletivo no qual cada indivíduo deve-se sujeitar 

caso deseje se alocar em um processo comunicativo; e, a segunda entidade da língua, um 

sistema de valores no qual, em uma função mais ampla, acrescentam-se, diferencialmente, 

outros valores correlatos (BARTHES, 2006). 

Tanto o aspecto institucional quanto o sistemático delimitam uma relação, uma vez 

que a língua enquanto sistema de valores resiste “a modificações do indivíduo sozinho e que, 

conseqüentemente, é instituição social” (BARHTES, 2006, p. 18); um conjunto de 
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convenções compreendidas socialmente por determinado grupo, apropriadas e utilizadas 

individualmente, contudo, não necessariamente tendo o indivíduo pertencente e inserido 

naquele contexto simbólico o total domínio ou compreensão absoluta deste.  

A determinação da coletividade à constituição da língua, então, é compreendida em 

unidades significativas e unidades distintivas às quais, de modo geral, estabecem um 

delineamento entre significado e significantes em aspectos contratuais localizados e inscritos 

em uma temporalidade lógica; ou seja, a natureza do significado enquanto conceito, uma 

representação psíquica da coisa dizível, e o significante compreendido enquanto mediador, no 

qual há uma coexistência para com o significado.  

Esta coexistência, de acordo com o semiólogo, se estabelece pela ação de significação: 

processo no qual há associação entre o conceito dizível do significado e a mediação do 

conceito pelo significante (i.e, gráfica, icônica, gestual, sonora). Contudo, a associação 

respectiva à significação, semiosis, estabelece-se a partir de uma ação associativa em recortes 

de natureza simultânea; o significado enquanto conceito dizível e o significante enquanto 

mediador emergem de uma relação sincrônica que os delimita em contornos específicos. 

O significado não é a „coisa‟ e sim a representação psíquica da coisa (conceito); a associação 

entre o som e a representação psíquica é o fruto de uma preparação coletiva [...]; esta 

associação – que é a significação – não é absolutamente arbitrária [...] mas, muito ao contrário, 

necessária (BARTHES, 2006, p. 53). 

Concordarmos com a designação do autor acerca de significado e significante, 

contudo, acreditamos que o processo de análise semiológica proposta ao âmbito do discurso 

em dominância metonímica de associações sintagmáticas configura-se enquanto ponto de 

ruptura com nossa compreensão da linguagem musical. Apesar de Barthes indicar que um 

conjunto ou sistema de significados implica, por parte de seus consumidores/leitores, saberes 

e práticas culturais diversas (BARTHES, 2006), dirigimos nossa reflexão à teoria wagneriana 

da linguagem-cultura, sobretudo, devido sua proximidade com a proposta de análise 

compreendendo o discurso em dominância metafórica, ou sistemático de associações 

substitutivas; o que Wagner (1986) nomeia tropos por obviação. 

Antes de adentramos uma explanação e indicação das aplicabilidades dos conceitos de 

Roy Wagner acerca da linguagem em âmbito musical, vale ressaltar neste momento um 

pequeno resumo do encadeamento argumentativo exposto acima. Em primeiro instante 

sustentamos o conceito de violência enquanto processo social Beck (2011); ou seja, enquanto 

fenômeno relacional que denota um exercício de poder e suas subseqüentes assimetrias, assim 
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como um constructo tríade em modos de experiência: performer, alvo e observador. Deste 

último, por extensão do conceito, procedemos à análise dos postulados da semiologia de 

Roland Barthes (2006), indicando a constituição de díades significado/significante a partir de 

ações sincrônicas de delimitação e constituição de signos; significação. 

Neste âmbito, sugerimos que o fenômeno da violência observado e, 

conseqüentemente, significado resulta em um signo cultural: uma imagem mental da coisa 

dizível (um conceito formulado do fenômeno da violência) circunscrito a uma materialidade 

própria significante (i.e, gestualidade, grafia, sonoridade). Devemos agora, portanto, partir do 

caractere celular da significação à sua condição contextual; o universo das articulações e dos 

símbolos.  

Wagner (1986; 2012), assim com Barthes (2006), dispõe a linguagem na esfera 

coletiva das sociedades. Igualmente, descreve um conjunto de elementos representativos de 

certas experiências e coisas culturalmente reconhecidas em condição ordenada à expressão 

significativa. Portanto, convenções que denotam significados específicos, articulados à 

comunicação. 

Neste espaço de signos delineados, as convenções de determinada linguagem 

estabelecem sentido em suas correlações contextuais (WAGNER, 2012). Mediante alguma 

inter-relação situacional tais convenções lingüísticas se estabelecem na objetificação de um 

dado universo de elementos apreendidos pela percepção. Ou seja, antes de somente um 

processo qual resultado provoca um recorte em significação sucessiva, a linguagem enquanto 

“um meio de racionalizar o mundo, de inventá-lo como um continuum” (WAGNER, 2012, p. 

257, grifo do autor). 

As ordens e distinções convencionais que constituem a linguagem estão envolvidas em uma 

troca de características com o conjunto de controles alternativos que constituem temas do 

discurso (o „mundo‟), pois os efeitos de longo prazo do controle são os de transformar 

contextos não convencionalizados em convencionalizados e vice-versa (WAGNER, 2012, p. 

258). 

Tácito ao aspecto expressivo, no emprego de convenções significantes, é o 

compartilhamento e reconhecimento mútuo de um entrecruzamento de significados pelos 

envolvidos no processo comunicativo. Neste sentido, o âmbito contextual do uso de signos 

indica, sobretudo, uma partilha cultural de significados; estes, por sua vez, ordenados à 

expressão e delimitados em significação. 
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Não obstante ao compartilhamento de significados, uma base relacional coletiva como 

indicado por Wagner (2012, p. 117), um dado elemento simbólico pode envolver-se em 

contextos diversos, uma vez que estes se articulam de momento a outro, grupo a outro, 

indivíduo a outro. Nesta observância, o que se estabelece enquanto símbolo contextual se 

sujeita aos processos de articulação destes contextos, o que por sua vez atua sobre as 

objetificações destes elementos e em suas relações. Um dado elemento posto em contraste 

contextual, por exemplo, articula novos complexos de significado e, conseqüentemente, 

engendra e elicita outras relações. 

Neste aspecto Wagner propõe uma análise dialética, em seus termos, das relações 

convencionais de um dado elemento simbólico disposto em um universo relacional, 

caracterizando enquanto procedimentos de obviação uma “série de metáforas substitutivas 

que constituem o enredo de um mito (ou a forma de um ritual)” (WAGNER, 1986, p. XI)
153

.  

Para Wagner uma metáfora, ou tropo, equipara uma convenção referencial à outra, ou 

substitui, por obviação, outra. Tropos, ou metáforas em âmbito e sentido antropológico
154

, 

elicitam analogias através e dentro da linguagem. No entanto, as metáforas de Wagner não 

indicam seus pontos referencias, contudo, somente, referenciam por meio da disposição de 

pontos relacionais entre uma e outra. Neste aspecto, tropos constituem-se em uma imagética 

interna a linguagem e relativa a esta, a qual, favoravelmente, “tornam-se, elas mesmas, aquilo 

que expressam” (WAGNER, 1986, p. 6). 

Adentrar uma análise da linguagem musical a partir do referencial de tropos 

demonstra-se proveitoso à compreensão de suas estruturas de significado, ao passo que se 

observam dois sistemas estruturados inter-relacionados: a linguagem musical (com sua 

própria sintaxe e gramática culturalmente estabelecida) disposta em um tempo histórico 

definido, com agentes e resultantes simbólicas específicas; e um complexo residual 

(WAGNER, 1986, p. 7) coletivo, que observamos enquanto um núcleo de convenções 

culturais. 

Circunscrever a análise de determinado discurso a partir da observância de estruturas 

relacionais e sua imagética nuclear, o que Wagner (1986, p. 18) propõe enquanto a 

                                                           
153

 Todas as citações foram traduzidas da língua inglesa ao português pelos autores. 
154

 Uma metáfora, neste aspecto, não é uma figura como seu uso literário em prosa e poesia, mas uma 

abordagem antropológica da cultura; “não em como a embeleza, mas como constituem cultura.” (WAGNER, 

1986, p. 7) 
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compreensão do sentido numa percepção interior ao espaço valorativo de pontos referenciais, 

direciona a uma análise de texturas associativas – por processos de substituição de uma 

convenção referencial a outra (obviação), ou processos de metaforização de uma unidade 

convencional a outra. 

No âmbito deste trabalho – violência e música no espaço setecentista mineiro - que 

estabelece enquanto objeto uma carta de Florêncio José Ferreira Coutinho, a análise das 

contingências associativas constitui-se na identificação de predicados sociais pontuais 

apresentados na narrativa do compositor aos seus interlocutores. Mais específico, a 

identificação de um enunciado em Ferreira Coutinho que possibilita entrever critérios e 

classificações do compositor setecentista. 

DO CONTEXTO À MICROANÁLISE 

Delineamos na seção anterior nosso entendimento acerca de signos e significação, 

linguagem, contexto e suas implicações lingüístico-musicais. Contudo, adotamos nesta um 

movimento em sentido e direção contrária da delimitação macroscópica geral (de um universo 

de símbolos inter-relacionados a partir do caráter celular da significação), ao recorte e 

delimitação microscópica de facetas, tropos, deste complexo. Este movimento não se dá em 

uma abordagem contextual-individualizada própria à particularidade de um estudo de caso, 

apesar de nossa observação circunscrever um agente histórico preciso e, da mesma sorte, não 

se propõem uma perspectiva regional ou local – mesmo que nosso limite espacial se dê em 

uma geografia também específica. 

Considerando o aspecto coletivo/contextual de linguagem-cultura é mister alocar o 

autor de nosso objeto de estudo em um dado universo, pontualmente, o setecentista mineiro. 

Em outras palavras, e concluindo o movimento hermenêutico, delinear em seu discurso 

estruturas enunciativas integrantes de uma coletividade. Para tal, recorremos à redução da 

escala de observação adotando o direcionamento metodológico da abordagem micro-histórica. 

A abordagem micro-histórica é profundamente diferente em suas intenções, assim como em 

seus procedimentos. Ela afirma em princípio que a escolha de uma escala particular de 

observação produz efeitos de conhecimento, e pode ser posta a serviço de estratégias de 

conhecimento. Variar a objetiva não significa apenas aumentar (ou diminuir) o tamanho do 

objeto no visor, significa modificar a sua forma e sua trama (REVEL, 1998, p. 20). 

Neste âmbito, recorremos ao recorte de estruturas de significado presentes no discurso 

de Ferreira Coutinho tendo em vista o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg que indica a 
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observância de conexões profundas em um recorte contextual a partir de “zonas privilegiadas 

– sinais, indícios” (GINZBURG, 1990, p. 177) que permitem o tracejo geral de suas 

intencionalidades. Não obstante ao paradigma indiciário, situa-se em nossa discussão a 

compreensão da relação centro e periferia enquanto uma “relação móvel, sujeita a acelerações 

e tensões bruscas, ligadas a modificações políticas e sociais” (GINZBURG, 1989, p. 37); ou 

seja, os enunciados também submetidos a variações contextuais, o que veremos mais 

detalhadamente na seção posterior a respeito do critério ser e parecer na designação de 

Florêncio a Gomes da Rocha em um regime de significados em finais do século XVIII. 

O FIEL VASSALO E O SUPOSTO TIMBALEIRO 

Diz Florêncio Jozé Ferreira Timbaleiro no Regimento Regular da guarnição da Capitania das 

Minas Gerais que na criação do referido Regimento [1775] que por Ordem de Vossa Majestade 

regulou Excelentíssimo General D. Antonio de Noronha [1775-1780] foi o suplicante criado 

no dito Posto de Timbaleiro, e passados alguns meses se lhe fez a injustiça constante dos 

Documentos juntos de ser passado para Trombeta da 1ª Companhia por ocasião da baixa que 

se deu ao que o era e - este sucesso foi em tempo do Governador Excelentíssimo General D. 

Rodrigo Jozé de Menezes [1780-1783] que, além de varias enfermidades que padeceu no 

princípio do seu Governo, lhe foi preciso viajar em diversas jornadas que fez, já à Serra 

Diamantina, já às novas conquistas dos Índios, e outros descobrimentos; motivos estes por que 

nunca teve o suplicante pela oportuna ocasião de apresentar àquele Excelentíssimo General a 

injustiça que sofria, sem ofender às sagradas Leis de Vossa Majestade que tanto recomendam a 

submissa moderação. Foi sucessor ao Governo, o Excelentíssimo General Luiz da Cunha 

Menezes [1783-1788] nos fins do ano de 1783, e dando ordem à pozitura de Estandartes, e 

solene juramento de Felicidade a qual Função foi celebrada em 17 de Dezembro de 1784, dia 

dos felizes anos de Vossa Majestade; com as Licenças necessárias requereu àquele 

Excelentíssimo General lembrando sempre o suplicante das obrigações de Católico, e fiel 

vassalo de Vossa Majestade; da qual diligência resultou a decisão constante dos Instrumentos 

junto (f.1 ate 3) sendo proferido o Último Despacho nos fins do seu Governo mandando 

restituir o suplicante ao seu Posto, foi em ocasião que este se achava distante daquela praça, 

por ter marchado com a Companhia que foi destinada a encontrar o General o Excelentíssimo 

Visconde de Barbacena como se faz certo pela Atestação (f.6) pela qual razão a não pôde o 

suplicante fazer dar a execução em tempo do Governo daquele Excelentíssimo General vendo-

se precisado a requerer o complemento daquela decisão ao Dom Excelentíssimo General 

Visconde de Barbacena [1788-1797]; e apresentando-lhe o suplicante os Documentos, e 

Despachos com seu requerimento este Excelentíssimo General os conserva em Si, desde o dia 

19 de julho de 1788 [posse em 11 de julho de 1788] sem que haja o suplicante de ser restituído. 

Bem clara se manifesta a Vossa Majestade a intrância daquele suposto Timbaleiro [Francisco 

Gomes da Rocha], na Certidão extraída da Patente de Ajudante que mandou passar o 

Excelentíssimo General D. Rodrigo Joze de Menezes no ano de 1780 ao Sargento Miguel 

Dionizio Valle, que fez certo ter passado o intruso Timbaleiro de Ajudante para Trombeta, e 

não Timbaleiro, como consta da Certidão (f.7 ate 9); mas o suplicante como Filho da 

Obediência nunca quis exceder aos limites da moderação. Senhora o miserável suplicante se vê 

naquela longitude impossibilitado de recorrer com a brevidade de que podem estes, e outros 

casos bem alheio da piedosa intenção de Vossa Majestade, e por este meio que lhe é o mais 

possível vem o suplicante clamar a Vossa Majestade suplicando a graça de ser servida mandar 

a determinação do Excelentíssimo General Luiz da Cunha Menezes constante dos Documentos 

juntos, não só na Circunstância de restituição do Posto que lhe foi conferido (ilegível – 

ordem?) de Vossa Majestade na criação do sobre dito Regimento, como a Mercê que 

novamente suplica a Vossa Majestade da declaração do soldo competente de Timbaleiro com 

mais Cento, e Cinqüenta reis sobre as Trombetas. Ultimamente quando a Vossa Majestade 

pareça não bastarem tão verídicos Documentos, nesta se acham os Excelentíssimos Generais 

que foram daquela Capitania: D. Antonio de Noronha como primeiro Coronel, e criador do 
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Regimento; D. Rodrigo Jozé de Menezes; e Luiz da Cunha Menezes como regulador do 

mesmo Regimento, que tendo todos conhecimento do suplicante podem bem informar a Vossa 

Majestade neste particular. 

P.a Vossa Majestade lhe faça a graça confirmá-lo na forma requerida ERMercês
155

 

Apesar da imediata correlação entre o fenômeno da violência e a narrativa de Ferreira 

Coutinho expressa em suas Diversas jornadas que fez, já à Serra Diamantina, já às novas 

conquistas dos Índios; e outros descobrimentos, ressaltada por Camargo enquanto um 

“contexto de barbárie” (CARMARGO, 2013, p. 47), nossa análise circunscreve as 

diferenciações de status expressas no discurso do compositor e suas estratégias à configuração 

de uma relação assimétrica com o intruso Timbaleiro Francisco Gomes da Rocha. Em 

primeiro aspecto, devido ao contexto de expansão e consolidação de espaços de influência da 

administração lusitana aos sertões da Capitania durante o segundo quartel do século XVIII 

que, diferentemente de barbárie, representa justamente o processo civilizatório destas 

regiões
156

; e em segundo aspecto, tendo em vista o destinatário (o mais alto cargo de poder no 

âmbito do Império Português) e a datação de 2 de dezembro de 1791 (um contexto pós-

supressão do levante mineiro), um indício de uma narrativa construída à condição de fiel 

vassalo. 

Dentre os argumentos apresentados por Ferreira Coutinho à restituição do cargo de 

Timbaleiro e a concessão de mercê pelo acréscimo de cento e cinqüenta reis no soldo sobre as 

trombetas
157

, destacamos três em especial: a interlocução direta com os governadores da 

                                                           
155

 Requerimento de Florêncio Jose Ferreira, timbaleiro do Regimento Regular da Guarnição da Capitania das 

Minas Gerais, solicitando sua confirmação no exercício do referido posto. Arquivo Histórico Ultramarino, caixa 

136, doc. 73, código: 10603. 2 de dezembro de 1791. Transcrita em CAMARGO, Fernando Emboaba. Florêncio 

José Ferreira Coutinho – compositor dos tempos coloniais – partituras e documentação. (Dissertação de 

Mestrado). Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2013, p. 47-48. As 

abreviações foram expandidas pelos autores. 
156

 Indubitavelmente, as investidas da empresa colonial às regiões não habitadas por colonos ou reinóis, contudo, 

povoadas, se configuraram em um ambiente belicoso assentado no poderio das armas. No entanto, para não 

incorrermos em anacronia, vale ressaltar o discurso de D. Antonio de Noronha (ca.1779) acerca das 

determinações e ações da administração da Coroa sobre a região à leste da comarca de Ouro Preto; o sertão do 

Cuieté analisado por Laura de Mello e Souza enquanto exemplo do avanço da máquina colonial às paragens 

distantes dos centros urbanos. Apesar dos conflitos de mando, da flexibilização das normas institucionais e de 

uma momentânea fragmentação da soberania Real sobre os territórios d‟além Vilas e Arraiais, por estes meios se 

deram os povoamentos, tal qual a presença da Real Fazenda, “que a não ser assim, ainda hoje haviam de ser 

matos incultos.” (SOUZA, 2014, p. 9, grifo nosso). 
157

 Camargo recorta em Ricciardi o seguinte argumento: “[...] todo o esforço de Ferreira Coutinho visava tão-

somente sua confirmação no posto de timbaleiro, para que seu soldo pudesse ser aumentado em míseros „cento e 

cinqüenta reis‟. Esta quantia correspondia exatamente àquela que um timbaleiro vencia a mais que um 

trombeteiro” (RICCIARDI, 2007, p. 50 apud CAMARGO, 2013, p. 50). Apesar de não ter sido possível o acesso 

direto ao trabalho de Ricciardi, considerou-se o documeto Registro de cartas, ordens e provisões régias, avisos e 

cartas do governador que, em seu fólio 68 registra o mesmo ganho para timbaleiros e trombetas – 400 reis 

diários – em uma relação dos soldos do “novo Regimento de Cavalaria da Capitania de Minas Geraes de que he 
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Capitania, a conquista de regiões de importância econômica para a Coroa e, por fim, as 

sagradas Leis de Vossa Majestade e solene juramento em ocasião das comemorações do 

aniversário da rainha regente. Argumentos que se constituem em oposição à caracterização de 

Gomes da Rocha enquanto suposto timbaleiro, intruso timbaleiro e a indicação da certidão de 

patente extraída de ajudante. 

Destarte faz-se necessário tracejar a participação de Ferreira Coutinho na teia social 

mineira do século XVIII por meio de seu pertencimento à 1ª companhia do Regimento de Vila 

Rica. 

Como indicado em seção anterior, a necessidade de destaque e imposição da 

qualidade se fazia presente e perpassava a organização estamental e o âmbito militar não se 

exclui desta determinante. Trombetas e Timbaleiros correspondiam a um e dois graus, 

respectivamente, acima do posto de soldado, a colocação de patente com menor grau 

hierárquico na organização militar do Regimento da Capitania. Ou seja, Ferreira Coutinho 

assentava praça em um posto relativamente baixo. Não obstante à cadeia de comando e o 

local hierárquico das trombetas e timbaleiros, as determinações e ordens marciais se faziam 

intermediadas por estes instrumentos no cotidiano do regimento ou em manobras e ações em 

campo.  

Como ressaltado por Leoni (2007, p. 135), alocar-se próximo à soldadesca ou à linha 

direta de comando articulava diferenças, mesmo sendo o posto equivalente a categorias de 

especialistas artífices como picador, armeiro e coronheiro. Ressaltamos as designações de 

Timbaleiro: em primeiro aspecto, tal função é própria à cavalaria, local primeiro da condição 

branco no âmbito militar setecentista, mesmo que tais ordenamentos e classificações 

estivessem sujeitas a negociações; as ordens seguiam do comando aos timbales e destes aos 

trombetas; e, exclusivo à 1ª companhia de Vila Rica a qual Ferreira Coutinho pertencia, o 

comando simbólico se dava pelo próprio governador da Capitania. 

Tendo em vista esse quadro, observamos a narrativa de Ferreira Coutinho em sua 

carta à D. Maria I no âmbito da construção de sua condição de fiel vassalo e integrante de 

                                                                                                                                                                                     
Capitão D. Antonio de Noronha” (REGISTRO DE CARTAS [...], 1775-1779, f. 68). Observamos este embate no 

caráter informacional a partir da possibilidade da existência de outro documento, datado pós 1779, em que 

conste tal informação, contudo, em nosso levantamento não foram identificados outros documentos de igual, ou 

semelhante, teor. Todavia, não obsta à existência ou ausência de diferença no soldo a chancela e reconhecimento 

público de patentes oficiais, que se faziam representantes da qualidade, honra, do sujeito social em Minas 

setecentista. Neste aspecto, analisamos o embate timbaleiro-trombeta a partir desta distinção e suas implicações 

sociais. 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

297 

uma elite local, mesmo, institucionalmente, com cargo de baixa expressividade à 

administração lusitana; o compositor indica seu pertencimento à primeira companhia sob 

comando e contato direto com os governadores da capitania, suas atividades à promoção da 

ocupação e salvaguarda dos territórios da rainha, seu reconhecimento das sagradas Leis de 

Vossa Majestade e exaltação do poder monárquico em solene juramento (este último 

enquanto indicativo patente do reconhecimento da relação de vassalagem). No entanto, estas 

são constituintes retóricas de seu objetivo: a concessão de mercê. 

Em troca do empenho, zelo e desinteresse demonstrado no real serviço, solicitavam [as elites 

locais] ao monarca mercês diversas como: cargos administrativos, patentes militares ou hábitos 

de ordens militares. Embora tais „remunerações‟ pudessem significar a possibilidade de 

angariar ganhos materiais, o principal ganho era simbólico (STUMPF, 2006, p. 72). 

Seguimos o pensamento de Roberta G. Stumpf; observamos o rendimento principal 

enquanto simbólico e, em nosso objeto, a estratégia utilizada por Ferreira Coutinho à 

conquista deste capital constituída por meio da diferenciação da qualidade daquele que 

ocupava o cargo sem possuir as honrarias necessárias.  

Florêncio indica que Francisco Gomes da Rocha foi indevidamente alçado ao posto de 

Timbaleiro devido sua patente de ajudante. No quadro hierárquico-militar o posto de 

Ajudante indicava ofício ou condição auxiliar inferior a um posto de comando imediatamente 

superior (ADIM, 1976-1983, p. 345); um ajudante de trombeta, portanto, um soldado. Em 

uma sociedade assentada na verticalização estratificada dos estamentos, as pequenas variações 

de status que possibilitavam um maior ou menor grau de destaque constituíam prerrogativas 

fundamentais às estratégias sociais de reconhecimento. Portanto, identificar o local 

hierárquico-militar de Gomes da Rocha em relação ao autor da carta circunscreve-se a um 

artifício argumentativo no qual se expõe e delimita os locais sociais desiguais entre Florêncio 

e Francisco. Neste aspecto, a definição de intruso se dá não somente ao posto militar, mas, 

também, à condição social. 

Outro argumento apresentado por Ferreira Coutinho à caracterização de Gomes da 

Rocha nos é caro: a sinalizada virtude de suposto Timbaleiro. Para analisarmos tal afirmação 

vale tecer uma leve digressão ilustrativa.  

Mas se atentar qualquer para o modo, porque vivem, e comerciam os vassalos de S. Majestade 

neste país, verá que o ordinário deles pensa mal, e olha tão somente para uma falsa reputação, 

e trabalha por um falso brilhante no que pertence aos seus que de longe quer se lhe atribuam: 

pretendendo, à imitação dos cômicos, e figuras teatrais, fingir com palhetas douradas ouro 

maciço, e com vidros lapidados preciosa pedraria (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 1901, p. 

147). 
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O trecho acima selecionado é parte do documento Causas determinantes da 

diminuição das cem arrobas de ouro, apresentadas pela Câmara de Mariana, transcrito no 

quinto volume da Revista do Arquivo Público Mineiro, endereçada ao visconde de Barbacena 

em junho de 1789 e composto de motivos e considerações acerca do tema. Marco Antonio 

Silveira (1997, p. 67-68) analisa tal fragmento discursivo a partir da observância de uma 

crítica civilizada ao desvio normativo e uma proximidade a Rousseau. Demonstra-se 

interessante esta análise, assim como os instrumentos argumentativos utilizados pela Câmara 

de Mariana, pois, a leitura dos mandatários se dá em um campo valorativo no qual se pontua 

um “afastamento entre o „ser‟ e o „parecer‟” (SILVEIRA, 1997, p. 68). 

Este aspecto do discurso da Câmara Mariana, contemporâneo à caracterização de 

Gomes da Rocha enquanto suposto timbaleiro, é tecido em um espaço no qual a redução da 

escala de observação proposto pela micro-história se faz útil à compreensão das ações dos 

atores e suas realidades sociais não encerradas em uma objetividade. Circunscrito em uma 

estrutura própria da sociedade do Antigo Regime, e suas implicações nas estratificações 

subseqüentes pautadas no direito e qualidade de origem, observa-se uma crítica própria às 

Luzes. Mais importante, talvez, um deslocamento enunciativo da representação e teatralidade 

próprias da sociedade barroca à crítica iluminista. 

Neste sentido, e retornando ao argumento de Florêncio, Gomes da Rocha é descrito 

enquanto um representador, em termos setecentistas, das qualidades de Timbaleiro, 

diferentemente de um sujeito social em reconhecimento de seu local por virtudes e honrarias. 

Assim como os habitantes da Mariana setecentista que fingiam “com palhetas douradas ouro 

maciço, e com vidros lapidados preciosa pedraria” a condição assimétrica construída por 

Coutinho a Rocha também se assenta entre ser e parecer – adotando a análise de Silveira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, é necessário relembrar a condição social da honra no espaço setecentista 

mineiro, o conceito de violência enquanto processo social e suas implicações em um quadro 

de estratégias de distinção: aplicar ao corpo (corpo público) uma miríade de estratégias à 

confirmação de identidades assimétricas. 

Outro aspecto a ser recapitulado: este trabalho se insere na esfera de uma dissertação 

de mestrado pelo programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de Minas 

Gerais, portanto, é parte integrante de uma reflexão que transpassa a pontual análise registrada 
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nas seções anteriores e percorre uma observância ao contexto setecentista mineiro, a violência 

interpessoal e coletiva e seus impactos na realidade musical da capitania.  

Neste aspecto, tentamos demonstrar, por meio de uma avaliação teórico-conceitual do 

conceito de violência em um quadro de significações e seus subseqüentes encadeamentos 

simbólicos contextuais, recorrendo a microanálise à identificação destas estruturas 

enunciativas no discurso de um dos personagens deste contexto mineiro aos anos finais do 

século XVIII: Ferreira Coutinho. 

Contudo, indicamos que tais reflexões não se encerram no momento imediatamente 

posterior à pontuação final. Muito pelo contrário, se estendem a um segundo estágio: a 

avaliação das relações dos tropos enunciativos da violência em estruturas linguístico-musicais 

dispostas em obras deste e outros compositores mineiros do período colonial. Por hora 

podemos indicar o reconhecimento e emprego destas estruturas de significado e suas 

estratégias para distinção social no discurso de Ferreira Coutinho enquanto um 

direcionamento investigativo do impacto da violência em Minas setecentista e suas 

interconexões na realidade musical da capitania por meio da compreensão da dependência 

discursiva sujeito-contexto. 
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O REPERTÓRIO FÚNEBRE DAS BANDAS DE MÚSICA NA REGIÃO 

DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Edésio de Lara Melo
158

 

RESUMO: 

As bandas de música abordadas nesta comunicação surgiram a partir da segunda metade do século XIX. Deste, 

então esses conjuntos cuidaram de formar seus repertórios com partituras trazidas da Europa e, em boa parte, por 

aquelas compostas por músicos nascidos na região. Neste trabalho, refletimos sobre a marcha fúnebre, gênero 

constante dos arquivos das bandas, destacando alguns aspectos da organização deste repertório, ainda hoje 

presente nas tradicionais cerimônias fúnebres realizadas em cidades da região de São João del-Rei. 

Palavras-chave: Marcha Fúnebre. Banda de Música. São João del-Rei. Compositores. Tradição Musical. 

INTRODUÇÃO 

Entre os anos de 2009 e 2012, durante doutoramento no Programa de Pós-graduação 

em História na Universidade Federal de Minas Gerais, realizei trabalho de pesquisa focado 

exclusivamente no repertório de marchas fúnebres compostas para banda de música e 

disponíveis em arquivos desses conjuntos na região de São João del-Rei, Minas Gerais. Nos 

15 municípios que compõem a microrregião de São João del-Rei, visitei dezoito bandas de 

música para consulta aos arquivos, realizar entrevistas, fotografar e gravar em áudio e vídeo 

solenidades realizadas quando as bandas participam tocando suas marchas.  

Anotei, naquela época, cento e noventa e seis marchas de autores diversos, nacionais e 

estrangeiros, sem contar aquelas anônimas que são continuamente tocadas pelos grupos de 

instrumentos de sopro dos municípios. Percebi que pouco se sabia a respeito do repertório, 

das bandas e dos compositores. Para as pessoas, no entanto, isso pouca diferença faz. O que 

lhes importa é a música fúnebre tão solicitada e apreciada em determinados enterros e, 

principalmente, durante a Quaresma e a Semana Santa. Anos antes, durante indagações que já 

realizava sobre as bandas de música, as marchas fúnebres e seus compositores, tomei de 

Aluízio Viegas o seguinte depoimento: 

ela [marcha fúnebre] faz parte da nossa linguagem de externar através da melodia de caráter 

tristonho, aquilo que nos vai na alma. Então ela nos fala mais a nós [mineiros] que a outras 

pessoas. Nós sentimos isso e em nós isso é inato. Faz parte do ser mineiro. Então ela não 
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mereceu ainda atenção, já que não houve estudo de banda de música suficiente. (Aluízio José 

Viegas)
159 

ASPECTOS DA MÚSICA NA REGIÃO DE SÃO JOÃO DEL-REI DESDE O INÍCIO 

DO SÉCULO XVIII 

São João del-Rei é uma das trinta e seis cidades que compõem a mesorregião do 

Campo das Vertentes
160

. É a cidade maior, com população estimada de 90.263 pessoas para o 

ano de 2017
161

. O nascedouro desta cidade ocorreu nos primeiros anos do século XVIII 

quando bandeirantes, liderados por Tomé Portes del-Rei, vindos da região paulista de 

Taubaté, se instalaram no local, dando início à povoação. Entre os anos de 1704 e 1705 o 

lugar passou a ser chamado de Arraial Novo do Rio das Mortes. Ao lado deste, nasceu outro 

com o nome de Arraial Velho de Santo Antônio e, posteriormente, Vila de São José do Rio 

das Mortes, atual cidade de Tiradentes
162

. 

Com a crescente circulação de pessoas, riquezas provindas de recursos minerais e 

consequente desenvolvimento dos arraiais, os religiosos mandaram construir as primeiras 

capelas, bem como as suntuosas igrejas que lá estão. A permanência de paulistas e europeus 

promoveu o crescimento dos arraiais que passaram a receber a visita de pessoas importantes 

da administração da colônia portuguesa. Surgiram também, já naquela época, os primeiros 

sinais de organização social local, pois, 

à medida que a abundância do ouro e o aumento demográfico se fazia sentir, tanto os brancos 

quanto os negros se subdividiam em novos segmentos, de acordo com a situação social, 

econômica ou a cor de cada um. Cada subgrupo tratava de erigir sua própria irmandade, 

confraria ou ordem terceira e, rivalizando-se entre si, construir suas igrejas, onde promovessem 

suas festas e enterrassem seus mortos. (SOBRINHO, 2006, p. 152-153) 

Neste ambiente de desenvolvimento e crescimento das vilas surgiu espaço para os 

músicos atuarem nas cerimônias religiosas que se faziam celebrar no interior das igrejas, 

principalmente. “O desenvolvimento das vilas e das cidades, geralmente ao redor de uma 

igreja ou capela, fez surgir uma atividade musical intensa baseada na linguagem europeia e 

quase que constantemente regidas pelos músicos das irmandades” (MONTEIRO, 2008. p. 

                                                           
159

 Aluízio José Viegas, maestro e musicólogo sanjoanense, em depoimento a mim prestado em 24/7/2000 na 

sede da Lira Sanjoanense em São João del-Rei. 
160

 O estado de Minas Gerais está divido em doze mesorregiões. A região Campo das Vertentes tem como 

limítrofes: Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste de Minas, Sul de Minas e Zona da Mata, e ocupa área 

correspondente a 12.563,667 km². Fonte: IBGE. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acessado em 25/06/2016. 
161

 Fonte: IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama. Acessado 

em 17/09/2017.  
162

 Em 1704 nasceu, também, o Arraial de Nossa Senhora da Conceição dos Prados, atual município de Prados.  
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199). Manoel Dias de Oliveira (c.1735-1813), por exemplo, nascido na vila de São José, atual 

Tiradentes, destacou-se como o segundo compositor mineiro daquele século, com o maior 

número de obras escritas para coro e instrumentos, ficando somente atrás de José Joaquim 

Emerico Lobo de Mesquita, nascido no Serro, antigo Arraial do Ribeirão das Minas de Santo 

Antônio do Bom Retiro do Serro do Frio, fundado em 1701
163

. 

Em Minas Gerais, as procissões já ocorriam desde as décadas iniciais do XVIII, como 

em Prados, cujo primeiro registro paroquial consignando presença musical em festa religiosa 

é de 1726. Em 1732, houve a primeira referência à Semana Santa, que contou com a 

participação de músicos.
164

 Relatos surgiram ainda naquele século que confirmam a 

realização da Semana Santa nas vilas, tais como o de Inácio Correia Pamplona em sua carta-

denúncia encaminhada ao Visconde de Barbacena. Segundo Pamplona "no dia 29 de março 

[de 1789] fui convidado pelo Reverendo Vigário Carlos Correia de Toledo para ir a Semana 

Santa à dita Vila [de São José, atual cidade de Tiradentes]; e fui à Procissão dos Passos”
165

. 

No século XVIII, o empenho dos religiosos em tornar suas festas mais expressivas e 

comoventes foi intenso. Por meio das irmandades, encomendavam obras para cerimônias 

litúrgicas ou paralitúrgicas que se organizavam nas vilas. O próprio Manoel Dias se ocupou 

de compor músicas que ainda se ouvem em cidades do Campo das Vertentes, tais como 

Popule Meus, Bajulans, Domine Jesu, ou o “aparelho de Música para as Vias Sacras do 

Senhor dos Passos [...] a dois coros com oito solfas de vozes, duas ditas para as flautas, huma 

para as trompas, e duas para os violinos, e huma para Rabecão”.
166

. 

As músicas fúnebres que se compunham na região do Campo das Vertentes e no 

restante da colônia no período que antecede o século XIX, eram para vozes e instrumentos, 

não havendo ainda, aquelas exclusivas para banda de música. O que se ouvia nas ruas e que 

incluía instrumentos estava associado à participação conjunta de cantores solistas e coro. 
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 Disponível em http://www.rebeca.eca.usp.br/lam/minas/biografias/oliveira.html. Acesso em 17/09/2017.  
164

 Disponível em http://www.liraceciliana.com.br/historia3.html. Acesso em 21/09/2017.  
165

 Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, v. 1. Câmra dos Deputados: Brasília; Belo Horizonte, 1976, p. 

109. 
166

 Cf. Piedosas e Solenes Tradições de nossa terra: a Quaresma e a Semana Santa de São João del-Rei, p. 42.  
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A ORGANIZAÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA NA REGIÃO DE SÃO JOÃO DEL-

REI 

Durante o século XVIII e boa parte do XIX era comum ouvir nas vilas ou cidades o 

som dos bandos. “Bando” na África designa “associação de músicos que cantam e dançam ao 

som de tambores” (ANDRADE, 1989, p. 5) e, no Brasil, identificava grupo que se incumbia 

de anunciar acontecimentos relevantes. Eram “conjuntos de pessoas de importância, que, a 

toque de tambor e outros instrumentos musicais, sobretudo de metal, saíam pelas vilas 

proclamando ordem ou decreto, anunciando espetáculo ou pedindo algo”. (FILHO, 1985, p. 7) 

Eles não tinham outra função além desta, de chamar atenção para mensagens que seriam 

dirigidas a todos.  

Na primeira década do século XIX, desde a chegada da corte portuguesa que se 

instalou no Rio de Janeiro em 1808, é que bandas de música civis ou militares começaram a 

se organizar no Brasil. Na Europa bandas eram, primitivamente, conjuntos instrumentais 

aristocráticos antes de se tornarem militares ou civis, preparadas para apresentações durante 

procissões, desfiles e marchas, distinguindo-se assim das orquestras. (SALLES, 1985). Não 

havia uma corte sem que reinóis não tivessem um conjunto de músicos capaz de lhes prestar 

serviços em festas de toda ordem e as bandas da corte francesa de Luiz XIV, o Rei Sol, são 

bom exemplo. 

Instalada a corte portuguesa no Rio de Janeiro, Dom João VI e os seus incumbiram-se 

de transportar para a colônia os costumes que tinham em Lisboa e que envolviam boa música 

nos palácios, nas igrejas e em logradouros quando a família real se fazia presente. À música 

de autores nascidos no Brasil e de portugueses, principalmente, que já se ouvia nas igrejas 

interpretada pelas orquestras e corais antes mesmo da chegada da família real somaria, desde 

então, aquela composta para bandas de música. 

O aparecimento das bandas de música, inexistentes no século XVIII, refletiu em 

demanda expressiva de repertórios apropriados para esses conjuntos. As primeiras partituras 

chegaram, portanto, a partir da segunda década do XIX, trazidas tanto por músicos militares, 

quanto por comerciantes que puderam importar material de outros países como a França e a 

Inglaterra. Nessa época, as primeiras partituras de marcha fúnebre ainda eram para orquestra e 

piano, tais como as de autoria de Sigismund Von Neukomm (1778-1858) que, vindo da 

Áustria aqui aportou em 1816.  
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No Rio de Janeiro, Neukomm compôs duas marchas fúnebres. A primeira, datada de 

22 de junho de 1817 e escrita para Grande Orquestra Militar, ele dedicou ao falecido Conde 

da Barca; dois anos depois, no mês de fevereiro 1819, também para a mesma formação 

musical, escreveu treze marchas, sendo a última fúnebre, dedicada à memória do rei da 

Prússia. Tanto essas marchas, estão entre as primeiras compostas no Brasil, quanto os eventos 

fúnebres para os quais foram destinadas em ambiente de corte na cidade do Rio de Janeiro, 

tornaram-se modelo a ser copiado em outras partes do Brasil. 

O uso de repertório fúnebre para ser executado durante as exéquias se ampliou desde 

então. Pouco tempo depois, dois relatos já apontam a marcha fúnebre em situações distintas. 

No Rio Grande do Sul, uma banda de música de soldados alemães fez soar pela primeira vez, 

uma marcha fúnebre, durante enterro de um menino em Serrito. Foi em 1828, conforme relato 

de Karl Seidler, que esteve com os alemães envolvidos na Guerra da Cisplatina que ocorreu 

entre 1825 e 1828 entre o Império do Brasil e a Províncias Unidas do Rio do Prata. 

(SEIDLER, 1941). Três anos depois coube a Jean Baptiste Debret o relato da participação de 

uma banda tocando marcha fúnebre na cidade do Rio de Janeiro durante a Semana Santa de 

1831. Destacou Debret que 

a última imagem da procissão é a de Nossa Senhora das Dores, cujo andor é enfeitado de 

ciprestes. A marcha é fechada por um destacamento de infantaria, cuja banda executa de 

quando em quando marchas fúnebres; o cortejo religioso é escoltado por uma dupla ala de 

irmãos e carmelitas descalços da Capela da Congregação. (DEBRET, 1940, p. 38-39) 

Nas cidades tratadas neste trabalho, as bandas foram criadas a partir de meados do 

século XIX. Não havia ainda, nas vilas, bandas civis independentes. Nasceram assim as 

bandas, ora chamadas de liras, euterpes, corporações ou associações musicais que, em boa 

parte, levava o nome de Santa Cecília, a padroeira dos músicos. As que existiram, estiveram 

ligadas a alguns conjuntos que englobavam coro e orquestra como é o caso da Lira 

Sanjoanense (1776) e da Orquestra Ribeiro Bastos (1790). As bandas das duas orquestras 

foram extintas e, com esta configuração, só nos resta uma na região, a Lira Ceciliana de 

Prados. 
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Quadro 1 – Bandas de música das cidades do entorno de São João del-Rei. (MELO, 2013) 
167

 

O REPERTÓRIO FÚNEBRE DAS BANDAS DE MÚSICA 

A circulação de pessoas e materiais musicais ao longo do século XIX intensificou-se 

no Brasil quando foram superadas as dificuldades para entrada de estrangeiros e suas músicas 

na colônia. Ampliaram-se as cerimônias que demandavam a presença de bandas de música 

para garantir o brilho dos eventos, fossem eles políticos, religiosos ou populares. Entre eles 

podemos destacar as procissões e os cortejos fúnebres, isto é, os enterros, para os quais, o 

comparecimento dos instrumentistas tornou-se fundamental. Desde que os enterros deixaram 

de ser realizados dentro ou no entorno das igrejas, o percurso entre a casa do falecido até à 
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 Não estão listadas neste quadro as bandas dos distritos das cidades relacionadas. Depois que a Lira 

Sanjoanense e a Orquestra Ribeiro Bastos deixaram de ter bandas de música, surgiram na cidade de São João del 

Rei conjuntos independentes dessas orquestras centenárias, tais como a Banda do Asilo São Francisco (já 

extinta), a Banda Municipal Santa Cecília, a Theodoro de Faria e a mais antiga delas, a do 11º BI Mth - 

Regimento Tiradentes. Se virmos, como exposto no quadro a seguir, algumas bandas de cidades do entorno de 

São João, tiveram seus grupos criados no início da segunda metade do século XIX, tais como Santa Cecília de 

Resende Costa e a Banda Ramalho de Tiradentes, ambas de 1860. 

 Banda de Música Fundação Cidade 

1 Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição ? Conceição da Barra de Minas 

2 Banda de Música Santa Cecília 1984 Coronel Xavier Chaves 

3 Lira Nossa Senhora das Dores 1875 Dores de Campos 

4 Corporação Musical São Sebastião  1942 Dores de Campos 

5 Lira Lagoense  1934 Lagoa Dourada 

6 Banda de Música Santa Cecília 1908 Madre de Deus de Minas 

7 Banda Nossa Senhora do Rosário  1910 Nazareno 

8 Banda de Música Santa Cecília 1964 Piedade do Rio Grande 

9 Lira Ceciliana 1858 Prados 

10 Banda de Música Santa Cecília 1860 Resende Costa 

11 Banda de Música Santa Cecília c.1941 Ritápolis 

12 Corporação Musical São Sebastião 1997 Santa Cruz de Minas 

13 Corporação Musical Lira Santanense 1917 Santana do Garambéu 

14 Banda de Música do 11º BI Mth - Regimento Tiradentes 1888 São João del-Rei 

15 Banda de Música Santa Cecília 1968 São João del-Rei 

16 Banda Theodoro de Faria 1902 São João del-Rei 

17 Corporação Musical São Sebastião 1997 São Tiago 

18 Banda Ramalho 1860 Tiradentes 
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igreja e posteriormente aos cemitérios mais afastados dos templos, a caminhada entre esses 

espaços configurou-se em evento social de grande envergadura. 

Ao apelo por músicas específicas para funerais, responderam os compositores com 

suas obras. Nas igrejas ouviam-se as missas de réquiem, em salões ou teatros as peças escritas 

para piano ou orquestra e, nas ruas, as marchas fúnebres compostas para serem tocadas por 

bandas de música. O mesmo ocorreu com as procissões realizadas durante a Quaresma e a 

Semana Santa. Valho-me, portanto de exemplos que ilustram a circulação de peças musicais 

de autores estrangeiros e brasileiros que contam nos arquivos das bandas de músicas 

relacionadas neste trabalho, para demonstrar como se organizaram os repertórios desses 

conjuntos, cujas peças em grande parte, são interpretadas em momentos específicos nas 

cidades da região de São João del-Rei. 

Encontra-se nos arquivos de oito bandas a Marcha fúnebre Le Champs du Repôs 

(Campo do Repouso). Somente na Santa Cecília de São João del-Rei foi possível encontrar 

partes da peça editada em Paris pela Margueritat, porém, sem data de impressão. Se 

compararmos com outras duas marchas fúnebres pour musique militaire, chegamos à 

conclusão de que Le Champs du Repôs (Op. 146) tenha sido composta por volta de 1872, 

visto que Sainte-Hélène (Op. 145), do mesmo autor é deste ano. Por fim, na sede da 

Sociedade Musical Santa Cecília cidade de Sabará, há um manuscrito da partitura copiada em 

7 de março 1883, dezesseis dias antes da Sexta-feira Santa daquele ano. Supomos que a Lira 

tenha tocado a marcha durante a Semana Santa daquele ano, só não sabemos se foi pela 

primeira vez. Diz-se na sede da Santa Cecília que a música foi trazida por europeus que 

vieram trabalhar em siderúrgica instalada na cidade. 
168

 

                                                           
168

 Informação que me foi passada por Carlos Ribeiro Umbelino, trompetista e professor da Sociedade Musical 

Santa Cecília de Sabará (MG) em entrevista realizada sede da mesma no dia 2/4/2012, segunda-feira, momentos 

antes da Procissão de Depósito do Senhor dos Passos.  
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Partitura 1 – Parte de primeira clarineta em sib de Le Champs du Repos de Michel Bléger

169
 

Muitas são as músicas de países estrangeiros que chegaram à microrregião são-

joanense. A Estampa da Edição do Stabilimento Musicali Adolfo Lapini, de Firenze na Itália, 

nos fornece um conjunto importante de informações. As peças são fáceis, e foram compostas 

sob inspiração do combate ocorrido entre a Itália e a Etiópia dentro da Guerra da Eritreia 

(1885-1895). Em 26 de janeiro de 1887, os italianos saíram vitoriosos de um combate. 

Motivados, os maestros de banda – e compositores – se puseram a compor músicas em 

memória dos mortos em combate. Considerando que cada música se baseia numa outra, foi 

esse material que não só começou a alimentar os acervos das bandas, como serviu de modelo 

para os músicos do Brasil que passaram a compor para esse tipo de conjunto.  

                                                           
169

 Fonte: Arquivo da Banda Santa Cecília de São João del-Rei. Michel Bléger foi trombonista e professor do 

instrumento em Paris. As partes musicais impressas em papel cartão e medindo 17x13cm em que os 

instrumentistas podiam guardar com facilidade e anexar no corpo do instrumento para a leitura. 
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Figura 2 – Marce Funebri (marchas fúnebres)

170
 

Durante o longo Oitocentos, a situação econômica e política da região de São João 

del-Rei revela um pormenor da nossa história. Quando cessado a exploração aurífera, 

sobreviveram as vilas do sul mineiro dos bens de consumo que exportava principalmente para 

a capital imperial. Isso garantiu a São João del-Rei, e de modo indireto aos seus vizinhos, uma 

situação de destaque que, somada à solidez das irmandades, contribuiu decisivamente para a 

manutenção de práticas musicais que não sobreviveram da mesma forma em outras 

localidades mineiras. Com o fim da exploração aurífera em grande escala, “não se perdeu de 

vista a necessidade de reconstruir as bases de organização do comércio vigente, bem como 

suas vinculações com o mercado do Rio de Janeiro”, verificou-se, ao contrário, um 

fortalecimento da região (LENHARO, 1979, p. 24). 

A imigração foi outro fator determinante para a robustez das boas festas religiosas 

acompanhadas de música no lugar. A incorporação do gênero musical na cidade pólo da 

região e vizinhança ficou fortalecida após a chegada dos italianos, nas décadas finais do 

século XIX. Tudo concorreu para que se visse no local um incremento na realização de 

enterros e procissões da semana santa seguidas de música de banda. Para o maestro Theófilo 

Helvécio Rodrigues, “não há dúvida de que foram os italianos, vindos para a região no final 
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 Capa do conjunto de marchas fúnebres de autores italianos impressas em Firenze/Itália, disponível no arquivo 

da Banda Theodoro de Faria de São João del-Rei.  
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do século XIX, mais que os franceses, portugueses ou outros, os responsáveis pela entrada da 

música de banda em São João del-Rei”
 171

.  

Para atender às demandas por música adequada para essas cerimônias, surgiu número 

importante de músicos-compositores que responderam com novas partituras para esses 

momentos. O apelo deixado pelo tema da morte em uma sociedade fundamentalmente 

católica garantiu quantidade significativa de música que permanece sendo tocada pelas bandas 

de música na atualidade. Assim, à demanda sugerida pela comunidade, responderam 

positivamente os compositores com suas peças, dispensando a importação de material de 

outras regiões brasileiras ou do exterior. Não por acaso, o repertório que permaneceu nas 

cerimônias que se realizam é, na sua maioria absoluta, de autores das cidades listadas nesta 

pesquisa. 

Na década de 1870, estimamos o surgimento das primeiras composições de marchas 

fúnebres por músicos da região. Elenco dois autores como exemplo: Ireno Baptista Lopes, que 

nasceu em 1828 em São João e José Esteves da Costa em 1843 em prados. Atribui-se a Ireno, 

músico ligado à Lira Sanjoanense, morto em 1882, a autoria da Marcha da Paixão, sua única 

composição. Entre todas, é a mais solicitada na região visto que 13, das 19 bandas arroladas 

neste trabalho tocam sistematicamente a marcha, sobretudo na Sexta-feira Santa.  

José Estevão da Costa (que preferia ser chamado de José Esteves) compôs a marcha 

que passou a ser reconhecida pelo nome que adotou, José Esteves. A obra, sem data, deva ter 

sido composta depois de 1858, momento em que o jovem músico pradense, naquela época 

com 15 anos de idade, fundou a Lira Ceciliana. É provável que a Marcha José Esteves, 

composição também única do autor e exclusiva da Lira Ceciliana, desde que composta, nunca 

tenha sido retirada do repertório desse importante grupo musical brasileiro. É peça obrigatória 

na tradicional Semana Santa de Prados e somente pode ser ouvida nesta cidade.  
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 Depoimento concedido ao autor em 02/10/2011. 
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Partitura 2 - Parte do 1º Clarinetto da Marcha da Paixão. Cópia realizada por José Lino de 

Oliveira França (1893-1952) no ano de 1940 
172

 

 
Partitura 3 – Parte de clarineta em Sib da Marcha Fúnebre de José Esteves (José Estevão 

Marques da Costa)173
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 Fonte: Arquivo da Banda Theodoro de Faria. 
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Os exemplos conseguidos desses dois mestres nascidos na primeira metade do século 

XIX são simbólicos, pois, sintetizam aquilo que ocorreu com outros músicos que se 

dedicaram também à arte da composição. Ainda no sec. XIX surgiram outros nomes como 

Antônio de Pádua Alves Falcão, Antônio Américo, Carlos Augusto de Brites, Carlos dos 

Passos Andrade, João Evangelista Bernardes (conhecido como João Mariafra), João Francisco 

da Matta, Joaquim Pinto Lara, José Lino de Oliveira França, Martiniano Ribeiro Bastos, 

Mileto José Ambrósio, Teófilo Teixeira de Carvalho, para citar somente alguns dos maestros 

cujos nomes não vamos encontrar referência nos dicionários ou livros especializados em 

história da música brasileira. Eram eles, acima de tudo, homens dedicados a outros ofícios 

como alfaiates, pedreiros, sapateiros, carpinteiros, lavradores, juízes de paz, escrivães ou 

professores das primeiras letras; não tinham a prática musical como função principal, visto 

que esta não lhes garantia o sustento da família. 

Cabe notar que parte considerável do repertório composto entre os anos de 1870 e 

1965, data de encerramento do Concílio Vaticano II, foi composto em homenagem – in 

memeriam – de uma pessoa querida. A morte de um familiar, pessoa amiga ou de destaque na 

sociedade motivaram os artistas locais na arte da composição. Mesmo aqueles que não se 

sentindo compositores, se empenharam em deixar registrado em partitura os sentimentos amor 

e o carinho dedicado aos homenageados. As palavras do maestro Benigno Parreira sintetizam 

bem o envolvimento dos maestros-compositores com as mortes de parentes:  

É o seguinte, a 1ª marcha denominada Saudades foi composta em 1957 e isso veio dado aquele 

sentimento da perda de pessoas da minha família, o meu pai em 1951; primeiro meu pai, com 

50 anos de idade, e a minha irmã em 1955, com 28 anos de idade. Tendo em vista de estarmos 

tocando aquelas marchas fúnebres – eu toquei na Santa Cecília antes de ir pro quartel – e 

sempre sentindo aquela beleza das composições, das marchas, aí me veio aquela inspiração de 

escrever uma marcha. Embora não fosse, e nem sou compositor, e eu fiz aquela marcha 

Saudades em 1957. 
174 

Atualmente, não é possível imaginar uma Semana Santa sem a música das bandas. 

“Seria uma semelhança de enterro. Porque é uma festa que chama atenção. Se não tem a 

banda de música, aquela festa fica como morta. Semana Santa, se não tiver a banda lá na 

frente, não tem nada, o povo cobra”.
175

 Na microrregião de São João, “Semana Santa sem a 
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Fonte: Arquivo da Lira Ceciliana de Prados. 
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 Benigno Parreira, maestro aposentado da Banda de Música do 11º BI Mth - Regimento Tiradentes em 

depoimento concedido ao autor dia 13/04/2003. (grifo meu) 
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 Antônio de Pádua Bernardes, ex-regente da Lira Lagoense, em depoimento concedido ao autor no dia 

30/09/2000. 
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música, vamos falar, é igual a comer goiabada sem queijo, tem que ter os dois”.
176

 À 

exigência do povo, respondem os músicos ao manter, quase inalterado, um repertório fixo no 

calendário da semana Santa. Afinal, como bem observou o regente José Antônio da Costa, 

em se tratando de Semana Santa, a gente sempre procura preservar as tradições da cidade. 

Nosso repertório é sempre repetitivo, pois não temos muitas novidades e atendendo até o povo 

que nos cobra. Se a gente faz alguma coisa num ano, no outro ano praticamente é obrigatório 

repetir o que fez. Se você não fizer, o povo cobra.
177 

O que se nota na atividade artística dos músicos de banda, desde a criação desses 

conjuntos e a constituição dos repertórios, é que “à exigência do povo, respondiam os 

compositores e vice-versa” (LANGE, 1966, p. 78). Participantes do mesmo grupo os maestros 

criaram suas partituras a partir das demandas surgidas da comunidade. Marchas foram 

compostas para serem tocadas em enterros de familiares e amigos, outras para as procissões 

específicas da Semana Santa, como podemos notar nos títulos que lhes eram dadas. 

Os eventos tornaram-se tradicionais, tendo sua repetição garantida ano após ano. Os 

programas das festas, inclusive, em muitas cidades, indicam o dia, o local e a procissão em que 

determinada será tocada pela banda de música. Vive-se atualmente tocando músicas escritas 

em épocas passadas. Pouquíssimos se aventuram na composição de novas marchas, mesmo 

porque, pouco espaço há para incluí-las na programação das festas. Resumindo, não é fácil 

substituir as marchas tradicionais por outras, sejam elas composições novas ou antigas. Certa 

vez ao perguntar ao maestro Adhemar de Campos Neto, regente da Lira Ceciliana de Prados 

sobre a organização da festa e possíveis alterações de repertório na sua programação ele foi 

taxativo: 

eu não vejo porque, pois, as músicas são boas. Já tinha falado anteriormente: as pessoas já 

identificam a procissão com aquela música e até com o local onde ela é executada. Já tem toda 

uma tradição aí. A pessoa vai a um Depósito de Passos [procissão] e é sabido eles esperam que 

seja tocada a Derradeira Homenagem [marcha fúnebre] na saída da procissão. Então não tem 

porque mudar. 
178 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Francisco Curt Lange ao realizar pesquisas afirmou que “Se o Brasil possui hoje uma 

musicalidade a toda prova, falamos do povo, e milhares de músicos capazes, deve isso às suas 
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 Senhor Jairo Assunção Costa, ex-comendador da Irmandade dos Passos em São João, em entrevista 

concedida ao autor em 01/09/2000. 
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 Depoimento concedido por José Antônio da Costa, regente da Banda de Música Santa Cecília ao autor em 

03/05/2013 no Teatro Municipal de São João del-Rei. A banda divide com a Theodoro de Faria e com do 11º 

BIMth as funções na Semana Santa da cidade. A Santa Cecília toca na Rasoura de Dores e na Procissão do 

Encontro. O maestro, em 2013, havia completado 32 anos de direção artística do grupo musical. 
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 Adhemar de Campos Neto em depoimento concedido ao autor em 01/10/2000. 
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bandas, civis e militares”. (LANGE, In: MOURÃO, 1990, p. 176-177) Em Minas Gerais, 

pode-se afirmar que a atividade musical das bandas de música trouxe acentuada animação 

para os lugares. Mesmo os ensaios, revelavam-se um novo centro de atração, sendo 

realizados, por vezes, com a presença de numerosos espectadores, que os aplaudiam 

(PEREIRA, 1979). 

Ante a pouca importância que se dava à autoria da obra, parte considerável das 196 

marchas das bandas de música, listadas neste texto, estão anônimas, sugerindo um trabalho 

musicológico de envergadura os aos que quiserem se dedicar em desvendar os seus 

verdadeiros autores, locais e motivos que motivaram a composição das obras. É preciso 

destacar ainda, o grande silêncio que permeou a ação dos maestros-compositores que poucas 

pistas deixaram sobre suas ações e intenções; por vezes seus nomes aparecem como títulos de 

marchas deixados por copistas. 

Em 1965, encerrado o Concílio Vaticano II, as novas decisões dos padres que 

provocaram mudanças na prática musical litúrgica; seu resultado, no entanto, não dizia 

respeito àquela consumada nas ruas. Os religiosos e a comunidade não permitiram alterações 

substanciais na realização do cerimonial paralitúrgico. Assim, as encenações da paixão e 

morte de cristo permaneceram, garantindo sobrevivência ao repertório fúnebre das bandas. 

Ao longo do tempo, repito, o povo se acostumou a ouvir as marchas fúnebres desses 

conjuntos em dias, lugares e horas marcadas em um calendário divulgado com bastante 

antecedência. A sua alteração gera protestos, reações negativas do público que espera ouvir as 

marchas escolhidas para determinadas cerimônias. É certo dizer que, ao imaginar uma 

procissão, logo vêm, na memória do povo, as músicas que serão ouvidas ao longo do cortejo. 

As marchas fúnebres estão assim, perfeitamente integradas ao cenário, aos sons dos sinos, 

matracas, rezas e cantos que se somam à paisagem sonora criada desses lugares. 

Não se admite em São João del-Rei e nas cidades do seu entorno a realização da festa 

sem o comparecimento das bandas de música a tocar músicas específicas. Concluo que a 

instalação de orquestras ainda no século XVIII, um calendário bem articulado das festas, a 

proximidade das sedes das cidades, a implantação do batalhão do exército em São João del-

Rei, a religiosidade, laços de amizade e de cooperação compreendida entre músicos foram 

determinantes para conferir à região um grau de distinção que se nota na quantidade e ouso 

dizer, na qualidade das marchas fúnebres de que dispõem. 
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Na prática musical percebemos encontros, experiências e vivências partilhadas entre 

os artistas e o povo, todos da mesma comunidade. Como anotou Elmer Corrêa Barbosa, “na 

verdade, o artista criava para a mesma classe social à qual pertencia e com a qual se 

identificava ideologicamente”. (BARBOSA, 1979, p. 45) Rematada esta etapa, posso afirmar 

ser possível entender melhor a sociedade local, zelosa com a realização da festa maior da 

igreja católica, que cuida do seu patrimônio imaterial e não abre mão das músicas adequadas 

para suas cerimônias. 
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RESUMO: 

Franz Curt Lange, musicólogo nascido em Eilenburg, Alemanha, em 1903. Desenvolveu uma trajetória muito 

importante na América Latina. Estabeleceu-se em Montevidéu em 1930, a convite do governo uruguaio, 

dirigindo a seção musical do Instituto de Estudos Superiores do Uruguai. Criador do chamado Americanismo 

musical e do Boletin Latino-americano de Música (1935-1946). Autor de diversos ensaios que tratam da música 

colonial latino-americana, no período de 1944 a 1946, realizou pesquisas em Minas Gerais que forneceram as 

primeiras notícias sobre a produção musical dos séculos XVIII e XIX nas Minas Gerais.  Este artigo consiste 

numa pesquisa sobre o papel desempenhado pela musicologia de Curt Lange na construção de um imaginário 

acerca da produção musical do período colonial das Minas Gerais em especial no contexto de construção das 

políticas patrimoniais no Brasil durante o Estado Novo (1937-1945). Pretende-se analisar a memória presente no 

Acervo Curt Lange a partir da leitura crítica das cartas trocadas entre Curt Lange, Gilberto Freyre, Mário de 

Andrade e Carlos Drummond de Andrade entre os anos de 1930 e 1940. A partir de uma análise conceitual dos 

debates com seus interlocutores pretende-se investigar a perspectiva historiográfica de Curt Lange e de sua 

produção musicológica acerca das particularidades culturais da musica produzida por músicos que atuaram nas 

Minas entre os séculos XVIII e XIX. Dentre os temas que transitam nesta rede de sociabilidades construída por 

Curt Lange com estes intelectuais e que são fundamentais para esta crítica historiográfica, destacam-se: 

publicações de obras musicais e musicológicas, nacionalismo e americanismo musicais, mestiçagem cultural e a 

gênese da construção do conceito de mulatismo musical. 

Palavras-chave: Curt Lange; Arquivo; Musicologia; Musica Colonial. 

INTRODUÇÃO 

Franz Curt Lange, musicólogo nascido em Eilenburg, Alemanha, em 1903, 

desenvolveu uma trajetória muito importante na América Latina. Estabeleceu-se em 

Montevidéu em 1930, a convite do governo uruguaio, dirigindo a seção musical do Instituto 

de Estudos Superiores do Uruguai. Criador do chamado Americanismo musical e do Boletin 

Latino-americano de Música (1935-1946). Autor de diversos ensaios que tratam da música 

colonial latinoamericana. No período de 1944 a 1946, realizou pesquisas em Minas Gerais 
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que forneceram as primeiras notícias sobre a produção musical dos séculos XVIII e XIX na 

região. 

De acordo com Cotta (2005), o arquivo pessoal do musicólogo foi integrado à 

Universidade Federal de Minas Gerais em 1995, surgindo então a denominação Acervo Curt 

Lange. A documentação presente neste acervo registra a vida musical latino-americana ao 

longo de praticamente todo o século vinte e, desta forma, trata-se de uma documentação 

preciosa para a pesquisa musical, bem como para o estudo da musicologia na América Latina. 

Para Henry Rousso (1996, p. 5):  

O acesso aos arquivos, por mais liberal e amplo que seja, nos dá ipso facto a chave do 

passado? Inversamente, a ausência de documentos ou a impossibilidade de acesso a eles nos 

privam realmente de toda forma de conhecimento sobre este ou aquele aspecto da História? 

Acessíveis ou fechados, os arquivos são o sintoma de uma falta, e a tarefa do historiador 

consiste tanto em tentar supri-la, em se inscrever num processo de conhecimento, quanto em 

tentar exprimi-la de maneira inteligível, a fim de reduzir o máximo possível a estranheza do 

passado. 

Sobre as cartas enquanto documentos históricos, podemos dizer que o mapeamento 

desta tipologia de fonte consiste na identificação do volume de cartas endereçadas a cada um 

dos correspondentes e sua distribuição temporal, sua periodicidade e a regularidade das 

trocas, cujos resultados podem ser expressos em gráficos que permitirão visualizar a rede em 

pleno funcionamento. De acordo com Malatian, por meio das cartas pode-se identificar 

as intrincadas redes de relações sociais que reúnem seus autores. Isto é importante, 

particularmente para o caso dos intelectuais, pois envolve sua rede profissional, onde ocorrem 

trocas de livros, opiniões, sentimentos diversos e firmam-se estratégias de atuação entre os 

pares. [...] Pelas cartas trocadas, percebe-se a organização de um grupo em torno de certos 

indivíduos que desempenham papel central a partir de um projeto ou objetivo comum. [...] O 

grupo comporta amizades e ódios, disputas e alianças a que está sujeito. Tais informações 

serão de grande utilidade também para a compreensão da personalidade de um determinado 

autor, da construção da sua obra, da recepção das suas idéias (MALATIAN, 2009, p. 197). 

As cartas são fontes privilegiadas que oferecem uma gama de possibilidades para a 

pesquisa histórica. Estas expressam diversas imagens que os correspondentes fazem de si e do 

destinatário e também ocultam muito destas imagens. Criam um desejo de reciprocidade, pois 

o envio de uma carta deixa explícito, e por muitas vezes implícito, o desejo de resposta. 

Expressam a presença de redes de comunicação entre indivíduos e grupos, de modo que é 

necessário pensar, a partir destas, a construção de redes de sociabilidade por meio das quais os 

correspondentes constroem implícita ou explicitamente aproximações, distanciamentos, 

rupturas, pactos, tensões e afetos. 
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Ao se analisar o nacionalismo musical em relação a outros movimentos modernistas, 

não se deve perder de vista, ademais, as idiossincrasias sociais e culturais dos embates 

construídos nas cartas presentes no Arquivo Curt Lange, pois 

A impressão de pegar desprevenido o autor de uma carta que se destinava unicamente ao seu 

correspondente, o sentimento de violar uma intimidade, garantia de autenticidade, quando não 

de verdade, são às vezes bastante enganadores. Existem correspondências que traem uma 

autoconsciência que não engana ninguém. Existem cartas ou documentos privados cujo autor 

mal disfarça o desejo, talvez inconsciente, de torná-los, o quanto antes, documentos públicos. 

A conservação sistemática da correspondência recebida por um intelectual e às vezes mesmo 

as cópias de algumas de suas próprias cartas [...] sempre me intrigaram (PROCHARSSON, 

1998, p. 2). 

No caso do arquivo particular de Curt Lange, “a conservação de séries inteiras por 

escritores, políticos, artistas e outros nos faz pensar em um ato de memória consciente e 

sondar sua possível interferência sobre a espontaneidade dos escritos” (MALATIAN, 2009, p. 

195). Da mesma forma, a correspondência pessoal pode oferecer também o que Bourdieu 

chamou de “ilusão biográfica”. Sobre esta propriedade da escrita biográfica, Bourdieu afirma 

que “o sujeito e o objeto da biografia (o investigador e o investigado) têm de certa forma o 

mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da existência narrada (e, implicitamente de 

qualquer existência)”
182

. A saber, 

Esta propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em função de uma 

intenção global, certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles conexões para 

lhes dar coerência, como as que implica a sua instituição como causas ou, com mais 

freqüência, como fins, conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, a começar por suas 

disposições de profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar esta criação artificial 

de sentido. (BOURDIEU, 1998, p. 184) 

No mesmo sentido, Ângela de Castro Gomes destaca que toda “escrita sobre si” é 

autorizada e legitimada a partir de uma noção de verdade que se assenta sob a lógica da 

subjetividade. Não é possível por meio da investigação da prática missivista descobrir o que 

realmente ocorreu. É possível, sim, perceber como o texto é uma representação no intuito de 

construir uma identidade que ele quer consolidar (GOMES, 2004, p. 12). 

A correspondência entre Curt Lange, Gilberto Freyre e Mário de Andrade, por 

exemplo, consiste numa documentação inédita oferecida pelo acervo do Arquivo Curt Lange. 

Consta neste arquivo, uma rica documentação para a montagem desta “rede de escuta” e para 

a busca de novos elementos para compreender os significados atribuídos pelo musicólogo às 

complexas questões sociais que envolviam a música colonial mineira. Qual seria o lugar da 

música e, por conseguinte, do trabalho de Curt Lange no contexto de construção das 
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 Para esta discussão sobre a biografia, ver também: ORIEUX, Jean. A arte do Biógrafo. In: ARIÈS, P.; 

DUBY, G.; LADURIE, E. L. R. História e Nova História. Lisboa: Editorial Teorema, 1994, p. 37-49. 
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instituições ligadas à salvaguarda do patrimônio nacional, tal como o Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), revistas especializadas e outras formas de circulação 

de conhecimento em torno do patrimônio entre os anos de 1937 e 1945, em plena ditadura do 

Estado Novo? 

Ponto fundamental diz respeito às relações entre os posicionamento e conceitos 

construídos por Curt Lange e o contexto das políticas de construção do patrimônio nacional 

no Brasil a partir de 1936. São inúmeros os trabalhos acadêmicos que se debruçaram sobre as 

complexas relações entre as políticas patrimoniais dos anos 1930 e 1940 e a construção de 

uma identidade nacional. Raul Lanari aponta que, a criação do Ministério da Educação e 

Saúde, dirigido por Gustavo Capanema entre os anos de 1934 e 1945 e do SPHAN que tinha à 

frente o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, em diálogo com a centralização política 

levada a cabo pela política do Estado Novo (1937-1945), liderado por Getúlio Vargas, são 

eixos centrais que norteiam o debate historiográfico acerca das práticas e discursos sobre o 

patrimônio nacional construídos naquele contexto. Sobre este tema, as relações entre a 

política do Estado e os intelectuais se tornaram elemento de destaque nas análises dos 

historiadores nas ultimas décadas. Estes trabalhos focaram, em especial, no estudo de um 

olhar sobre o patrimônio denominado como “pedra e cal” (LANARI, 2018). 

Neste sentido, torna-se necessário apresentar os posicionamentos de Curt Lange em 

seus textos e visualizar seus diálogos com Gilberto Freyre e Carlos Drummond de Andrade, 

Mário de Andrade, dentre outros. A influência desta rede de sociabilidade desenhada por Curt 

Lange na construção de seu olhar sobre a música colonial em Minas Gerais nos faz 

compreender que além do impacto da obra de Gilberto Freyre na construção da noção de 

mulatismo musical construída por Curt Lange em sua obra, o contexto do Estado Novo bem 

como as políticas patrimoniais às quais o musicólogo deveria se adequar para angariar apoio 

político foram decisivas. Este texto não se pretende responder de forma conclusiva estas 

questões, mas apontar caminhos a partir do levantamento dos problemas e da documentação 

pesquisada, pois o trabalho está em fase inicial de levantamento das fontes. O objetivo é 

estabelecer as bases teóricas e metodológicas para o desenvolvimento de uma pesquisa. 

O MULATISMO MUSICAL: UMA REFLEXÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE A 

CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO MUSICOLÓGICO ACERCA DO 

PATRIMÔNIO MUSICAL 
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Em 1979, Francisco Curt Lange, então diretor do Instituto Interamericano de 

Musicologia, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, com sede em Montevidéu, já 

era reconhecido como uma das mais destacadas personalidades da musicologia no Brasil cujas 

atividades de pesquisa sobre a música mineira do século XVIII e XIX formavam grande parte 

de sua produção musicológica. Neste mesmo ano, Francisco de Assis Andrade, então diretor 

do Arquivo Público Mineiro, destacava a importância do trabalho de Curt Lange para a 

musica brasileira ao 

revelar ao mundo a Musica barroca mineira [...] trazendo o apreço internacional para a música 

barroca mineira e para esquecidos compositores, os quais como apurou o professor Curt 

Lange, com sua indiscutível capacidade julgadora, eram de tal modo imponentes, que muitas 

de suas composições estavam, sem dúvida alguma na mesma paralaxe das composições 

imortais dos gênios compositores musicais do passado – isto é faziam em Minas Gerais, 

escondidos em nossas montanhas, música erudita igual à dos compositores consagrados na 

Música universal (LANGE, 1979, p. 8). 

Tratava-se de um texto de apresentação o trabalho monumental de Curt Lange 

intitulado História da Música na Capitania Geral de Minas Gerais (século XVII). Curt Lange 

destaca no prefácio de sua obra que no começo de sua pesquisa estranhava que nenhum dos 

dedicados à história da música no Brasil chegasse a questionar que mesmo com a presença de 

“templos de elevada categoria externamente e belíssimos interiores de esmerada elaboração 

pictórica e escultural, de nenhuma forma poderia ter faltado música religiosa de similar 

qualidade” (LANGE, 1979, p. 21). 

Esta afirmação do musicólogo toma sentidos históricos quando contextualizada em 

relação à “longa duração”. Dentre estes sentidos, nota-se de modo implícito, uma crítica, à 

valorização do chamado patrimônio de “pedra e cal”. Por isso, torna-se necessária uma 

contextualização. A partir dos anos 1930, a questão da identidade nacional passa a ser um 

elemento central para o governo Vargas. Em julho de 1933, apesar de se configurar um ato 

simbólico, pois este ato não trazia nenhum meio jurídico para proteção, a cidade de Ouro 

Preto é consagrada patrimônio nacional por meio do Decreto nª 22.928. Foi no ano de 1936 

que o ministro Gustavo Capanema, com o apoio de Mário de Andrade preparam a lei de 

proteção a ser enviada ao Congresso Nacional. A primeira medida foi a criação do SPHAN, 

órgão ligado diretamente à pasta Capanema do Ministério da Educação e Saúde. Rodrigo 

Mello Franco de Andrade foi nomeado presidente do órgão que contava com uma equipe de 

intelectuais modernistas: os arquitetos Lucio Costa, Sylvio de Vasconcelos e Oscar Niemayer; 

além dos escritores Manoel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Em 30 de novembro 

1937 o Decreto-Lei nº 25 forneceu a este novo órgão os meios legais para um a política de 
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preservação efetiva; “o tombamento que permitia a prevenção de danos ou demolições dos 

bens tombados e passava a controlar a construção de novas edificações.” (Castriota, 2009, p. 

140). 

É importante destacar que esta política patrimonial da qual faz parte o tombamento da 

cidade de Ouro Preto está calcada numa valorização do elemento artístico e não no valor 

histórico-cultural. A valorização se dava pela ótica do estético. Ignorava-se por completo suas 

características documentais e os diversos componentes como construção cultural socialmente 

constituidos. Neste sentido, pretende-se demonstrar, a partir do cruzamento de tipologias de 

fontes e da compreensão do contexto, como a perspectiva de Curt Lange para a música 

colonial estava ancorada numa visão mais ampla do patrimônio. No texto de Curt Lange, 

citado anteriormente, no qual ele destaca “templos de elevada categoria externamente e 

belíssimos interiores de esmerada elaboração pictórica e escultural”, percebe-se um elemento 

chave acerca dos debates sobre o patrimônio histórico e artístico que remonta as matrizes das 

políticas de patrimônio no Brasil desde sua gênese. Na esteira da valorização da arquitetura 

colonial levada a cabo pela política do SPHAN, o musicólogo buscava angariar fundos e 

apoio político para suas pesquisas relacionadas à produção musical, num contexto complexo 

de uma ditadura que se iniciara em 1937. 

Sobre a perspectiva de Curt Lange acerca da música colonial mineira, Machado Neto, 

ao discutir o conceito de mulatismo musical na obra de Curt Lange, afirma, a partir da 

perspectiva historiográfica de Laura de Melo e Souza que “o elogio da mestiçagem, ou 

melhor, o „culturalismo‟, negou-lhe a visão das profundas negociações entre as várias esferas 

envolvidas na consolidação de uma sociedade aluvial”, onde “as várias camadas não se 

sedimentam, renovando-se sempre” (MACHADO NETO, 2012). Ainda de acordo com o 

autor, 

Porém, esse não foi o único problema de Freyre e, consequentemente, de Curt Lange: 

desconheceu que a elite já era mestiça nos primeiros atos da exploração, ou seja, já existia a 

referência administrativa para os governos de fidalgos portugueses traçarem estratégias de 

controle. Esse fenômeno ainda fervia no caldo de um clero formado na liberdade corrosiva da 

Colônia, desde sempre. Assim, mesmo existindo inúmeras forças que quebravam os 

formalismos, elas não eram capazes de alterar a essência primordial da vassalagem, logo as 

estruturas básicas de autoridade e poder (Machado Neto, 2012). 

Para o autor o mulato não era uma “virtualidade perceptiva” e que por isso não poderia 

corresponder à realidade. Para sustentar seu argumento, além da visita às fontes, utiliza 

interpretes importantes da historiografia sobre a temática colonial. Nas palavras dele, 
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Através de levantamento de testemunhos sobre raça, sabe-se hoje para a região das minas que a 

entidade “mulato” era uma virtualidade perceptiva e poderia não responder à realidade. Como 

diz Russel-Wood, a “identidade ou designação racial de alguém devia muito ao contexto 

local.” Marvin Harris listou mais de quarenta palavras diferentes para descrever alguém 

através da raça. Acrescentou, concluindo, que o problema das “classificações abertamente 

étnicas estavam sujeitas a matrizes morais e a fatores comportamentais”. Assim, um sujeito 

tido como preguiçoso poderia ser taxado como de “cor fula” apenas porque a preguiça era um 

defeito atribuído aos afrodescendentes (MACHADO NETO, 2012). 

Na contramão da interpretação do mencionado autor, Domingos Sávio Lins Brandão 

afirma que 

Observamos que, em Minas Colonial, não foram utilizadas apenas matrizes de música sacra 

barroca e pré-clássica, mas além disso, modelos que remontam ao arcaico moteto modal 

renascentista, ao modo “da prima pratica”, e ainda cantigas modais que podem significar a 

presença de sinais da música negra, indígena e/ou do passado medieval ibérico além de 

elementos que revelam “não-observâncias” a moldes musicais setecentistas europeias. Tais 

indícios, expressão de um intenso processo de mestiçagem cultural, se encontram presentes, 

por exemplo, em obras dos consagrados compositores como Manoel Dias de Oliveira, Emerico 

Lobo de Mesquita e João de Deus de Castro Lobo, bem como nas obras dos desconhecidos 

Manoel Camelo Carlos Jorge Mendonça, Cândido José Soares Gouveia, Moura e Maciota. 

Como exemplo do gosto arcaico citamos, os motetos reunidos no chamado Manuscrito de 

Piranga uma maneira de compor bem próximo ao chamado estilo contra-reformista, que evoca 

a poética do compositor português Francisco Martins (1625-1680), polifonista da Escola de 

Évora. Consideramos ainda as cantigas modais Para superar e Ò filhos, ò filhas, obras 

paralitúgicas, que nos revelam a face de uma religiosidade popular (BRANDÃO, 2012, p. 31-

32). 

Acredita-se neste texto que análise historiográfica dos conceitos deve se pautar numa 

análise que aponta para a historicidade dos termos científicos que são construídos nos textos 

historiográficos e não devem, por isso, ser tratados como equívocos ou como não 

correspondentes a uma “realidade”. O conceito de mulatismo musical faz parte de uma 

construção historiográfica com uma temporalidade própria. Esta temporalidade envolvia os 

posicionamentos de Curt Lange em relação às ciências sociais em especial à obra de Gilberto 

Freyre, mas também envolvia as limitações impostas pela institucionalização das políticas 

patrimoniais num contexto ditatorial do Estado Novo. Os historiadores reescrevem a historia e 

os trabalho ditos mais atuais, na verdade articulam a temporalidade histórica de formas 

diferentes a partir de outros conceitos construídos para pensar o passado. Torna-se necessário, 

portanto pensar a construção historiográfica no seu tempo, para que assim a “interpretação da 

interpretação” se dê de forma mais justa. Desta forma, é na distancia temporal que se percebe 

a historicidade dos conceitos construídos no tempo. Debate que se mostrou e ainda se mostra 

tão caro aos nossos pensadores, seja no campo da historiografia, da literatura e da pouco 

explorada musicologia. 

Neste sentido, para Koselleck (2006), quando o historiador mergulha no passado, 

ultrapassando suas próprias vivências e recordações, conduzido por perguntas, mas também 
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por desejos, esperanças ele trabalha com conceitos ligados às fontes e às categorias científicas 

do conhecimento. Os conceitos e categorias dão inteligibilidade ao passado e podem estar 

associados entre sí, mas não necessariamente. A História dos conceitos mede e estuda esta 

diferença ou a convergência entre os conceitos antigos e as categorias científicas. 

Para Koselleck, as categorias experiência e expectativa como instrumentos de análise 

historiográfica traz a possibilidade de se pensar uma analise do tempo histórico da escrita da 

história, pois pretendem um grau de generalidade que não é oferecido por outros conceitos, 

pois estes já estão presentes nas fontes ou nas narrativas historiográficas, resultado da análise 

dos historiadores. Neste sentido, estas categorias que trabalham com o diálogo entre 

futuro/passado, oferecem instrumentos de análise para pensar os diferentes significados dos 

conceitos utilizados para avaliação do passado, explicitando assim uma noção de tempo 

histórico para a escrita de uma interpretação da História de uma forma mais objetiva. 

Se, de acordo com Koselleck (2006), ao constatarmos que ao refletir sobre os fatos 

estamos relacionando com conceitos, tornou-se impossível, embora ainda se tente com 

frequência, tratar a história sem que se tenha uma ideia precisa das categorias pelas quais ela 

se expressa. A ideia precisa destas categorias passa pela análise dos significados destes 

conceitos que emergem a partir do estudo do lugar do qual fala o autor do texto, bem como de 

sua rede intelectual e do contexto. 

Partindo da definição de objetividade cientifica proposta por Ricoeur, “é objetivo 

aquilo que o pensamento metódico elaborou, colocou em ordem, compreendeu e que por esta 

maneira pode se fazer compreender” (RICOEUR, 1968, p. 23). Para o autor francês, esta 

definição de objetividade é exata em relação a todas as ciências. Porém, de acordo com ele, 

isto não quer dizer que essa objetividade seja a mesma para todas elas. Por exemplo, ao tratar 

da história enquanto campo de conhecimento, o autor afirma que o que se espera do 

historiador é uma “certa qualidade” de subjetividade. Ao dividir a subjetividade entre a boa e 

a má, Ricoeur apresenta a metodologia de pesquisa, o ofício da pesquisa, como o termômetro 

que faria emergir a “boa subjetividade”. A “verdade” para Ricoeur, no campo das ciências 

humanas e em especial da História se daria a partir de uma verdade-ética na perspectiva da 

compreensão do passado articulado por uma rede de leitores que dão legitimidade ao texto. 

Neste mesmo caminho traçado por Koselleck e por Ricoeur para pensar a pesquisa 

histórica de Curt Lange, o objeto de estudo deste texto se concentra por um lado, na 
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construção deste conceito no tempo, e por outro, na interpretação metodológica que sustenta 

eticamente o trabalho de Curt Lange. 

Ao pensar a escrita da história enquanto uma escrita historiográfica, Michel de Certeau 

afirma: 

um texto histórico, um estudo em particular será definido pela relação que estabelece 

com outros contemporâneos, com um „estado da questão, com problemáticas 

exploradas pelo grupo e os pontos estratégicos. Desta forma, o texto historiográfico, 

enquanto produção individual enuncia uma operação que se situa no interior de um 

conjunto de práticas. Cada resultado individual inscreve-se num conjunto cujos 

elementos dependem estreitamente uns dos outros, cuja combinação dinâmica forma, 

num dado momento, a história (DE CERTEAU, 1976, p. 28). 

Com o foco nesta “operação historiográfica” destacada por De Certeau, o papel 

desempenhado pela musicologia de Francisco Curt Lange na construção de um imaginário 

acerca da produção musical do período colonial das Minas Gerais tomam outro sentido. A 

memória presente no Acervo Curt Lange, a leitura crítica das cartas trocadas entre Curt 

Lange, Gilberto Freyre, Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade entre os anos de 

1930 e 1940 para se perceber como se deu a construção do conceito de “mulatismo cultural” 

em meio às relações de força relacionadas às políticas patrimoniais entre os anos 1930 e 1945. 

Raul Amaro de Oliveira Lanari vem lançar luz e trazer novos elementos a este 

contexto ao identificar de forma sofisticada a dinâmica implícita no projeto editorial do 

SPHAN. Por meio de uma metodologia que ao cruzar diferentes tipologias de fontes faz 

emergir diversos significados político-culturais pouco observados pela historiografia, o autor 

nos faz perceber as diversas temporalidades que se articulam nas representações da nação 

construídas pelos intelectuais e pelas instituições. A análise da política editorial, formada pela 

Revista do SPHAN e pelas Publicações do SPHAN explicitam no texto de Lanari diversos 

posicionamentos sobre o patrimônio nacional que remontam o modernismo de 1922 e as 

perspectivas historiográficas de instituições, tais como os Institutos Históricos e Geográficos. 

Porém, estes olhares sobre o patrimônio tomam uma dimensão mais ampliada e complexa 

quando articulados numa rede de sociabilidades que trazem novos sentidos culturais e 

políticos à produção intelectual de uma pluralidade de atores e instituições. A “política 

editorial” é entendida pelo autor de modo amplo e complexo. Ao longo do texto, Raul Lanari, 

revisita as tramas, as tessituras, as aproximações, os distanciamentos, as rupturas, os pactos e 

os diálogos acerca do patrimônio nacional, lança luz sobre a utilização das revistas ligadas ao 

patrimônio e das cartas. As limitações apresentadas pelo trabalho de Curt Lange sobre o 
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patrimônio musical no Brasil não podem ser desvinculadas do contexto de atuação do 

musicólogo a partir dos anos 1930 e 1940 que como já destacado dialogava de forma tensa 

com a centralização ditatorial do Estado Novo (LANARI, 2008). 

É muito significativo destacar que em 1936 a proposta de Mário de Andrade em seu 

anteprojeto para a criação do SPHAN era bastante ampla e tentava proteger a totalidade de 

bens culturais: hábitos, crendices, cantos, lendas, ênfase nos aspectos imateriais da cultura. 

Hábito no sentido de “habilidades”, “ofícios”. Percepção que buscava um relativo equilíbrio 

entre o “popular” e o “erudito”. Mário de Andrade possuía um olhar sobre o patrimônio que 

destacava a necessidade de se perceber a cultura brasileira sem generalizações priorizando as 

diversidades a partir de levantamentos monográficos. 

As relações do Estado Novo e as diversas etnias “formadoras” da identidade nacional 

eram bastante complexas. A busca pela unidade da língua portuguesa, pela padronização do 

ensino, erradicação das minorias linguísticas, étnicas e culturais passaram a ser pauta 

fundamental da centralização autoritária. Não escapou aos ideólogos do Estado Novo o 

“risco” que representava seu anteprojeto principalmente no que se refere à cultura imaterial 

relacionada às etnias, em especial a negros e a indígenas. A construção do conceito de 

“mulatismo musical” não pode ser desvinculada deste contexto de limitação imposta pela 

política. O reducionismo apresentado pelo conceito cunhado por Curt Lange dialoga de forma 

direta com estas limitações. Termômetro desta percepção pode ser observada nas primeiras 

cartas trocadas entre Lange e Mário de Andrade. 

Em carta enviada a Curt Lange em 1938, Mário de Andrade expressava sua 

preocupação com a influência do Estado Novo no seu lugar social e no seu trabalho. Nesse 

momento específico, os dois pesquisadores já tratavam, também, do projeto de Lange para a 

publicação do Boletim Latino Americano de Musicologia dedicado ao Brasil e da viagem do 

musicólogo ao Rio de Janeiro: 

As coisas aqui se transformaram completamente com a mudança política. Nada mais posso 

prometer ou garantir, pois subiu gente do partido oposto e estamos sendo ferozmente 

combatidos. Não vale a pena levantar o problema da publicação agora. Meu destino não é 

político, mas cultural [...] Por enquanto não passo de um funcionário subalterno. Muito 

cordialmente e tristonho. (ACL, 2.2S15.027). 

Carlos Drummond de Andrade se apresentou com um importante mediador entre Curt 

Lange e o governo brasileiro na busca de apoio financeiro e político para seu trabalho acerca 

deste patrimônio musical. Juntamente com a leitura destas fontes, a pesquisa buscou articular 
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a historiografia sobre o tema que trabalhou com o papel social e cultural destes intelectuais 

naquele contexto com as obras musicológicas de Curt Lange. As temáticas presentes nas 

cartas dizem respeito, também, à busca de apoio financeiro e político por parte de Curt Lange 

para a publicação do VI Tomo do Boletin Latino Americano de Música. 

Desenvolvido entre os anos de 1935 e 1946, um dos projetos mais importantes da 

carreira musicológica de Curt Lange consistiu na edição de seis Boletins. Cada um dos seis 

volumes foi dedicado a um país da América.  Para a publicação do Boletim dedicado à música 

brasileira que só se efetivaria em 1946, o ministro Gustavo Capanema obteve uma verba de 

auxílio e nomeou uma comissão de intelectuais ligados ao governo brasileiro. Além de lançar 

luz sobre a trajetória de pesquisa de Curt Lange e sobre sua produção musicológica esta 

pesquisa destaca o papel de Carlos Drummond de Andrade, então secretário da pasta de 

Gustavo Capanema, como um importante interlocutor entre o musicólogo e o Estado Novo na 

tentativa de concretizar seus objetivos ligados ao seu projeto intitulado Americanismo 

Musical. 

Então diretor do Gabinete do Ministro da Saúde e Educação Gustavo Capanema. suas 

cartas trocadas com Curt Lange entre os anos 1941 e 1946 estão diretamente ligadas à busca 

de fundos e apoio político, por parte do musicólogo,  para publicação do referido Boletim, 

como podemos perceber na carta a seguir enviada em 26 de janeiro de 1941: “Não tenho até o 

dia de hoje notícias procedentes do Rio sobre o orçamento do Boletim. Havia encarregado a 

Luiz Cosme para comunicar com você sobre esse particular. Tenho aqui em minhas mãos o 

orçamento para o Suplemento Musical do Tomo VI”. 

Na carta de 16 de junho de 1944 além desta temática, observamos que Curt Lange 

associa a música como parte do patrimônio artístico nacional: 

Estimado amigo, começarei dentro de poucos dias minhas investigações no Arquivo Nacional 

e lhe agradeceria muitíssimo se puder recomentadar para o diretor para não ser atendido como 

forasteiro. Estou seguro de encontrar alí muitas coisas. As Missas de José Maurício Nunes 

Garcia doadas por seu filho ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1853 são as duas 

ultimas obras deste grande vulto da música cultura no Brasil. Estimo que sua publicação possa 

enquadrar as séries do Patrimônio Artístico e eventualmente nas publicações do Instituto 

Nacional de Música. Se trata de dduas obras preciosas, desconhecidas e certamente dignas de 

serem dadas a conhecer no mundo inteiro. 

Ao pensar a correspondência entre Curt Lange e Gilberto Freyre, esta documentação 

inédita é fundamental para a valorização do patrimônio musical, pois atribuiu significados 

históricos à produção musical mineira do século XVIII. Além de analisar a construção 
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conceitual proposta por Curt Lange a partir das complexas redes de sociabilidades construídas 

por ele com o sociólogo Gilberto Freyre bem como com a antropologia de Franz Boas, 

observa-se outros temas recorrentes naquele contexto que permanecem nos debates das 

décadas seguintes. 

Em carta enviada a Gilberto Freyre, em 17 de setembro de 1963, fica evidente a 

questão do regionalismo como elemento significativo para as questões acerca do patrimônio. 

Em seu texto Curt Lange afirma que  

Quando a nossa passagem ao Recife, fiz-lhe breve telegrama lhe anunciando a urgência de 

obter, com sua preciosa ajuda um auxilio permanente da Sociedade de Estudos Históricos 

Pedro II. [...] Se eu aceitasse um chamado de universidades alemãs ou dos EE. UU. ficaria 

totalmente distanciado do Brasil e impossibilitado de continuar. As pesquisas em Portugal 

representam a confirmação de minhas deduções de que no Brasil Colonial houve magnífica 

música e que esta partiu do Recife em direção ao sul. Estou com febre pensando nas coisas que 

devo descobrir para chegar à verdade. [...] Devo iniciar as pesquisas no Recife, mas podem 

aparecer notícias ou elementos pernambucanos nos arquivos portugueses ou em diferentes 

pontos do Brasil. Sempre sustentei que o exercício da musicologia deve ser de caráter regional 

quando se trata de um país tão imenso como o Brasil.  Para pesquisa é necessário muito tempo 

paciência e consciência. 

Em carta escrita em 15 de maio de 1970, Curt Lange em carta escrita a Gilberto Freyre 

afirma que 

Envio-lhe hoje o trabalho sobre o Senado Câmara de Villa Rica que apresenta um aspecto 

parcial, mas muito importante para a História da Música dos nossos geniais mulatos. Até neste 

instante posso afirmar que em nenhuma parte do Brasil, (nem em Portugal), empregou-se o 

sistema de arrematação da música para as festividades oficiais do Senado da Câmara. Achei 

esta documentação nos Livros de Arrematação com os músicos o que deu-me está única 

possibilidade de localizar os músicos, conhecer o instrumental empregado em alguns casos, 

também, em alguns casos, as obras supostamente escritas, porém perdidas para sempre. 

Para Curt Lange, as primeiras peças musicais encontradas, como no caso daquelas de 

autoria de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, davam a impressão de serem de 

compositores portugueses. As questões levantadas pelo musicólogo eram: “Haveria músicos 

capacitados para interpretar esta Antífona e outras obras de qualidade? Onde poderia achar o 

fio da meada, para descobrir uma atividade musical condigna do valor destas composições?” 

(LANGE, 1978, p. 23) 

Entre os anos de 1944-45, ao escarafunchar Livros de Termos, Receita e Despesa, 

Batismo e Óbitos das irmandades no Arquivo Publico Mineiro, e ao analisar obras de José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, Inácio Parreira Neves, Francisco Gomes da Rocha, 

Marcos Coelho Neto, Jerônimo de Souza Lobo e José Rodrigues Domingues de Meireles, o 
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musicólogo concluiria que estes músicos autores destas obras eram brasileiros legítimos, e 

todo movimento musical se achava em mãos de mulatos. 

Sobre o impacto de suas descobertas na historiografia da música brasileira Curt Lange 

afirmava que “Pedir Informação para os historiadores mineiros era tarefa inútil [...] Eduardo 

Frieiro se escandalizou não pouco quando, já descoberta a atividade musical dos mulatos, 

considerava minha tese do mulatismo musical mineiro” (LANGE, 1979, p. 23). 

Para problematizar, do ponto de vista historiográfico a presença do conceito de 

“mulatismo musical” e de seus significados na obra de Curt Lange, é necessário destacar que 

as questões relacionadas à mestiçagem no Brasil, pensadas numa perspectiva cientifica e 

moderna, têm uma história bem mais remota, envolvendo todo um debate que já está presente 

desde fins do século XIX. “A discussão em torno da mestiçagem que antecede o modernismo, 

já estava presente, no século XIX, na produção de intelectuais como Silvio Romero, e 

prossegue no século XX com Graça Aranha, Gilberto Freyre” (TRAVASSOS, 2000, p. 18). 

De acordo com Schwarcz (1993), em fins do século XIX e início do século XX, o 

Brasil era visto como um caso raro de mistura de raças.  Vários intelectuais e teóricos sociais 

afirmavam a impossibilidade do progresso de uma sociedade miscigenada como a brasileira. 

Os problemas do Brasil seriam resolvidos mediante um “branqueamento progressivo” da 

população. Para Guérios (2005), e Reis (2000), a partir da década de 1930, a tese do 

branqueamento cede lugar à busca de um sistema educacional que teria como objetivo o 

equilíbrio social. Reapareciam vários estudos sobre a formação do caráter nacional brasileiro, 

como Raízes do Brasil e Casa Grande & Senzala. 

Gilberto Freyre e os intelectuais começaram a partilhar a crença de que, através da educação e 

da formação das mentes, a sociedade poderia ser remodelada e redefinida de uma maneira mais 

positiva (GUÉRIOS, 2005, p. 17). 

Neste mesmo contexto é significativo pensar a perspectiva de Mário de Andrade que 

era um otimista com relação à mestiçagem. Ao fazer uma comparação entre o pensamento de 

Mário de Andrade e Silvio Romero, Santos (2004) afirma que “Mário inspirou-se na teoria da 

mestiçagem de Romero, mas dela aboliu o pessimismo quanto às possibilidades de uma 

civilização do mestiço nos trópicos – arianismo que desejava o branqueamento progressivo do 

povo brasileiro.” O autor ainda acrescenta que o “deslocamento significativo do pensamento 

andradiano sobre as ideias de Romero reside no deslocamento do conceito de raça pelo de 

cultura. Mesmo quando usa raça, opera como cultura” (SANTOS, 2004, p. 17). 
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As matrizes do pensamento sobre a música brasileira estão relacionadas às ideias 

vinculadas ao século XIX e início do XX, e a um contexto de fundação da nação brasileira 

caracterizada pela presença hegemônica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

fundado em 1838, e pela entrada das ideias raciais. O Brasil, como um caso único de 

miscigenação, deveria por um processo de depuração das raças, ser um dia “branco” e 

“civilizado”, a miscigenação explicaria este suposto atraso do Brasil em relação à Europa. 

A partir dos anos 1930, a hegemonia deste pensamento e do papel do Instituto 

Histórico e Geográfico cede lugar aos trabalhos voltados para outra perspectiva. O marco para 

a construção de uma versão otimista da mestiçagem é regularmente atribuído à publicação de 

Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre em 1933. A partir da concepção de seu professor, 

Franz Boas, o sociólogo pernambucano propôs um conceito de cultura que questiona os 

pressupostos evolucionismo cultural. A saber: a crença em uma única trajetória linear e 

evolutiva para a cultura. Em seu artigo intitulado As limitações do Método Comparativo em 

Antropologia, Franz Boas (2004), ao assumir a presença de similaridades entre povos 

diferentes, destacava a necessidade de uma pesquisa para busca das origens destas 

similaridades que não necessariamente fariam parte de uma mesma matriz, mas que 

apontavam para o inicio da pesquisa sobre estas diferenças. 

A afinidade linguística com o antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos bem 

como os diálogos com Gilberto Freyre aproximaram Lange (1935) desta versão anti-

evolucionista e positiva da mestiçagem que influenciou diretamente seus trabalhos 

musicológicos. Influência esta, explícita em textos como “Arte musical latinoamericano, raza 

y asimilación”, presente no Boletín Latinoamericano de Música, publicado em Montevideo 

em 1935. Porém, a mestiçagem “harmoniosa” proposta por Freyre não pode ser colocada 

como a única influência para a construção de um conceito generalizador proposto por Curt 

Lange. Além, disto, as relações entre a musicologia de Curt Lange e o debate acerca das 

políticas patrimoniais no Brasil entre os anos 1930 e 1940 ainda não foram estudadas. Este 

estudo consiste num caminho fecundo para a compreensão sobre o olhar lançado por Curt 

Lange para a música colonial no Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de uma análise conceitual dos debates com seus interlocutores pretende-se 

numa pesquisa mais ampla investigar a perspectiva historiográfica de Curt Lange e de sua 

produção musicológica acerca das particularidades culturais da musica produzida por músicos 
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que atuaram nas Minas entre os séculos XVIII e XIX. Dentre os temas que transitam nesta 

rede de sociabilidades construída por Curt Lange com estes intelectuais e que são 

fundamentais para esta crítica historiográfica, destacam-se: publicações de obras musicais e 

musicológicas, nacionalismo e americanismo musicais, mestiçagem cultural e a gênese da 

construção do conceito de mulatismo musical. 

A hipótese aqui levantada é a de que por um lado, a leitura de Curt Lange sobre o 

mulatismo está diretamente influenciada por Gilberto Freyre, juntamente com o auxílio das 

redes de sociabilidade de Carlos Drummond, mas, por outro, ao contexto político e cultural 

ligado ao momento de criação das políticas de proteção do patrimônio histórico e artístico nos 

anos 1930 e 1940, em especial às tensões que envolviam a política autoritária, centralizadora 

e generalista do Estado Novo. É neste contexto que o referido conceito toma seus sentidos 

históricos. 

A perspectiva de Curt Lange bem como a de Freyre não pode ser vista apenas como 

uma versão equivocada e que não leva em conta as tensões do processo de colonização. Ao 

trazer historicidade dos conceitos, a historiografia atual destaca as subjetividades por meio das 

quais os modernismos no Brasil estabeleceram diferentes discursos que expressavam 

diferentes leituras da nacionalidade e manifestam a necessidade de se perceber a centralização 

nacionalista como uma construção arquitetada pelos próprios atores e que possuía como pano 

de fundo uma tensa relação entre cultura e política. (ARCANJO, 2012a; GOMES, A. C. 1999; 

VELLOSO, 2011). 
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O ENSINO E A TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO MUSICAL SETECENTISTA 

NO DISTRITO DIAMANTINO: PESQUISAS, REPERCUSSÃO E RECEPTIVIDADE 

DOS ESTUDOS DE CURT LANGE 

Rachel Tupynambá de Ulhôa
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RESUMO: 

Enquadrado numa pesquisa maior que pretende abarcar um levantamento e análise documental dos possíveis 

registros, mesmo que indiretos, das práticas didático-musicais no período colonial mineiro (1710 a 1810) no 

Distrito Diamantino, este trabalho tem como objetivo compreender e discutir as pesquisas realizadas por 

Francisco Curt Lange (1903-1997) neste campo, iniciando um processo de estudo e análise da sua produção 

bibliográfica comparada com a produção coetânea, avaliando a receptividade deste tema nos trabalhos gerados 

subsequentemente pelos musicólogos dedicados a pesquisa nas Minas Gerais setecentista. Dividimos o texto em 

duas partes: uma parte documental relativa à pesquisa no Acervo Curt Lange pertencente à UFMG, 

principalmente através da série 10- Documentos de pesquisa do musicólogo teuto-uruguaio; e uma segunda parte 

complementar de ênfase bibliográfica, para analisar a repercussão dos estudos realizados, em consonância e em 

contraponto com a produção do próprio Curt Lange. Diante da vasta documentação e da produção bibliográfica 

encontrada, em seus aspectos teóricos no contexto das diferentes perspectivas historiográficas, este trabalho 

pretende destacar, numa abordagem preliminar tanto a documentação do Acervo quanto na produção 

bibliográfica disponível, as lacunas ainda não elucidadas sobre a música e os músicos que direcionem para a 

compreensão do ensino e a transmissão do conhecimento musical setecentista no Distrito Diamantino. 

Palavras-chave: Música Colonial Mineira; Acervo Curt Lange-UFMG; ensino e transmissão; conhecimento 

musical. 

INTRODUÇÃO 

Tendo como norte o objetivo de elucidar as práticas didático-musicais utilizadas nas 

localidades integrantes do Distrito Diamantino no período colonial mineiro (1710 a 1810), 

que têm como uma das principais localidades as cidades de Diamantina e do Serro, tomamos 

como ponto de partida o trabalho de Francisco Curt Lange (1903-1997), como eixo de 

pesquisa para nossas análises em duas frentes: uma documental e outra bibliográfica. 

Demos início à pesquisa documental no Acervo Curt Lange da Universidade Federal 

de Minas Gerais (ACL-UFMG), tomando contato com um volume de material surpreendente, 

composto por treze séries, a saber: 

1. Coleção Bibliográfica; 
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2. Correspondência; 

3. Vida; 

4. Partituras; 

5. Instrumentos musicais; 

6. Instrumentos de trabalho; 

7. Registro audiovisuais; 

8. Iconografia; 

9. Documentos raros; 

10. Documentos de pesquisa; 

11. Catálogo, programa e similares; 

12. Homenagens; 

13. Lembranças. 

Salientado o caráter inicial da pesquisa, percebemos que algumas das publicações de 

Curt Lange (LANGE 1979; 1982), estão literalmente ancoradas pelos documentos 

pertencentes ao acervo que atualmente constituem a série 10- Documentos de Pesquisa. Ficou 

para nós também evidente, nessa primeira incursão, que o musicólogo não esgotou o 

tratamento das informações por ele obtidas no decorrer de sua trajetória de recolhimento da 

documentação dos arquivos de igrejas, irmandades e ordens terceiras. 

Por meio do levantamento e análise das investigações realizadas por Francisco Curt 

Lange, cuja documentação compõe a referida série, buscamos relacioná-los com a 

receptividade dos seus estudos nos trabalhos gerados subsequentemente, que visem 

compreender os processos de ensino e transmissão do conhecimento musical setecentista no 

Distrito Diamantino. Neste âmbito, dividimos o texto em duas partes: uma sessão documental 

onde apresentamos, de forma ainda exploratória, a pesquisa realizada no ACL-UFMG e, uma 

segunda sessão, onde inter-relacionamos particularmente o livro História da Música nas 

Irmandades de Vila Rica - Freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto (LANGE, 

1979), por esse representar um dos frutos diretos das pesquisas realizadas por Francisco Curt 

Lange. Complementarmente, é apresentada uma breve exposição de ênfase bibliográfica para 

analisar a repercussão dos estudos realizados sobre este tema específico, e seu estado da arte, 

em contraponto com a produção do próprio Curt Lange, cujo levantamento discorram sobre as 

práticas didático-musicais correlatas às descrições, análises e pesquisas realizadas. 
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O ACERVO CURT LANGE UFMG (ACL-UFMG) 

A série 10- Documentos de Pesquisa do ACL-UFMG é constituída por dez subitens, 

composta por diversas temáticas “produzidos ou acumulados em função das pesquisas de Curt 

Lange” (COTTA, 2005, p. 71) como: bibliografia, Miscelânea, estudos e transcrições, Artigos 

e originais recebidos de pesquisadores, transcrições e edições de obras musicais, Domenico 

Zipoli, Originais e Avulsos de Curt Lage, inventários, excertos musicais e recortes de 

imprensa. Neste âmbito, esta pesquisa focou particularmente na subsérie 10.3- Estudos e 

Transcrições, que compila várias anotações das suas investigações e reproduções do seu 

trabalho de pesquisa realizado em arquivos históricos. Essa subsérie é composta por quarenta 

e três dossiês, quarenta e oito títulos, correspondentes a oitocentos e cinquenta e oito 

documentos. Desses, encontramos uma estreita correlação entre os documentos integrantes da 

subsérie e as referidas publicações de Curt Lange. 

Tendo como título Arraial do Tejuco ∕ Serro, os quarenta e oito documentos, 

distribuídos em 183 folhas estão cuidadosamente organizados, um a um, acondicionados em 

papel não ácido, identificados e acondicionados em caixas também identificadas e de fácil 

acesso pela sua organização, cuja descrição consta como “notas e transcrições de documentos 

relacionados às pesquisas de Curt Lange sobre a música na Capitania Geral de Minas Gerais, 

especialmente sobre Diamantina e Serro” (ACL–UFMG, BRUFMGBUCL 10.3.35, 1997). 

Também a título de exemplo, verificamos que nesse conjunto encontram-se, além de 

dez folhas com a transcrição de trechos da viagem de Spix e Martius com o título de Viagem 

pelo Brasil, vários documentos do Arraial de Tejuco (atual Diamantina), referentes à 

transcrição de lançamentos dos Livros de Despesas da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo, da Irmandade do Santíssimo Sacramento estabelecida na Igreja de Santo 

Antônio, e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, assim como de partituras 

copiadas pelo próprio Francisco Curt Lange do compositor mineiro José Joaquim Lobo de 

Mesquita (1746-1805). 

Destacamos que, no decorrer de toda a série, encontram-se vários “rascunhos” ou 

“notas” deste musicólogo para os livros História da Música nas Irmandades de Vila Rica 

freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto e História da Música na Vila do Príncipe 

do Serro Frio e Arraial do Tejuco que foram transcritas e serviram de base às suas 

publicações futuras (LANGE 1979; 1982). Curt Lange selecionou cuidadosamente as 
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informações que desejava para ilustrar as suas considerações dos livros de registros das 

irmandades, citando a fonte e a data, o que nos permite realizar um estudo crítico do conteúdo 

dos documentos. 

Consideraremos, neste trabalho, especificamente o contexto de Vila Rica (atual Ouro 

Preto, Minas Gerais), publicação de Curt Lange de 1979, tendo em vista que sua introdução é 

constituída por considerações gerais sobre a estrutura e funcionamento das irmandades e 

corporações musicais na Minas setecentista. Damos destaque ao conjunto das publicações 

que, segundo o autor, faria parte de sua futura coleção com o título de História da Música na 

Capitania de Minas Gerais, considerada, por esse, a maior coletânea produzida “nos últimos 

150 anos na História da Musicologia Universal” (LANGE, 1979, p. 25). A introdução 

redigida por Curt Lange previa abarcar a publicação da totalidade da coleção pretendida para 

esse projeto de pesquisa que, como salientado pelo próprio autor foi “fruto de muito trabalho 

ao qual deve somar-se a penosa restauração de umas 20 partituras daquele período, reunidas 

na Monumenta Musicae Brasiliae” (LANGE, 1979, p. 28), onde enumera a relação de 

volumes que pretendia publicar como registro das suas pesquisas: 

Volume I: História da Música na Capitania Geral das Minas Gerais (Século XVIII) A 

Música nas Irmandades de Vila Rica - Ouro Preto (Freguesia de Nossa Senhora do Pilar): 

[1] Irmandade Santíssimo Sacramento, [2] Irmandade Santo Antônio, [3] Irmandade de 

Nossa Senhora do Pilar, [4] Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas, [5] Irmandade do 

Senhor Bom Jesus dos Passos, [6] Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, 

[7] Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, [8] Irmandade de Nossa Senhora 

das Mercês (Mercês de Cima), [9] Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula; Volume 

II: Irmandade de São José dos Homens Pardos; Volume III: Irmandade de Santa Cecília 

(Segunda época); Volume IV: Antônio Dias (Freguesia de Nossa Senhora da Conceição: 

[1] Irmandade de Nossa Senhora da Conceição [2] Irmandade de Nossa Senhora da Boa 

Morte [3] Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz de Padre 

Faria; [4] Irmandade das Mercês do Bom Jesus dos Perdões (Mercês de Baixo), [5] Ordem 

Terceira de São Francisco; Volume V: As obrigações e Arrematações de Música pelo 

Senado da Câmara de Vila Rica; Volume VI: A ópera em Vila Rica. A música militar. A 

música dos Festejos Reais e Procissões. Documentação musical avulsa; Volume VII: A 

música nos Arredores de Vila Rica: Mariana, Cachoeira do Campo, Congonhas do Campo, 

Casa Branca, Sabará e Caeté. A música nas Vilas distantes: Pitangui, Campanha e Serro. As 

danças públicas coletivas e as danças dramáticas das Corporações de Ofício em Minas 

Gerais; Os Vissungos (Chapada do Norte); Volume VIII: História da Música no Arraial do 

Tejuco; Volume IX: Os Compositores durante o período colonial em Minas Gerais. Estudo 

analítico dos compositores José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, Inácio Parreira Neves, 

Francisco Gomes da Rocha, Marcos Coelho Neto, Jerônimo de Soares Lobo e José 

Rodrigues Domingues de Meirelles; Volume X: Index e referências biográficas completas 

dos Professores da Arte da Música da Capitania Geral de Minas Gerais. Assinaturas 

originais de músicos e compositores. A história das Bandas de Minas Gerais. Incursões na 

atividade musical durante o século XIX. (Lange, 1979, p. 25 e 26
185

). 

                                                           
185

 Segundo Paulo Castagna (2008), Jose da Veiga de Oliveira - no Suplemento Cultural, São Paulo, ano 03, n.º 

150, de 16 de setembro de 1979 - registra, que quer seja em forma de livro ou em forma de artigos, dos dez 

volumes planejados por Curt Lange, somente seis foram publicados, sendo esses: [1] Volume I: História da 
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PERSPECTIVAS E ABORDAGENS NA CONSTITUIÇÃO DAS CORPORAÇÕES 

MUSICAIS MINEIRAS 

As Irmandades religiosas e Ordens Terceiras, as Corporações musicais criadas no 

setecentos mineiro, bem como a defesa do “mulatismo musical” nas práticas musicais do 

período, são temáticas recorrentes nos estudos sobre a música erudita realizados por Francisco 

Curt Lange. Encontramos nas pesquisas deste musicólogo, uma fonte pioneira de informações 

sobre o período, mas também de questionamentos instigantes, do próprio pesquisador, que 

ainda suscitam reflexão e pesquisa na atualidade para encontrarmos respostas sobre a 

construção do conhecimento musical no Distrito Diamantino. 

Lange enfatiza que na formação da sociedade colonial mineira, na medida em que 

foram sendo criadas as vilas e povoados, tanto a “gente branca” como “dos povoados de cor 

[...], negros nativos da África, os pretos crioulos já nascidos no Brasil e os mulatos ou pardos” 

(LANGE, 1979, p. 17), procuravam reunir-se em irmandades para proteger-se 

reciprocamente. A proibição do estabelecimento do clero regular na capitania das Minas 

Gerais fez, segundo a análise do musicólogo, com que as irmandades e congregações fossem 

entidades criadas e geridas por seus próprios membros. 

Os livros de receita e despesas e de recibo foram, e são importantes fontes de 

informações sobre a rotina e as atividades realizadas pelas Irmandades de leigos no período 

colonial. Esses, os livros das Irmandades, permitem levantar as atividades desenvolvidas por 

cada organização, sendo que precipuamente, a contratação e remuneração dos músicos para os 

rituais litúrgicos é largamente encontrada. Lange (1979) enfatiza que é possível, por meio 

desses obter um panorama mais amplo sobre a atividade e atuação dos músicos e do regente 

que, obrigatoriamente, tinham os valores descritos, apesar de na sua maioria, os tesoureiros 

das irmandades, incorporarem as despesas com a música do evento em uma soma global, 

atribuírem os ganhos somente ao nome do regente da corporação musical contratada. 

Neste conjunto, destaca-se que as corporações de músicos eram também chamadas, no 

período, de partido e o regente partidista, sendo comum dizer partido de música anual. 

                                                                                                                                                                                     
Música nas Irmandades de Villa Rica: Freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto; [2] Volume II: 

Irmandade de São José dos Homens Pardos ou Bem casados; [3] Volume IV: Senado da Câmara [de Vila Rica 

no século XVIII] e os serviços de música religiosos [4] Volume V: História da Música de Vila Rica: Freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias [5] Volume VII [conteúdo parcial]: As danças públicas 

coletivas e as danças dramáticas das Corporações de Ofício em Minas Gerais; [6] Volume VIII: História da 

Música na Vila do Príncipe do Serro Frio e no Arraial do Tejuco (CASTAGNA, 2008, p. 36 e 37). 
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Citando Francisco Curt Lange, “um autor da música”, no livro de receitas e despesas, “não se 

trata de um compositor de determinada obra, senão de um regente encarregado do fazer 

musical” (LANGE, 1979, p. 52). 

Registrando a sua compreensão e análise dos documentos por ele encontrados, Curt 

Lange salienta que, diferentemente dos sindicatos atuais, as irmandades e mais tarde as ordens 

religiosas preocupavam-se apenas com o “bem estar material” dos seus associados, cujas 

organizações fechadas “obedeciam, em primeiro lugar, ao culto religioso de forma rigorosa 

[...] proteção de seus membros, à ética na sua conduta e ao cuidado dos enfermos, velhos e 

Irmãos pobres” (LANGE, 1979, p. 17). 

Francisco Curt Lange, no contexto do pensamento musicológico de sua época, chega à 

conclusão que no período colonial mineiro, ocorreu uma rápida “evolução da arte sonora”, um 

“fato profissional cooperativo” que tinha nas corporações dos professores da arte da música o 

seu protótipo, ou modelo original, baseado na iniciativa privada e só raramente na clerical ou 

oficial. Fato esse que Curt Lange realça como “de grande importância para o livre 

florescimento artístico musical e para a natural competição entre as respectivas corporações 

de músicos” (LANGE, 1979, p. 36). 

Geralmente, um mesmo regente e seu grupo de músicos, ficava à frente de uma 

corporação sendo substituído por motivo de idade ou doença, sendo que era uma prática de 

reconhecimento o regente recomendar o seu sucessor. Entretanto, segundo Lange, a grande 

competição, que dispensava a rivalidade, entre as corporações não impediu a incorporação e 

troca de membros de uma corporação por outra, ou a prestação de serviços de músicos de 

destaque que não tinham cláusulas de exclusividade com a corporação de origem (LANGE, 

1979, p. 44). 

Preservando um costume vindo da Europa, uma corporação de músicos tinha um 

regente, também instrumentista ou cantor, como coordenador das suas práticas musicais. 

Quando uma corporação ou agrupamento musical não possuía uma sede própria, a casa do 

regente era o local de ensaios, onde seus integrantes tinham parte da sua formação musical e 

se preparavam para as respectivas apresentações. 

Nas sedes próprias ou na casa do seu regente, provenientes dos arquivos musicais de 

cada corporação musical, eram guardados e constantemente reabastecidos com novas obras 
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musicais, o acervo de cada organização. Baseada no princípio das corporações oficiais de arte, 

tendo como princípio a imposição aos seus membros de “[...] uma disciplina rigorosa, tanto 

religiosa como na ética profissional e na assistência aos irmãos, diferentemente das 

congregações europeias que tinha no rei como protetor perpétuo” (LANGE, 1979, p. 37), as 

irmandades e congregações, em Minas Gerais, eram entidades criadas e geridas por seus 

próprios membros, uma vez que houve a proibição do estabelecimento do clero regular na 

capitania. 

Nos já citados livros de despesas e receitas colecionados por Curt Lange, é possível 

constatar que cada corporação trabalhava com seus familiares, filhos e parentes, sendo que o 

estado pagava uma subvenção pelos “enjeitados e expostos”, podendo ser verificada, ainda, o 

“aluguel” de escravos com habilidades musicais para as procissões e festas religiosas. O autor 

destaca, em seu texto, a versatilidade vocal e instrumental dos músicos mineiros: “Temos 

descoberto casos em que um músico atuava tanto como cantor, como organista, flautista, 

rabeca, rabecão ou trompista, e podemos estar seguros de que em cada uma destas atividades 

deve ter sido muito capaz” (LANGE, 1979, p. 41-46). Infelizmente sem a colocação de dados 

mais detalhados que situem a fonte específica, Lange afirma que “não foram somente os 

tratados de teoria e composição que proporcionaram o ensino correto, mais importante ainda, 

foi a prática musical” (LANGE, 1979, p. 42). 

O convênio ou ajuste era o documento utilizado pelas Irmandades ou Ordens 

Terceiras, para a formalização da prestação de serviços de sua respectiva corporação de 

professores “da arte da música” que, contudo, podia muitas vezes ser um acordo 

exclusivamente verbal. Geralmente assinado antes da primeira apresentação pelo regente, 

geralmente tinha validade de um ano. Contudo, um mesmo documento norteava anos de 

prestação de serviços musicais por parte das corporações, desde que nesse período não 

ocorresse nenhuma desavença entre as partes. Lange destaca que encontrou em vários 

convênios e acórdãos celebrados, a exigência que os músicos contratados deveriam “ser os 

melhores do país” (LANGE, 1979, p. 40). 

Todavia, quando se tratava de vínculo de prestação de serviços com o Senado da 

Câmara, as exigências, aparentemente, eram mais rigorosas: utilizava-se o sistema das 

arrematações ou leilões públicos das músicas que seriam utilizados no calendário das 

festividades previamente planejadas. A corporação vencedora era aquela que apresentasse os 
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valores inferiores para a prestação dos serviços musicais. Era exigido, ainda, que os regentes 

relacionassem o nome dos integrantes da corporação, das suas vozes e ou instrumentos, sendo 

o regente responsável pela assinatura do termo. Uma fiança, com um amigo do regente 

deveria ser apresentada, sendo exigida para eventuais imprevistos durante o ano (LANGE, 

1979, p. 45). 

Curt Lange refere-se que com frequência encontrou nos Livros das Irmandades na 

antiga Ouro Preto, o registro de patentes militares vinculadas a “professores da arte da música 

de Vila Rica” (LANGE, 1979, p. 14), verificado na profusão de apontamentos encontrados, 

concluiu que no Brasil da época do ouro e dos diamantes, um grande esforço de formação de 

músicos foi necessária para o atendimento musical aos ritos religiosos de uma grande 

profusão de matrizes e capelas construídas no período (LANGE, 1979, p. 15). 

No contexto musicológico brasileiro, Curt Lange defende assim a tese da existência de 

um “mulatismo musical mineiro” responsável pela produção musical de “alta cultura” após 

descoberto o ouro e os diamantes nas Minas Gerais. Enfatizando que diante do dinamismo da 

economia e consequente “excedente da produção” que enriqueceu os brancos, foi dado ao 

mulato de “boa índole e de vida imaculada”, a possibilidade de atuar com as atividades 

manufatureiras e com a “arte dos sons”. Isso foi possível tendo em vista que o deslocamento e 

a permanência, dos brancos portugueses ou brasileiros, para as localidades mineiras 

produtoras de ouro ou de diamante se dava com a intenção de “[...] ficar rico em um menor 

tempo possível” (LANGE, 1979, p. 16). 

Encontramos na dissertação de mestrado de Aldo Luíz Leoni (2007), Os que vivem da 

Arte da Música – Vila Rica, século XVIII, uma avaliação do volume I (1979) da Coleção 

História da Música na Capitania Geral das Minas Gerais. Considera esse autor que Curt Lange 

(1979), nesse volume, apresenta muito mais uma “compilação de notícias e documentos sobre 

a atividade musical” (Leoni, 2007, p.40), do que uma história no seu sentido stricto. Não há 

dúvida para esse autor, que o mérito desse livro está no fato de que as afirmações nele 

contidas estão ancoradas em uma larga documentação oriundas das Igrejas, Senados da 

Câmara e Tropas militares. 

Apesar de salientar que o interesse do musicólogo Teuto-uruguaio, ao tratar a 

documentação por ele encontrada, está em reforçar a originalidade da sua teoria da 

predominância de um “mulatismo musical” nesse período, Aldo Leone (2007) considera que 
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Curt Lange, imprime uma grande contribuição para a musicologia brasileira. Esta se dá na 

medida em que, suas investigações oportunizaram a redução do foco de interesse das 

pesquisas musicológicas em voga até então no Brasil, de busca de uma identidade nacional da 

música colonial, para localidades, personalidades e composições musicais específicas, o que 

possibilitou o alargamento da existência de uma cultura musical no Brasil, para além da 

chegada da família real em 1808. Curt Lange promoveu, segundo o autor, uma regionalização 

de enfoque das pesquisas musicológicas brasileiras, que possibilitou “dar uma certa 

organicidade à visão que se tinha da música colonial” (LEONI, 2007, p. 40), bem como de 

promover uma delimitação da atividade musical profissional, desse período, de forma mais 

cuidadosa e específica. 

José Maria Neves (1997) no Catálogo de Obras – Música Sacra Mineira, assim como 

Curt Lange (1979; 1982) remete ao mulatismo na música, afirmando que os músicos naturais 

das cidades da capitania mineira profissionalizados, eram geralmente mulatos. Para esses, a 

carreira militar ou a atuação como instrumentistas ou cantores profissionais, em um mercado 

bastante efervescente, era a garantia de uma vida financeira confortável e de plena realização 

profissional, caso se tornassem mestres em seu ofício: “todos eram profissionais ciosos do 

valor do que produziam, defendendo seus direitos e zelando pela ética profissional através de 

organismos quase sindicais – as irmandades religiosas específicas” (NEVES, 1997, p. 13). 

Os primeiros mestres que atuaram em Minas Gerais provavelmente eram músicos 

oriundos de outras partes da colônia brasileira onde a profissão de músico já se encontrava 

estruturada (Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro ou São Paulo). Interpretando os 

relatos encontrados do período, José Maria Neves, chega a conclusão, que os músicos da 

época possuíam uma boa formação, sendo bons compositores, professores e líderes, eram 

“capazes de obter excelentes resultados em trabalho rápido, a julgar pelos muitos relatos que 

mencionam a qualidade da música e da interpretação, sempre comparada ao que se fazia na 

metrópole. (NEVES, 1997, p. 13). 

O elevado nível de alfabetização dos músicos mulatos setecentistas, sua “magnífica 

caligrafia”, e a grande familiaridade com o latim verificada nas cópias de partes musicais 

realizadas por esses, foi um dos aspectos que prevaleceu no decurso da pesquisa de Curt 

Lange, que dedicava uma atenção especial e esse tema, exaltando a capacidade e interesse dos 

músicos mineiros no contexto internacional. 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

346 

Entre os músicos de Minas Gerais, o que mais chama a atenção é a sua total identificação com 

os textos litúrgicos, não apenas o conhecimento e interpretação destes, mas também o grande 

respeito pela prosódia, até a compenetração do espírito das frases e do texto inteiro de cada 

trecho. (LANGE, 1979, p. 32-33). 

Remetendo-se à perspectiva de Curt Lange refletida na pesquisa e publicações a 

respeito da importância das Corporações para as práticas musicais do século XVIII e XIX, e 

mais ainda para a preservação dessas práticas musicais e dos acervos de música sacra dos 

setecentos, José Maria Neves (1997), afirma que as corporações musicais tiveram um papel 

crucial no processo de preservação da música sacra mineira, salientando, entretanto, o seu 

caráter prático: a preservação da música no rito litúrgico. A preservação das músicas do 

período colonial mineiro e do seu registro (tanto o fazer, a prática musical, como as partituras 

utilizadas), foi garantida muito mais pela força das corporações que buscavam preservar a 

música para o atendimento ao rito litúrgico e ao calendário religioso de algumas cidades 

mineiras, do que pela “qualidade técnica e estética do que produziram os músicos do passado 

e produziam os do presente” (NEVES, 1997, p. 10). 

Outro aspecto abordado por Curt Lange em seus trabalhos, também tratado por Neves 

(1997) é a questão da organização da vida musical e a profissionalização dos músicos no 

período, que se repercutia no ensino e na transmissão do conhecimento musical no período. 

Salienta que apesar dos documentos disponíveis não trazerem informações explícitas sobre a 

origem dos primeiros músicos atuantes em Minas Gerais, bem como sobre o processo de 

formação dos músicos natos, de seus colaboradores e posteriormente de seus sucessores, são 

levantadas hipóteses, tais como a vinda de músicos portugueses ou de outras capitanias para 

Minas Gerais. Assim como em outros ofícios considerados manuais, os músicos 

anteriormente vinculados às irmandades dos homens pardos, reuniam-se nas Corporações de 

Santa Cecília, introduzida no Brasil no final do século XVIII. 

Em um movimento inverso à consolidação da relevância do papel das corporações 

musicais para a música sacra mineira, particularmente no século XIX e princípio do XX, José 

Maria Neves (1997) destaca três fatores que impactaram especialmente na organização da 

vida musical das cidades mineiras e na vida profissional de seus músicos: 

1. O declínio da produção aurífera e dos diamantes; 

2. A chegada da corte portuguesa ao Brasil; 
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3. A repercussão das decisões tomadas no Concílio Vaticano II, onde a reforma litúrgica 

repercutiu-se na prática musical, dado o forte movimento de popularização da liturgia 

(Neves, 1997, p. 18).  

Ao longo dessa trajetória, Neves argumenta que as corporações foram gradativamente 

perdendo a sua função de formar profissionais para suprir a demanda musical, especialmente 

para atender ao calendário religioso dessas localidades. A atividade de ensino da música, uma 

tarefa intrínseca à função dos “mestres” das corporações, inicialmente músicos em tempo 

integral e dedicação exclusiva, com o declínio dos recursos para o serviço musical, 

paulatinamente foram relegados à categoria semiprofissional ou amadora. Deixando de ser 

remuneradas as atividades de ensino, os “velhos mestres” passaram a formar novos músicos, 

instrumentistas, cantores e indiretamente compositores, “movidos pelo amor às suas 

corporações musicais, pela necessidade de preencher os quadros de seus grupos e pelo apego 

à tradição musical religiosa” (NEVES, 1997, p. 18-20). 

Considerando as práticas didático-musicais, e que necessariamente o estudo das 

irmandades e das corporações musicais do período se torna incontornável, realizamos um 

recorte nas considerações de Claudio Remião (2004) que afirma que Curt Lange trata as 

irmandades no setecentos somente em seu respectivo papel sócio musical, não discutindo em 

seus trabalhos a relação música e irmandades (REMIÃO, 2004, p. 43). 

As irmandades e confrarias, como se sabe, proporcionaram aos antigos músicos mineiros todo 

um campo para que eles desempenhassem suas atividades, seu “profissionalismo musical”. 

Fundadas e administradas por leigos, já que por proibição da Coroa não poderia haver ordens 

religiosas regulares no território mineiro, as irmandades eram um misto de associação religiosa 

e assistencial, lidavam com amplos recursos materiais e financeiros, provindos da contribuição 

de seus associados, e, através desses, contratavam músicos para seus cultos e festejos anuais 

(REMIÃO, 2004, p. 44). 

Já no artigo de Domingos Sávio Lins Brandão e Raissa Anastásia Melo, A formação 

do campo artístico e musical em Minas barroca (BRANDÃO; MELO, 2010), encontramos 

uma referência indireta às corporações musicais, na medida que discorrem e defendem em seu 

trabalho que na Minas setecentista ocorresse um processo de “mestiçagem cultural” fazendo 

com que os profissionais da música encontrassem “seu modo próprio de organizar e fazer 

música” (BRANDÃO; MELO, 2010, p. 26-27). Consequentemente os autores propõem um 

aprimoramento na periodização estabelecida por Curt Lange em seu texto “A música 

Barroca” (LANGE, 1985 apud BRANDÃO; MELO, 2010). São três os períodos propostos: 
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Período de formação (1700 a 1750), período de transição (1750-1760) e, período de 

consolidação do campo artístico-musical (1760-1810). 

O período de formação do campo artístico-musical da Minas setecentista é para os 

autores uma “reconceptualização” do regime português, o Antigo Regime, não sendo, 

entretanto, uma “transcrição da ordem” mas “um tensionamento da ordem, necessário para a 

própria manutenção da organização social existente em Minas”. O barroco mineiro é, 

portanto, “um jogo, como transgressão consentida e vigiada. Ele transgride toda a intenção 

(econômica) mas sabe-se até quando e porque é transgredido (NEVES apud BRANDÃO; 

MELO, 2010, p. 16). A articulação de diversas culturas “reorganizou formas de 

relacionamento profissional e diletante e, sobretudo, formou uma comunidade de ouvintes ∕ 

espectadores singular” (MONTEIRO apud BRANDÃO; MELO, 2010, p. 16). 

A segunda fase da periodização proposta por Domingos Brandão e Raissa Melo 

(2010), denominada de transição, é marcada pelas tentativas enfáticas da igreja de subordinar 

a produção musical às suas normas, e pela resistência dos músicos em subordinar-se. O marco 

inicial dessa segunda fase é atribuído, pelos autores, ao Bispo de Mariana, Dom Frei Manoel 

da Cruz (1690-1764), que tenta normatizar e sacralizar a música praticada dentro das igrejas e 

nas suas festividades. A igreja tentou se impor de várias formas: designou nominalmente 

integrantes do clero por função musical, instituiu o prévio exame e aprovação das peças 

musicais a serem executadas, providenciou o abastecimento das igrejas mineiras com um 

largo repertório de “cantos gregorianos e peças no melhor estilo orquestral”, uma vez que 

tanto a “letra como as solfas” eram consideradas inadequadas para os momentos litúrgicos dos 

serviços religiosos” (BRANDÃO; MELO, 2010, p. 17-18). 

O terceiro e último período delimitado de 1760 a 1810, denominado de período de 

consolidação do campo artístico-musical da Minas colonial é caracterizado pela instituição 

do Sistema de Arremates da prestação de serviços musicais ao Senado da Câmara, por 

músicos organizados em “companhias de músicos”, agregados em torno de um “mestre”, um 

líder de forma temporária; ou associados em orquestras mais ou menos fixas. A demanda de 

trabalho era o mecanismo de seleção dos agrupamentos musicais. Não era exigida a 

certificação do “mestre” em música, como em outros ofícios, onde um exame era prestado 

“diante de um juiz” do seu ofício para o recebimento desse título (BRANDÃO; MELO, 2010, 

p. 21). 
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Quanto ao aprendizado, relatam os autores, o que de nossa parte será tratado em 

futuras pesquisas em busca de fundamentos para a afirmação, “se fazia de um modo em que 

nada lembra um regime de corporações de ofícios. Não havia um processo de treinamento 

sistemático ou ritualístico” (BRANDÃO; MELO, 2010, p.22-23). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora encontremos uma significativa e sólida produção científica na musicologia, 

que constata que a construção do conhecimento inserida na prática musical dos músicos do 

período estava presente no cotidiano da sociedade colonial mineira, essas não são objeto de 

uma análise mais detalhada. A música colonial do setecentos, tem sido apontada como um dos 

maiores fenômenos sócio musicais da história de Minas Gerais. Apesar das ressalvas ao seu 

método de pesquisa e ao tratamento das informações obtidas, inegavelmente o trabalho de 

Curt Lange é balizador das pesquisas referentes ao período, com as ressalvas das 

considerações dos musicólogos que também se dedicaram aos estudos da música colonial 

mineira. Entretanto, acreditamos que opiniões antagônicas sobre um mesmo fenômeno, ou 

mesmo críticas sobre os caminhos e as escolhas realizadas pelos pesquisadores na efetivação 

do seu trabalho, são inerentes à produção do conhecimento, à liberdade de expressão e, 

particularmente, fruto de um dado contexto sócio político e cultural. 

Um exemplo de ressalvas críticas ao trabalho de Curt Lange é encontrado em Paulo 

Castagna (2008), que ao apontá-lo como “o primeiro autor interessado no passado musical 

brasileiro”, registra que Curt Lange inicia um trabalho de compressão da produção musical 

setecentista em Minas Gerais, investigando o “sistema de contratação de música, por meio da 

coleta e análise da documentação cartorial e religiosa das câmaras, irmandades e ordens 

terceiras” (CASTAGNA, 2008, p. 36). Apesar de reconhecer a importância do legado de Curt 

Lange, salienta que seu trabalho é centrado na “música por ele descoberta”, limitando-se a 

essas o seu entendimento dos significados dos fenômenos com os quais se deparou. 

Considera, ainda, nas suas observações que as análises e, consequentemente, as reflexões do 

teuto-uruguaio, foram marcadas pela tentativa de demonstração e de condução que levassem 

ao reconhecimento do “nível ou da qualidade” de uma “prática musical erudita anterior a José 

Maurício Nunes Garcia (1731-1830). Conclui Paulo Castagna (2008) que a obra de Curt 

Lange possui muito mais um caráter “descritivo do que reflexivo”, pois foram 

desconsideradas em suas análises, os “aspectos ligados ao poder religioso e temporal, à 

liturgia, às condições socioeconômicas e às limitações técnicas envolvidas no processo de 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

350 

recepção, ensino, composição, execução e transmissão” da música religiosa colonial brasileira 

(CASTAGNA, 2008, p. 37-38). 

Por fim, destacamos as considerações de Fábio Henrique Viana (2013), a respeito das 

publicações com o resultado das pesquisas de Curt Lange. Na introdução do seu trabalho, A 

paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais - 1711 a 1822, considera 

que a produção de Curt Lange, assim como a de outros musicólogos, se insere no “desvão 

entre linguagem e música” (VIANA, 2013, p. 15). Ressalta, entretanto, que entende enquanto 

musicólogo os estudos, segundo ele, “que tratam de assuntos que giram em torno da música, 

sem, contudo, participarem de alguma das esferas do fazer musical (composição, apreciação 

ou performance) [...] a música, [...] é somente tangenciada pela linguagem” (VIANA, 2013, p. 

14). 

Assim como Fábio Viana (2013), que para além das referências a uma bibliografia 

especializada no colonial mineiro, investigou o som e a paisagem sonora na Vila Rica 

colonial, pretendemos em nossa pesquisa, partindo da produção bibliográfica referentes ao 

período e da documentação da Série 10 do Acervo Curt Lange da UFMG, colocar em 

evidência, nas localidades integrantes do Distrito Diamantino os processos de construção do 

conhecimento musical do setecentos mineiro, bem como as práticas didáticas utilizadas para a 

sua disseminação. 

Acreditamos assim, que investigar os processos de construção do conhecimento 

musical presentes na fase áurea do ouro e do diamante na região, através de uma revisita aos 

documentos originais, confrontando-os com as discussões e reflexões da atualidade, não só 

colocará luz nesse importante e diferenciado período da produção musical do estado, como 

poderá apontar caminhos para o fortalecimento das teorizações acerca da produção do 

conhecimento em música. 
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ENTRE DIRETRIZES E POÉTICAS: A DESCRIÇÃO DA SUBSÉRIE 

8.1- FOTOGRAFIAS DO ACERVO CURT LANGE-UFMG 

Amanda Gomes
186

 

Edite Rocha
187

  

RESUMO: 

Francisco Curt Lange (1903-1997), destacado musicólogo teuto uruguaio, desenvolveu um significativo trabalho 

de busca, recolha e resguardo documental ao longo de sua longa e produtiva vida em atividade profissional. Seu 

intenso trabalho gerou a formação de um profícuo e diversificado conjunto imagético, sendo hoje, parte desse 

conjunto, reunido pela série 8- Iconografia, do Acervo Curt Lange-UFMG. A referida série compreende um 

conjunto significativo de imagens relacionadas às pesquisas do musicólogo (como retratos de personalidades 

diversas recebidas por ele, fotografias referentes à sua atuação profissional, fotos pessoais, diplomas, desenhos, 

gravuras, imagens emolduradas, dentre muitos outros), sendo que atualmente encontra-se organizada em cinco 

subséries: 8.1- Fotografias; 8.2-Quadros, 8.3- Slides e Microfilmes; 8.4- Imagens diversas; 8.5- Negativos. O 

presente trabalho aborda, especificamente, a primeira delas, visto que desde fevereiro de 2017 tem-se efetuado a 

descrição das fotografias constituintes com o intuito de formular um instrumento de controle interno. Apesar da 

significativa quantidade de itens a serem analisados e descritos, bem como as dificuldades decorrentes da 

ausência de recursos humanos auxiliares, a descrição do material tem sido facilitada pelo trabalho descritivo 

prévio realizado por Francisco Curt Lange, uma vez que o musicólogo elaborou, para grande parte de seu 

material fotográfico, notas descritivas alusivas aos personagens e contextos representados pelas fotografias. 

Contudo, as descrições de Curt Lange não seguem orientações e diretrizes específicas segundo preceitos 

arquivísticos, mas refletem as opiniões e interesses pessoais do musicólogo, demonstrando sua sensibilidade com 

relação ao seu conjunto iconográfico. Procedeu-se a descrição a partir de quatro possibilidades: 1) das descrições 

sumárias efetuadas por Francisco Curt Lange; 2) das descrições amplas obtidas a partir das pesquisas do 

musicólogo; 3) das notas de dedicatória enviadas para Curt Lange, 4) Da ausência de descrição previa (levando à 

necessidade de obter informações complementares através de pesquisas e consultas a pesquisadores, visando 

identificar os elementos e personalidades constituintes dessas fotografias, visto que os conjuntos imagéticos 

pertencem a um tempo/espaço específico onde, para serem compreendidos, é necessário que seu observador seja 

orientado pelo mesmo universo de referências para que então seja possível compreendê-los e descrevê-los 

(SCHAEFFER, 1996). Após análise inicial seguindo essas três instâncias, procedeu-se à padronização descritiva 

segundo as orientações apresentadas pela NOBRADE, a fim de compreender, enquadrar e contribuir na 

valorização desta subsérie como objeto de estudo no conjunto documental do Acervo Curt Lange-UFMG. 

Palavras-chave: ACL-UFMG; Iconografia; Fotografias; Francisco Curt Lange. 
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INTRODUÇÃO 

O Acervo Curt Lange (ACL-UFMG), resguardado pela Universidade Federal de 

Minas Gerais desde 1995 constitui, juntamente com a Coleção Francisco Curt Lange 

(abrigada pelo Museu da Inconfidência) e a Coleção Curt Lange (integrada à Biblioteca 

Nacional da Venezuela), um significativo conjunto documental acumulado pelo musicólogo 

alemão, posteriormente naturalizado uruguaio, Francisco Curt Lange (1903-1997). O ACL-

UFMG consiste no arquivo pessoal do musicólogo, sendo resultante de sua intensa atividade 

investigativa, que proporcionou a produção de um importante e diversificado conjunto 

documental, constituído por manuscritos diversos, correspondências, partituras musicais, 

documentos históricos e administrativos de diferentes entidades, materiais audiovisuais e 

iconográficos, instrumentos musicais e de trabalho, dentre outros.  

O Acervo Curt Lange encontra-se, atualmente, organizado em treze séries 

documentais
188

, sendo que o presente trabalho centra-se, na série 8- Iconografia, 

especificamente na subsérie 8.1- Fotografias, relacionado à atividade de representação 

descritiva desta subsérie em nível de sua unidade de descrição, isto é, de cada um dos seus 

itens documentais. Para tanto, optou-se por, primeiramente, apresentar brevemente a 

composição do material iconográfico do acervo, centrando-se em suas fotografias, 

demonstrando a diversidade temática e a pluralidade de contextos abarcados por essa espécie 

documental. Devido a essa diversidade e às próprias especificidades do material iconográfico, 

destacou-se a necessidade de proceder com a descrição do material segundo normalizações 

técnicas específicas estabelecidas pela Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(NOBRADE), tema este tratado na segunda sessão deste trabalho. No entanto, cada acervo 

resguarda individualidades e particularidades bastantes significativas conforme as funções 

pelas quais seus documentos foram gerados e as razões pelo qual foram acumulados, bem 

como as especificidades de junção do material que são impressas no arquivo por seu produtor. 

Destarte decidiu-se relatar o processo de descrição realizado no Acervo Curt Lange- 

UFMG, desde fevereiro de 2017, descrevendo as dificuldades e facilidades em proceder com 

a descrição do material constituinte. Espera-se, através deste trabalho, contribuir na 

compreensão dos registros iconográficos presentes no ACL-UFMG bem como na valorização 
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destes materiais enquanto objeto de estudo no conjunto documental do Acervo, ressaltando a 

importância de realização de ações integradas e interdisciplinares no que diz respeito ao 

tratamento de acervos de documentação musical brasileiros. 

APRESENTAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS DO ACERVO CURT LANGE-UFMG 

A série 8- Iconografia consiste em um significativo conjunto imagético acumulado e 

reunido por Curt Lange ao longo de sua vida pessoal e profissional. Esta série, encontra-se 

organizada em cinco subséries: 

 8.1- Fotografias: Formada pela reunião de mais de seis mil itens documentais, sendo mais 

de cinco mil fotografias produzidas, recebidas, selecionadas e reunidas por Curt Lange; 

 8.2- Quadros: Composta por cento e trinta e nove itens documentais, sendo estes 

gravuras, desenhos, diplomas e certificados de Curt Lange; 

 8.3- Slides e Microfilmes: Consiste em dois rolos de microfilmes, aproximadamente 

quatro mil slides e nove placas offset, sendo composta por reproduções de originais de 

manuscritos de partes musicais; 

 8.4- Imagens diversas: Formada por duzentos e quatorze itens documentais, consiste na 

reunião de mapas, cartões, cartazes, dentre outros documentos, reunidos pelo musicólogo 

em função de suas atividades didáticas e/ou editoriais; 

 8.5- Negativos: Composta por negativos variados, geralmente relacionados ao material 

existente na subsérie 8.1 (seis mil e trezentos itens). 

A subsérie 8.1- Fotografias é formada por uma significativa quantidade de materiais 

de natureza bastante diversificada e procedência diversa, sendo, portanto, inviável concebê-la 

enquanto um conjunto homogêneo que abarca unicamente uma temática de interesse. 

Algumas das imagens foram realizadas pelo próprio musicólogo (de caráter bastante pessoal), 

enquanto outras são fotografias profissionais encomendadas para o registro de materiais 

(como partituras, obras de arte e documentos bibliográficos) e situações determinadas (como 

eventos e festividades diversas). O conjunto imagético conta também com fotografias 

remetidas para Curt Lange, contendo retratos de personalidades de diferentes contextos 

(familiar, artístico, político, musicológico, dentre outros). 

Apesar da riqueza do material fotográfico presente no Acervo, não se conhecia em 

nível qualitativo, a totalidade dos documentos que compõe a referida subsérie, uma vez que 

ainda não havia sido elaborada a descrição completa de todo seu material. Em 2008, 



ANAIS DO I ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

355 

submeteu-se um projeto ao Edital Programa de Bolsa Socioeducacional/FUMP, intitulado 

Tratamento da Subsérie 8.1- Fotografias do Acervo Curt Lange-UFMG, destinado a 

descrever detalhadamente, em nível de item documental, os documentos da subsérie, para que 

posteriormente pudesse ser produzido um catálogo que auxiliasse a procura e localização de 

materiais específicos consonante às necessidades de pesquisa. O trabalho acabou por não ter 

sido finalizado, tendo a descrição da subsérie 8.1 incompleta. Contudo, questões relacionadas 

à organização, conservação e divulgação do Acervo Curt Lange-UFMG permaneceram em 

discussão e ações visando seu desenvolvimento continuaram sendo empreendidas, sobretudo 

em âmbito do Projeto Ações de Restauro, Conservação Preventiva, Organização e Divulgação 

do Acervo Curt Lange (ativo desde 2011). Neste contexto, após análise da situação de 

tratamento em que o ACL-UFMG se encontra, e constatação de prioridades de intervenção 

decidiu-se, desde fevereiro de 2017, dar prosseguimento à atividade de descrição dos itens 

constituintes da subsérie 8.1- Fotografias do Acervo Curt Lange-UFMG. Para tanto, 

considerou-se não apenas a diversidade do material constituinte da referida subsérie, mas, 

sobretudo, sua relevância enquanto possível fonte para estudos e investigações acadêmicas e 

científicas. Priorizou-se esta atividade por se acreditar que a descrição desses materiais possa 

auxiliar no entendimento da formação do conjunto de imagens constituintes e 

consequentemente na compreensão da própria figura de Curt Lange em contexto de uma 

musicologia do século XX (neste caso através dos documentos imagéticos de seu arquivo), 

uma vez que, como mencionado por José Francisco Guelfi Campos (GUELFI, 2017), nos 

arquivos e coleções iconográficas é necessário trabalhar as imagens de forma integrada, 

relacionando a formação desse conjunto com a própria história de seu produtor, pensando na 

organização dessas imagens de maneira interligada com todo o restante do fundo arquivístico. 

Nesse sentido, acredita-se ser imprescindível refletir sobre a formação da subsérie 8.1-

Fotografias do ACL-UFMG enquanto parte da própria trajetória de Francisco Curt Lange. 

Após análise das cento e quarenta e duas caixas e mais de cinco mil fotografias, foi 

possível observar a recorrência de algumas temáticas de interesse de Francisco Curt Lange 

relacionadas ao conjunto de imagens resguardados pela subsérie 8.1- Fotografias, sendo que 

destaca-se: 

1. Material Musical (Partituras e Frontispícios); 

2. Retratos enviados para Curt Lange; 

3. Fotografias pessoais (familiares, infância); 
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4. Registros de trabalho (Encontros, conferências, comunicações); 

5. Materiais de compositores específicos (destaque para Domenico Zipoli e Louis Moreau 

Gottschalk); 

6. Apresentações artísticas (Concertos, Espetáculos Cênicos e de dança); 

7. Artesanatos e Obras de arte (pinturas, esculturas, relevos decorativos); 

8. Materiais bibliográficos (páginas de livros diversos- Ofícios religiosos); 

9. Paisagens Naturais e Urbanas; 

10. Manifestações artísticas e culturais na América Latina (Festividades populares, temas 

folclóricos, artistas populares, grupos indígenas). 

Essa temática foi desenvolvida em maior profundidade no trabalho As fotografias de 

Curt Lange: apresentação da subsérie 8.1 - Fotografias do Acervo Curt Lange – UFMG, 

apresentado no IV Congresso Brasileiro de Iconografia Musical e II Congresso Brasileiro de 

Pesquisa e Sistema de Informação em Música. (Ver fig.1- Temáticas recorrentes na subsérie 

8.1-Fotografias do Acervo Curt Lange-UFMG). 

Figura 1 - Temáticas recorrentes na subsérie 8.1-Fotografias do Acervo Curt Lange-UFMG 

Devido à pluralidade dos materiais fotográficos que constituem a subsérie 8.1-

Fotografias do Acervo Curt Lange-UFMG, é comum que se tenha uma visão pouco 
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esclarecedora acerca dos materiais e motivos que a constituem, onde, muitas vezes, tem-se a 

falsa noção de que esses não possuem nenhuma relação entre si, sendo que sua 

heterogeneidade pode ser confundida com ausência de sentido ou inter-relacionamento entre 

seus materiais. Acredita-se que, essa impressão, tem sido ampliada pela ausência de descrição 

do amplo material que compõe a subsérie, impossibilitando assim que se conheça a estrutura 

lógica de sua formação. Destarte reconheceu a importância de proceder com a descrição 

desses materiais como forma de fornecer informações sobre a constituição da subsérie, atentas 

às particularidades da atividade de descrição. Contudo, essas especificidades extrapolam, em 

muitos aspectos, os domínios da pesquisa musicológica tradicionalmente concebidos, levando 

ao enfrentamento de desafios no que se refere aos conhecimentos necessários para a 

realização da descrição das unidades documentais, que se desenvolve segundo critérios 

específicos determinados pela Arquivologia como, por exemplo, de acordo com a NOBRADE 

que dispõe sobre as diretrizes para a descrição de material arquivístico no Brasil. 

A DESCRIÇÃO DE MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

SOBRE NORMAS E DIRETRIZES 

O processo de descrição da informação é reconhecido por profissionais e usuários de 

centros documentais como atividade chave para a recuperação informacional, de modo que, 

desde sua origem, as iniciativas do campo da arquivística relacionadas à atividade de 

descrição tem se desenvolvido visando corresponder às necessidades de consulta e pesquisa 

dos usuários de centros documentais, de modo a promover a acessibilidade destes materiais. 

Nesse sentido, a descrição desempenha um preponderante papel, convertendo-se e no 

principal elo entre o usuário e os documentos de arquivo. 

A descrição consiste na tarefa de representar diferentes objetos, sentimentos, 

sensações, estados e ocorrências por meio da linguagem, seja ela escrita ou falada. Segundo o 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, a descrição arquivística consiste no “processo 

intelectual de sintetizar elementos formais e conteúdo textual de unidades de arquivamento, 

adequando-os aos instrumentos de pesquisa que se tem em vista produzir” (CAVALCANTI; 

CUNHA, 2008, p. 119). 

No entanto, deve-se sempre ter em conta que a descrição consiste na elaboração de 

representações da informação, e não propriamente nos instrumentos de pesquisa, visto que 

estes são possíveis resultados do processo de descrição. Neste sentido, a descrição ultrapassa 
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sua função de controle e acesso documental dos fundos arquivísticos, sendo responsável 

também pela explicação do documento em seu contexto de produção, na medida em que visa 

compreender sua origem e procedência (LLANES-PADRÓN, 2012, p. 170) (Ver figura 2). 

Figura 2 - Processo de descrição documental 

A atividade de descrição arquivística não é recente, uma vez que o desenvolvimento 

de técnicas e práticas descritivas esteve sempre vinculada à história arquivística por ser esta 

uma atividade necessária para o controle documental. Dunia Llanes-Padron, em La 

descripción archivistíca: un antes y un después marcado por ISAD(G) y los nuevos 

paradigmas archivísticos (LANES-PADRÓN, 2012), apresenta um breve panorama histórico 

acerca do desenvolvimento dos preceitos descritivos em arquivos documentais. Segundo ela, 

culturas antigas como a Mesopotâmica, a Egípcia, a Grega e a Romana foram a primeiras a 

controlarem a documentação de seus arquivos através da descrição de seus materiais sem, no 

entanto, que esse trabalho se desse com o intuito de orientar o consulente, mas sim para 

salvaguardar o conteúdo dos arquivos em caso de desastre (medida preventiva) e direito de 

seus produtores (medidas jurídica e administrativa). Essa situação permaneceu ao longo do 

tempo, já que durante a Idade Média os arquivos se mantiveram a serviço religioso e dos 

senhores feudais (onde a descrição fazia parte de um controle administrativo), e na Época 

Moderna, devido ao caráter de testemunho autêntico que foi atribuído aos arquivos, seu viés 

jurídico e administrativo foram ressaltados. A autora assinala que, é somente em finais do 

século XVIII que os arquivos passaram a estar a serviço de investigações históricas, e os 

responsáveis por esses conjuntos documentais aprimoraram as estratégias para a organização 

e acesso aos materiais. Nesse período a arquivologia adquiriu maior cientificidade com a 

delimitação de seus princípios teóricos, onde a descrição passou integrar o processo de 

tratamento arquivístico não mais ligado à custódia, mas orientando a recuperação dos 
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documentos e o acesso à informação (LLANES PADRON, 2012, p. 157-159). O século XX 

marca intensamente o desenvolvimento da descrição documental devido, sobretudo, à 

abertura das instituições de guarda para consulta de materiais bem como à diversidade dos 

perfis de usuários e à expansão tecnológica, que levou à necessidade de maior controle das 

coleções documentais resguardas pelas distintas instituições. Contudo, é somente a partir da 

década de 1980 que se tem um significativo impulso para o desenvolvimento de diretrizes 

normalizadoras para o tratamento descritivo. O intuito da criação dessas normativas é 

assegurar a criação de descrições coerentes e inteligíveis, facilitando o acesso, o intercâmbio e 

a recuperação da informação em instituições arquivísticas. 

Normas para a descrição de documentos arquivísticos visam garantir descrições consistentes, 

apropriadas e autoexplicativas. A padronização da descrição, além de proporcionar maior 

qualidade ao trabalho técnico, contribui para a economia dos recursos aplicados e para a 

otimização das informações recuperadas. Ao mesmo tempo que influem no tratamento técnico 

realizado pelas entidades custodiadores, as normas habilitam o pesquisador ao uso mais ágil de 

instrumentos de pesquisa que estruturam de maneira semelhante a informação (NOBRADE, 

2006, p. 10). 

Em 1989 foi criada uma comissão, no âmbito do Conselho Internacional de Arquivos, 

com o intuito de elaborar normas internacionais de descrição, sendo o primeiro trabalhando 

consolidado da Comissão a elaboração, em 1994, da International Council on Archives, o 

ISAD (G), uma norma descritiva abrangendo documentos diversos em diferenciados suportes, 

embasados em procedimentos metodológicos definidos. No entanto, devido ao caráter geral 

da ISAD(G), observado graças à sua intenção de internacionalidade, é que ressalta-se o alto 

grau de generalidade com relação a suas diretrizes, sendo estas complementadas por esferas 

dos âmbitos nacionais e institucionais (NOBRADE, 2006, p. 7-8). Em contexto brasileiro foi 

então criada a Câmara técnica de Normalização da descrição arquivística com a finalidade de 

propor normas em conformidade com a ISAD(G), através da discussão entre a comunidade 

profissional e a aprovação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), onde apresentou-

se, em 2006, a primeira versão da Norma Brasileira de Descrição (NOBRADE), advogando a 

padronização de procedimentos em sistemas de arquivos nacionais e adaptando as normas 

gerais à realidade nacional. 

A descrição informacional é uma tarefa complexa que trabalha com diferentes níveis 

de profundidade (descrição arquivística multinível), considerando-se um dos níveis para se 

efetuar a descrição: Acervo / Entidade Custodiadora; Fundo/Coleção; Seção; Série; Dossiê / 

Processo; Item documental / unidade de descrição. Neste contexto, têm-se basicamente dois 

graus de detalhamento possíveis (ZAZO, 2001, p. 88): 
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1. A informação mínima para identificar cada nível; 

2. Maior quantidade de informações possíveis de acordo com cada nível descritivo. 

A NOBRADE estabelece oito áreas para sistematizar a descrição arquivística: 1- 

Identificação; 2- Contextualização; 3- Conteúdo e Estrutura; 4- Condições de Acesso; 5- 

Fontes Relacionadas; 6- Notas; 7- Controle de Descrição; 8- Pontos de Acesso, sendo cada 

uma dessas áreas composta por diversos elementos que determinam o nível de descrição. 

Contudo, ela estabelece enquanto obrigatórios apenas sete elementos (NOBRADE, 2006, p. 

19): 

1. Código de Referência: É o ponto de acesso à unidade de descrição; 

2. Título: Identifica nominalmente a unidade de descrição; 

3. Data (s): Indicação da data de produção do documento; 

4. Nível de Descrição: Indica o nível da unidade em relação as demais; 

5. Dimensão e suporte: Determinação dos aspectos relativos ao suporte; 

6. Nome do produtor: Identifica a entidade que produz o arquivo; 

7. Condições de acesso: Indica as possibilidades/restrições de acesso ao material. 

Devido às limitações diversas, decidiu-se proceder com a descrição das fotografias que 

compõe a subsérie 8.1- Fotografias do Acervo Curt Lange, levando em consideração apenas 

os elementos obrigatórios estabelecidos pela NOBRADE, uma vez que intenciona-se, 

inicialmente, apenas conhecer em nível quantitativo e qualitativo os materiais que compõe a 

dada subsérie, fornecendo assim, ferramentas para um controle mais efetivo desta. Neste 

sentido, destaca-se que a descrição efetuada é de caráter simples, mas abrangente, sendo que 

pretende-se ao longo do desenvolvimento de projetos e pesquisas junto ao Acervo Curt 

Lange-UFMG, dar continuidade à atividade realizada ampliando e complementando o a 

descrição. Apesar de se ter levado em conta apenas os campos mínimos para descrição do 

material, destaca-se os desafios relacionados à tarefa devido à pluralidade, diversidade e 

amplitude dos itens componentes, que foram ampliados pelas especificidades do material 

iconográfico, que naturalmente impõe ao descritor uma série de desafios para a compreensão 

do significado objetivo de sua representação. 
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O PROCESSO DE DESCRIÇÃO DA SUBSÉRIE 8.1- FOTOGRAFIAS DO ACL-

UFMG 

Desde o surgimento da fotografia, ainda no século XIX, lhe foi imposto um caráter 

documentário devido a sua objetividade representativa, isto é, baseando-se no princípio de 

que a fotografia é, na verdade, prova da realidade. Neste sentido, a origem do valor 

documentário da imagem fotográfica se dá fora do campo dos arquivos, na medida em que 

seu estatuto enquanto arte, técnica ou documento, vai sendo estruturado ao longo do tempo. O 

velho e propagado ditado que diz que “uma imagem vale mais do que mil palavras”, em 

contexto arquivístico é, na verdade, uma grande falácia! As fotografias mostram dados, mas 

não os explicam. Passados seu contexto de produção, estas podem simplesmente se perderem 

na imprecisão daquilo a que se referem, pela falta de informações referenciais, já que, como 

considera Jean-Maire Schaeffer, os conjuntos imagéticos pertencem a um tempo/espaço 

específicos e para que sejam compreendidos pelo “leitor” é necessário que ele seja orientado 

pelo mesmo universo de referências (que ele denomina como Conhecimento Lateral) 

permitindo, assim, seu entendimento (SCHAEFFER, 1996, p. 50). Nesse sentido, a descrição 

do que se vê, frequentemente, baseia-se na evidência da imagem estando, muitas vezes, 

alheios ao seu contexto. Os usuários originais de uma documentação fotográfica reconhecem 

o contexto das imagens, enquanto que os arquivistas precisam lidar com o vazio de 

informações que daí resultam, procurando preencher essas lacunas através da pesquisa e de 

referências obtidas pela compreensão do contexto de produção e acumulação dessas imagens.  

A informação registrada visualmente configura-se num sério obstáculo tanto para o 

pesquisador que trabalha no museu ou arquivo como ao pesquisador usuário que frequenta 

essas instituições. O problema reside justamente na resistência em aceitar, analisar e interpretar 

a informação quando esta não é transmitida segundo um sistema codificado de signos em 

conformidade com os cânones tradicionais da comunicação escrita. (KOSSOY apud 

ALBUQUERQUE, 2006, p. 48). 

O problema da “leitura” de um documento fotográfico reside na dificuldade de 

extração de informações relevantes e necessárias para se compreender a imagem. Para que os 

documentos fotográficos se tornem pesquisáveis é necessário que se efetue a descrição dos 

elementos que o constituem. Desse modo, transporta-se uma informação que se efetiva em 

uma dada linguagem (visual) para outra (verbal), em um processo conhecido como 

transcodificação. A linguagem verbal é mais abstrata quando comparada à imagética, pois fala 

da imagem, verbalizando-a e induzindo o consulente a pensar a imagem conforme sua 

legenda (ALBUQUERQUE, 2006, p. 59). 
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O trabalho descritivo de documentos fotográficos gera uma série de dúvidas e 

promove diversas adaptações, exigindo que o pesquisador compreenda a própria produção da 

imagem e do conjunto documental no qual as fotografias estão inseridas. Trabalhar em nível 

descritivo a subsérie 8.1- Fotografias do Acervo Curt Lange-UFMG suscitou uma série de 

desafios, graças à significativa diversidade dos itens que a compõe, aliadas a ausência, em 

muitos casos, de elementos que pudessem auxiliar na identificação dos contextos em que as 

imagens foram criadas, recebidas e reunidas. 

Após análise prévia de todo o material, constatou-se que estes não haviam sido 

tratados descritivamente de maneira homogênea por Francisco Curt Lange, uma vez que o 

musicólogo elaborou pequenas notas descritivas e identificatórias para alguns de seus 

documentos imagéticos sem, no entanto, que todo o seu conjunto fosse, de fato, identificado. 

As notas descritivas elaboradas por Curt Lange para parte de seu conjunto fotográfico não 

seguiram nenhuma padronização ou normalização descritiva a priori. Tratam-se de descrições 

pessoais, muitas vezes acompanhadas de notas de pesquisa ou julgamentos subjetivos, que 

indicam um tratamento bastante individualizado para cada fotografia. Contudo, identificou-se 

dois tipos de descrições elaboradas pelo musicólogo: 

1. Aquelas sumárias, que apenas referenciavam o evento ao qual a fotografia se reportava, 

muitas vezes através da formulação de um título resumido que descrevesse a imagem, 

juntamente com o apontamento de seu local de origem e data; 

2. Aquelas elaboradas a partir de notas de pesquisa, onde, muitas vezes, acompanhava-se 

pequenos parágrafos explicativos acerca das imagens. 

Um caso distinto são as fotografias enviadas para Curt Lange, que em sua maioria 

possuem algumas anotações descritivas (quase sempre dedicatórias) informando sobre a 

própria imagem, trazendo indicações das figuras representadas, pertencimento da imagem, 

local de produção, data, dentre outras informações complementares, como por exemplo, a 

relação das figuras representadas com o musicólogo. 

Verificou-se também aquelas imagens que não dispunham de nenhum tipo de 

informação referencial, sendo que estas constituíram-se como significativos desafios no 

momento da descrição, já que nem sempre foi possível compreender as imagens apresentadas. 

Nestes casos, procedeu-se com pesquisas complementares que pudessem fornecer 

informações acerca das imagens, muitas vezes, recorrendo-se ao auxílio de pesquisadores que 
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tivessem maiores afinidades com as temáticas das fotografias e assim pudessem, de alguma 

forma, reconhecer os elementos presentes. Cita-se, como exemplo, a descrição do item 

BRUFMGBUCL 8.1.08.39, onde vê-se um senhor (à frente) e uma senhora de braço dado a 

um idoso, em frente a um edifício, que tem afixado em um poste uma bandeira ilegível. 

Inicialmente, esses foram os únicos dados extraídos a partir do reconhecimento das figuras 

presentes na fotografia. Em conversa com o pesquisador Cláudio Remião
189

, descobriu-se que 

esta fotografia resultara da passagem de Curt Lange por Minas Gerais na década de 1930, 

sendo que estão presentes na imagem o diretor Antônio Rodrigues Brito, José Avelino Neves 

Murta (regente da banda desde 1930) e a senhorita Neves Murta (contrabaixista) da Banda 

Euterpe Caichoeirense, de Chachoeira do Campo- Minas Gerais (ver fig.3-Antônio Rodrigues 

Brito, José Avelino Neves Murta e Senhorita Neves Murta da Banta Euterpe Cachoeirense). 

Essa informação só pôde ser assim identificada graças à familiaridade do pesquisador com os 

elementos presentes na fotografia (como, por exemplo, a árvore de campainha que se 

encontrava ao fundo da imagem, que se tratava de um elemento representativo para a Banda 

Euterpe Cachoeirense)
190

. Neste sentido, percebe-se que devido à ausência de informações 

específicas, uma determinada descrição pode tornar-se menos assertiva e pouco específica. 

 

Figura 3 - Antônio Rodrigues Brito, José Avelino Neves Murta e Senhorita Neves Murta da 

Banda Euterpe Cachoeirense. 

                                                           
189

Agradecemos especialmente ao pesquisador Cláudio Remião que nos auxiliou na identificação de diversas 

imagens que não possuiam descrição. 
190

 Essa informação foi, posteriormente, verificada através do cruzamento de referências, onde constatou-se a 

presença da mesma fotografia em outros dossiês tendo, nesses casos, as referências descritivas. 
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A descrição efetuada para a subsérie 8.1- Fotografias do ACL-UFMG se desenvolveu, 

basicamente, a partir de quatro possibilidades: da ausência de descrição previa (levando à 

necessidade de obter informações complementares através de pesquisas e consultas a 

pesquisadores), das descrições sumárias efetuadas por Francisco Curt Lange, das descrições 

amplas obtidas a partir das pesquisas do musicólogo, e das notas de dedicatória enviadas para 

Curt Lange. 

Figura 4 – Descrição da subsérie 8.1- Fotografias do ACL-UFMG 

Percebeu-se também outro desafio com relação à descrição do material relacionado à 

decisão de, em um primeiro momento, adaptar ou não as descrições efetuadas por Curt Lange 

segundo os preceitos da Arquivologia, e adequando-as aos campos obrigatórios estabelecidos 

pela NOBRADE. Na maioria das vezes o musicólogo descreveu seu material utilizando-se de 

inúmeras adjetivações, impressões e posicionamentos pessoais que forneceram relevantes 

dados sobre a contextualização das imagens, mas que, caso transcritos na íntegra tornariam a 

descrição demasiado ampla e pouco objetiva. Decidiu-se, assim, partir das descrições 

efetuadas por Curt Lange, bem como das anotações de outros indivíduos que acompanhavam 

as fotografias que foram remetidas ao musicólogo, apenas tomando-as como base para a 

elaboração de descrições mais objetivas. Ressalta-se, porém, o caráter simplificado da 

descrição efetuada para os documentos que compõe a subsérie 8.1- Fotografias do Acervo 

Curt Lange-UFMG, uma vez que utilizou-se como diretriz apenas os campos obrigatórios 

estabelecidos pela normativa escolhida, sendo que, em muitos casos, nem mesmo os campos 

obrigatórios puderam ser efetivamente preenchidos, já que torna-se necessário o 

desenvolvimento de pesquisas mais abrangentes que forneçam dados complementares para o 

desenvolvimento de descrições mais completas e eficientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O material iconográfico, devido à sua espécie, possui particularidades na forma como 

sua informação se organiza, uma vez que ela se estrutura de maneira visual, sendo constituída 

por aspectos icônicos (onde seu significado é construído pela similaridade com seu referente, 

embasada em seu alto grau de semelhança), indiciais (marcados pelo índice, ou seja, a 
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capacidade de evocar a ideia por seu referente) e simbólicos (onde o significado é 

compreendido a partir de relações socialmente incorporadas). Considerando-se, portanto, a 

pluralidade de aspectos dos materiais iconográficos, ressalta-se a importância de se proceder 

com a descrição desses materiais como forma de ampliar as possibilidades de pesquisa junto 

às coleções documentais imagéticas, visto que estas estão inevitavelmente inseridas em um 

contexto de produção/formação que podem auxiliar na contextualização dessas imagens, 

fornecendo informações sobre os elementos referenciais e contextuais presentes na imagem.  

O caráter diversificado da subsérie 8.1- Fotografias do ACL-UFMG reflete a 

amplitude do trabalho musicológico de Francisco Curt Lange, a longevidade de sua vida e a 

pluralidade de seus interesses que se conjeturam na formação de seu acervo, demonstrando 

não apenas as potencialidades dos documentos resguardados pelo conjunto documental para 

eventuais pesquisas, mas também significativas informações sobre seu produtor. Sendo assim, 

o conjunto imagético reunido por este musicólogo, hoje presentes no ACL-UFMG, registra 

não apenas a informação abarcada pelo conteúdo da unidade de descrição que o constitui, 

mas, sobretudo a trajetória de sua própria construção, onde a formação do arquivo, através do 

interelacionamento de seus materiais, alude ao seu próprio produtor. Nesse sentido, tem-se a 

formação de seu arquivo em concomitância à formulação da própria identidade do produtor 

que registra sua individualidade através da produção, aquisição, recebimento e coleção dos 

materiais, deixando-os como legado para investigação (ao fornecer objetos para possíveis 

estudos) ao mesmo tempo em que torna-se igualmente sujeito a ser estudado (ao refletir-se em 

seus documentos). 
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O ACERVO MUSICAL DA BIBLIOTECA REDENTORISTA DE JUIZ 

DE FORA: MEMÓRIAS, SILÊNCIOS, IDENTIDADES E POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA HISTÓRIA DAS PRÁTICAS MUSICAIS 

REDENTORISTAS NO SÉCULO XX 

Fernando Lacerda Simões Duarte
191

 

RESUMO: 

Em 1732 foi fundada a Congregação do Santíssimo Redentor pelo padre napolitano Afonso de Ligório. Desde 

1894, redentoristas provenientes da Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Polônia têm atuado no Brasil. O forte 

envolvimento nas Santas Missões Populares e a atuação – presente ou pretérita – desta congregação em grandes 

santuários católicos (Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, Santuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida, em de Aparecida do Nort, São Paulo, e outros) são traços marcantes dos redentoristas. A 

primeira cidade onde a congregação se estabeleceu foi em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde hoje se encontra a 

Biblioteca Redentorista. Neste trabalho, é estudado um pequeno conjunto de documentos musicais que integra 

esta biblioteca. Busca-se compreender as características das fontes em relação a seu conteúdo, as memórias e 

silêncios percebidos em seu conjunto, bem como eventuais articulações entre as fontes, a história da 

Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil e o panorama do catolicismo no país no período em que as fontes 

musicais foram produzidas. Questiona-se ainda se outros acervos brasileiros podem contribuir para que se 

delineie eventualmente uma história das práticas musicais entre os redentoristas ou em igrejas e santuários 

ligados a eles. Trata-se, portanto, em parte de um estudo exploratório, mas também de pesquisa bibliográfica e 

documental, além de uma investigação arquivística de campo. Para a análise dos dados obtidos, recorre-se às 

noções de memória e identidade em Joël Candau, de lugares de memória, em Pierre Nora, de controle normativo 

das práticas musicais e a autores que abordam a história da Igreja. Os resultados apontam para a atuação inicial 

dos redentoristas no período em que o catolicismo passava por uma autocompreensão conhecida como 

Romanização, na qual o clero buscou assumir posição central nas atividades religiosas, o que incluía o controle 

dos santuários populares. O acervo da Biblioteca Redentorista de Juiz de Fora revela possíveis atividades de 

ensino de instrumentos musicais, sobretudo piano, em seminários redentoristas, além de intensa prática de 

música de função religiosa anteriormente ao Concílio Vaticano II (1962-1965), período conhecido como 

Restauração musical católica. Músicas religiosas relativas à devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São 

Geraldo Majella, Santo Afonso Maria de Ligório e outros santos redentoristas, repertório de função religiosa em 

língua holandesa e composições de religiosos redentoristas sugerem a classificação de uma eventual identidade 

musical redentorista deste acervo. Livros e documentos da própria biblioteca de Juiz de Fora poderiam ajudar a 

aclarar as lacunas e silêncios observados nas fontes musicais. Finalmente, fontes musicais de outros acervos 

poderiam ser relacionadas às da biblioteca de Juiz de Fora a fim de se traçar um panorama musical ligado aos 

redentoristas no Brasil, dentre os quais, o acervo particular de Maria da Graça Jacob Lorena (Aparecida do 

Norte, São Paulo), Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, Acervo Municipal Newton Corrêa, de 

Curvelo (Minas Gerais), Sociedade Beneficente Literária Cinco de Agosto, em Vigia de Nazaré, no Pará, além 

de fontes documentais do Santuário Nacional de Aparecida e igreja de São José, em Belo Horizonte e outras 

igrejas relacionadas à atividade dos redentoristas. 

Palavras-chave: Acervos, memórias musicais e identidades; Música religiosa – Igreja Católica Romana; 

Redentoristas; Romanização; Motu proprio “Tra le Sollecitudini”. 

INTRODUÇÃO 

A história do catolicismo romano revela sucessivas fases ou movimentos 

hegemônicos, que se reproduziram de maneiras diversas nos sistemas religiosos locais. Parte 

considerável das memórias acerca das práticas religiosas anteriores à década de 1960 – 

quando ocorreu o Concílio Vaticano II – parece ter sido condicionada por uma 

autocompreensão conhecida como Romanização, que se instalou de maneira definitiva no 

Brasil a partir do último quartel do século XIX. Dentre as características deste movimento 
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estiveram o reforço à hierarquia clerical, a busca pela instrução e moralização do clero, a 

centralização das práticas devocionais na atuação dos clérigos, além da intensa atividade 

missionária de ordens e congregações religiosas (WERNET, 1987). 

Diferentemente do modelo romanizado, as devoções no Brasil colonial eram de caráter 

essencialmente leigo, no qual a atuação de irmandades e ordens terceiras era central nas 

práticas religiosas: 

Com o tempo esse emaranhado de práticas particulares foi se auto-organizando e salpicando as 

vastidões da Colônia com um sem-número de entidades formais como as Irmandades e 

Confrarias, e um número ainda maior de entidades informais mas muitíssimo atuantes como 

Reisados, Festas, Danças e Rezas. Essa “auto-organização” gerou ainda “ministros” leigos 

como os rezadores e os “beatos”, os benzedores e os eremitas, os festeiros e os cantadores. 

Edificou santuários, ergueu oratórios, plantou “Santas Cruzes”, construiu capelas, formou 

ermidas, criou romarias, congregou multidões. Disseminado pelo território, o Catolicismo 

Popular se tornou uma vastíssima floresta de devoções, um cipoal de práticas, um carrascal de 

normas e costumes não escritos nem codificados. Todos os seus “devotos” de afirmavam 

católicos, mas suas práticas comparadas com as do Catolicismo “Oficial” eram às vezes tão 

discrepantes que chegavam a parecer outra religião, e levaram estudiosos como Thales de 

Azevedo a se perguntar se realmente existira ou existe Catolicismo no Brasil (FAUSTINO, 

1996, p. 339). 

O choque entre as devoções tradicionais populares e a concepção romanizada foi 

inevitável, uma vez que clérigos e autóctones divergiam consideravelmente acerca de 

costumes daquilo que se considerava sagrado ou profano. Assim, o clero alinhado à 

Romanização chegou até mesmo a se valer de força policial para suprimir devoções festivas 

do catolicismo popular (GAETA, 1997). Euclides Marchi (1989, p. 92) afirmou que o povo 

que antes tomava parte ativamente dos ritos e festas, tornou-se “expectador passivo e 

silenciado” à medida que o sacerdote assumia papel central na liturgia romanizada. Outra 

estratégia eficiente para garantir a assimilação dos ideais romanizadores foi o controle de 

diversos santuários e locais de peregrinação próprios do catolicismo popular (GAETA, 1997). 

Dentre os religiosos de origem europeia que passaram às práticas de missionação no Brasil, 

aqueles que parecem ter logrado maior êxito no controle de santuários foram os da 

Congregação do Santíssimo Redentor, os padres e irmãos redentoristas. Marcam sua 

administração – presente ou pretérita – o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em 

Aparecida do Norte, em São Paulo, o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em 

Congonhas, em Minas Gerais, a Basílica Menor de Nossa Senhora da Penha, na capital 

paulista, o Santuário São José, em Belo Horizonte, em Minas, além de santuários erigidos 

pelos religiosos: Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goytacazes, no Rio de 

Janeiro e Basílica de São Geraldo, em Curvelo, também em Minas Gerais.  
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A Congregação do Santíssimo Redentor (C.Ss.R.) foi fundada 1732, pelo padre 

napolitano Afonso de Ligório. Além da memória de seu fundador, é característica da 

congregação redentorista a devoção àqueles que um dia pertenceram a ela, tais como os santos 

Geraldo Majella, João Nepomuceno Neumann, João Clemente Maria Hofbauer e os beatos 

Francisco Seelos, Gaspar Staggassinger, Pedro Donders e outros. Destaca-se ainda a devoção 

propagada pelos religiosos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

A chegada dos primeiros redentoristas ao Brasil ocorreu em 1894, sendo que a 

primeira cidade onde se estabeleceram foi Juiz de Fora, Minas Gerais. Os primeiros 

missionários redentoristas vieram da Holanda, tendo o Brasil recebido posteriormente outros, 

provenientes da Alemanha, dos Estados Unidos e da Polônia. Além da administração de 

santuários, o forte envolvimento nas Santas Missões Populares é um traço marcante dos 

redentoristas. Tais missões tinham como objetivo cristianizar por meio de festas religiosas, 

devoções marianas, pregações e missas. O vestígio material mais claro destas práticas 

religiosas são os cruzeiros, dispostos em frente às igrejas, com a inscrição “Santas Missões 

Populares” ou simplesmente “S. M. P.” e o ano em que as missões foram realizadas naquela 

cidade. 

O presente trabalho apresenta desdobramentos de um projeto de pesquisa e trabalho 

realizado no estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal de Minas Gerais, de título: Memórias da música religiosa católica no 

Brasil a partir de Minas Gerais: em busca de uma história de longa duração. A atuação das 

congregações religiosas vindas para o Brasil durante a Romanização revela elementos 

essenciais para que se compreendam os processos de transformação que resultaram nas 

práticas musicais do catolicismo romano no presente, e até mesmo para que determinadas 

verdades (como a ausência de repertório em língua vernácula no culto católico anteriormente 

ao Concílio Vaticano II) sejam questionadas, conforme sugeriram os resultados de nossa 

investigação doutoral (DUARTE, 2016d). Temos nos dedicado à atuação dos lazaristas 

(DUARTE, 2016a), que produziram uma coletânea de cantos religiosos populares em língua 

vernácula, provavelmente em fins da década de 1860 – Canticos espirituaes... –, além de 

trabalhos sobre acervos recolhidos a casas de congregações religiosas, arquivos ou museus, 

ligados diretamente a congregações religiosas, tais como os padres e irmãos salesianos 

(DUARTE, 2016b), as irmãs ursulinas (DUARTE, 2016c) e os religiosos claretianos e 
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sacramentinos, que administraram sucessivamente a Igreja de Nossa Senhora das Dores, em 

Porto Alegre (DUARTE, 2015). 

Na cidade de Juiz de Fora hoje se encontra a Biblioteca Redentorista, que possui além 

de fontes bibliográficas de cunho teológico, filosófico e de formação humanística geral, um 

acervo considerável de fontes musicais. O presente estudo exploratório se vale de pesquisa 

bibliográfica e documental in loco, não apenas na Biblioteca Redentorista, mas também dos 

resultados obtidos em investigação doutoral e pós-doutoral realizada em acervos de mais de 

oitenta cidades brasileiras. 

Busca-se responder os seguintes problemas: quais as características dos documentos 

musicais recolhidos à Biblioteca Redentorista de Juiz de Fora em relação a seu conteúdo? 

Quais memórias e silêncios são percebidos a partir deste acervo, tendo em consideração as 

práticas musicais do catolicismo romanizado? Como a história da congregação se articula 

com a história do catolicismo no Brasil e com os movimentos hegemônicos da música sacra? 

Quais obras permitem relacionar as fontes aqui estudadas de maneira identitária à 

Congregação do Santíssimo Redentor? Finalmente, que outros acervos brasileiros podem 

contribuir para que se trace uma história das práticas musicais entre os redentoristas ou em 

igrejas e santuários cuidados por eles?  Não se propõe, portanto, uma análise das obras 

musicais localizadas na Biblioteca Redentorista por elas mesmas, mas de suas possíveis 

ligações com o contexto de sua produção. Os dados obtidos por meio dos procedimentos 

descritos anteriormente são analisados a partir de uma perspectiva que considera que as 

identidades compartilhadas entre os sujeitos – tais como uma autocompreensão do sistema 

religioso como um todo ou as características de uma congregação específica – tem fulcro em 

memórias compartilhadas por esta coletividade, conforme propôs Joël Candau (2011). 

Reconhecendo nos documentos produzidos por estas coletividades um registro de suas 

memórias, os arquivos passam a ser vistos na perspectiva do que Pierre Nora (1993) 

denominou lugares de memória, ou seja, aqueles que se destinam a deter o esquecimento, 

mesmo quando se perde os meios de memória que nos ligariam de maneira direta com este 

passado. Templos, cemitérios, arquivos, monumentos, sítios arqueológicos e históricos, 

edificações são exemplos destes lugares de memória. 

O trabalho se estrutura em quatro partes. Na primeira, é apresentada uma descrição 

geral do acervo musical, as características das fontes a ele recolhidas quanto à sua função e o 

estado de conservação destas. Em um segundo momento, aborda-se as fontes com destinação 
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aparentemente didática e o repertório para piano. A música de função religiosa é abordada no 

terceiro item, considerando o contexto da Restauração musical católica, das reformas musicais 

motivadas pelo Concílio Vaticano II e aspectos que podem ser considerados identitários da 

congregação redentorista. Finalmente, são apresentados outros acervos que contêm fontes 

musicais que se relacionam de algum modo à atuação dos missionários no Brasil e as 

possíveis conexões entre tais fontes. 

UM OLHAR ABRANGENTE 

A página virtual da Biblioteca Redentorista traz uma interessante descrição do acervo:  

Os Redentoristas sempre se preocuparam em preservar a memória bibliográfica. O acervo da 

Congregação foi constituído através de doações das comunidades Redentoristas do Brasil e da 

Europa e, até hoje, continua recebendo livros doados pelas casas que compõe a Província do 

Rio e por pesquisadores. 

Atualmente, a Biblioteca Redentorista possui mais de 55 mil livros e cerca de 5 mil periódicos 

antigos e contemporâneas das áreas de Teologia, Filosofia, História e Psicologia, entre outras. 

Além dos livros, conta com uma rica coleção de publicações e jornais nacionais e 

internacionais, e até obras escritas à mão. Seu acervo é consultado por pesquisadores, 

estudiosos, professores, alunos de 1º e 2º graus e universitários, além dos padres, irmãos e 

seminaristas. 

Há obras originais e raras não somente pela data de impressão, como alguns livros que datam 

do século XVI, mas, também, por não serem mais encontrados. 

Dentre esse rico acervo, destacam-se: Moralis Chistiana Ex Scriptura Sacra, do autor Jacobo 

Besombes, de 1772 (obra escrita em latim); D.Dionysii Car, Thufiani Infigne Comentário 

(1547); Theologias Moralis, Tomus I e II, de Samamticenses (1734); Divina Comédia, de 

Dante Alighieri (obra em francês); livros de Literatura do século XVIII; Faust, de Goethe 

(1968); coleção de 18 livros - “Goethe‟s Werke”, de 1828 (obras em alemão); coleção grega 

Migne, contendo 161 livros (1857) (BIBLIOTECA REDENTORISTA, [20--]a). 

A descrição revela o processo de constituição do fundo bibliográfico da entidade, que 

nos permite observar certa aproximação com a função dos arquivos, ou seja, a de recolher a 

documentação produzida por determinado organismo no exercício de suas funções. Nossa 

pesquisa in loco em acervos diversos de setenta cidades brasileiras para fins de investigação 

doutoral nos revelou a recorrência deste fenômeno de recolhimento observado em Juiz de 

Fora: muitas paróquias destinam papéis de música ou outros materiais bibliográficos às 

bibliotecas de seminários ou às universidades católicas
192

. O manifesto interesse de que esta 

Biblioteca Redentorista se constitua como um depositário da memória redentorista aponta 

mais uma vez para o conceito de lugar de memória, de Pierre Nora (1993). 
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 Assim, é recomendável que uma pesquisa acerca das práticas musicais católicas de determinada localidade 

considere os acervos recolhidos às universidades católicas e o seminário desta localidade, além dos arquivos 

paroquiais, diocesanos, públicos, de agremiações musicais, tais como as bandas de música, e de particulares. 
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O sistema de catalogação da Biblioteca Redentorista ([20--]b) se revela bastante 

eficiente e está disponível para consulta online. Este fato não representa somente praticidade 

para os consulentes, mas uma maneira de tornar público o conteúdo do acervo.
193

 No sistema 

de organização e catalogação da Biblioteca Redentorista, os materiais claramente 

bibliográficos seguem o sistema de catalogação inerente à Biblioteconomia, ao passo que a 

localização de partituras avulsas, livros de teoria musical e outros recebem a indicação “Art.” 

seguida de códigos numéricos. Os resultados apresentados apontam a localização do material, 

título e autoria, datação, exemplares e tipologia. Além do acervo da Biblioteca Redentorista, o 

sistema inclui a catalogação do Noviciado redentorista, na cidade de Curvelo. 

Uma vez que são os funcionários da biblioteca que trazem do acervo os documentos 

solicitados pelos consulentes, não foi possível observar o acondicionamento dos mesmos nas 

estantes, tampouco o material destas estantes. Considerando, entretanto, que as fontes 

consultadas se encontram em um estado de conservação muito bom, é possível atestar a 

eficiência dos processos de acondicionamento e conservação adotados na biblioteca. Vale 

destacar como exemplo a ser seguido os invólucros de pano utilizados no acondicionamento 

de materiais não encadernados ou de encadernação frágil, tais como partituras avulsas para 

canto e piano ou pequenos livros de teoria musical, cujos fólios foram grampeados e não têm 

capa dura. Estes invólucros se revelam uma alternativa eficiente em arquivos que não 

dispõem de espaço para o acondicionamento das fontes, uma vez que se conformam aos 

materiais, evitando que estes se dobrem e se deteriorem em razão disto (Figura 1). 
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 A possibilidade de se consultarem online os acervos é bastante recorrente no caso das bibliotecas, mas ainda 

muito rara no que diz respeito aos arquivos, cujos instrumentos de pesquisa somente podem ser consultados 

localmente ou (mais raramente) são enviados ao pesquisador por e-mail quando os solicita. A falta de 

instrumentos de disponibilização online de instrumentos de pesquisa por parte dos arquivos constituiu desafio 

considerável para a pesquisa de fontes em um país de proporções continentais e no qual os auxílios financeiros 

para o deslocamento de pesquisadores têm sido menores a cada dia. Há de se notar ainda, que grande parte dos 

arquivos sequer processou integralmente seus acervos, sendo os instrumentos de pesquisa limitados, portanto. 

Nossa pesquisa in loco, atualmente, em cerca de seiscentas instituições, em todos os estados brasileiros – revela 

que a maior parte dos acervos musicais sequer passou por um processo de organização e inventário, o que revela 

o amplo campo de trabalho para os musicólogos, bem como o grande desafio da pesquisa das práticas musicais a 

partir de documentos musicais. 
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Figura 1 - Invólucro de pano para o acondicionamento de documentos avulsos utilizado na 

Biblioteca Redentorista. Fonte: Acervo do Autor. 

Conforme pudemos observar, as caixas de pano não abrigam fontes de mesma 

procedência ou com a mesma função, uma vez que fontes com repertório coral e repertório 

para piano de procedências diferentes dividem as mesmas caixas. Assim, o critério do 

acondicionamento parece ser a temática dos documentos (música, por exemplo) e suas 

características físicas, que demandam este tipo de conservação. 

Alguns documentos consultados têm elementos que permitem supor alguma unidade, 

tais como cópias heliográficas de partituras com repertório coral, da década de 1960, 

organizadas em pastas e que foram identificados no sistema de catalogação como procedentes 

do seminário da Floresta, em Juiz de Fora. Outras fontes têm carimbos ou anotações que 

sugerem sua procedência. Não é possível afirmar, entretanto, ser possível determinar a 

procedência de todas as fontes. Dentre as procedências identificadas, é possível citar: 

Aparecida do Norte, Congonhas, Sede da vice-província redentorista do Rio de Janeiro e 

Biblioteca do Juvenato Santo Afonso. 

Quanto à datação das fontes musicais recolhidas à biblioteca, o termo inicial é 1879, 

na coletânea de cânticos marianos Geestelijke Gezangen, de Jos. Beltjens. O termo final 

parece ser o ano de 1994, ao menos no que diz respeito aos livros de música religiosa, 

referente à coletânea de cantos pastorais Cantai ao Senhor. 

REPERTÓRIOS PARA PIANO, CORAL E MATERIAL DIDÁTICO 

Neste item integramos repertório para piano, o repertório coral secular e material 

didático. Partimos hipóteses não confirmadas de que tanto o canto coral do grupo que 

produziu o conjunto de cópias heliográficas no Seminário da Floresta, quanto o repertório 

para piano tivessem constituído atividades didáticas e/ou artísticas nos institutos redentoristas. 
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Considerando que não apenas obras para piano foram localizadas, mas também livros de 

técnica pianística, é possível supor que integrassem um programa de ensino de instrumento 

semelhante aos dos conservatórios. Se confirmada a hipótese de que os referidos institutos 

tivessem um programa regular de ensino de música, tais fontes poderiam constituir um 

interessante viés para a produção de uma história da pedagogia da música ligada a eles. 

Possibilitariam ainda uma comparação com os atuais programas de ensino atuais dos cursos 

de música e se tais programas sofreram ou não modificações e atualizações nas últimas 

décadas
194

. Dentre os livros de técnica pianística, observamos autores ainda hoje recorrentes, 

tais como Köhler, Hanon, Czerny, Burgmüller, B. Cesi. O mesmo se observa em relação ao 

repertório: Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Liszt, Gounod, Schumann, Grieg, Brahms, Max 

Reger, Chopin e outros
195

.
 
Considerando a procedência holandesa dos religiosos e nossa busca 

pela relação entre a memória contida nos documentos musicais e a identidade das práticas 

musicais da congregação religiosa, merece ser destacado Muzikale Bloemlezing: Dagblad van 

Noord-Brabant, periódico holandês de repertório para piano do início do século XX. 

Quanto à música coral, as fontes produzidas no Seminário da Floresta na década de 

1960 sugerem que o grupo tivesse finalidade pedagógica ou artística, uma vez que somente 

duas pastas contêm repertório exclusivamente sacro, e somente uma delas, com repertório 

mais propriamente utilizado na liturgia católica do período. 

Há ainda um método de música vocal, de L. Girard, sem datação. Há ainda métodos 

para órgão de Vizenz Goller, para clarinete, de Jean Xavier Lefèvre, ambos sem datação, The 

Violin: theory and practice in 5 books, de Mathieu Crickboom, de 1923, um método de 

Violão, de Dilermando Reis e dois métodos para acordeom, um de do Mário Mascarenhas e 

outro, de E. Frisia. Assim, é possível supor que as entidades redentoristas que doaram seus 

materiais para a biblioteca tenham tido intensa atividade de ensino de música, dos mais 

diversos instrumentos, especialmente o Juvenato Santo Afonso, que aparentemente se 

destinava à educação de rapazes. O acervo conta ainda com diversos livros com canções, 

música popular e outros de caráter teórico, histórico ou biográfico, sobre música e músicos. 

Ao passo que os métodos de ensino de técnica pianística se revelam tão semelhantes entre a 

                                                           
194

 Comparando os livros técnicos e o repertório deste acervo ao nosso estudo de piano em conservatório em fins 

da década de 1990 e inícios dos 2000, não constatamos quaisquer diferenças ou atualizações. 
195

 Em razão da extensão do trabalho, optamos por não apresentar as referências completas das obras mais 

recorrentes, mas tão somente daquelas que forem de fundamental interesse para responder as questões aqui 

formuladas. Os interessados poderão localizar os títulos completos na guia Consulta do site da Biblioteca 

Redentorista ([20--]b). 
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primeira metade do século XX e o presente, no que diz respeito ao ensino de teoria musical, 

solfejo e harmonia, é possível observar a produção de autores brasileiros que hoje é 

praticamente desconhecida: a vigésima segunda edição de Elementos de teoria musical, por 

Maria Esmeraldina Barros Sales, não datado; a sétima edição de uma obra de mesmo título 

(Elementos de teoria musical), de autoria de José Raymundo da Silva e Antenor Nacentes, 

cuja primeira edição foi publicada em 1917; Methodo de solfejo, de Frederico do Nacimento e 

José Raymundo da Silva, sem data definida; Curso de instrumentação, de José Siqueira; 

Tratado de harmonia e acompanhamento ao alcance de todos, de padre José Luiz Gomes de 

Moura, sem data indicada, porém com prefácio de 1875. 

Destacam-se ainda no acervo as publicações teóricas e de música secular de frei Pedro 

Sinzig, cujo nome se notabilizou no âmbito da música religiosa, seja como compositor, seja 

como editor do periódico Música Sacra, publicado pela editora Vozes, em Petrópolis, Rio de 

Janeiro, nas décadas de 1940 e 50. Dentre as obras teóricas de Sinzig localizadas na 

biblioteca, estão: Arte cristã, de 1917; Os segredos da harmonia, de 1921; e Dicionário 

musical: pelo mundo do som, de 1947. As composições sem função religiosa são: Estrellas e 

flores: coração materno, para violino e piano; Minha terra: phantasias sobre cantos 

nacionaes, para piano ou canto; Sob o Cruzeiro do Sul: 4 phantasias sobre cantos brazileiros, 

para piano e violino, todas sem indicação de data. Também a Colecção “Arco-Iris” revela 

aspectos das composições seculares de uma compositora conhecida por sua obra sacra. As 

doze canções seculares de Maria Annunciação Lorena Barbosa não têm data da publicação, 

mas a fonte traz uma dedicatória autógrafa para o Seminário de Santo Afonso, datada de 

agosto de 1946. Maria Annunciação pertenceu a uma família de músicos atuantes no 

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, sob administração dos redentoristas até o 

presente. 

A MÚSICA DE FUNÇÃO RELIGIOSA 

No campo da música de função ritual, o acervo revela grande quantidade de títulos. Se 

por um lado não é possível determinar as práticas musicais de uma localidade ou instituição 

específica a partir destas fontes, uma vez que inexiste uma completa separação dos fundos, 

sua análise possibilita conhecer práticas musicais religiosas ligadas aos redentoristas. 

Fontes musicais publicadas na Alemanha e Holanda entre fins do século XIX e inícios 

do XX se relacionam à própria história da congregação religiosa no Brasil, cujos primeiros 
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missionários provinham destes países: Zestig geestelijke gezangen ter eere van de Allerh. 

Maagd en Moeder Gods Maria en andere Kerkliederen. Woorden van Prof. P. van der Ploeg, 

R. P. A. Frentrop, R. P. Jos. Dijckmann en anderen, in muziek gezet voor één of meer 

Stemmen met begeleiding van piano [sessenta cânticos espirituais em homenagem à Bem-

Aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e outros cânticos religiosos com letras do professor 

P. van der Ploeg, padres A. Frentrop, Jos. Dijckmann e outros, a uma ou mais vozes, com 

acompanhamento de piano], organizado por Jos. Beltjens e publicado em Amsterdã, em 1879 

(Figura 2); Kirchengesänge für männerchor [cantos religiosos para coros masculinos], de 

1881; Hollandsche mis in der volkstoon met begeleiding van orgel of harmonium door Adr. P. 

hamers R. K. P. [Missa Holandesa em língua vernácula com acompanhamento de órgão ou 

harmônio de Andr. P. Hamers, padre católico romano], de 1926, Zangcursus practische 

handleiding ten gebruike bij het aanvankelijk onderricht in het Gregoriaansch [Manual e guia 

prático para o curso de introdução ao canto gregoriano], sem data ou autoria identificadas e 

outras.
196

 Nesta última, há uma anotação manuscrita indicando a quem teria pertencido: “Pe. 

Anselmo CSSR”. 

Ademais, é possível perceber considerável aproximação com a ordem religiosa na 

pasta de canto coral do Seminário da Floresta de título Sacerdotes Domini ([196-]), a única de 

música estritamente litúrgica pré-conciliar: a última obra da encadernação é A Santo Afonso – 

“Eja festivis celebretur hymnis nomen Alphonsus...” – dedicada ao fundador da congregação 

religiosa. Igualmente, em uma encadernação da parte vocal avulsa de primeira voz, de título 

Cantus Sacri Diversi,
 197

 com motetos em língua latina, de Joannes Haagh ([19??]), se observa 

tal aproximação, uma vez que o compositor foi redentorista (EVERS, 1987). Este caráter mais 

identitário das fontes não se percebe, entretanto, após o Concílio Vaticano II (1962-1965), que 

oficializou e incentivou profundas reformas litúrgicas e musicais no catolicismo romano. 

                                                           
196

 Acerca deste repertório de procedência alemã e holandesa, estamos preparando um estudo aprofundado, que 

considera sua contextualização e o compara a fontes de outras congregações religiosas no mesmo período. 
197

 Trata-se provavelmente do terceiro volume de uma coletânea de composições de Haagh ou de diversos 

compositores, mas organizada pelo religioso. As buscas pelo nome do compositor, número de opus – 18 – e por 

outras informações não nos retornaram, entretanto, o título desta coletânea. 
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Figura 2 - Capa e primeira partitura de Zestig geestelijke gezangen ter eere van de Allerh. 

Maagd en Moeder Gods Maria en andere Kerkliederen. Fonte: Jos. Beltjens (1879). 
 

As fontes musicais no acervo Redentoristas ilustram ainda os grandes movimentos na 

música litúrgica católica entre fins do século XIX e fins do XX.
198

 Se a música litúrgica do 

século XIX havia assimilado diversos elementos da música secular, sobretudo da ópera e da 

música sinfônica, um documento papal promulgado por Pio X em 1903 (motu proprio Tra le 

Sollecitudini) buscou instaurar na igreja romana um paradigma musical identitário, mais 

próximo do canto gregoriano, da polifonia clássica e afastado, portanto, da ópera do século 

XIX. Este movimento ficou conhecido como Restauração musical católica, e a produção 

musical de acordo com as orientações do motu proprio de Pio X, como repertório restaurista. 

As fontes de origem alemã e holandesa anteriores ao motu proprio presentes no acervo se 

alinham em muitos aspectos à proposta restaurista, o que se torna compreensível uma vez que 

o Cecilianismo, principal movimento restaurista no século XIX se desenvolveu na Academia 

de Santa Cecília da Alemanha. Dentre os compositores e obras restauristas que constam do 

acervo, estão: 30 Cantus Liturgici ad tres voces aequales, de 1905; Exultemus Domino, de 

1929; 42 Laudi francescane dal laudario Cortonense XIII secolo, de 1957; Laudate 

Dominum: cantos sacros a 3 e 4 vozes iguais, de 1953; Melodias marianas: coletânea de 

cânticos sacros à Nossa Senhora, de 1940; A Semana Santa e Harpa de Sião, ambas 

organizadas pelo padre verbita João Batista Lehmann e publicadas em Juiz de Fora, esta 

última, com exemplares da primeira e terceira edições; Cecília: manual de cânticos sacros 

para o canto uníssono na igreja, de 1939; Cantus Sacri diversi, de J. Haagh, sem data; Sei 

                                                           
198

 Acerca destes movimentos, cf. A música religiosa de João Valente do Couto em fontes recolhidas ao Acervo 

Vicente Salles, da Biblioteca do Museu da Universidade Federal do Pará, publicado neste volume e DUARTE, 

2016d. 
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liriche religiose, de N. Praglia, sem data, dentre outros. Deste mesmo período são High mass, 

de 1944; Paroissien Romain, livro litúrgico publicado em 1926. Merece destaque ainda uma 

Missa (dita “Cerviana”) de Lorenzo Perosi, principal compositor restaurista. Finalmente, 

Anthologia polyphonica auctorum saeculi XVI paribus vocibus, publicada em 1951 ilustra 

dois aspectos fundamentais da Restauração musical católica: o resgate da “polifonia clássica”, 

do século XVI, e a proibição aos coros mistos nas missas solenes, razão pela qual as obras 

foram transcritas para vozes iguais. 

As diretrizes decorrentes do Concílio Vaticano II preconizam a ativa participação dos 

fiéis nos ritos por meio dos cânticos. Assim, nas décadas de 1960 e 70, o repertório passava a 

se renovar, uma vez que o uso da língua vernácula foi consideravelmente ampliado para 

efetivar a referida participação. Um dos principais expoentes do movimento da música pós-

conciliar dita pastoralista foi o padre francês Joseph Gelineau, cuja versão publicada em 1960 

de seus Salmos e cânticos se encontra no acervo aqui abordado. Na linha de Gelineau, foram 

publicadas no Brasil as Fichas Pastorais e a coleção Canto Pastoral, ambas no acervo, sem 

data da publicação definida, mas provavelmente das décadas de 1960 e 70. Também da 

década de 1960 são A Semana Santa cantada em português e Liturgia da Semana Santa – 

Suplemento musical: melodia e acompanhamento para harmônio, publicado em Belo 

Horizonte pelo Instituto de Pastoral, em 1965. 

No âmbito dos escritos teológicos, as novas possibilidades decorrentes do Concílio 

conduziram a intensas discussões, sobretudo em periódicos especializados. A Biblioteca 

Redentorista abriga diversos destes escritos, dentre os quais se citam os artigos: Nova música 

Sacra em vernáculo; Pressupostos musicais da Reforma Litúrgica; e Jazz e ´folk music´ na 

Liturgia, do musicólogo Helmut Hucke, publicados na revista Concilium, entre 1967 e 1969; 

Terá ainda a Liturgia necessidade de Música?, publicada por Stefani Gino, no mesmo 

periódico em 1969; vários trabalhos sobre música sacra em La vie Spirituelle, de 1974, além 

de diversos escritos do padre salesiano José Geraldo de Souza neste período. 

Entre as décadas de 1970 e 1990, a Teologia da Libertação (TL) constituiu uma 

vertente hegemônica entre o clero brasileiro. Dentre suas características estavam uma opção 

preferencial dos pobres e jovens, duras críticas ao sistema político e ao capitalismo, dentre 

outras. Os impactos da TL na música litúrgica se percebem principalmente nos textos 

cantados nas celebrações, mais engajados do ponto de vista político, além da busca por uma 

música litúrgica de características autóctones. As seguintes fontes ilustram este momento do 
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catolicismo: Cantos de libertação do povo de Deus, publicado em 1986 pela Diocese de 

Itabira; Cantando a vida e a luta, da Diocese de Ji-Paraná, sem data; e Nós lavradores unidos 

ao Senhor: livro de cantos para ser usado pelos lavradores nas suas reuniões, celebrações e 

festas, publicado pela Editora Loyola, também sem data definida. 

Ao final deste item, é possível reafirmar, portanto, a representatividade das fontes 

recolhidas à Biblioteca Redentorista de Juiz de Fora no tocante aos sucessivos movimentos da 

música religiosa católica. 

EM BUSCA DE UMA HISTÓRIA DAS PRÁTICAS MUSICAIS REDENTORISTAS 

Ao final deste trabalho, cabe questionar quais outras fontes e acervos poderiam 

contribuir para a produção de uma historiografia das práticas musicais ligadas à atuação da 

Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil. O primeiro passo seria a busca por 

documentos textuais e musicais nos grandes santuários mencionados na introdução deste 

trabalho. Alguns deles possuem arquivos ou centros de memória própria. É possível citar, 

neste sentido, o Santuário de São José, em Belo Horizonte-MG, cujo arquivo recolhe somente 

as capas de uma coletânea de cantos religiosos, porém possui rica documentação textual. Seria 

possível somar às grandes igrejas mencionadas anteriormente tantas outras por todo o país 

administradas pelos redentoristas, como é o caso do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em 

Manaus, que possui um pequeno acervo de documentos musicais
199

. Além dos acervos 

recolhidos às paróquias, os arquivos diocesanos (com recolhimento de documentos em fase 

intermediária ou permanente)
200

 podem contribuir grandemente para as pesquisas. É possível 

mencionar ainda acervos particulares, como é o caso daquele custodiado por Maria da Graça 

Jacob Lorena, em Aparecida do Norte, que recolhe fontes relativas à intensa participação da 

família Lorena nas atividades musicais do Santuário Nacional de Aparecida, anteriormente e 

após o início da administração dos redentoristas. 

Em arquivos civis também é possível encontrar fontes que estejam ligadas a atividades 

musicais de igrejas redentoristas ou aos próprios religiosos. Dois exemplos ilustram tal 

                                                           
199

 Discentes dos cursos de graduação da Universidade Federal do Amazonas têm pesquisado este acervo em 

trabalhos de iniciação científica, segundo informações que pudemos obter de docentes desta instituição. 
200

 Arquivos permanentes recolhem documentos a fim de que estes se destinem à preservação e pesquisa, ao 

passo que o recolhimento intermediário se refere à guarda de documentos que já não cumprem as funções 

primárias para as quais foram produzidos (BELLOTTO, 2012). Algumas dioceses estabelecem um limite 

temporal mínimo para a consulta de determinados documentos (um século desde sua produção, por exemplo), 

fazendo com que o documento seja recolhido em fase permanente, mas não possa ser consultado, o que o 

aproxima da fase intermediária. Em outras dioceses, as chancelarias adotam um sistema no qual não fica 

evidente se o recolhimento é permanente ou intermediário. 
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possibilidade: o Acervo Municipal Newton Corrêa, de Curvelo, e a Sociedade Beneficente 

Literária Cinco de Agosto, em Vigia de Nazaré, Pará. Ao primeiro se encontram recolhidas 

diversas fontes musicais da primeira metade do século XX, que se supõe terem pertencido a 

algum músico – organista ou regente de coro – que teria atuado profissionalmente no 

Santuário São Geraldo, dos padres redentoristas nesta cidade. Existe ainda a possibilidade de 

a doação do material ter sido realizada pelo próprio santuário. Assim, aparentemente, este 

acervo se trata de um fundo único, seja ele pessoal ou institucional. 

Quanto à Sociedade Beneficente Literária Cinco de Agosto, pudemos localizar nela 

fontes musicais da primeira metade do século XX, muitas delas provenientes de países 

anglófonos, o que revela coerência, uma vez que a vice-província redentorista de Manaus é 

resultado dos trabalhos dos missionários iniciados em 1943 pelos redentoristas da então 

província de St. Louis, atual vice-província de Denver, nos Estados Unidos. Não foi possível 

ainda aprofundar o estudo destas fontes ou formular qualquer hipótese sobre a razão pela qual 

foram recolhidas a esta instituição. Há ainda de se considerar a intensa atuação dos 

redentoristas nos meios de comunicação e na produção de gravações, o que aponta para mais 

fontes a serem pesquisadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desta pesquisa, ainda de caráter exploratório, é possível afirmar que uma 

investigação que se ocupe das práticas musicais ligadas à atuação dos religiosos missionários 

redentoristas no Brasil terá uma delimitação temporal de pouco mais de cento e vinte anos, 

devendo considerar as diversas autocompreensões do catolicismo romano neste período, 

desde a Romanização até o fechamento da Igreja institucionalizada à Teologia da Libertação 

nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Haverá de considerar ainda o papel da música 

nos movimentos de missionação de fins do século XIX e ao longo do XX, bem como os 

diversos movimentos hegemônicos que buscaram determinar os paradigmas para a produção e 

prática musicais católicas neste período, mas sem perder de vista as possibilidades locais de 

negociação em relação a tais modelos, sobretudo no caso das atividades missionárias. Uma 

historiografia das práticas musicais ligadas à atuação redentorista no Brasil é viável, mas 

demandaria do pesquisador ampla pesquisa documental in loco, nas mais diversas regiões do 

país e nas mais diversas categorias de entidades custodiadoras (arquivos públicos, privados, 

particulares, bibliotecas de faculdades católicas etc.), uma vez que os dados obtidos até o 

momento revelam uma grande dispersão das fontes. 
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Um exemplo dessas entidades custodiadoras é a Biblioteca Redentorista de Juiz de 

Fora. Seu acervo revela possíveis atividades de ensino de instrumentos musicais, sobretudo 

piano, em seminários redentoristas, além de intensa prática de música de função religiosa 

anteriormente ao Concílio Vaticano II (1962-1965), período conhecido como Restauração 

musical católica. Músicas religiosas relativas à devoção a Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, São Geraldo Majella, Santo Afonso Maria de Ligório e outros santos redentoristas, 

repertório de função religiosa em língua holandesa e composições de religiosos redentoristas 

sugerem a classificação de uma eventual identidade musical redentorista no acervo. Livros e 

documentos da própria biblioteca de Juiz de Fora poderiam ajudar a aclarar as lacunas e 

silêncios observados nas fontes musicais. 
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