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A presente pesquisa tem por objetivo elaborar um catálogo das obras sacras de Cesário Mendes de 
Cerqueira (1896-1981) da Corporação Musical Nossa Senhora das Dores, de Itapecerica (MG), tendo 
como base, os princípios oriundos das teorias arquivísticas modernas. O volume documental que 
veio se acumulando nos arquivos das corporações musicais brasileiras,durante séculos, tem se 
vislumbrado enorme. Nesse sentido, emerge um vasto patrimônio documental musicográfico e 
iconográfico musical, revelando um capital cultural expressivo no âmbito brasileiro e, mais 
especificamente, mineiro. Nesse contexto, se encontra a Corporação Musical Nossa Senhora das 
Dores de Itapecerica e seu acervo, no qual estão as obras do compositor e professor Cesário 
Mendes,que conta com um volume de, aproximadamente, 400 composições. Nesse universo, 
destaca-se as obras sacras, e a proposta de se elaborar um catálogo das mesmas oferece 
possibilidades de novos trabalhos de pesquisa, facultando o acesso a pesquisadores e gerando novas 
perspectivas nesta área de conhecimento. Por sua vez, é premente a necessidade de se ter os 
conceitos básicos de “Gestão Documental” aplicados ao acervodesta instituição.Nesse contexto, a 
falta de conhecimento sobre o assunto, por vezes generalizada nas bandas de música, põe em risco 
princípios que estabelecem a identidade de um documento, junto ao seu órgão produtor, garantindo 
assim, uma individualidade no conjunto orgânico no qual esse documento faz parte.É nesse sentido 
que a arquivologia estabelece diretrizes para a ordenação e preservação de documentos, com uma 
gestão adequada dos mesmos, garantindo seu potencial informacionalpresente e futuro.O conjunto 
das obras de Cesário Mendes que vai do sacro ao profano, representa, parte importante e significativa 
para a história de Itapecerica (MG) e para a cultura nacional. Em vista dos procedimentos e 
resultados alcançados ao final deste trabalho, esses poderão corroborar a revitalização, preservação e 
conservação do acervo que, por mais de dois séculos, vem consolidando uma identidade cultural do 
município de Itapecerica.  
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Catalogue of the sacred art pieces by Cesário Mendes de Cerqueira at Our Lady 
of Sorrows Musical Corporation in Itapecerica (MG) 

 
 
This research aims to produce a catalogue of the sacred art pieces of Cesário Mendes de Cerqueira 
(1896-1981) at the Musical Corporation Our Lady of Sorrows, inItapecerica (MG), based on the 
principles coming from modern archival theories. The documentary volume that has been amassed in 
Brazilian musical corporations archives for centuries is huge. In this sense, a vast music graphic and 
musical iconographicdocumentary heritage emerges, revealing an expressive cultural capital in 
Brazil and, more specifically, in Minas Gerais. In this context, there is the Musical Corporation Our 
Lady of Sorrows in Itapecerica and its collection, in which one can find works of composer and 
professor Cesário Mendes,a collection that has approximately 400 compositions. In this scope, the 
sacred works stand out, and the proposal to elaborate a catalogue offers possibilities of new research 
works, providing access to researchers and generating new perspectives in this branch of knowledge. 



In turn, it is urgent to have the basic concepts of "Document Management" applied to the collection 
of suchinstitution. In this context, the lack of knowledge on the subject, at times widespread among 
music bands, puts at risk principles establishing the identity of a document together with its producer 
organ, ensuring thus an individuality in the organic set which this document is part of. It is in this 
sense that archival science establishes guidelines for both the ordering and the preservation of 
documents with proper management, ensuring their present and future informational potential. The 
set of works of Cesário Mendes, which goes from sacred to profane, represents important and 
significant part for the history of Itapecerica (MG) and for the national culture. As for the procedures 
and results achieved at the end of this work, they can corroborate the revitalization, preservation and 
conservation of such collection which, for over two centuries, has been consolidating a cultural 
identity of the city of Itapecerica. 
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