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Resumo 

 

O presente artigo apresenta uma sinopse feita a partir de uma pesquisa bibliográfica de 31 publicações geradas entre 2004 e 2010 na pesquisa A 

música e suas articulações identitárias nas corporações musicais de São João del-Rei e região: tradição e transformação no contexto histórico e 

sociocultural. A teoria e a metodologia do trabalho-matriz são descritas em linhas gerais e são apresentados os resultados da pesquisa bibliográfica 

que mostram o surgimento e a transformação de dez diferentes categorias temáticas estudadas, as reconceituações elaboradas ao longo do estudo e as 

conclusões a que se chegou até o momento.  
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Abstract 
 

This article presents a synopsis prepared after a bibliographical research of 31 publications produced between 2004 and 2010 in the research named 

Music and its identity articulations in the musical corporations of São João del-Rei and surroundings: tradition and transformation in the historical 

and socio-cultural context. The theory and methodology of the matrix work are described in general terms, and the results of the bibliographical 

research are presented, showing the emergence and transformation of ten different thematic categories studied, the reconceptualization developed 

throughout the study and the conclusions which have been reached by now. 
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Resumen 
 
En este artículo se presenta un resumen tomado de una búsqueda bibliográfica realizada en 31 publicaciones producidas entre 2004 y 2010 en el 

investigación Música y sus articulaciones de identidad en las corporaciones musicales de São João del Rei y de la región: la tradición y la 

transformación en el contexto histórico y socio-cultural. Se describe en general la teoría y la metodología del trabajo matriz y se presenta los 

resultados de la búsqueda bibliográfica que muestran la aparición y transformación de las diez categorías temáticas diferentes estudiadas, los 

conceptos nuevos desarrollados a lo largo del estudio y las conclusiones que se han alcanzado por la momento. 
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