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AFlrn¿ø&oCnLunaIeEù,rcrcíorøIdø'\rquidiocaede,Marianø-FLIVDARQ
reøIí7ou, no mês de jultw dß 2003, emManørwMinøs Gerais, o Io Coliquio Brasil.eiro

de ,\rqufuolagia e EdiçaoMtuical" cujos Anais clægam, a.gora, com grande ab'grta pøta
esta lrßtituiçao, aos interessados.

Sua publicaçã0, no mês em que se comemoram os 20 anos do restatno do

Orgao ,\rp Sclmitger da Catedral de Manana, veículo difwor þor excel'ência dn
mtkicabanoca, para teclndo e elemento fundamentøL nahistóría d.ø n*¡ca produzidn

emMinas Gerais, no período colonial e imþenal,, reveste-se dc particular imþortância,
entre tantas, þor øLgumas razões em esþeciaL: þe\o seu cørdter þioneiro na øbordøgem

deste tema, þor constituirse em estuørio das recentes þesquisas que titteram Lugar

junto ao aceroro de partituras do Museu da Musica de Mariana e þor oferecer

aLternatiuas e caminl:rrs þara þrogramas de disponibilizaçao de obras e acesso aos

iruirmeros aceruos mtsicais existentes no BrasiL.
Tais aceruos, a exemÞIo do Museu dn Mts¡ca de. Manana, reglstram e

þresuvan alústffia da Þ'rofu+ao mnicaLbrasilewa e cotlstituem elemento funÅømennl"
dn nossa culttna e imþortante fator d.e cor*uuçao de nossa Linguagem e exþressão

o¡tßncns.
Por serem estudiosos e þesquísadores decrotados à causa dø proteçao e dtfusao

de aceruos musicaís e acumulørem sóLidø exþenêncía neste camþ0, os esþeciaListas,

reunidos emMariana durante o I Colóquio, þossuem a autondadp necessána þøra
aþresentar novas conceituações e alternatiqtas metodológ1cas de arquivologla e ediçao

mrnical., condizentes com a nqueTa dn produçao musícal, custodiadø pelns ínstituiçoes
enco:rregadas de sua guarda-

A essa equipe de mwicóLogos, historiadores, þesquisadores e þrofessores a
FLûVDAR Q prest ø reconhecid.a. lwmenøgem.

À SeUenCO S.4., emþresa exemþLar em seu re\acionamento com a
comunídødn, com a. ,\rquidiocese de Ma:riana e com a FLT IDARQ, externafnos os

agradecímentos esþeciøis þel.o þatrocínio concedido a mais essa imþortante ínicíatiua
na area dø cultura.

Ao Santa Rosa Bweau Culturø\., pelns articuløçoes que tornaram þossível a
real.iTaçao do I Colóquio, þarabenizamos e øgradecemos.

Como parte d.as þrogramações do Festiual' dæ Inuemo deManana, o Cohquio
contou com o decisiuo øþoio do UNI-BH, d.tro"c)és dn Coordenadoria de CuLtwa e

Artes, Øomotora do FestiqtaL. A ele nosso reconlæcimento.
O Colegro Providência foi p arceir o fun d.anrcntaL, ao añgm, em su.as møgníf icas

dependências, euento dc. tal þorte e qualtdøde. Demonstrou, com sua acolhida, o

quønto significa þara a Educaçao e a CuLtwa desde sua fundaçao em 1849.
Finalmente, merece destaque o aþoio concedído peln Secretana de Estado de

CuLtura d.eMinas Gerais, tønto nareal,izaçøo do Colóquio quanto nos trabalhos de

publicaçao dos Anøis.

Roque José de Ol.iqteíra CamêIIo
Díretor Executiuo

Fund.a.çao Culttnal e Educacíonal da Arquidiocese de Manan*FUNDARQ





A'\r quidioces e de. Manana, instituição møntenedora do Mtueu da Mræica,
tem a satisfaçøo de entregar aos estudiosos e øo público em geral os Anais do
I Colóquio Brasileiro de, Arquiuolaga eEdiçaoMusical.

Especialistas d.e, diq.,ersas areas d.a musíco\og1a, reunidos em Manana em
julho de 2003, iniciaram proficuo debate sobre os caminhos e as direuizes dø
Arquivolog¡a e dø Ediçao Musical no Brasil, traduzido pelos uaballæs que integram
a presente pùblicaçao.

Estø é, mais uma das ímþortantes iniciøtiuas da Fundaçao CulanøL e

Eùt¡acionnl dø Arquidiocæe deMarianø e sinteaza as reflexÕa e ÞroÞostas emanoÅns
dos uês anos de. esatdos e þesquisas que þroþiciaram a catalogação do exte¡uo øcercro

de. obras musicais sob a guardø d.oMu.seu døMß¡ca dp.Mariøna.
Destacamos a quøLidade. dns propostas contidas nos textos deste I Colóquio,

cujos autores sã.o æþecialistas de reconlæcid.a comþetência e exþressao no camþo dø
mtuicol,og¡a

Agradecemos, de maneira æþecial, o inestitnøvel. aþoio d,ø SAMARCO S.4.,
noq)ømente como þanocinødorø d,e. um þrojeto culanal d.e. nossa Arquidiocese.

Maríana, noc)embro de 2004.

Dom l-uciano Pedro Mendzs dz Almeídn
Arcebispo dæ Marianø





ASamarco tem alwnra e a satisfaçøo de viabilizar a ediçao dos Anais do
I Colóquio Brasileiro de Arquiuologla e Ediçao Musical, ec)ento que reuniu, em
Mariana, especialistas dos diuersos ramos d"a musicolog¡a, þara debater caminhos e

þersþectiuas þara a. ÞTotecã.o, recuþeração e difusao dos acerqtos musicais dos dioærsos

arquivos e centros de documentaçao deMinas Gerais e do Brasil..
A nossa contribuição þara a restauração desta magnífica herança que o

passado legou às nossds gerøções tem sido norteada þeln" convicçao de que o nosso
papel como emþresø cidødø deve aliar as atiuidødes þrodutiuas ao d.esenqtolqtimento
sustenØdo, à þreservaçao do meio ambiente e à þromoçdo dos ualores culturais e
artísticos dns cidndes ereglÕes onde estão instalød"as nossas oþerações indusuiais.

Para a Samarco, tão imÞortante quanto transformar minéno de femo em
soluções þara a siderurgia é uarwformar mineraçao em d.e,senuolc)imento swtentdqtel.. E
o moderno conceito de sustentab¡I¡dade - de atender às necessidndes do þresente sem
comþrometer a"s gera.ções futwas -, também þode ser considerødo quando fazemos
algo para þreservar o que o passado nos deixou de mellwr.

Portanto, é com orgulho que contribuímos þøra reatar a memória musical, de
Mariana - a finciþal. caþiøI dø caþitønía deM¡røs Gerais - aos centros consumidores
de todo o mundo. Agora, como na.quele tempo, as riqueTas do subsolo e a þroduçãn
artística e musicalsdo os elementos que distinguem esta tncentenaria cidøde em seu
r elaci o rwmento intem.acional.

José Tad.eu de Moraes
Diretor-Presidente
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I ColOquio Brasileiro de Arquivologia
e Edição Musical
Per sþ e ctiqr as Meto doló 91 cas
da Arquivologla e da Ediçao Musical
no Brasi|
MARIANA, 18 A 20 DEJULHO DE 2003

Paulo CASTAGNA.

APRESENTAC, AO
De acordo com Roberto Schwarz, a cultura brasileira possui uma carac-

terística comum à de outras regiões do terceiro mundo, as quais deliberadamente
assumem um papel periférico no pensamento científico, principalmente em relago
àsciênciashumanas: nossos modelos metodológicos nãose estabelecempelareflo<ão
sobre os antþs modelos aqui usados ou pelo seu esgotamento, mas sim pelo
surgimento de novos modelos europeus ou americanos, recebidos quase sempre
pelo hábito da imitação.r Assim, muitas vezes o pesquisador sente-se obrþdo a
abandonar suas linhas de pensamento, não porque estas se mostram inadequadas,
mas porque não fazemmais parte da moda atual no primeiro mundo.

Paralelamente, muitos de nós resistem à aceitação de novos princípios
metodológicos surgidos no cenário internacional, seja por questões xenófobas,
por acanhamento, pela desinformação, ou até mesmo pela falta de interesse, que
às vezes aparece associada a dificuldade em participação de debates e evenros
científicos da área.

Por essa razã,o, creio ser fundamental, além de uma atualização e uma
recepção metodológica crÍtica em relação à musicologia internacional, um efetivo
desenvolvimento metodológico lþdo às questões musicológicas surgidas no Brasil,
procurando'se refletir sobre os problemas e soluções já levantadas nessa área em
mabalhos brasileiros, mas também apontar soluções para os nossos atuais proble-
mas, em lugar de esperar que soluções prontas nos sejam oferecidas ou até imposas.

uma solução pronta, externa ao problema, é sempre uma faca de dois
gumes: evita o trabalho de reflexão sobre esse problema, porém leva o pesquisador
a pensar por intermédio de outrem. Utilizandose um exemplo simplista, a solução

ANAIS

* lnstituto de Artes da UNESP (São pauto - Sp).
1 SCHWARZ, Roberto. Nacional por subtraçäo. ln: SCHWARZ, Robetto. Que âoras são?: Ensaios. Sáo paulo:

Companhia das Letras, 1987. p.2948. Ver, por exemplo, o seguinte parágrafo (p.80): "Como estamos entre
e-sfudantes de Letras, veiamos algo da questão ern nosso campo. Nos v¡hfá anos em gue tenho dado auta de
litentura assisti ao trânsito da critica por impressionismo, historiogratiaposiùVis@ new críticìsm americano,esti/ístic4 marxismo, fenomenotogia, estruturalismo, pós-estruturilismo'e agora teor¡as da recepção. A lìstaé ¡mpress¡onante e atesta o estorço de atualização e desprovincianizaçao eá nossa uøyersida de. Mas é fácit
observar que só nramente a passagem de uma escola para outra coriesponde, como se¿a de se esperar ao
e,sgotamento de um proieto; no geral ela se deve ao prestígio americano ou europeu da doutrina i"guínte.
Resulta a impressâo - decepcionante - da mudança sem necãssrda de interna, e porisso mesm o sem píoieito.
O gosfo pela novidade term¡nológica e doutrinária prevalece sobre o trabaiho de conhecimento, e constituioutro exemplo, agora no plano acadêmico, do caráter imitativo de nossa vida cultura!. Veremos que oproblema está mal posto. rnas anfes disso r,áo custa reconhecer a sua verdade relativa.,,

I Colóquio B¡asileiro de Arquivologia e Edição Musical /7



ANAIS

pronta pode ser comparada às frases em idiomas estrangeiros, previamente
formuladas para que os turistas possam se orientar fora de seus países de origem.
Certamente possuem utilidade e economizam um tempo considerável, mas não
permitem que o turista formule seus próprios pensamentos ou expresse suas
próprias idéias no idioma em questão, apenas reproduzindo o que o autor das

frases projetou.
Este I Colóquio Brasileiro deArquivologia e Edição Musical, cujo tema é

"perspectivas metodológicas da arquivologia e da edição musical no Brasil", está
voltado, portanto, ao desenvolvimento metodológico de tais atividades,
apresentando-se como o primeiro evento cientÍfico brasileiro específico dessas
duas disciplinas. Dezenove anos depois do primeiro evento relacionado à

musicologia em Mariana - o I Encontro Nacional de Pesquisa em Música (L a4
de julho de 1984) - não se pode deixar de louvar a pioneira iniciativa da
Coordenadoria de Cultura eArtes da UNI8H, da Secretaria de Estado de Cultura
de Minas Gerais e da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de
Mariana, com a colaboração do Santa Rosa Bureau Cultural, para reunir aqui
vinte e um especialistas de seis estados brasileiros, esperandcse que este colóquio
possa ser continuado e até ampliado nos próximos anos.

Quanto às atividades sobre as quais refletiremos nestes dias, é importante
que sejam previamente situadas em um cenário mais amplo. A musicologia
compreende uma série de disciplinas ou vertentes metodológicas, cuja divisão
nem Sempre é consensual, mas que está principalmente representada pelas
seguintes:2

1. Método histórico
2. Método teórico e analítico
3. Crítica texrual
4. Pesquisa arquivística
5. l.exicografia e terminologia
6. Organologia e iconografia
7. Práticas inter p retat iv as (p erf orming þracti ce)

8. Estética e crítica

O terceiro item - a crítica textual - envolve várias atividades já existentes
desde o século XIX, como paleografia (deciframento da escrita manual),
diplomática, bibliografia (estudo das formas de apresentação de manuscritos e
impressos), editoração e colação (identificação de erros e reconciliação de
variantes), além de ouffas surgidas no século )O(, como o estudo de técnicas de
impressão, de fabricação de papel, etc.

Entre as ciências incluídas no conceito de crítica te:cual estão os princípios
de ediçao musical. A metodologia dessa disciplina começou a ser discutida no

2 DUCKLES, Vincent, et allii. Musicology. ln: SADIE, Stanley (ed.). The New Grove dictionary of music and
musicr'ans. London: Macmillan Publ Lim.; Washington: Grove's Dictionaries of Music; Hong Kong: Peninsula
Publ. Lim., 1980. v.12, p.836-863.

/8 I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Ediçâo Musical
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final do século XIX, em torno das edições completas de Bach, Palescrina e das
antigas versÕes de canto gregoriano pela Abadia de Solesmes. Refletindo essa
tendência, edições acadêmicas começaram a surgir no Brasil ainda na primeira
metade do século )O(, porém uma reflexão metodológica precisou aguardar até o
final desse século para ser iniciada.

Paralelamente, outra atividade ligada à crÍtica textual é a elaboração de
inventários e catálogos de fontes musicais primárias. Afigura pilar dessa tendência
foi Robert Eitner (1832-1905), que publicou vários catálogos e inventários musicais
no Monars chefre fur Mustkgeschicltte (1869-1904) e que apresenrou o resultado de
seu vasto conhecimento acerca dos arquivos europeus na obra em dez volumes
Bíografísch-bibliograplrisches Quel.LenLexicon der Musiker und Musikge\ehrten der
Clwistlichen Zeitrechnungbis zur Mitte des 19. Jaþwlu.mderts (1900-1904). Os ideais
lançados por Eitner nessa publicação auxiliaram as pesquisas de estudiosos da
música por quase um século e ainda estão vivos sob a moderna forma do Répmoire
International. des Sowces Musical.es (RISM).3 No Brasil, essa disciplina começou a
ser praticada a partir de um enfoque propriamente musicológico por Cleofe Person
de Mattos na década de 1960 e foi seguida por vários outros pesquisadores, mas
até recentemente não havia gerado discussões e reflexões críticas que permitissem
o desenvolvimento dos critérios metodológicos adotados.

Foi somente no final do século )o( que surgiram as primeiras reflexões
metodológicas brasileiras nessas duas modalidades, inicialmente com um pequeno
texto de caráter crÍtico que apresentei no I Simpósio Latino-americano de
Musicologia (Curitiba,1997),a mas especialmente com os trabalhos de Carlos
êJberto Figueiredos eAndré Guerra Cottar6 uma dissertação de mestrado e uma
tese de doutorado defendidas, respecrivamenre, na UNI-Rio e na UFMG.
Figueiredo esrudou a terminologia da área, substituindo antigas desþações como
restawração mruicol.ógtca,Levantamento dn þartitura, þartia.traçã.o e ourras por ediçã.o,
além de estabelecer os principais troncos metodológicos dessa atividade. Cotta,
por sua vez, estudou os procedimenros de catalogação criados pelo RISM,
realizando importantes reflexões sobre essa atividade.

Esses dois trabalhos inauguraram uma nova fase da arquivologia e da
ediçao musical no Brasil, inspirando as bases teóricas do projetoAcervo da Música
Brasileira ,/ Restauração e Difusão de Partituras, da Fundação Cultural e
Educacional daArquidiocese de Mariana, financiado pela Penobras e administrado
pelo Santa Rosa Bureau Cultural (Belo Horizonte. MG). O presente Colóquio,
que também é uma conseqüência desse desenvolvimento metodológico, está
destinado não a por em prática as novas idéias levantadas por esses autores, como
ocorreu no citado projeto, mas a refletir sobre os problemas dessas disciplinas,

3 ldem. lbidem.
4 CASTAGNA, Paulo. "Descoberta e restauração": problemas atuais na relaçáo entre pesquisadores e aceryos

musicais no Brasil. I SIMPOSIO LATINO-AMERICANO DE MUSICOLOGIA, Curitiba, 1O-12 jan.1997. Anais.
Curitiba: Fundaçáo Cultural de Curitiba, 1998. p.97-109.

5 FIGUEIREDO, Carlos Alberto. Editar José Maurício Nunes Garcia. Tese (Doutoramento em Música). Rio de
Janeiro: Universidade do Rio cie Janeiro, 2000.

6 COTTA, André H. Guerra. O Tratamento da lnformaçäo em Acervos de Manuscritos Musicais Brasileiros. 2000.
Dissertação (Mestrado em Ciência da lnformaçáo) - Escola de Bibl¡oteconomia, UFMG, Belo Horizonte, MG,
2000.
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tanto antigos quanto atuais, confribuindo para o surgimento de soluções que
permitam a efetiva participação dos pesquisadores enquanto pensadores de nossa
culrura musical.

Ao final deste I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical,
que realmente espera*e não seja o único, perceberemos o quanto é importante a

reflexão sobre nossas atividades cientÍficas. Mas também gostaria de lembrar que
vários de nós assinamos uma das conclusões do IV Enconcro de Musicologia
Histórica (Juiz de Fora, 20OO), que possui o seguinte teor: "É fundnmentaL a
ampliaçao dos eventos Ligados à musicol.ogla no Brasil., vísando consolidar a þesquisa
musicoLógíca como uma atividade eminentemente cíentífica e þroþorcionando o
aþnmoramento e a reciclngem dos pesquisadores jd. &tuantes, bem como o estímulo aos

þ a quis ador es ini ci antes."
De fato, creio ser imprescindível a criação de novos eventos científicos na

área de música, além da manutenção e fortalecimento daqueles que já existem. Täis
eventos podem ser nacionais, regionais ou universitários e caracterizarem-se como
congïessos, simpósios, colóquios, encontros, seminários, ciclos, etc., desde que
conûibuam para o desenvolvimento metodológico da musicologia. Os agora
congressos bienais da ANPPOM, que devem ser valorizados e prestigiados pela
comunidade musicológica acadêmica, embora fundamentais, já não atendem mais
à demanda musicológica brasileira e devem ser encarados como excelente
oporn-rnidade para contato com as mais diversas tendências da pesquisa em música
no Brasil. O desenvolvimento da musicologia brasileira, no entanto, requer a

existência de eventos mais específicos, mais localizados e mais freqüentes, com a
publicaçao de seus Anais e com uma divulgação mais ampla dos nabalhos neles
apresentados.

É necessário, porém, que essa proposta não permaneça somente na
intenção e no discurso. Têmos a efetiva responsabilidade de realizar essa tarefa,
em lugar de assistir ao enfraquecimento e morte dos poucos eventos
especificamente musicológicos que ainda existem no país, lamentandùse a extinção
do Simpósio LatinoAmericano de Musicologia, porém louvando o esforço do
Centro Cultural PróMúsica de Juiz de Fora, na manutenção do Encontro de
Musicologia Histórica, que agora caminha para sua sexta edição.

Esta é a minha décima participação na coordenação de evento científico
na áiea de música no Brasil, o sétimo com a publicação deAnais. Sinto.me, assim,
realizando uma tarefa que julgo importante para o desenvolvimento na musicologia
brasileira e espero ainda poder participar de ouuas iniciativas nesse sentido. Mas
é fundamental que outras pessoas também integrem a luta para a criação de novos
eventos científicos e, por isso, aproveito a oporrunidade para conclamar os colegas
lþdos às organizações culturais, às instituições de ensino e pesquisa, às associações,
academias e sociedades de música e a ourras instituições de caráter cientÍfico ou
acadêmico, para ampliar o coro dos que desejam o desenvolvimento da musicologia
brasileira pelo debate, pela reflexão, pela produção e, sobretudo, pela ética.

Para a realização deste colóquio foi necessário um esforço muito grande,
sobrerudo em função da pressa com a qual foi organizado, agradecendo-se,
portanto, o empenho de todas as entidades e pessoas envolvidas, particularmente
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os que aqui estão, mas também à solicitude dos convidados que aceitaram uma
participação com um pequeno tempo para a elaboração de seus trabalhos e ao
interesse de todos os inscritos, que esperamos estimular por meio de nossas
reflexões.

Justamente por esse esforço, gostaria de registrar que nem todos os
convidados tiveram condições de aceitar uma participação neste evento,
destacando-se as ausências de Carlos Alberto Figueiredo (Uni-Rio), Mercedes de
Moura Reis Pequeno, Lorenzo Mammi (USP), Mary Angela Biason (Museu da
inconfidência de Ouro Preto), lænita Puppo Nogueira (UNICAMP), Regis Duprat
(USP), Odette Ernst Dias (Brasília) e Marta Melgaço (UFMG) que, embora
convidados, não puderam estar presentes ao evento.

Dentre os dezoito rrabalhos apresentados neste I Colóquio Brasileiro de
Arquivologia e Edição Musical, Marcelo Campos Hazan apresenta reflexões
teóricas sobre o processo de edição musical, à luz da contribuicão deJames Grier,
enquanto Luiz Guilherme Duro Goldberg enfoca os problemas editoriais da Sonata
para piano de Alberto Nepomuceno. Ricardo Bernardes, por sua vez, discute
problemas ligados à ediçao de repertório musical brasileiro, italiano e porruguês
dos séculos XVIII e XIX.

André Cardoso apresenta o projeto de digitalização e ediçao de obras do
acervo de manuscritos da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música
da UFRJ, com importantes informações sobre a história da instituição e os projetos
semelhantes até agora lá desenvolvidos. Unindo o interesse editorial e arquivístico,
Vanda Lima Bellard Freire discorre sobre problemas ligados à catalogação e à
ediçao da música do século XIX, particularmente aquela referente ao reatro musical
brasileiro.

A maior parte dos trabalhos apresentados neste Colóquio, no entanto,
está ligada à arquivologia musical. André Guerra Cotta lança mão de reflexões
teóricas sobre a arquivologia a partir da ciência da informação, bem como sua
aplicação na descricão e recuperação de fontes musicológicas no Brasil. Paulo
Castagna, ao abordar os níveis de organização da música religiosa católica nos
séculos XVIII e XIX, realiza uma discussão sobre os conceitos de unidade musical
e unidade documental, propondo algumas soluções ligadas à sua catalogação,
com implicações também editoriais.

MadmirA. Cerqueira, Francisco de fusis Gonzaga da Silva, Maria Tèresa
Gonçalves Pereira e Maria José Ferro de Sousa, pesquisadores da Equipe de
Reorganização e Catalogação do Museu da Música de Mariana, no ProjetoAcervo
da Música Brasileira / Restauração e Difusão de Partituras), realizam reflexões
sobre a metodologia adotada, os problemas e as soluções encontradas na
reorganização e cataiogação do acervo do Museu da Música, em uma importante
concribuição prática.

Pablo Sotuyo Blanco apresenta um amplo levantamento dos arquivos
musicais baianos, revertendo a antiga concepção de inexistência de acervos musicais
significativos na Bahia, o que permitirá um conhecimento bem maior da música
produzida e praticada naquele Estado. Modesto Flavio Chagas Fonseca, por sua
vez, ocupase de uma importante coleção musical recentemente reunida da cidade
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mineira de Viçosa com especial interesse para o repertório religioso mineiro dos
séculos XVIII e XIX.

Fernando Pereira Binder discute a utilização do Microsoft Access na
catalogação e descrição de música manuscrita, particularmente ligada à catalogação
do arquivo da Banda Sao Benedito de São Luís do Paraitinga (SP). Na mesma
linha, MaurÍcio Mário Monteiro discorre sobre a aplicação da tecnologia da
informação no acervo musical da Fundação PadreAnchieta de Sao Paulo, enquanto
Márcio Miranda Pontes expÕe os procedimentos adotados na catalogação do
Arquivo Vespasiano Gregório dos Santos, bem como as perspectivas de
aprimoramento do rabalho, visando uma segunda ediçao elenônica do catálogo.

Duas conrribuições ligadas ao rabalho ernomusicológico enriquecem este
Colóquio: Rosângela Pereira de Tugny apresenta importantes reflexoes sobre
arquivos musicais e música rradicional brasileira, trabalho este relacionado ao de
Luiz Antonio Pinheiro Martins, referente à catalogação de registros sonoro-
musicais de povos indígenas do Brasil, bem como sua disponibilização on-line,
em uma importante expansão dos objetos de interesse da arquivologia musical.?

Nem todos os participantes deste colóquio estão diretamente ligados à
música, o que permite a apresentação de diferentes visões sobre a arquivologia
musical. É o.aso deJoséfunaldo C. deAguiar Lima, que discorre sobre o processo
de transferência, para o ICHS da UFOP (Mariana - MG), do arquivo Histórico
Monsenhor Horta, bem como do seu aual estágio de tatamento. O mesmo ocorre
com Jair Mongelli Junior, que aborda a experiência da Comissão para os Bens
Culturais da Igreja Católica no Estado de Sao Paulo e sua experiência na direção
do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, que possui uma importante
Seção de Música.B

Finalmente, em um importante depoimento para a história da musicologia
no Brasil, Aluízio José Viegas apresenta um relato de sua experiência enquanto
músico e arquivista musical da Orquesrra Lira Sanjoanense de Sao João del - Rei
(MG) e como pesquisador da música sacra brasiieira.

Antes da apresentacão dos trabalhos convidados, no entanto, serão
realizadas duas oportunas homenagens a pesquisadores de especial relevância para
a cidade de Mariana e para a própria musicologia brasileira: Francisco Curt Lange
- o primeiro musicólogo a reconhecer a importância do acervo do Museu da
Música, e do qual comemorase, em 2003,o centenário de nascimento - e Maria
da Conceição de Rezende, a pesquisadora que, organizando e catalogando durante
doze anos o acervo do Museu da Música, permitiu sua abertura aos pesquisadores
e a divulgação de seu conteúdo junto à comunidade musicológica brasileira e
internacional. Com tais homenagens e com a lembrança de que Mariana foi a
sede do primeiro evento musicológico realizado em Minas Gerais (o I Encontro
Nacional de Pesquisa em Música), há quase vinte anos, pretendemos criar uma

7 Somente o resumo foi enviado para os Anais
8 ldem.
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ligaçao simbólica entre a contribuicão musicológica marianense e as mais recentes
tendências da arquivologia e da ediçao musical no Brasil.

Estes Anais ainda contêm, ao final, o resultados das discussões realizadas
durante o Colóquio, reunidos nos trinta e úês itens das "Conclusões e
Recomendações do I Colóquio Brasileiro deArquivologia e Edição Musical". Täl
documento, que ratifica todas as Conclusões do III Simpósio LatineAmericano
de Musicologia (Curitiba,74jan. 1999), também reiteradas nas Conclusões do
IV Enconrro de Musicologia Histórica (uiz de Fora, 23 jul.2000), visa orientar
futuras ações nessas duas disciplinas, contribuindo, assim, com o desenvolvimento
ético e metodológico da musicologiabrasileira. É interessante que esse documento
seja fartamente divulgado, seja porvia impressa ou eletrônica, com a finalidade de
estender sua contribuição a todos os profissionais e estudantes brasileiros
interessados na pesquisa musicológica, especialmente ligada à arquivologia e à

1. - . Ieorcao muslcal.
Em nome da Coordenadoria de Cultura e Artes da UNI8H, da Secretaria

de Estado de Cultura de Minas Gerais, da Fundação Cultural e Educacional da
Arquidiocese de Mariana e do Santa Rosa Bureau Cultural, desejo a todos uma
boa participaÉo, um salutar debate e uma estimulante troca de informações, idéias
e experiências, esperando que a criação deste evento seja mais uma iniciativa
transformadora e aglutinadora para a musicologia brasileira.
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I ColOquio Brasileiro de Arquivologia
e Edicão Musical

pERSpECTrvAs MrToDorócrces DA AReun/oLocIA E DA
EDIc, Ão MUSICALNo BRASIL

N,ÍARIANA, 18 A 20 DE JULHO DE 2003

PROGRAT,ÍA DE ATIVTDADES

Sexta-feira, 18 de julho de 2003

8:45 horas Abertura (Auditório do Colégio Providência)
UnnCtO MIRANDA PONTES (Coordenadoria de Culrura e
Artes do UNLBH)
JOSÉ EDUARDO DE CASTRO LIBOREIRO (Secretaria de
Estado de Cultura de Minas Gerais)
ROQUE JOSÉ DE OLIVEIRA CAMÊLLO (Fundação Cultural
e Educacional da Arquidiocese de Mariana-FUNDARe)
PAULO CASTAGNA (Coordenação do I CBAEM)

SESSÃO r (Auditorio)
Moderador, MAURÍCIO MONTEIRO
MARCELO CAN{POS HAZAN (Escola de Música da UFRJ,
Rio de Janeiro - RD.
AfinøL, o que é uma edíção crítíca? lJma reflexao sobre a ob.raTtæ
Critical Editing of Mwic de J amæ Gner e

LUIZ GUILH ERME DURO GOLDBERG (Conservatório de
Música da Universidade Federal de Pelotas - RS)
,Aspectos editoríais da Sonata þara þiano dc A\berto Neþomuceno

10:00 horas

13245 horas Homenagem a Curt Lange e Conceição Rezende (Auditório)
ANDRÉ GUERRA COTTA (A¡quivo Curt I-ange / Biblioteca
Central da UFMG, Belo Horizonte.Mc)
MONS. FIÁUO CARNEIRO RODRIGUES (Arquivo
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana)
PAULO CASTAGNA (Coordenação do I CBAEM)
RUBNER DE ABREU JR. (Santa Rosa Bureau Cultural)

9 lmpresso com o título: 'Afinal, o que é uma ed¡çáo crítica? uma reflexáo sobre aspectos da obra The CriticalEdit¡ng of Music e sua relevância para a ediçáo da música sacra brasileira dos séculos )0/lll e XIX'I
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15:00 horas

MARTA DA CONCEIC, ÃO DE REZENDE (Organizadora do
Museu da Música de Mariana entre 1977"1984)
SESSÃO 2 (Auditório)
Moderadon JoSÉ ARNALDO C. DE AGUTAR LIMA
PABLO SOTLIYO BI-{I.ICO (Doutorando na Bcola de Música
daUFBA, Salvador)
Ar quiuos de nvnica na B altia
MODESTO FLAVIO CHAGAS FONSECA (Orquestra
Filarmônica do Espírito Santo, Vitória - ES)
O sistema dc catalogação dn acerr)o dB nn'isicø dc'Viçosa (MG)

17¡00 horas E:cposição áudio"visual sobre o museu da música de Mariana
(Auditório)
ANDRÉ GUERRACOTTA
PAULOCASTAGNA
Visita guiada ao Museu daMúsica18:00 horas

19:00 horas Concerto (Igreja do Carmo)
Recital de cravo comAntônio Carlos Magalhaes e lançamento
daSonataSabard

20:00 horas Espetiiculo deDança (Teatro Sesi)
Entre o silêncio e a palawa, com a Meia Ponta Cia. de Dança

2lß0 horas Cortejo (Praça Minas Gerais)
Filhos de Olodum (em comemoração aos 10 anos do SESI'
Mariana)

22¿00 horas Show (Praça Minas Gerais)
BandaMarakujina

Sábado, 19 de julho de 2003

8:45 horas SESSÃO 3 (Auditório)
Moderador: PABLO SOTUYO BI-{NCO
IOSÉ ARNALDO C. DE AGUIAR LIMA (Universidade Federal

de Ouro Preto, Mariana'MG)
Ar quiv o Histónco Mo¡uenhor Horta: ætilhøços

JAIR MONGELLI JUNIOR (fuquivo da Cúria Metropolitana
de Sao Paulo, SP)
Pvr ut¡tn nova mentalidødB þræuuacionßta: ø exþeriência dn Comßsao

þarø os Be¡u Culuraß dø lgreja CatóLica no Estado dn Sao Paulo

uÁnclo MIRANDA PONTES (Uni.BH, Belo Horizonte - MG)
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16:30 horas

19:00 horas
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CDROM: Cøtdlngo de,MarnscntosMtnicai.s Presentes no Acerqto da
maestroVesþasiano Gregório dos S¿nros . umreløtóno
SESSÃO 4 (Auditório)
Moderado rz LUIZGUiLHERME DURO GOLDBERG
ANIDRÉ CARDOSO (Bcola de Musica da UFRJ, Rio de Janeiro - R)
DigitaliTaçao e edição fu, obras do acerqto dz,manwcritos daBiblioteca
,\Lb erto N eþ omt+ceno dø. Escoln de Mtßica d^o U F N
RICARDO BERNARDES (Américanriga, Sao Paulo -SP)
Edtçao mtsical do reþertóno brøsileiro, italiano e þortuguês dns séa,úos
XVm eXIX: problnmdtica døs intereençoes do edir,or

SESSAO 5 (Auditório)
ModeTadoT' ANDRÉ GUERRA COTTA
LUIZ ANTONIO PINHEIRO MARTINS (Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. MG)
Apraentaçã"o do þrojeto Catdlogo de Regrsrros SonoroMruicøis
Indígenas do BrasíL
N{AURÍCIO MÁRIO MONTEIRO (Rádio Cultura, Sao paulo. Sp)
Mtuíca Braileira em Arquiv os dB, ALta Tecnolo gla dp. Sist ema
Multimídiatl
FERNANDO PEREIRA BINDER (Projeto Acervo da Música
Brasileira, Sao Paulo -SP)
Utilizando o MiuosoftAccess na catalogaçao e drscnção d.e, mtuica
mantæcrita
Show (Praça Gomes Freire)
EliasJosé

20:00 horas Concerto de Órgão (Catedral)
Elisa Freixo e Orquesua de Câmera UNIAH

20¡00 horas Show (Praça Minas Gerais)
Filhos de Olodum

Domingo, 20 de julho de 2003

8:45 horasSESSÃO 6 (Auditório)
ModeTadoT: FERNAI.JDO PEREIRA BINDER
ANDRÉ GUERRA COTTA (Arquivo Curt Lange,/ Biblioteca
Cenrral da UFMG, Belo Horizonte-MG)
A desuiçao e ø recuþeraçao de fontes mruicológicas no Brasil.

11 lmpresso com o título: 'Acervos musicais: informação e tecnologia - o caso da Fundação padre Anchieta,,
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12¡00 horas

t4:20 horas

L7.L5 horas

17230 horas

19¡00 horas

PAULO CASTAGNA(Irstituto deArtes daINESB São Paulo-SP)
Níq.,ers de u ganiTaçnn d.a nntsiø r eligtos a católiæ nos séa'ùns XVIII e XIIu'
imþLícaço æ o:r quivísticas e editoriais
VLADMIR A. CERQUEIRA (Belo Horizonte - MG);
FRAI.JCISCO DEASSIS GONZAGA DASILVA (Ouro Preto -MG);
MARTA TERESA GONC, ALVES PEREIRA (Mariana . MG);
MARIAJOSÉ FERRO DE SOUSA (Ouro Preto - MG)
lMuseu da Música de Mariana - Projeto acervo da Música
Brasileira/ restauração e Difusão de Partiturasl
Pørticulnridødcs do acervo doMweu døM*ica d.e,Mariana: desafios

da. reorganizaçao

Concerto (Catedral)
Música iberoamericana para órgão e cravo, com Elisa Freixo

SESSÃO ? (Auditório)
Moderador' ANDRÉ CARDOSO
VANDA LIMA BELLARD FREIRE (Escola de Música da
Universidade federal do Rio de Janeiro - RJ)
Algumas anota4ões relø,tiqtas à catalogação e d editoraçao de rtusícas
do séculoXlX
ALTJLZIO J OS É VI EGAS (Orquesrra Lira S anj o anense, S ão

João del Rei-MG)
OarquivonnuicnldnOrquesuaLuaSanjoanersedcSøoJoaodc,I-ReiMG)
ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY (Escola de Música da
Universidade federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG)
Reflzxøa sobre arquiuos mwicais e mtßica uadicional na atualidade,
brasil.eira

Elaboração das Conclusões e Recomendações do I CBAEM
(Auditório)
PAULO CASTAGNA
ANDRÉ GUERRACOTTA
PABLO SOTI.JYO BIrtl'J CO

Encerramento do I CBAEM (Auditório)
PAULO CASTAGNA

Show (Praça Gomes Freire)
"Choro por 10 cordas a 7" com Fernando Sodré, Alvimar
Liberato e Emília Chamone

Concerto final (Têatro do Sesi)
Recital deviolino e piano, com Edson Scheid eValéria Gazire

28

20:00 horas
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Homenagem a Francisco Curt Lange
André Guerra COTTA'

"Monteqtidno, 7" dc outubro dÊ 1969.

Exmo. eReuerendíssimo
,\rcebispo deMananø
Dom Oscar dn, Ol.iueira

D a mínhø. møior consider açã,o :

[...J Fiquei felicíssimo com a notícia dc. ter recebidnVossa Etninência møis alguns
mantscntos, þrocedenta de, Barao dp Cocaes. Com a sua autoridnd.e, e imenso

þrestíg1o, dpvena iruistir þara uir todn essa mtßica, dBntro do possfuel e døs
imþaf eiçõeshumønøs,integraro,\rqqivodnVossaArquidiocese."2

Mariana, 18 de julho de 2003.

Neste ano comemorâ-se o centenário de nascimento do emérito
musicólogo Francisco Curt Lange, nascido em Eilenburg, Alemanha, em LZ de
dezembro de 1903.

Curt Langeveio para aAmérica do Sul eml9l3,aosvinte anos de idade,
portanto, chegando ao continente por Buenos Aires, Argentina. Por volta de 1975
radicou+e em Montevidéu, onde naturalizou-se uruguaio. No Uruguai, casou-se
com Maria Luiza Vertiz Lange, estabeleceu uma sólida atividade profissional e
naquele paísviveu a maior parte de sua longa existência.

Musicólogo extremamente aflrante, Curt Lange contribuiu de forma
altamente significativa para o desenvolvimento da então incipiente musicologia
latino americana, sobrerudo na área da musicologia histórica. Têve participação
nos principais movimentos culturais latino-americanos do século vinte, já desde
t934, quando lancou o manifesto AmencanismoMtsical, através do qualbuscava
estimular, independentemente das cores nacionalistas de cada país, a unidade da
cultura musical panamericana. Neste mesmo ato,fazsua primeiravisita ao Brasil,
diwlgando o '\tnerictnismoMwicøl em conferências proferidas no Rio deJaneiro
e em São Paulo. lange teve aruação decisiva para a criação de instituições culrurais
como o SODRE, em Montevidéu, assim como estimulou a criação de orquestras
e cursos de música em diversos países por onde passou.

Como educador, Curt Lange foi o responsável pela formação e pelo
estímulo de gerações de mrlsicos, compositores e pesquisadores também em

I Coordenador técnico do Acervo Curt Lange da UFMG. Coordenador da Area de Reorganização e Gataloga-
ção do Acervo do Museu da Música de Mariana, pelo Projeto Acervo da Música Brasileira - Restauraçáo e
Difusáo de Partituras (Fundarq / Petrobrás / Santa Rosa Bureau Cultural).

2 Carta de Francisco Curt Lange a Dom Oscar de Oliveira, pertencente ao aceryo do Museu da Música.
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diversos países, estando enrre eles o Brasil. Sua atuação como editor de vários
periódicos de divulgação científica resultou em um riquíssimo legado, merecendo
destaque os seis volumes do Bolptin lttino Amencano dcMusica, publicados entre
t93 5 e L9 46 em diferentes países sul-americanos.

Foi diretor da Sección de,Invætigaciones Mtuicales do Irutitøto de Estudios
SuþmarædaUniversidøldeMonæqtiino.3 Fundou em 1940, no âmbito do Ministério
das Relações Exteriores do Uruguai, o Instituto Interamericano de Musicologia,
instituição que permitiu a amplia$o de suas atividades com o apoio de Instituiçöes
internacionais.

Viajante incansável, sua peregrinaÉo estendeu+e por diversos continentes
em missões culturais, atuando como conferencista e como pesquisador.
Correspondente contumaz, disciplinado, estabeleceu um diálogo perrnanente com
as mais diversas personalidades artísticas e científicas de sua contemporaneidade,
como atesta a sua numerosíssima correspondência.

Na década de 1940, Curt Lange realizou rabalho de campo pioneiro nas
cidades do circuito histórico de Minas Gerais, através do qual levantou fontes
primárias até então desconhecidas nos circuitos acadêmicos e reconstruiu através
delas o panorama insuspeitado de uma atividade musical profissional no Brasil
setecentista. O seu artigo ltrrunsicnenMvtøsGeraß:uninformeþrelimuwr,publicado
em 1946, no volume VI do Bol.etinl¿tino Arnencano dn,M*¡ca constituti-se hoje
em um clássico, cuja leitura é indispensável para o entendimentoda nossa cultura
musical e da própria musicologia histórica brasileira. Era a sua primeira publicação
sobre a música brasileira, à qual se somaram muitos outros artigos e liwos, à qual
se seguiram muitas edições e gravações de música do passado brasileiro.

Ainda que existam aabalhos biográficos sobre o eminente musicólogo -
entre os quais podemos destacar os ensaios Francisco Cwt l-o.nge (1903 - 1997):
aibuto a um americanista de excepción, de Luis Merino MONTERO (1998)a e O
alenúo qte descobriuøAmérica, de Rui MOURÃO (1990),5 o esrudo do complexo
percurso biográfico de Francisco Curt Lange é tarefa ainda por fazer - tarefa,
ressaltemos, para uma ação coledva, de extenso âmbito geográfico e temporal.
Podemos dizer também que o pleno significado de sua obra está ainda por ser
totalmente compreendido.

O Brasil tem o privilégio e a responsabilidade de custodiar o legado
documental por ele deixado: a Coleção Francisco Curt Lange, composta pelos
manuscritos musicais por ele reunidos, que desde 1982 encontra*e no Museu da
Inconfidência, em Ouro Preto, e o Acervo Curt Lange, que é nada menos que seu
arquivo pessoal, contendo, entre outros tipos de documentos, toda a sua
correspondência, além de um importante acervo bibliográfico e museológico,
desde 1995 custodiado pela UFMG.

Falecido em 3 de maio de L997, em Montevidéu, Curt Lange recebeu -
ainda emvida, o que é muito importante - muitas homenagens, sem drivida alguma

3 Mais tarde transformada na Universidad Mayor de La Rep[tblica Oriental del Uruguay.
4 MERINO MONTERO, Luis. Francisco Curt Lange (1 903 - 1997): tributo a um americanista de excepción.

Revista Musical Chilena, Santiago, v. 52, n. 189, p. 9-36, ano. 1998.
s l¡OUnÃO, Rui. O atemão gue descoÞriu a América. Belo Hor¡zonte: ltatiaia; Brasília: lNL, 1990.
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merecidíssimas. Foi laureado em diversas universidades do mundo inteiro,
condecorado pordiferentes govemos, homenageado em muitos diferentes idiomæ.
Hoje recebe ele a primeira homenagem póstuma, no ano em que acontecerá a
efeméride do centenário de seu nascimento. Que seja a primeira de muitas: o
projeto Acervo da Música Brasileira - Restauração e Difusão de Partituras dedica
a Francisco Curt Lange o volume 7 da série, que será lançado em dezembro de
}}13,justamente no seu centenário. Mas fica aqui estabrevíssima homenagem,
talvez muito breve em face à magnitude do homenageado, mas que, no
reconhecimento e no afeto, é para sempre - dentro do possível e das imperfeições
humanas - como disse ele próprio nas palawas de incentivo que escreveu a Dom
Oscar de Oliveira naquele 1o de outubro de t969, ainda nos primórdios do que
viria a ser o Museu da Música de Mariana.

Eviva Curt Lange!
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A Maria da Conceicão de Rezende
Mons. Fl¿vio Carneiro RODRIGUES.

O honrado nome de Dona Maria da Conceição de Rezende, renomada
professora de música, profunda conhecedora da história da arte musical,
aficionada e entusiasmada desse gênero cultural, respeitada com indiscutíveis
méritos nos meios musicológicos, é uma referência impositiva e prazerosa no
conceituado Museu da Mrlsica de Mariana.

Suabenemérita permanência entre nós marcou significativa liderança e,
além de muita amizade e saudade, deixou preciosa contribuição. A Cidade e a
fuquidiocese de Mariana curvamce penhoradamente diante de seu dtgrto nome.

' Diretor do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (MG).
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Homenagem a
Maria da Conceicão de Rezende

Paulo CASTAGNA"

Alg,r* tempo após sua consagração como fucebispo Metropolitano de
Mariana, em75 de abril de 1960, D. Oscar de Oliveira iniciou a reunião de antigos
manuscritos e impressos musicais preservados na Cúria, na época anexa à Igreja
deSao Pedro dos Clérigos. Posteriormente, D. Oscar juntou ao mesmo umvolume
de documentos musicais que estava encerrado na Catedral, dando inÍcio, ainda
que de maneira informal, à coleção que hoje leva seu nome no Museu da Música
de Mariana. De tal iniciativa, ocorrida há cerca de 40 anos atrás, não existem hoje
notícias precisas, desconhecendese também todo o percurso desse acervo musical
até seu recolhimento à Cúria Metropolitana. Fica claro, entretanto, euê, sem a
atuacão de D. Oscar de Oliveira na preservação desse acervo, uma grande parte
ou até sua totalidade poderia ter sido perdida, como de fato ocorreu em relação
aos acervos musicais das cúrias de aþmas outras arquidioceses brasileiras.

Em 1965, D. Oscar fundava oficialmente o Arquivo Eclesiástico da
Arquidiocese de Mariana (AEAM), enquanto "entidade jwídica \egalmente
constítuídø, com estatutos þróþrios",r o qual passou a abrigar, entre ourros, os
manuscritos musicais. E foi esse acervo musical que, no ano seguinte, a convite de
D. Oscar, recebeu a visita de um irmão marista da editora F.T.D.,'l7agner Ribeiro,
o qual publicou suas impressões em um artigo no jornal marianense O
Arquidiocesøno,z sendo essa a mais antiga notícia hoje disponÍvel sobre o acervo
que deu origem ao Museu da Música. Enae outros impressos e documentos,
'Süagner Ribeiro descreveu dezenove manuscritos musicais do arquivo, chegando
até a apresentar o inciþitmusical de um deles e demonstrando, assim, que já existia
uma preocupação explícita com o acervo musical e mesmo um princípio de
fratamento.

Em 1967, um artigo também dO Arquidiocesano menciona a e>ristência de
dois arquivistas da música no AEAM, Aníbal Pedro'!Øalter e Vicente Ângelo das
Mercês, já falecidos, porém renomados músicos do meio marianense da época,
que dveram importante participação na identificação de obras e na própria
valorização e preservação do acervo nessa década.3 Esses dois arquivistas, que
provavelmente foram os primeiros interlocutores de D. Oscar, no que se refere
ao significado do acervo musical depositado nos poröes da Cúria, já não
rrabalhavam mais noArquivo Eclesiástico em 1968. VicenteÂngelo das Mercês,
no entanto, continuaria a ser consultado pelos pesquisadores que se encanegaram
da organizacão e catalogação dos manuscritos musicais.

ANAIS

* lnstituto de Artes da UNESP (Sáo Paulo - SP).
1 RODRIGUES, Flávio Carneiro. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM). O Arquidiocesano,

Mariana, ano27, n.1 .367, p.2-3,24 nov. 1985.
2 Rf BEIRO, Wagner. Visita ao maravilhoso reino da música antiga marian anese. O Arquidiocesano, Mariana, ano

8, n.358, p.1-3,24 jut. 1966.
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Tälvez tenham sido esses artigos de 1966 e 1967 os responsáveis pela
divulgaçao das primeiras notícias que chegaram ao musicólogo teuteuruguaio
Francisco Curt Lange (L903-1997) sobre o acervo marianense de manuscritos
musicais. Em 19 de julho de 1967 , Curt Lange enviou sua primeira carta a D. Oscar
de Oliveira, na qual se refere ao "[...] dpscohmento que o ReoßrenÅíssimoSenlwr fezde
nvnica annga dz,M¡nas Geraß nos arquivos a:rquidíocaanos [...]",4 oferecendo eventual
colaboração na catalogação dos mesmos em uma carta datada do dia seguinte.5

D. Oscar mantinha o interesse em continuar o tratamento dos manuscritos
musicais, porém não parece ter discutido com Curt Lange a possibilidade de sua
colaboração musicológica em Mariana. O Arcebispo preferiu contratar a musicista
Maria Ercely Coutinho, que nos períodos de férias deixava sua cidade (Ervália -

MG) para trabalhar no acervo, lá chegando em fevereiro de 1968 e oferecendo
sua conffibuição até o ano åe L972.

Ainda na década de 1960, D. Oscar passou a tomar contato com arquivos
de corporações musicais ou de famílias de músicos de cidadesvizinhas, estimulando
sua doação à Arquidiocese. O primeiro desses arquivos foi oferecido em 1969
por José Henrique Ângelo (descendente de uma família de músicos da cidade de
Barão de Cocais), despertando, nessa mesma época, o interesse de musicólogos
como José de Almeida Penalva e novamente Francisco Curt Lange.6

Foi em 1972 que o tratamento do acervo musical do AEAM ingressou
em uma segunda fase. Oferecendo-se para colaborar no trabalho com os
manuscritos musicais, o musicólogo campineiro então residente em Curitiba (PR),
Pe. José de Almeida Penalva (1924-2007), organizou e elaborou um catálogo do
arquivo deJosé HenriqueÂngelo, de Barão de Cocais, enrre maïço e agosto desse
mesmo ano. Esse mbalho foi parcialmente publicado nO '\rquidiocesano em
ouilbro de L977 (figura 1),7 porém impresso em sua forma integral no ano
seguinte na revista Cadcrnos,periódico do instituto teológico curitibano Srudium
Theologicum.s Com esse trabalho, Penalva definia os critérios de organização e
catalogação que nortearam o trabalho da fase seguinte, explícitos nos códigos que
foram utilizados no Museu da Música até recentemente.e

3 VASCONCELLOS, Décio de. O Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Q Arquidiocesano, Mariana,
ano 8, n.398, p.4, 30 abr. 1967.

4 LANGE, Francisco Curt. Carta a D. Oscar de Oliveira. Montevidéu, 19 jun. 1967, n.40.673. AEAM, Armário 6,
Gaveta 2, Pasta 21. Documento não numerado.

5 LANGE, Francisco Curt. Carta a D. Oscar de Oliveira. Montevidéu, 20 jun. 1967, n.40.750. AEAM, Armário 6,
Gaveta 2, Pasta 21. Documento não numerado.

6I-ANGE, Francisco Curt. GartaaD. Oscarde Oliveira. Montevidéu,'l0out. 1969, n.42.340. MMM [151]41G4P12D87.
7 PENALVA, José de Almeida. lnforme sobre acervo de música sacra dos séc. )0/lll e XIX encontrado em Barão

de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. O Arquidiocesano, Mariana, ano 14, n.684, p.
2,22 out. 1972; IPENALVA, José de Almeida]. lnforme sobre acervo de música sacra dos séc. )0/lll e XIX
encontrado em Barão de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. O Arquidiocesano,
Mariana, ano 14, n.685, p.2e4,29 out. 1972.

8 PENALVA, José de Almeida. lnforme sobre aceryo de música sacra dos séc. Xi/lll e XIX encontrado em Barão
de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. Cadernos, Curitiba, Studium Theologicum, v.1,
n.4, p.2-56, 1973.

I Apesar da criação de um novo sistema de codificação das obras e dos manuscritos musicais no Museu da
Música de Mariana pela equipe do projeto Acervo da Música Brasileira / Restauraçäo e Difusão de Partituras,
os códigos utilizados no Museu da Música até 2003 cont¡nuaráo a ser mencionados nos catálogos e nas
tabelas de equivalência disponíveis a partir de 2004.
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Aterceira fase de ffatamento do acervo musical doAEAM iniciou-se ainda
em 1972. Depois de uma visita ao acervo por Cleofe Person de Mattos e,
sobretudo, a partir de uma visita a Mariana, em julho de L972, pelo musicólogo
Luís Heitor Correa de Azevedo, a convite de Lauro Morais, então diretor do
Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, surgiu a idéia de propor a D. Oscar de
Oliveira a retomada do ratamento do importante acervo por ele reunido. A
proposta fora encaminhada ao Arcebispo por Luís-Heitor, e por um grupo
constituído por Rubens Romanelli, Berenice Menegale, Venício Mancini e Maria
da Conceição de Rezende, então professora de História e Estética Musical da
Fundação de EducaçãoArtÍstica de Belo Horizonte. Acolhida a solicitação, esta
última acabou assumindo as tarefas de organização, catalogação e esrudo do acervo,
as quais seriam realizadas ininterruptamente por doze anos.

Conceição Rezende iniciou a organização e catalogação dos manuscritos
em julho deL972,r0 dedicando-se principalmente aos documentos originários da
cidade de Mariana, e tomando como base o rabalho que acabara de ser realizado
no arquivo de Barão de Cocais por José Penalva. Quando Conceição Rezende
preparava-se para começar o seu trabalho, chegou a enconfrarJosé Penalva, que
teve tempo de expor à pesquisadora mineira o sistema que havia criado para
classificar os manuscritos de Barão de Cocais, que acabou sendo utilizado por
esta em ourras seções do acervo.

A então arquivista Maria Ercely Coutinho, que efetivamente apresentou
o acervo a Conceição Rezende, ajudou-a no início de seu trabalho, porém, a partir
de t973,ConceiSo Rezende passou a desenvolver praticamente sozinha sua tarefa,
às vezes contando com o auxílio do músico Venício Mancini, do mesrre Vicente
Ângelo das Mercês, do maesno Sérgio Magnani, da professora e pesquisadora
Sandra Loureiro de Freitas Reis, do padre Renato Peixoto Vidigal e de ourras
autoridades dafuquidiocese de Mariana. Poucas semanas após o início do trabalho
de Conceição Rezende, naquele agitado ano de 1972, o Museu da Música
começou a ser aivo constante de reportagens na imprensa diária (figuras Z e 4), o
que acabou dando ao acervo uma notoriedade nacional e internacional.

Aconnibuição de Conceição Rezende, somada à de Coutinho, Penaiva e
outros, permitiu o surgimento oficial do Museu da Música, inaugurado no Arquivo
Eclesiástico dafuquidiocese de Mariana em 6 de julho delg73,portanto há 30
anos atrás (fieura 3).

10 IVID|GAL, José Renato Peixotoj. Museu da Música do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. O
Arquidiocesano, Mariana, ano 26, n.1302, p.4,26 ago. 1984.
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Foi durante essa terceira fase, que passou a ser recolhida ao Museu da
Música uma $ande quantidade de manuscritos, cuja doação havia sido fruto do
incentivo de D. Oscar. Outra importante iniciativa foi a microfilmagem, em 1976,
de parte dos manuscritos do Museu da Música (cujos fotogramas encontram-se
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), para a elaboração do
catálogo O cicln dn owo(I97&I979)," que relaciona manuscritos musicais e outros
documentos históricos de onze acervos mineiros e cariocas (figura 5).

Os papéis de música continuavam a chegar e, na década de 1980, já eram
procedentes de cerca de minta cidades mineiras. Conceição Rezende, no entanto,
encerrou seu trabalho no Museu da Música durante o I Encontro Nacional de Pesquisa
em Música (Mariana, 1 a 4 de julho de 1984), ocasião na qual D. Oscar providenciou
o regisno jurídico da instituição, abrindoo finalmente à pesquisa. Na seção inicial do
evento, Sandra loureiro de Freitas Reis assim se referiu à imporante iniciativa:

"[...] Nesse Encontro, D. Osca:r de O\is)eira e Mario" dø. Conceição Rezende
Forseca øbrem as þortas doMtueu aos þesquisadores, rutm gesto imþregnado do
mais elcvado sentido comunitario. O tesowo mtnical que ali existe, emforma de

þartituras, deverd soar no mundo inteiro, oibra:r eternamente como reflexo imortal
do mundo sui generis que o concebeu.l...l"'2

11 BARBOSA, Elmer Corrêa (org.). O ciclo do ouro: o tempo e a música do barroco católico; catálogo de um
arquivo de microfilmes; elementos para uma história da arte no Brasil; Pesquisa de Elmer C. Corrêa Barbosa;
acessoria no trabalho de campo Adhemar Campos Filho, AluÍzio José Viegas; Catalogação das músicas do
séc. X/lll Cleofe Person de Mattos. Rio de Janeiro: PUC, FUNARTE, Xerox, 1978. 454p.

12 REIS, Sandra Loureiro de Fre¡tas. O significado do 1e Encontro Nacional de Pesquisa em Música. O
Arquidiocesano, Mariana, ano 26, n.1297, p.3,29 jul. 1984. [reimpresso em: REIS, Sandra Loureiro de
Freitas. O significado do 1c Encontro Nacional de Pesquisa em Música. I ENCONTRO NACIONAL DE
PESQUISA en¡ H¡ÚSIC¡, Mariana, MG, 1 a 4 de julho de 1984. Anaa. Belo Horizonte, Departamento de
Teoria Geral da Música da Escola de Música da UFMG e Museu da Música da Arquidiocese de Mariana,
1985. p.17-191
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O I Encontro Nacionai de Pesquisa em Música, no qual Conceição
Rezende esteve diretamente envolvida, marcou, portanto, o início de investigações
musicológicas no Museu da Música por parte de outros pesquisadores, além da
própria expansão do interesse pela pesquisa musicológica em Minas Gerais.l3

No Museu da Música, Conceição Rezende deixou, além de uma
organização física, catálogos, fichários e uma considerável quantidade de anotações
manuscritas, que até recentemente orientaram os pesquisadores na consulta do
material. Em 19 de janeiro de 1987, foi inaugurado o novo PalácioArquiepiscopal,
à Praça Gomes Freire, e os impressos e manuscritos do Museu da Música foram
para 1á transferidos durante o mês de junho de 1988, pelo Pe. Angelo Mozena,
uma vez que o Museu já não contava com sua principal organizadora.la

Depois do trabalho de Conceição Rezende, entretanto, o Museu da Música
permaneceu por mais de dezesseis anos sem novos projetos arquivísticos, apesar
de cuidadosamente preservado no Palácio Arquiepiscopal, então residência do
novo Arcebispo, D. Luciano Mendes de Almeida, pela zelosa direção de Mons.
Flevio Carneiro Rodrigues e pela atenção e cuidado das arquivistas Maria
Aparecidafusunção e Maria da GlOriafusunção Moreira.

Em 2001, o Museu da Música ingressou em sua quarta fase de üatamenro,
graças ao projeto Acervo da Música Brasileira / Restauração e Difusão de
Partituras, da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana,
financiado pela Perrobras e adminisrrado pelo Santa Rosa Bureau Culrural(Belo
Horizonte . MG), o qual permitiu a constiruição de uma equipe de oito

13 I ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA e¡¡ ¡¡ÚS|CR, Mariana, Escola de Música da UFMG, Arquidiocese
de Mariana, Museu da Música, 1 a 4 de Julho de 1984. Anars. Organização e coordenação geral: Sandra
Loureiro de Freitas Reis. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1984. 188p. Nestes Anais foram impressos os
segu¡ntes trabalhos:

ELLMERICH, Luís, I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. p.9-1 1

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Pesquisa em artes. p.13-16
REIS, Sandra Loureiro de freitas. O significado do I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. p.17-19
OLIVEIRA, Oscar de.. Música a serviço da arte e da fé. p.21-36
VIDIGAL, José Renato Peixoto. Museu da Música do Arquivo Eclesiástico de Mariana. p.37-38
FONSECA, Maria da Conceição Rezende. Música mineira nos Séculos )0/lll e XlX. p.39-42
FONSECA, Maria da Conceiçáo Rezende. A história e o Museu da Música da Arquidiocese de Mariana, MG.

p.43-49
FONSECA, Maria da Conceição Rezende. Museu da Música da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. p.51-S9
FIGUEIREDO, AmélioAugusto de. Compositores representados noArquivo do Museu da MúsicadaArquidiocese

de Mariana. p.60-80
CROWL JR., Harry Lamott. A música portuguesa e o Brasil. p.81-101
MAGNANI, Sérgio. Histórico de um trabalho de restauração de obras musicais do Século Xvlll. p.1Og-104
MAGNANI, Sérgio. Restauração de Ave Regina Angelorum de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. p.1 OS-1 15
COMBAI Heitor Geraldo Magela. Estudo sobre a distribuiçáo dos naipes vocais na obra "Tercio" de José

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. p.112-130
RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma. Modinha e música sacra na cidade de Goiás - Século XlX. p. 131-1gs
NEVES, Maria José. A música brasileira setecentista vista através de manuscritos pertencentes a arquivos

portugueses. p.137-160
SOUZA, Geraldo Ferreira Pacheco de. Música e afetividade: uma introdução ao estudo da musicoterapia. p.1 61-164
REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Como vejo a musicoterapia. p.165-168
ANDRADE, Benedicta Borges. Um trabalho de mus¡coterapia. p.169-176
DIAS, Odette Ernest. Pesquisa e afetiv¡dade. p.171-179
MATTOS, Cleofe Person de. Uma experiência - um depoimento. p.181-187.
14 Em 23 de maio de 1988 D. Oscar de Oliveira entregou seu cargo para o atual Arcebispo de Mariana, D.

Luciano Mendes de Almeida. Antes disso, fez inaugurar a Bibl¡oteca dos Bispos de Mariana em seu novo
palácio, aos 10 de fevereiro de 1988, evento esse que motivou o deslocamento da documentação musical do
Museu da Música para esse novo espaço, embora alguns documentos e os instrumentos musicais tenham
permanecido na Cúria, à R. Direita.
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pesquisadores que, além de preservar e valorizar o tabalho já desenvolvido nesse
acervo, está concluindo uma inovadora reorganização e um sofisticado
instrumento debusca.

Reconhecendo o trabalho pioneiro realizado no Museu da Musica por
seu fundador D. Oscar de Oliveira e pelos primeiros arquivistas que lá nabalharam
- Aníbal Pedro'Walter, Vicente Angeio das Mercês, Maria Ercely Coutinho, José
de Almeida Penalva -, além das atuais arquivistas Maria da Gloria fusunção
Moreira e Maria Aparecida Assunção, em nome da an¡al Equipe de Reorganizaçáo
e Catalogação do Museu da Musica de Mariana, presto a mais justa homenagem
a Maria da Conceição de Rezende, pelo trabalho voluntário, dedicado e

desinteressado durante doze anos na terceira fase de ftatamento do acervo,
comprometendo-me a preservar a memória desse nabalho e nele me inspirando
para todas as ações futuras no Museu da Musica.

Completa esta homenagem a enrrega, a Maria da Conceição de Rezende,
de uma placa comemorativa, por ocasião dos 30 anos de inauguração do Museu
da Música, em nome do Santa Rosa Bureau Cultural e da equipe do Museu da
Música de Mariana. A placa comemorativa foi entregue a Conceição Rezende
pelas mãos de Rubner de Abreu Junior, representante do Santa Rosa Bureau
Cultural, na sessão de homenagem realizada no primeiro dia de rabalho deste I
Colóquio Brasileiro deArquivologia e Edição Musical, em 18 de julho de 2003.
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ANAIS

Edição Musical do Repertório
Brasileiro, Italiano e Português dos
Séculos )Õ/III e XIX: Problemática
das Intervencões do Editor

Ricardo BERNARDES.

RESUMO. Nos estudos das questões metodológicas da ediçaoào repenório musical brasileiro,
pomrguês e italiano do século )CVlll e início do XX, depara+e, em geral, com a problemática do
juízo de relevância estética ou histórica na escolha das obras a serem editadas e ainda na escolha
das fontes primárias a serem utilizadast optar entre as existentes autógrafas, cópias de época ou
cópias posteriores. Este dilemático processo editorial acentua-se quando da avaliação da
necessidade e das opçöes de intervenção do editorem casos como: problemas na compreensão
do tocto musical ou literário, coleções incompletas de panes vocais eôu instn rmentais de fontes
únicas ou ainda pela necessidade de acrescimos ou supressões de partes, desejandore sempre dar
maior fidelidade àquele que se acredita como sendo o provável discurso original. Neste ínterim
podeae acrescer a avaliação e métodos para intervenções mais profundas como reorquestração
e/ou reconstrução das obras quando as fontes indicam a previsão de mais partes vocais ou
instrumentais, quando a ausência de uma destas torna o discurso musical incompleto ou
ininteligÍvel.

DA ESCOLHA DAS OBRAS
Edição musicai e, em especial, os casos onde a intervenção do editor se

faz necessária, é um tema bastante amplo e, por vezes, confroverso. Para escrever
a este respeito faz-se necessário estabelecer métodos e justificativas desde a escolha
das obras que serão rrabalhadas, da forma de trabalho com as fontes disponíveis
até, finalmente, a conclusão da necessidade de intervenção do editor nas mesmas,
e de todas as decisões que serão tomadas neste processo final.

Não se pretende neste breve estudo, realizar uma compilação de regras de
transcrição de partituras, ou fazer apologia de intervenções profundas em obras
musicais com problemas de transcrição, mas sim, discutir e propor soluções
práticas, baseadas em experiências pessoais e de tabalhos conjuntos em casos
onde a intervenção do editor se apresentou necessária e houve uma justificativa
ideológica para a realização da intervenção.

Neste caso de análise e escolha das obras a serem editadas - inserida na
pesquisa do repertório musical brasile iro, italiano e porruguês do século XVIII-,
deparamo-nos muitas vezes com obras muito sugestivas para a compreensão e
mapeamento do período musical a que o esrudo se propõe. Estas, no entanto,
podem conter problemas mais complexos para a realização das ftanscricões,
havendo a necessidade da intervencão do editor para a realizacão do uma edição
musical exeqüÍvel e metodologicamente aceita. Nestes casos de maior grau de
complexidade e profundidade desta intervenção, o primeiro questionamento que
sefaz é: por que rrabalhar em obras com "problemas" de edição, na existência de

* Américantiga Coro e Orquestra de Câmara.
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tantas obras com menores dificuldades, no montante das presentes nos arquivos?
A resposta a esta questão, para estes casos, começa na primeira aribuição e
responsabilidade do editor que é a escolha e justificativa ideológica das obras a
serem rrabalhadas. Esta escolha, como no caso de que rratamos neste aftigo, se
baseia naquilo que o editor considerará como mais relevante para seu objetivo de
trabalho ou estudo.

Para o tema específico a que este artigo se propõe - que é o levantamento
de problemas e possÍveis soluções para a edição da música produzida no Brasil,
Portugal e itália, principalmente nos séculos XViII e início do XIX -, baseamo-
nos e justificamo-nos no crescente interesse por estas produções musicais e,
principalmente, em suas inter-relações estilísticas.l Estas inter-relações, aceitas não
somente por informações históricas já bem conhecidas - como o intenso
intercâmbio promovido por D. João V de Porrugal, no início do século XVIII, de
músicos italianos em Lisboa e de portugueses a estudar na ltália -, são mais
intensamente justificadas com a descoberta e manejo de vários arquivos nessas
três regiões. Podemos citar, para estabelecimento de campo de pesquisa, os arquivos
das cidades italianas de Napoles e Roma, da capital do reino luso Lisboa, e
brasileiros das Minas Gerais, Rio deJaneiro, São Paulo e os da região Nordeste.z
Nestes arquivos, entre as obras existentes, estabelecemos a preferência por aquelas
que mais possam contribuirpara o entendimento da intensa circula$o da produ$o
musical e que comprovem uma estreitarelação na linguagem e na prática de música
entre essas nações tão distantes, mas tão coligadas culturalmente.

Aprofundando esta discussão inicial sobre a escolha das obras a serem
editadas, ficamos frente a uma segunda questão de juízo de relevância para aplicar
a esta escolha, nos deparando com o paradigma da "grande obra". Este conceito,
uma heranca cultural do século XIX e do pensamento positivista, ainda
extremamente presente no pensamento do homem do século)Cfl, define como
mais importantes as obras que se caracterizem por maior extensão e comple><idades
composicionais e interesse estético. Apesar de combatido, não pode ser
desconsiderado, ou tido como influência desrrutiva para a evolução das idéias,
pois representa o interesse sobre um conjunto de obras que expressam a reunião
das maiores forcas e conhecimentos do compositor, para a criacão e ou realização
dos mais importantes acontecimentos. Entretanto, é necessário aprofundarae no
conhecimento da linguagem por meio de obras ditas "menores", da prática mais
coddiana das comunidades, que revelam uma face bastante essencial da produção

1 Em virtude desta vasta documentação e de um cada vez maior esclarecimento destas inter-relaçóes, não se
pode mais falar ou mesmo cog¡tar a idéia de meios musicais autóctones, onde persevera-se a idéia da
geração espontânea de uma linguagem ou mesmo de um isolamento geográfico capaz de produzir idéias
tão híbridas a ponto de as considerarmos como distintas ou verdadeiramente diversas. Para não deixar de
c¡tar, no mundo colonial hispânico essas inter-relações estilíst¡cas acabam por funcionar de forma indepen-
dente à portuguesa, inicialmente pela própria época diversa de auge da produção musical - concentrada
nos séculos )0/1, XVll e primeira metade do )0/lll. Esta independência se dá também por uma clara intenção
portuguesa de dissociar-se da influência espanhola, preponderante durante a uniáo ibérica que dura até
1640, adotando um modelo muito mais ligado a Roma e Nápoles. O estilo seguido pelos compositores
espanhóis e hispano-americanos do século XVlll também é eminentemente italiano, porém diverso do segui-
do por Portugal.

2 Os arquivos nordestinos a que nos referimos sáo os acervos dos musicólogos Jaime Diniz, referente à música
em Pernambuco, e de Joäo Mohana, referente à música no Maranhão e também em estados nordestinos.
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de música e da expressão religiosa - lembrando que tratamos de um repertório
eminentemente sacro -, e cultural da sociedade estudada. Propõe-se um meio
termo, óbvio mas nem sempre claro e empregado, que é o da união destas obras
de prática cotidiana às chamadas de "relevantes" ou "maiores". Aplica-se esta
proposta tanto para a análise da criação de compositores brasileiros ou atuantes
no país, assim como a de obras européias presentes nos arquivos, neste caso
brasiieiros, comprovadamente executadas na época ou não.

Finalmente, há que se considerar também o interesse prático na escolha
das obras para a ampliação da execução e conhecimento deste repertório pelos
músicos e pelo público em geral. Aescolha de editar "grandes obras" associadas a
outras consideradas como mais "simples" deve ser aplicada se o objetivo do
rabalho editorial é um misto de obras de interesse musicológico e prático no que
diz respeito à exeqüibilidade e interesse das mesmas para as salas de concerto.
Sobre esta questão específica dá-se o testemunho do autor deste artigo, quando
da definição de um padrão de obras e metodologia de rrabalho, para a realização
da coleção M';sicano Brosil - séculnsxVlil eXIX, ediçao Funarte em seis volumes,
no ano de 2002. Neste trabalho procurou-se um equilíbrio nesta problemática
de reunir obras de interesse mais puramente musicológico harmonizadas a outras
de maior interesse de execucão por parte dos músicos. Isto deu-se principalmente
pela mesclagem de obras para as mais diversas formações: de piano solo a obras
sin6nicas, de obras para coro e baixo contínuo a outras de coro, solistas e grande
orquestra. Este raciocínio também se aplicou na elaboração dos textos precedentes
às partituras e nos aparatos críticos, tentando torná-la de maior interesse a
acessibilidade para o músico que não seja necessariamente um conhecedor ou
especial interessado no assunto.

DA ESCOLHA DAS FONTES
O próximo passo é o do levantamento e análise das fontes existentes da

obra a ser trabalhada. Como dizJames Grier3 em seu liwo sobre ediçao musical
crÍtica, cada decisão tomada a respeito da obra a ser editada e o modo como isto
se dará, consiste numa interação enrre a autoridade do compositor e a autoridade
do editor. Baseado neste raciocínio e aplicandeo à reaiidade do foco deste esrudo
- em geral obras de compositores dos quais não temos quase nenhum tipo de
informação a seu respeito ou de sua produção -, podeae concluir que a autoridade
do compositor pode se apresentar, basicamente, de duas formas nas fontes
existentes.

Primeiramente naquelas que ele tem contato e influência direta, como no
caso de manuscritos autógrafos, cópias de época com anotações autógrafas ou
ainda ediçao musicais realizadas em seu tempo, e que eie tenha podido ter acesso
a ediçao e estabelecer revisões e alteracões. (O exemplo mais célebre deste caso de
ediçao musical no universo luso do século XVIII, é o da ediçao doMattutino dzi
Mortí, de Davide Perez, realizada em Londres em 1774, sob a égide de D. José I de

3 GRIER, James. Ihe Critical Editing of Music - H¡story, Method, and Practice. Cambridge University Press,
Cambridge, 1996.
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Portugal. Não temos informações comprobatórias de esta ediçao ter sido acom-
panhada pelo compositor, mas, assim como também não o sabemos sobre obras
de Beethoven editadas ainda em suavida, supomos que o compositor teve a pos-
sibilidade de expressar com clareza o que desejava e corrigir os possiveis equívocos).

A segunda possibilidade refere-se àquelas que o compositor não pode
interviç como cópias de suas obras realizadas em regiões geograficamente distantes
ou em cópias posteriores à sua existência.

Quanto ao editor, este invoca sua própria autoridade quando avalia estes
tipos de fontes e forma seus julgamentos sobre a informação que a fonte transmite.
Neste ponto é que se define o ponto de interação entre estas duas autoridades, a
do compositor, que transmite as informações através das fontes, e a autoridade
do editor, que deve avaliar e interpretar estas informações.

DA INTERVENC, AO DO EDITOR
Editar - especialmente quando há a necessidade de intervir - consiste,

sobrerudo, numa série de escolhas, sérias, informadas e refletidas escolhas, em
suma, atos de interpretação. Toda e qualquer decisão tomada, principalmente
nos casos citados, trata-se de opção que, devidamente justificada, pode ser aceita
ou não por outros editores e pesquisadores e mesmo pelos intérpretes, que tem a
liberdade de questionarem a versão.

Podemos citar casos famosos de intervenção do editor em obras de
compositores célebres como Claudio Monteverdi. Devemos recordar quel)Ofeo
de Monteverdi possui edições de Ottorino Respigh e Carl Orffno início do século
)0(, muito diferentes entre si e, posteriormente, postas de lado com o surgimento
da ediçao critica desta ópera e das outras obras de Monteverdi.

Nenhuma edi6o pode ser chamada de definitiva, pois dependerá da leitura
e interpretação que cada época a dará, podendo esta ser rediscutida e aperfeiçoada.
Cada edição é o produto direto do engajamento crítico do editor em relação à
peça editada e suas fontes. Diferentes editores produzirão diferentes edições de
uma mesma obra, mesmo que sob as mesmas rigorosas circunstâncias acadêmicas.

Escolhidas a obras - aquelas que consideramos singulares e essenciais
para o aprofundamento do conhecimento que se tem da prática musical do
período proposto -, pode ocorrer de algumas destas apresentarem problemas
editorias de maior complexidade, que exigiriam a intervenção do editor, como em
casos de fontes únicas: coleções incompletas de partes, páginas faltantes em
partituras, texto ilegível ou faltante, ou ainda necessidade de reorquestração ou
reconstruçáo/recriaçáo do discurso musical. Deixaremos de conhecer estas obras
tão significativas e singulares por receio de interferências mais profundas, ou
recorreremos ao trabalho de editor musicólogo, que deverá estabelecer seu
julgamento e propor suas soluções?

A resposta a esta questão é extremamente subjetiva, ficando à cargo de
cada pesquisador e editor tomar a sua decisão de acordo com a sua linha e objetivos
de nabalho. Cada obra apresentará dificuldades e necessidades de intervenção
particulares, ficando a cargo do editor a decisão se deve propor alterações ou não
na obra.
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Faz*e óbvio que todos e quaisquer casos de intervenção devem ser
devidamente assinalados em aparato crítico anexo, seguindo as regras da moderna
ediçao crítica. Devem também ser embasadas em sólido conhecimento das práticas
contrapontísticas e harmônicas do período, de uma boa dose de bom senso e,
principalmente, nos casos específicos tratados neste artigo, do convívio com o
repeftório brasileiro, italiano e português dos séculos XVIII e primeira metade
do XIX, que possui características muito próprias do discurso musical. Isto é, as
regras aplicáveis ao contraponto Palestriniano do séc. XVI ou o germânico de
Johann Sebastian Bach, ou dos tratados de contraponto europeus pós-revolução
francesa nem sempre são totalmente aplicáveis a este repertório, como será
explicado posteriormente.

Finalmente, o questionamento proposto é o de quando, por quê e como
devem ocorrer as intervenções do editor neste repertório proposto.

Em seguida passamos a definição do que seriam os problemas passíveis
de intervenção do editor e sugestões de como aplicá-las,

1. Necessidade de acréscimo ou supressão de acidentes meiódicos ou de
armaduras de claves. Estes casos são os casos mais comuns e recorrentes
em qualquer tipo de transcrição, sendo os de mais fácil resolução, que
dependem dos já citados conhecimentos das práticas harmônicas;

2. "Erros de cópia" ou "erros de harmonia", casos onde combinações
harmônicas verticais ou os encadeamentos harmônicos se encontram
claramente díspares das regras praticadas na esrética do perÍodo. Nestes
casos de "erros de cópia" ou "erros de harmonia", excluímos correções
de questões de condução contrapontística e melódica, como no caso
de movimentos paralelos de intervalos de quintas e oitavas, onde não
cabe ao editor intervir, por tratar-se de prática comum no período.
Saliente-se que as regras de harmonia e condução melódica que hoje se
empregam são oriundos dos tratados posteriores à criação do
Conservatório de Paris, como o método de Dubois. Estes casos são
comumente encontrados nas obras de compositores tidos como ícones,
como Johann Sebastian Bach. Em exemplos de música brasileira
podemos citar dois exemplos do compositor José Maurício Nunes
Garcia: o morero DomineJesu, em edição de Cleofe Person de Mattos, e
a Miss¿ dc,Réquiem de 1809, em edição da Revista Brasileira de Música
de 1934. No primeiro caso foram respeitados todos os casos de
paralelismos, deixando clara a intenção do compositor de realizar a
sequência de progressões de quartas por paralelismos de quintas e
oitavas justas nas vozes de tenor e baixo, sendo compensadas por
resoluções estreitas de segundas maiores e menores que resolvem em
terças maiores e menores nas vozes de soprano e conrralto. No segundo
caso o editor declara sua intervenção e "correcão" dos citados tipos de
paralelismo, atribuindo-os a uma possível "disffação" ou "pressa" do
compositor. Este caso específico de intervenção pode ser compreendido
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pelo pensamento e prática da época em que esta edição foi realizada,
no entanto, não podendo ser aceita nas rransüições que hoje se realizem.

3. Prosódia e ortografia de textos latinos e de textos em língua vernácula;

Sendo o repertório estudado eminentemente sacro, o que ocorrem, na
maioria das vezes, são problemas reiativos à prosódia e grafia latinas. Coleção de
partes vocais podem apresentar texto pouco legível, o que se torna um problema,
principalmente em casos de textos iatinos pouco conhecidos ou paralitúrgicos.
Exemplos podem ser encontrados nos poemas usados para peças de autores
brasileiros conhecidas como Motetes ao Pregador.

Dúvidas também são muito reconentes quando não são claros o
posicionamento e a divisão silabica do texto literário sob o texto musical.

Quando üatamos com textos em língua vernácula - como no caso da
ediçao da única obra restante de Ignácio Parreiras Neves em língua portuguesa, a
Oratóna ao Menino Deus na Mi¡e de Natal -, podemos enfrentar problemas de
inteiigibihdade do texto ou mesmo da necessidade de adaptálo, como será expli-
cado posteriormente.

Por fim, e não menos importante é o problema da atualização, ou não,
das ortografias, seja latina ou vernácula. Para o autor deste artigo, aplica-se a
padronização ortográfica dos textos latinos segundo os critérios modernos, salvo
casos onde a grafia diferenciada possa denotar características singulares de
pronúncia da região de onde a obra ou cópia seja originária. Reiteramos que
nestes, e em todos os casos, todas as modificações devem ser devidamente
assinaladas em aparato anexo.

4. Reorquestração e/ou reconstrução;

Este recurso se aplica quando ocoffem os já citados casos que necessitem
de intervenção mais profunda, em que a fonte única se apresenta incompleta no
caso de grades ou com partes faltantes no caso de coleções.

Estes são os mais complexos e, talvez por esse mesmo motivo, mais
inreressantes problemas de intervenção do editor consistem nas reorquestrações
e/ou reconsrruções de obras. Interferir tão profundamente em uma obra musical
é, sem dúvida, o processo que mais exige justificativa, conhecimento e cuidado
para a realização de um bom trabalho.

Ao longo da história da ediçao musical no mundo, encontramos vários
casos em que estes processos, em diferentes grâus de intervenção se fizeram
necessários para que tivéssemos conhecimento de como estas obras se
aproximariam o máximo possível da id¿ia original de seus compositores, e que
sem elas, perderiamos a oportunidade de conhecer e contextualizar uma parcela
muito importante da produção de alguns compositores. Um caso muito
interessante, e talvez um dos mais radicais, é o processo de reconstrução de atos
inteiros de óperas de Joseph Haydn realizadas por H. Robbins Landon, no caso
de óperas em que estas paftes se enconfravam perdidas ou incompletas. O mesmo
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podemos citar das óperas incompletas de Mozart, Zaíde e UOca del Cairo,
reconstruídas para as comemoracões dos 200 anos da morte do compositor.
Intervenções menos ousadas foram executadas em sinfonias de Mozart, em que
havia dúvidas a respeito da presença de alguns instrumentos na orquestração
original.

Na música brasileira, chama atenção uma obra específica que, ao que
pudemos listar, já sofreu quase uma dezena de reorquestrações. Esta obra é oTe
Deum laadnmus, do compositor pernambucano do século XVI[, Luís Alvares
Pinto. A começar pela própria edição de Jaime Diniz, que propõe uma parte de
órgão na ausência das partes insuumentais, esta obra já foi reorquestrada das
mais diversas formas. É interessante notar que cada uma dessas versões impôs
uma leitura diferente para a obra, deixando-a ora com características de obras de
fins do século XVII com o uso de crombones ou sacabuxas para dar timbre e
instrumentação arcaizante, passando por leiturash.aen&,lianas, até versões em stilo
gølønte.

Estas tão diferentes versões devem*e, sobretudo, ao desconhecimento
de outras obras do compositor, do desconhecimento do estilo musical praticado
no Brasil e em Portugal no mesmo período e mesmo de tentativas de escrevê-la
com o intuito de que soasse como as obras dos hoje renomados compositores
germânicos, mas que de fato, não tem qualquer relação estilísdca mais direta para
com esse repertório. Com a edição do Salc/e Reglna do mesmo compositor -
realizada na citada ediçao Funarte de2007 -,4 qu" contém as partes de violino I
e II, ja é possível se estabelecer com mais propriedade a provável linguagem
instrumental adotada por LuísAlvares Pinto em seu TeDeum.

Exemplo de intervenção: Oratória ao Menino Deus naNoite de Natal,
de Ignácio Parreiras Neves

O caso que gostarÍamos de brevemente apresentar e discutir para a
conclusão deste aftigo, é o da ediçao com o uso da reconstrução, da Oratffia ao
Menino Deus na Noite de Natal, de Ignácio Parreiras Neves, realizada por Harry
Crowl e Ricardo Bernardes em L997, e gravado em CD do grupo Américantiga
Coro e Orquestra de Câmara.s

EstaO'ratóna trata-se de um dos raríssimos exemplos de música produzida
nas Minas Gerais do século XVIII em língua porruguesa e, principalmente, de
caráter paralitúrgico. Têm a esrrutura de um pequeno oratório, formada pela
alternância de coros, duetos e trios intercalados por recitativos acompanhados de
orquesfra. Esta estrutura em muito se assemelha dos oratórios napolitanos de
fins do séc. )ñÆI e início do XVIII, como os de Antonio Legrenzi e Francesco
Rossi.

4 Coleção Música no Brasil - séculos XVlll e XlX, v. 5. Organizaçáo e edição de Ricardo Bernardes. Funarte. Rio
de Janeiro, 2002

5 CD Américantiga Coro e Orquestra de Câmara, "Música Brasileira e Portuguesa do século XVlll", direção
musical de Ricardo Bernardes. Curitiba, 1998.
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A estrutura originai da obra consiste na seguinte:

1. Coro "Chegai a Deus Menino";
2. Recitativo'A prole delinqüente";
3. Á¡ia a 3 "Se a Deus destina em nossa ventura";
4. Recitativo "Suspende a noite";
5. Aria a Duo "Tiì enganas"
6. Recitativo "Todas as aves se escuta o canto suave";
7. Ariaa 3 "Hé Ceo imperio";
8. Recitativo "Vinde adorai mortaes";
9. Coro "E vós sacra aurora".

Destas paftes, foram reconstruídas as que se seguem: Coro inicial (1), a
Ária a Duo (5), a Ária a3 (7) e o Coro final (9). Optou*e por esta sequência por
ser representativa da obra e que apresentou possibilidades de reconsfrução com
o mÍnimo de intervenção possível. A dificuldade de nanscrição dos recitativos
consiste no fato de que cada um destes é esrrururado como espécie de dialogo
enfre os personagens, em que os cantores se alternam na recitação do texto.
incluindo o fato de os textos estarem incompletos, as reconsnuções dos recitativos
ainda são o grande desafio desta obra.

Situacão das fontes da obra

Formada por uma coleção de partes incompletas de fonte única que
consNte em:

-Violino I;
- Parte do violino Ii;
- Soprano;
- Baixo vocal que alterna parte para soprano, dando a indicação de que
provavelmente poderia ser realizada pelo mesmo intérprete.

Segundo a prática da época, que seguia a orquestração chamada de
napolitanae pelas informações constantes nas partes, o que se prevê para a obra é
a seguinte formacão:

-Violino I;
-Violino II;
- Soprano;
- Contralto (ou soprano Ii);
- Tênor (não indicado, mas pressuposto);
-Baixo;
-Baixo continuo.
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Métodos aplicados

Emvirrude destas características tão únicas e importantes desta obra para
o contexto da produção musical do Brasil colônia, e, para ter6e algum contato
com o resultado sonoro desta obra, é que se justificou e realizou a reconstrucão
desta obra segundo os critérios e métodos que listo a seguir:

a. Transcrição fidedigna das partes existentes; (mosrrar partes existentes)
b. Reconstrução da parte de violino II, seguindo a escrita da parte de

violino I, segundo a prática da época em obras italianas, porrLlguesas e
brasileiras;

c. Reconstrução da parte do baixo instrumental, baseada nas informações
harmônicas fornecidas pelas parres existentes e seguindo a lógica das
progressões que se apresentavam;

d. Reconstrução das partes vocais de tenor e connalto. A reconstituição
destas partes vocais baseouae na prática corrente de escolha de tessitums
e modos de escrever de outros compositores mineiros do período.
Conrudo, hoje, após aprofundar mais os conhecimentos a respeito
das formações musicais utilizadas no universo musical lusoårasileiro
do século XVIII, pode+e cogitar uma reformulação das partes vocais
para sopranos I e II e baixo. Esta formação era muito usual enffe os
compositores portugueses do perÍodo, ligados a Sé Patriarcal como
Davide Perez (Miserere em sol m 2 sop., baixo e bc.) e José Joaquim
dos Santos (Stabat Marer em fam}sop. Baixo, 2 violas e bc) e podemos
encontrar também na l¿dainha a 3 do mineiro Francisco Barreto Falceo.
Some-se a este argumento que a parte de soprano remanescente para a
ária a duo tem a indicação de ser soprano II, escrita na parre do baixo
vocal. Tiatare, se analisarmos a tessitura - mesmo sendo avoz feminina
mais grave -, para uma voz de soprano e não de contralto. Esta é apenas
uma das muitas conjecturações que poderão ser feitas a respeito desta
e de outras obras que apresentem tanta ambiguidade a respeito de sua
versão definitiva.

e. Reconsrrução do texto, em forma de repetição, em partes que este
estivesse ausente.

Em virrude de haver partes vocais faltantes, o texto em língua poffuguesa,
apresenta+e incompleto. Quando da reconsrrução das partes vocais faltantes, o
te)fto remanescente foi usado como referência para solucionar a ausência de partes
deste. Nestes casos, prezou-se por tornar possível e exeqüÍvel a obra, mesclando
soluções prosódicas para encaixar o texto , aliada a inteligibilidade do mesmo.

Como qualquer ediçao que se deu por intervenção profunda dos editores,
está sujeita a questionamentos, opiniões divergentes e novas releituras. Esta é uma
questão aberta e que serve para exemplificar com que objetivos e metodologia
pode+e realizar a edição de uma obra tão importante para o entendimento da
música produzida no Brasil do século XVIII.
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IJ tiLizando M icro s o ft AC C ESS
na Catalogação e Descrição
de Música Manuscrita

Fernando BINDER.

RESUMO. Nesta comunicaSo relatarei minha ocperiência na elaboração da Relaç,lo doùIeiaa
dø Ba¡dø Sao Benedíto dc Sao l:uíz da Paraitinga, utilizando o programa da banco de dados Access
da Microsoft. Esta Relaçø foi uma de minhas tarefas na pesquisa de Iniciação CienríficaBmdøs
dc m¡ßica da Be\le Epoquet caractuilaiao da instrumental a partir dn Banda de Sao Be¡edito dz Sao
Luís do Paraitínga realizada sob os auspícios da FAPESP e orientada por Paulo Castagna.
Apresentarei aqui a esrrutura fundamental da base de dados criada paraaRelaçao,bem como
os rudimentos para a criação de uma base de dados. O objetivo é incentivar o uso de programas
de banco de dados para descrição e catalogação de documentos musicais, tendo em vista o
grande desconhecimento de músicos e musicólogos sobre o funcionamento e as possibilidades
que tais programas oferecem. Além disso, pretendo discutir alguns pontos que considero
relevantes para uma futura integra$o de tais catálogos em rede.

1. O ACERVO CATALOGADO
A Relnçao dø Coleçao dn. Banda Sao Benedito de São Inís do Paraitingal

descreve um acervo de manuscritos musicais preservados noArquivo Público do
Estado de Sao Paulo (DAESP).'z Täis manuscritos não se originaram somente na
Banda São Benedito e tão pouco limitamae às corporações da cidade de Sao Luis
do Paraitinga (SP). No acervo encontramos material de diversas corporacões
musicais localizadas em sua maioria no Vale do Paraíba e no litoral de Sao Paulo,
enrre elas São José dos Campos, Täubaté, Santos, Ubatuba e aré mesmo cidades
de ourros esrados, como Perrópolis (RD . São João Del Rei (MG).

Embora provenientes de cidades diferentes e aparentemente reunidos em
épocas distintas, os manuscritos encontravam*e em São Luís do Paraitinga, onde
permaneceram até o ano de \976, como propriedade da Banda São Benedito.
Nesse ano, o pesquisadorJaelson Trindade, historiador da 9" Superintendência
Regional do IPHAN (SP/MS) e fonte das informacões que se seguem, até então
desconhecidos no DAESP, intermediou a doação dos documentos municipais
que estavam guardados no Museu Oswaldo Cruz para a Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP. Täis documentos, que remontam ao ano de
1796, foram doados ao Setor de Documentacão do departamenro de história,
hoje Cenrro deApoio à Pesquisa Histórica, com o objetivo de servir de fonte aos
esrudos históricos conduzidos no departamento. Na mesma, época o historiador
recebeu do então mestre da Banda Sao Benedito, o senhor Toninho, parte dos

* Projeto Acervo da Música Brasileira.
1 No Brasil a difundiu-se o uso da palavracatálogo para quaisquer instrumentos de busca de aceryos musicais.

No entanto a arquivologia possui uma definiçäo bem específica para catálogo: instrumentos de busca que
descreve todos os ducumentos de um fundo arquivístico segundo um arranjo, Como o trabalho foi realizado
dentro do DAESB tivemos que adotar um termo arquivísticamente correto, arelação. No entanto no decorrer
deste artigo palavra catálogo é usada com num sentido lato corrente, o de listã de obras. para a detalhes
sobre tipologias de instrumentos de busca ver: COTTA, André Guerra. O Tratamento da tnformaçâo em
Acelos de Manuscritos Musicais Brasileiros, 2000.

2 Situado na R. Voluntários da Pátria, 596 (Santana). O2O1O-OOO - Sáo paulo - Sp
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manuscritos musicais da banda, para que recebessem o mesmo tratamento
dispensado ao acervo do museu. Em seguida, os manuscritos foram doados ao
mesmo Setor de Documentação porTiindade, sendo la ob¡eto de uma organização
preliminar. A rransferência do acervo da Banda São Benedito e da documentação
proveniente do Museu Oswaldo Cruz, da USP para o DAESR foi realizada pelo
então diretor Professor José Sebastião'SØitter, egresso do mesmo departamento
de história, e à época diretor do DAESP (1977-1987).

2. BASE DE DADOS
Programas de bancos de dados têm sido utilizados já há certo tempo para

catalogação e descrição de acervos musicais, embora nem sempre isto seja
explicitado nos caálogos de música brasileira.

Täis programas são feitos para o armazenamento de grandes quantidades
de informação, padronizada e organizada em tabelas, relacionáveis entre si. Enrre
as vantagens que tais programas proporcionam, podemos destacar, a) facilidade
no armazenamento e digitação das informações; b) o entelaçamento das informa-
ções; c) padronização das informações coletadas; d) a atualização rápida e contínua.

Para meu trabalho, optei por utilizar o programa Access da Microsoft,
por se ffatar de um programa de facil acesso, baixo custo de aquisição e com
vários manuais em língua portuguesa disponíveis no mercado.

O primeiro passo para a criação de um banco de dados é a definição de
quais informações devem ser armazenadas. Em música, pode.se entender como
informação o tírulo de uma obra, o nome do compositor, a tonalidade da peça, o
número de compassos etc. O próximo passo é separar estas informações em
tabelas. Täbelas são conjuntos de regisrros dispostos em um ou mais campos.
Campo é a informação específica a ser armazenada. Por exemplo, numa tabela
onde queremos colocar as informações sobre compositores podemos ter os
campos sobrenome; nomei ano e local, de nascimento; o,no e Local, dc morte. fusim o
registro para Brahms nesta tabela seria o conjunto Brahns;Johønnes;Hambwgo,
1833;Viena, 1897.

Depois de definidas as tabelas e seus campos, duas tarefas essenciais
precisam ser realizadas, a normalização das tabelas e o estabelecimento dos
relacionamentos enfre eias. Nao é meu objetivo aqui, nem este é o local mais
adequado para discutir tais aspectos, mesmo porque é indispensável a consulta a
um bom manual.

O próximo passo é a coieta dos dados. Cria-se um formulário impresso
com as tabelas e seus campos. Nestes formulários serão anotadas as informações
para a posterior digitação das informações, isto é, a inserção dos dados coletados
na base de dados criada. Desta base são extraídos os relatórios com os dados que
se deseja e relacionados de maneira conveniente. Estes relatórios são os catáiogos
propriamente ditos.

O catálogo tinha dois objetivos básicosr 1) darvisibilidade às formações
instrumentais utilizadas nas músicas; 2) possibilitaro acesso direto aos manuscritos.
Para tal criamos três grupos distintos de informaçã,o: cabeçalho,Iocalizaçã.o fßica e
descnção dos conjuntos, dispostos em duas tabelas principais: TíwLo e Conjuntos.
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Na tabela Título, constam as informações que identificam uma música
indexada pelo título da composição; para cada título há apenas um regisrro nesta
tabela, que possui os seguintes campos:

TíwIo: identifica o nome da música.
Autor: identifica o autor da música, indicado na forma, Sobrenome, nome.
Gênero: identifica o gênero da música: dobrado, valsa, tango etc.
Parta disponíueß: somatória dos campo s Partes da descrição dos conjuntos.

Na tabela Conjunto constam os campos que descrevem determinado
conjunto de partes instrumentais manuscritas. A tabela é ordenada a partir de um
código alfa-numérico que localiza o conjunto de partes denuo do acervo DAESP.
Este código de localização possui a seguinte forma, C)ooc(YrY.zzz, ondecada
um dos três grupos separados por pontos significam respectivamente:

C)oQ( número de ordem que localiza denro acervo do DAESP as caixay
arquivo que contêm osfollers de papel alcalino onde estão um ou
mais conjunto de manuscritos musicais. sendo quatro as caixas
do acervo, quarro são os números utilizados: C9056; C9057;
C9058; C9059.

YYY: número de rês algarismos que localiza denrro de determinada
caixaarquivo um folder que contém um ou mais conjuntos de
partes instrumentais.

zzz: numero de tês algarismos que localiza denro do þlJer um subfolÅer
com um conjunto de partes instrumentais.

Esta solução foi adotada devido à distribuição das músicas nos
manuscritos. O acervo é composto basicamente de dois tipos de documeûtos:
ÞaTtes avulsas, isto é, folhas soltas de partes instrumentais; e o que denominamos
cademos de parta: coletâneas de músicas encadernadas por instrumento, por
exemplo, linhas de clarinete de diversas marchas e dobrados. Mesmo nâs partes
avulsas é muito comum encontrarmos duas ou mais músicas na mesma folha, e
algumas vezes até para instrumentos diferentes. Tèríamos assim ou partes de uma
mesma música espalhadas emfolÅ.ers distintos, oufolànrs com um grande número
de obras. Minha opção foi a primeira alternativa.

Para a descrição dos conjuntos foram criados os seguintes campos:

Partes: identifica as partes dos instrumentos musicais existentes no
conjunto.

Coþßta identifica o copista que realizou a cópia da parte do insrrumento,
quando há.

Localid.a.de: identifica o local onde a parte foi tirada, quando há.
Propriedø.dn: identifica o dono, ou donos, das partes, quando há.
Data; identifica a data em que a parre foi copiada, quando há.
Observøçõæ: outras informações pertinentes.
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Como as informações dos campos Gùwro, Copisø,\-ocalidnde ePropnedødc,

tendiam a se repetir inúmeras vezes, ficando resrrito a um número finito de
possibilidades criei tabelas para cada um daqueles campos onde eram inseridas as

informações disponiveis para as tabelas Título e Conjunto.s, representado
esquematicamente abaixo.

Desta maneira cada obra musical tem apenas umcabeçnlho, mas terá tantas
Iocalizaçõa fisicas e d.e,scnçaes conjwrtos quantos forem necessários para a descrição
de todos os conjuntos de manuscritos que determinada obra tiver, mesmo estando
em folders ou caixas diferentes.

Abaixo está um exemplo da descrição de uma marcha.

Título: A Despedida
Autor: S/ Autor

Gênero: Marcha
ParresDisponíveist Rq, Ci I - il. Pt, Saxmib, Saxmib II, Bino, Op I - II, Bbo

Localizaçao, C9057.049.001
Partes, Rq, Cl i - II, Pt, Saxmib, Saxmib II, Bino, Op I-II, Bbo

Coþista: Bernardino Augusto da Cunha
I-ocaLidøde: São Luiz do Paraitinga

Data, / 8/tBB5
Propriedadæ, S/ Prop.
Obseruafi.o, O Sax mib iI, esta no verso do Cl II. Sobre a indicação

" I Ci" na respectiva parte foi escrito por cima á þist"
2 Piston" e "2 Sax"

Localizaçdo:
Partes

Coþista:
Localid"ad.e,,

Data:
Proþnedøde:
Observøção:

ANAIS

c9057.049.007
Sax sib II
OlintoJ. de Castro
Sr/ local
Í/02/1886
S/ Prop.

Como podemos observar a marcha'A Despedida" possui dois conjuntos
distintos. Neste caso os dois conjuntos enconffam-se na mesma caixa e no mesmo

-dutor
Título

Partes disponíveis
Gênero +

Propriedade -
Localidade

Copista
Gênero

Observações
Data

---+Propriedade
+ Localidade

Copista
Partes

Cúdieo localização
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folÅer mas em subfolÅers distintos. Caso houvesse mais um conjunto desta obra em
outra caixa haveria mais uma enfrada da tabela de descrição dos conjuntos com a
numeração respectiva.

3. PLANEJAT4ENTO E PROBLEMAS PARA
IMPLEMENTAC, ÃO DE TIMA BASE DE DADOS

Meu trabalho difere dos outros apresentados neste colóquio,
principalmente por suas dimensões operacionais. Todo o trabaiho realizado desde
a base do projeto, a coleta dos dados, a digitação foi realizado individualmente.
Não tive a possibilidade de ter uma equipe com a qual pudesse dividir tarefas. Os
três tópicos abaixo, portanto, foram formulados a paftir da minha experiência
pessoal. São coisas que eu gostaria ter conhecido quando iniciei o rrabalho e que
agora apresento:

1. Seja pessimista ao elaborar o cronograma. Se alguma coisa tiver
a possibilidade de dar errado, ela dará. Leve em conta o tempo de
preenchimento dos formulários e a digitação dos dados. Se possível, faça
um teste com 10% do material a ser descrito já na base de dados
observando todas as etapas, inclusive a exrração do relatório.

7. Ao planejar a implementacão da base, reserve no mínimo 1/5
do tempo estipulado enrre coleta, digitação e extração do relatório païa a
revisão e corre$o da base de dados, tarefa tão importante quanto as demais.

3. Formule desde o início e mantenha atualizadas tabelas de
abreviaturas, convenções para títulos, e o que mais mereca ser padronizado.

4. QUESTÕES PARA DEBATE
No decorrer deste I Colóquio, no que range à arquivologia musical,

percebe-se claramente que o uso das tecnologias e das ferramentas da informática
é inevitável. Tambem está bastante claro o desejo da comunidade musicológica
brasileira para que seja possível integrar as bases de dados já existentes e as que
ainda serão criadas.

A expansão dos recursos da informática, de redes de alta velocidade e da
Internet oferecem hoje soiuções cada vez mais sofisticadas e baratas para o
compartilhamento de dados e informações mesmo que localizadas em diferentes
bases de dados. Para que possamos integrar bases de dados que descrevam
documentos musicais é fundamental que a iniciemos o debate sobre normas de
descrição e nomenclarura, visando uma padronizacão destes aspectos. E isto não
é uma colocação nova. José Maria Neves, em janeiro del997 ,durante o I Simpósio
Latino-Americano de Musicologia, já apresentara a mesma questão em outras
palawasr "padroniTaçao de, critéríos e procedimentos."3

As abreviaturas para insrrumentos são exemplos simples de como alguns
padrões são necessários. Nao facilitará uma integração das bases a existência de

3 NEVES, Arquivos de manuscr¡tos musicais... p. 144
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diversas abreviaturas para a palawa criolino.Neste caso, a solução talvez seja simples,
mas até que ponto realmente conhecemos os problemas que nos esperam.

Ouma questão importante é a tipologia dos documentos ou objetos, isto
é, se estes são manuscritos, impressos, discos, instrumentos de música, etc, e
também seu conteúdo. Em nosso caso específico, um dos maiores problemas
enfrentados para a realização daRelaçaofoi a avaliação do número total de obras
constante no acervo. Na primeira visita realizada ao DAESP, nossa avaliação,
baseada na experiência er¡ acervos de mrlsica religiosa, previu não mais que uma
centena de obras. Ao final, a relação das obras conta hoje com mais de 600 títulos,
seisvezes maior que o inicialmente estipulado.

5. CONCLUSAO
A informática e as novas tecnologias de redes de computadores podem

ser ferramentas bastante eficientes tanto na descrição e catalogação de acervos
musicais como para o compartilhamento de documentos musicais. Para tanto, é
necessário um debate coletivo e democrático, onde possamos discutir as
e:rperiências acumuladas, procurando estabelecer norrnas que facilitem e propiciem
uma integração dos catálogos e outros instrumentos de busca de acervos música.
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