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Digitalizaçáo e Edição de Obras do
Acervo de Manuscritos da Biblioteca
Alberto Nepomuceno da Escola de
Música da UFRJ

André CARDOSO.

RESUMO. A Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ ßAN) é uma das
principais instituiçóes que guardam parte significativa da memória musical brasileira. Em seus
arquivos estão depositadas obras dos mais importantes compositores nacionais, desde os tempos
coloniais até os dias de hoje. Parte desse precioso acervo é de difícil acesso do público, inclusive
porque a biblioteca não possui, ainda, condiçöes materiais suficientes para atender o usuário
sem sacrificar a integridade física dos documentos. O presente artigo apresenta o projeto de
digitalização e edição de obras do acervo de manuscritos da BAN, etapa inicial de um processo
maior que objetiva a preservação do acervo, a elaboração de um catálogo de manuscritos e
edições musicais e a disponibiliza$o dos manuscritos digitalizados, inclusive via inrernet.

1. UM BREVE HISTÓRICO DA BAN E SUAS EDIçÕES
ABibliotecaAlberto Nepomuceno (BAN) da Escola de Música da UFRJ

é uma das principais instituições que guardam parte significativa da memória
musical brasileira. Em seus arquivos estão depositadas obras dos mais importantes
compositores nacionais, desde os tempos coloniais até os dias de hoje, além de
número expressivo de manuscritos de compositores esffangeiros, principalmente
poffugueses e italianos. O total do acervo é estimado em torno de 85 mil obras,
sendo i4 mil só de manuscritos, e inclui ainda, além do parrimônio bibliográfico
(partituras e liwos), coleções de periódicos, o acervo iconográfico, o arquivo
histórico e a fonoteca. A BAN é citada em várias enciclopédias e periódicos
especializados de todo o mundo e é identificada como uma das mais importantes
bibliotecas de música de todo o continente.

A origem da biblioteca remonra ao rempo do Império, por ocasião da
fundação do Conservatório de Música por Francisco Manuel da Silva, em 1848.
Em um liwo de registros enconrra+e a mais antiga referência sobre o acervo: a
doação de uma coletânea de l}valsas, feita por Francisco Xavier Boaventura, no
ano de fundação.l Em seus primeiros anos, o acervo da BAN foi formado
principalmente por partituras e liwos doados por músicos e professores. Muitas
colecões particulares tiveram como destino a biblioteca do Conservatório, após
o falecimento de seus proprietários, doadas por seus herdeiros.

Com a transformação do antigo Conservatório em Instiruto Nacional de
Música, em 1890, por ocasião da Proclamação da República, a biblioteca ganhou
novo impulso. No período compreendido entre 1890 e L920, a biblioteca

* Professor de Regência e Prática de Orquestra da Escola de Música da UFRJ e Maestro Assistente da
Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

I BRRNOÃO, Dolores Castorino e CARVALHO, Maria Luiza Nery de. B¡btiotecaAlberto Nepomuceno da Escola
de Música da UFRJ: do raro ao virtual. Revista Brasileira de Música, Rio de Janeiro, v.22,2002, p.69.

I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical Ê.q



ANAiS

beneficiou-se muito com a aruação de dois diretores do INM. Leopoldo Miguez e

Alberto Nepomuceno. Segundo Brandão e Carvalho,

"A pnmeira iniciøtioø documentadn de organiTaçao foi a do þróþno
diretor do Irvtituto, Leopol.do MigueT, que, em 7897, começou o. reg¡strar as

obras do a.cervo, comletra de seu þróþno punho."z

Miguez foi, também, um dos responsáveis diretos pela compra dä coleçao
de manuscritos do Padre José Maurício Nunes Garcia que pertenceu a Bento
Fernandes das Mercês, antigo copista, cantor e mestre de capela honorário da
Capela Imperial.3 Nepomuceno, por sua vez, chegou mesmo a transferir seu
gabinete de rabalho para junto da biblioteca e iniciou o catálogo alfabético, que
descrevia e localizava as obras nas estantes. Em 1957 a Escola de Música, em
reconhecimento ao rrabalho do compositor, deu o nomeAlberto Nepomuceno
à biblioteca.a Em suas viagens à Europa tanto Miguez quanto Nepomuceno
adquiriram o que de mais moderno havia na literatura musical para o
enriquecimento do acervo. Data de 1916 o início da rradução, por Alberto
Nepomuceno, do Harmonielehre deArnold Schoenberg, cuja primeira ediçao foi
impressa pela Universal Edition em 1911. Ao mesmo tempo em que a literatura
mais recente era adquirida, várias obras raras foram, aos poucos, transformando
o acervo núm dos mais valiosos das Américas. Podemos encontrar, em primeira
edição, o U o¡monico þratico de Francesco Gasparini, de 1542, o I* Irutitute
Harmoniclæ de Zarlino , de 1562, a Uarte del contraponto de Artusi, de 1598 e o
Traité del.'o¡monie de Rameau, de I7ZZ, enfre outras obras raras.

Grandes coleções também foram incorporadas ao acervo após a extinção
de determinadas organizações musicais. É o caso, por exemplo, da coleção dos
Têarros São Pedro e São João e do arquivo musical da Sociedade de Concertos
Sinfônicos. A Exposição Universai de 1908, por sua vez, deixou como legado
para a biblioteca todo o material das obras executadas nos concertos que
aconteciam no antigo pavilhão da Praia Vermelha. Algumas dessas obras foram
ouvidas pela primeira vez no Brasil durante a exposição, como, por exemplo, o
Prelude a "l'après midi dun faune" de Debuss¡ dirigida por Francisco Braga.

Diversos músicos renomados foram sucessivamente nomeados
bibliotecários. Entre 1903 e 1940 responderam pela biblioteca: Delgado de
Carvalho (L877-I92t), a partir de 1903 (primeiro a adotar o sistema de fichas),
Guilherme de Melos (1867-L937) enme 1908 e 1931 (que deu continuidade ao
tabalho de ordenação do acervo iniciado porNepomuceno, regisrrando 18.972
obras) e Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (1905-L992), a partir de 1937.6

2ldem, p.70.
3 Sobre a coleção de Bento das Mercês ver: CARDOSO, André. A Capela Real e lmperial do Rio de Janeiro -

1808/1889. Tese de Doutorado. Uni-Rio,2001.
¿ eRAN¡oÃO, Dolores Castorino e CARVALHO, Maria Luiza Nery de. Op. Cit., p.70.
5 Guilherme de Mello escreveu nossa primeira história da música. lmpressa na Bahia em 1908 pela Tipografia

Sáo Joaquim, A Música no Brasil mereceu da Escola de Música, em 1947, uma reimpressão, iniciativa de Luiz
Heitor Corrêa de Azevedo.

O SRANOÃO, Dolores Castorino e CARVALHO, Maria Luiza Nery de. Op. Cit., p.70.
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Luiz Heitor foi outro nome que marcou profundamente a história
da biblioteca e da própria Escola de Música. Foi o primeiro redator da
Revista Brasileira de Música, mais antigo periódico de musicologia do
Brasil, criada em 1934. Foi, também, o responsável pela primeira tentativa
de ediçao sistemática de obras de autores nacionais. Com Luiz Heitor
nasceu o trabalho editorial com o acervo da biblioteca da Escola de Música,
embora tenhamos, anteriormente, a iniciativa pioneira de Alberto
Nepomuceno e do Visconde de Taunay, que publicaram, em 1897, a
Missø de Réquiem (1816) e um ano depois a Missa em Sib, de 1801, do
Padre José Maurício, pela Editora Bevilacqua.

O Arquiuo de Mtnica Brasileira, na forma de suplemento da Revista
Brasileira de Música, publicou suas primeiras partituras em 1934r a Missø
dos Defuntos (1809) a 4 vozes a cappella e o Tantum Ergo com
acompanhamento de sopros do Padre José Maurício, o Canto Religioso e O
Sal.utaris de Francisco Manuel da Silva, esta última em duas diferentes
versões, além de diversos trechos reduzidos para piano da ópera ]oanna de
Flandres de Carlos Gomes, por ocasião do centenário do compositor em
1936.

A partir de 1937 as edições musicais abandonaram a forma de
suplemento e foi criada a Coleçã,o de Múrsíca Brasileira, publicada pela já
então denominada Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil,
com o apoio do Ministério da Educação e Saúde. Obras importantíssimas
do repertório sinfônico e camerístico foram impressas: a Sinfonia em Sol
menor de Alberto Nepomuceno, o poema-sinfônico Imbapara de Lorenzo
Fernandez, o Sonho de um menino traq)esso de Francisco Mignone, o Trio
para violino, violoncelo e piano de Francisco Braga e o Quinteto op. 18
de Henrique Oswald, entre outras obras.

A saída de Luiz Heitor como bibliotecario deu,se em 1939, para
assumir recém-criada cadeira de folclore, e a saída da própria Escola de
Música em 1947, para dirigir os serviços de música da UNESCO.

Em L946 assumiu a direção da principal instituição de ensino
musical do Brasil a Sra. Joanídia Sodré, 1á permanecendo por
aproximadamente vinte anos. Por sua iniciativa foi suspensa a circulação
da Revista Brasileira de Música. Com o decorrer dos anos a BAN passou
por diversas vicissitudes como a transferência de local, diminuição de seu
espaço físico, a interrupção do trabalho de catalogação e demais
procedimentos técnicos, culminando com um incêndio que atingiu suas
instalações no ano de 1956. Tä1 situação levou à interdição de parte do
setor de manuscritos e de partituras impressas. Nesse período as edições
continuaram mas passaram a contemplar obras didáticas para piano de
compositores menores como Carlos Anes, Baptista Siqueira, Joaquina de
Araújo Campos e Virgínia Salgado Fiúza, entre ourros.

Quase quarenta anos foram necessários para a reversão desse
quadro. Em 1981 a publicação da RBM foi retomada. Em 1985 foi firmado
um convênio entre a Escola de Música e a Biblioteca Nacional que visava
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a catalogação e microfilmagem da coleção de manuscritos. Durante seis
meses foram catalogadas e acondicionadas 600 obras, trabalho que contou
com a preciosa colaboração de Mercedes Reis Pequeno, então Chefe da
Seção de Música da Biblioteca Nacional.i A partir de 1989 uma nova
estratégia de mabalho foi implementada, visando a organização global do acervo.
Projetos como o de Registro Patrimonial deManuscritos e o deAcondicionamento
do Acervo de Partituras foram fundamentais, este úitimo com o apoio da Fundação
VITAE. Projetos de pesquisa desenvolvidos com o acervo da BAN também foram
muito importantes e se somaram ao planejamento da equipe de bibliotecárias,
principalmente aqueles liderados pela Profa. Vanda Freire com a coleção dos
teatros do Rio deJaneiro e música de salão.

Hoje a realidade da BAN é ourra. Têndo passado por uma fase de obras,
com recursos da UFRJ, que ampliaram seu espaço físico, reesffuturação e
inventário material, a BAN tem como um de seus objetivos colocar disponível
para o usuário todo o seu acervo, voltando seu interesse para a digitalização dos
manuscritos, disponibilização das obras via internet, a criação de uma editoria de
música e a elaboração de catálogos de manuscritos, que garantirão a preservação,
por muitas gerações, de obras únicas da cultura musical brasileira.

2. O PROJETO DE DIGITALIZLçAO
E EDIC, ÃO DE OBRAS DO ACERVO DA BAN

Seguindo a nilha aberta por Luiz Heitor, a BAN volta o seu interesse
novamente para a edição de obras de seu acervo. Para tal foi criado o projeto
DtgttøLi7açøo e ediçao de obras dn aceruo demøm,sctitos dnB¡bl¡oteca AlbertoNeþomuceno
daBscol"a dBM*¡ca iløUFN.Täl projeto justifica-se sobretudo por sua importância
como instrumento no resgate de parte da memória musical brasileira representada
pelos manuscritos de obras fundamentais da história da música no Brasil. Essas

obras, por sua natureza intrínseca, só se tomam parte de nosso patrimônio cultural
se criadas as condições para que se fransformem em sons e não simplesmente
papel de música, guardado em arquivos. Para tal torna-se imperativo que tais obras
estejam em condições de serem consultadas peios pesquisadores e executadas
pelos intérpretes, sem correrem o risco de algum dano devido ao constante
manuseio, o que só ocorrerá quando os manuscritos originais estiverem
digitalizados e editados.

Por fim, o que é mais relevante, o projeto justifica-se pela enorme
importância e riqueza do acervo da BAI.J, que deve ser divulgado e inteligentemente
explorado, para que a biblioteca possa continuar o trabalho de manutenção e
preservação dos manuscritos, em benefício da memória musical brasileira. Para
tanto é fundamental a digitalizaçao ou microfilmagem dos manuscritos, para que
os mesmos, obras raras e exemplares únicos, deixem de ser constantemente
manuseados e fotocopiados.

79

7 ldem, p.71
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Como uma das principais bibliotecas de música do Brasil, a BAN pode
tornaróe uma instituição que não só guarda parte significativa da memória musical
do país, mas que transforma seu acervo em um instrumento de divulgaçao da
música brasileira a nível internacional.

O projeto divide-se basicamente em rrês paftes, duas de curto/médio prazo
e outra de longo prazo, que são complementares, embora independentes.

A primeira parte é a digitalização, que privilegiará coleções importantes
de manuscritos, como a obra do Padre José MaurÍcio e manuscritos autógrafos,
passando, posteriormente ao restante do acervo, sendo determinante, também, o
grau de deteriorização dos papeis. A digitalização será feita através de scanner,
para formatos pouco maiores que 44, e fotografia digital de alta resolução, para
formatos acima de 43. fu imagens, preferencialmente do tamanho exato do
documento, serão armazenadas em CD.

A segunda parte será a criacão de uma editoria de musica que será
encarregada de selecionar e preparar para edição obras de autor.es brasileiros
pertencentes ao acervo de manuscritos, com vistas a elaboração de um catálogo
de publicações musicais que será distribuído tanto a nível nacional como
internacionalmente. O início do nabalho de editoração das parrituras ocorrerá
em paralelo ao trabaiho de digitalização dos manuscritos. Uma comissão editorial
será encarregada da escolha de obras importantes do acervo da BAN para
publicação. Uma equipe de musicólogos ficará responsável pela revisão e
preparacão das obras que serão editadas, respeitando o princípio de que "é,preciso
d.ar ao intérþrete um texto que eLe. þossa comþreend.er, um texto que, na medidn do possfuel.,

util;íze os sÍmbolos dø notação com o sentido que o intérþrete estd" øcostumado a Llæs
dar."8 Ao mesmo tempo os procedimentos editoriais deverão assegurar a diferença
enrre o texto original do compositor e a contribuição do editor, não havendo
"razõ.o þara queuma edição nã.o þossa satisfaTer as necessidød,es tanto do intuprete como
dneswdioso."e Após um número mínimo de obras prontas, que será determinado
pela comissão editorial, será impresso umCatdlogo dc,MtuicøsImþressas daEM/
UFR/, onde constará a relação de obras disponíveis. As obras editadas armazenadas
também em CD, gerarão um número mínimo de cópias a serem arquivadas na
BAN. fu cópias para venda serão geradas a partir dos pedidos.

Essencial é, a meuver, a impressão das respectivas partes de insrrumentos
e vozes e as reduções para piano. Muitas edições de música brasileira pecaram por
não terem produzido as paftes que permitiriam a execução das obras. As coleções
com obras do Padre José Maurício, a "Música Sacra Mineira", e a "Música no
Brasil. séculos XVIII e XX" todas da FUNARTE, e a "Música Colonial do Brasil",
editada pela USP, deixam ao possível intérprete a tarefa de produzir suas próprias
partes, procedimento que eu mesmo já utilizei, ou a de procurar o musicólogo
responsável pela ediçao e solicitar, como um favor pessoal, uma cópia do material.
Em manuscritos temos as partes e não temos as partituras. Impressas temos as

8 DARI Thurston. Interpretação da Música. Tradução de Mariana Czertok. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. B.
9 ldem, p.16
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partituras sem as partes. Este é, também, um dos motivos da ausência deste
repertório das salas de concertos.

A terceira parte é a elaboraçã o do Catølago deMawsmtos d¿ BAN, editado
emvolumes ao longo dos anos. Será um catálogo de cunho técnico, destinado a
instituições musicais, bibliotecas e especialistas, sem caráter comercial, que
permitirá o conhecimento real do acervo, com a descrição das características físicas
e musicais das obras (qualidade e merragem do papel, data da composição,
minutagem aproximada, número de movimentos, andamentos, instrumentação,
citação de incipt, etc). O acewo de manuscritos da BAN encontra*e em um estágio
no qual um catálogo de manuscritos torna-se uma ferramenta fundamental de
pesquisa. Segundo Régis Dupratt

"O catdlogo temdtico é obra de consulta essencialrnente referencíal;
oferece os elementos þøraumaindispensdvelidcntificaçao døs obras catalogadn"s
e corrnwi instntmento basico de pæquisadnræ e dn, todas quøntos dz.sejem ampliar
o seu conhecimento dn, mtnica encenadø nos arquivos, ou dnr uma contríbuiçao
na identificaçõ.o ou comÞdração dp. acerqtos conltecidos ou que qtenham a ser
dæcobertos."lo

O projeto, acima descrito sucintamente, foi apresentado ao Programa
"Antonio Luiz Vianna" de Apoio a Docente Recém-Doutor da Sub-Reitoria para
Graduados e Pesquisa da Universidade Federal do Rio deJaneiro e foi um dos 20
contemplados dentre os 79 submetidos ao programa. Com financiamento da
Fundação Universitária José Bonifácio, foi adquirido o equipamento mínimo
necessário para seu funcionamento: um computador PC de alta performance,
um scanner e uma câmara digital. Após a escolha de dois bolsistas de iniciação
científica, começará o rrabalho de digitalização dos manuscritos e o posterior
arquivamento em CD. fu imagens geradas irão fornecer o material para a futura
homepage da BAl.tr, na qual os manuscritos poderão ser consultados online.

Coordenando os objetivos do projeto com o trabalho desenvolvido na
Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFRJ, já estão sendo editados alguns
graduais do Padre José Maurício, que farão parte de um CD com o Coral do
Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Em fase de ediçao enconrra.se
outro CD dedicado aos compositores læopoldo Miguez e Henrique Oswald, com
obras peÍtencentes ao acervo de manuscritos da BAì{.li

3. OS ARQUIVOS FONOCnÁFICOS
Aproveitando a oportunidade de apresentar este trabalho no I Colóquio

de Arquivologia e Edição Musical, gostaria de abrir um parêntesis no assunro

10 DUPRAI Régis. A catalogação temática do acervo de manuscritos musicais do Museu da lnconfidência de
Ouro Preto: uma abordagem preliminar. lll ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA eM MÚSICA, Ouro
Preto, 5 a I de agosto de 1987. Belo Horizonte: lmprensa Universitária, 1989, p.9O-94.

1 1 De Leopoldo Miguez foram gravadas a Suíte Antiga, a Chanson d'um jeunne fitte e a Elegia pan cordas; de
Henrique Oswald foram gravadas En Âêve e Andante com Variações para piano e orquestra, tendo o pianista
Eduardo Monteiro como solista.
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principal que abordo e propor a inclusão também dos arquivos fonográficos como
objeto de interesse musicológico, assunto que deveria merecer a atenção daqueles
que se dedicam à preservação da memória musical brasileira.

O Brasil ja possui um acervo considerável de fonogramas espalhados por
diversas instituições. Enquanto a chamada música popular está relativamente
protegida nos arquivos das gravadoras e já mereceu até â criação de organizações
específicas para a preservação dos fonogramas, como o Instituto Moreira Sales, e
um selo fonográfico específico, o "Revivendo" de Curitiba, a música de concerto
está à espera dos projetos. As pioneiras gravações realizadas pelo Ministério das
Relações Exteriores nos anos trinta, quarenta e cinqüenta do século passado, o
acervo do Museu da Imagem e do Som, das Rádios MEC e Roquete Pinto, isso
para citar apenas os do Rio deJaneiro, estão praticamente inacessíveis. Cito como
exemplo, ainda, as gravações de todas as Bienais de Música Brasileira
Contemporânea, realizadas pela FUNARTE, algumas deias editadas em LP, mas a
maioria ainda nas matrizes.

Gravações antológicas, muitas delas simplesmente desconhecidas,
várias com os próprios compositores tocando ou regendo suas obras, poderiam
contribuir muito para os estudos na área das práticas interpretativas. A
iniciativa de ediçao de CDs com o acervo da Rádio MEC, por exemplo, levada
a cabo pela Sociedade de Amigos da Rádio, apoiada pela Academia Brasileira
de Música, seria mais eficaz se houvesse uma preocupâção com a restauracão,
preservação e acondicionamento adequado dos fonogramas originais. Muitos
dos CDs iançados poderiam ter um alcance muito maior no mercado se
tivessem passado, durante a transcrição, por um processo de restauração mais
cuidadoso e profissional. Os arquivos fonográficos estão, por fim, à espera
dos pesquisadores.

4. CONCLUSAO
Voltando ao tema dos catálogos temáticos, conhecemos, hoje, apenas

aþns poucos títulos. O pioneiro é o da Profa. Cleofe Person de Mattos com a
obra do Padre José Maurício, editado pelo Conselho Federal de Culrura, em
7970.12 Alguns anos depois surgiu o catálogo da coleção de microfilmes
depositados na Pontifícia Universidade Católica do Rio deJaneiro, de manuscritos
dos arquivos de antþs corporações musicais mineiras que, aiém de Cleofe Person
de Mattos, contou com a participação de Adhemar Campos Filho e Aluízio José
Viegas.13

Nos últimos anos apareceram os catálogos de acervos específicos como
os do Museu da Inconfidência de Ouro Preto, formados peios manuscritos
da Coleção Curt Lange, organizados por Regis Duprat e Carlos Alberto

12 MATTOS, Cleofe Person de. Catálogo temático das obras do padre José Maurício Nunes Garcla. Rio de
Janeiro: Ministério da Educação e cultura / Gonselho Federal de cultura, 1970.429p.

13 BARBOSA, Elmer (org.). o ciclo do ouro: o tempo e a música do barroco catótico; catálogo de um arquivo
de microfilmes; elementos para uma história da arte no Brasil; pesquisa de Elmer C. Corrêa Barbosa;
assessoria no trabalho de campo: Adhemar Campos Filho e Aluízio Viegas; catalogação das músicas do
século XVlll: cleofe Person de Mattos. Rio de Janeiro: puc/FUNARTElxerox, tsze. as+p.
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Balthazar,ra o catálogo das obras do compositor André da Silva Gomes, também
iniciativa de Régis Dupratrs e o do Museu Carlos Gomes de Campinas, com as

obras do arquivo que pertenceu ao mestre de banda Manuel José Gomes.ló
Iniciativa inédita foi o catáiogo em suporte eletrônico do acervo de manuscritos
do Maestro Vespasiano Santos, organizado por Márcio Miianda Pontes a partir
do acervo depositado na Universidade do Estado de Minas Gerais.rT Todos foram
conseqüência do mabalho isolado de pesquisadores ou das instituições onde estão
depositados os manuscritos.

Tomo aqui a iniciativa de resgatar as idéias do saudoso Prof. José Maria
Neves, expostas durante o I Simpósio Latino-Americano de Musicologia, realizado
na cidade de Curitiba entre 10 e 12 de janeiro de 1997. Dizia na ocasião que:

" S e o p anor ama de nossa his ror io gr øfi ø musical f o ss e outr o, certl"mente
teríamos informação minimamente coneta e complnta sobre a quantid"ade e a.

qnlidnde das arquiuos mtsicaß brasilæiros , q,te pod.enam ser mø,is bem praervødos .

Ehø.e)eria no þaís uma culturahistórico-mwical que jd tena þroduTido, atraué,s

dn. organismos de praerntaçõ.o e þromoçao dø cul.wra (...) uma coleçao de catdlngos
de fontes musicais cøþa7de maþear a þroduçao musicaLnacional e de aLimentar
estudos analíticos reløtiqtos a elø.. Ao contrdrio, þarece inexistir interesse nø

þroduçao desses catd.Logos de ørquivos musícais, que estariam, a médio e longo

Þra.zo, entre os þnnciþais instrumentos Þaïe a, Þreservaçdo d.e. nossa memória
musical e Þera o indispercdqtel esudo comþaratinto das fontes, tendo em qtista a
intercomþLementand.o.dæd¿ nossos arquic.tos e as caractensticas d"asfontamusicais
manuscritas."lB

No mesmo rrabalho, José Maria citava o acervo da biblioteca da Escola de
Música como um dos que deveria merecer atenção especial quando da criação da
RedeNacionøL de, ArquivosMusicais, proposta por ele desenvolvida e apresentada a
FUNARTE e Biblioteca Nacional, instituições que seriam parceiras na implantação
da referida rede. No documento apresentado, José Maria previa quatro etapas de
rabalho que seriam: o mapeamento nacional dos acervos; o rabalho técnico de
preservaSo, organização e catalogação dos documentos, com a posterior nanscriSo
digital, via scanner; a montagem de um banco de dados e, por fim, a produção de
catálogos temáticos referentes a cada colecão de manuscritos.le

14 ACERVO de manuscritos musicais: coleção Francisco Curt Lange; v. 1, compositores mineiros dos séculos
)0/lll e XIX; v. 2, compos¡tores não mineiros dos séculos XVlll e XIX; coordenação geral: Régis Duprat;
coordenaçäo técnica: Carlos Alberto Baltazar; v.3, compositores anônimos; coordenação geral: Régis Duprat;
coordenaçáo técnica: Angela Biason. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/Museu da
lnconfidência, 1 991 , 1 994, 2002.

15 DUPRAI Régis. Múslca na Sé de Sáo Paulo Colonial. Sáo Paulo: Paulus, 1995.231p.
16 NOGUEIRA, Lenita Waldige Mendes. Museu Carlos Gomes; catálogo de manuscr¡tos musicais. São Paulo:

Arte & Ciência, 1997.415p.
17 PONTES, Márcio Miranda (org.). Catálogo de obras presenfes no aceNo de manuscritos maslcals do

Maestro Vespaslano San¡os. Belo Horizonte: UEMG / FAPEMIG, 1999. CD-ROM. 2v.
18 NEVES, José Maria. Arquivos de manuscritos musicais brasileiros: breve panorama. I SIMPÓS|O LATINO-

AMERICANO DE MUSICOLOGIA, Curitiba, 10 a 12 de janeiro de 1 997. Anars. Curitiba: Fundação Cultural de
Curitiba: 1998, p.138.

19 ldem, p.140.
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Ainda que não tenha sido viabiiizada - o próprio José Maria dizia que
"seria þreciso dose caqtal.ar de qtontade política e capacidade de articulaçã.o e

comþrometimento do organismo quevina a coordcnar a.s 0"ções"20 - a proposta, a meu
ver, deve nortear uma futura política para os arquivos de documentos musicais,
com as adaptações que se julgarem necessárias. Duas delas, acredito, sejam
necessárias: a primeira, por motivo de orde.m prática, seria a regionalização do
mapeamento dos acervos. Asegunda seria o estabelecimento de incentivos arravés
de linhas de financiamento exclusivas para as instituições responsáveis pelos
principais arquivos. A exemplos de outros programas existentes no Ministério da
Cultura e na FUNARTE, os arquivos e bibliotecas poderiam apresentar suas
propostas para a preservação e difusão de seus acervos, aos quais seria exigido o
cumprimento de critérios técnicos até certo ponto uniformizados e a
disponibilizaçâo dos acervos. Para tal torna-se flagrante a necessidade urgente de
formação de pessoal especializado e a capacitação daqueles que atualmente
respondem pelos acervos. Os bibliotecários ou os arquivistas que nabalham com
os acervos musicais necessitam de formação e informações que extrapolam. os
programas dos bacharelados em suas respectivas áreas. Nesse aspecto os
professores e pesquisadores tem papel fundamental, orientando e auxiliando o
trabalho dos profissionais da documentação musical que por sua vez devem
estabelecer uma linha direta de nabalho com músicos e pesquisadores.

Os projetos de pesquisa sejam individuais ou na forma de dissertações e
teses de mestrado e doutorado, tem umaverdadeira mina a ser explorada. Enquanto
muitos pesquisadores e pós-graduandos voltam seus interesses para temas de
interesse restrito, muitas vezes distantes da própria música, os arquivos e bibliotecas
não conseguem superar seus problemas mais básicos. Um bom caminho é aquele
no qual o pesquisador não só extrai a informação de seu interesse e explora a
riqueza dos acervos, mas também conribui para a superação desses problemas. É
a chamada contrapartida, tão em voga nos dias de hoje. Ao utilizarem os
documentos das bibliotecas e arquivos os pesquisadores deveriam estar cientes
das dificuldades e limitações das instituições que procuram, normalmente mal
equipadas e com deficiência de pessoal, procurando viabilizar suas demandas mais
urgentes, seja através das açncias de fomento ou de panocínio incentivado.

Nesse sentido o projeto desenvolvido pela equipe de musicólogos liderados
por Paulo Castagna no Museu da Música de Mariana é emblemático. Ao mesmo
tempo em que as obras são restauradas, editadas e gravadas, o projeto Restauracão
e Difusão de Partituras conÍibui decisivamente para a reativação do próprio
Museu. É esse exemplo, "marcado pelo traballto de equipe, pelo acesso d,emocrd.tico às

fontes þrimdrias, þelo þrincíþio de respeito aos fundos musícais, peln" þroþosta dc, ediçao
musical a partir de métodos cíentífícos,"tt q.t. desejo seguir com o projeto a ser
desenvolvido com o acervo da Biblioteca da Escola de Música da UFRJ.

20 ldem, ibidem.
21 CASTAGNA, Paulo (coord.). Penfecostes; coordenaçáo musicológica Paulo Castagna; coordenaçáo editorial

Carlos Alberto Figueiredo; pesquisa, edição e texto Marcelo Campos Hazan, Vítor Gabriel de Araújo, André
Guerra Cotta, Paulo Castagna. Belo Horizonte: Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana,
20b2. 348p. (Acervo da Música Brasileira / Restauraçáo e Difusão de Partituras, v.1). p.17.
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Níveis de Or ganização na Música
Católica dos Séculos )il/III e XIX:
Implicações Arquivísticas e Editoriais

Paulo CASTAGNA.

RESUMO. Neste tabalho pretende+e, inicialmente, discutir a diferença entre Unidade Documenal
e Unidade Musical na mrlsica religiosa manuscrita dos séculos XVIII e XIX presente em acervos
brasileiros e, posteriormente, æntdaros níveis de organiza$o de cada uma delas. Para a primeira
de tais unidadesserão discutidos os nÍveis de Grupo, Conjunto e Pane, enquanto para a segunda
os níveis de Unidade Cerimonial, Unidade Funcional e Seção, além do nível mais complo<o de
Unidade Musical Permutável. Täis conceitos possuem implicações arquivísricas, musicoþicas e
editoriais, sendo já aplicados na reorganização e cataloga$o de alguns acervos brasileiros. Bsas
idéias serão particularmente discutidas em relação à música para a Quaresma (principalmente a
Semana Santa), justamente aquela que apresenta os problemas mais comple:<os em rela$o aos
nÍveis de organiza$o.

1.. INTRODUC, ÃO
No tratamento dos acervos brasileiros de manuscritos musicais e,

especialmente, nos catálogos até agora publicados, vêm surgindovários problemas
de ordem metodológica, referentes aos critérios de individualização das unidades
documentais e das unidades musicais. Embora este trabalho esteja mais voltado à
discussão dessas questões dentro da arquivologia musical, tais aspectos possuem
profundas implicações na musicologia e na edição musical, especialmente na
segunda, umavez que a ediçao de uma obra necessariamente a individualiza, seja
qual for o critério adotado.

Em outras palawas, trata-se de responder a duas distintas questões: 1)
qual a diferença entre comþosiçã"o nuuical e manwcrito musicøL? 2) onde comeca e
onde termina uma composição musical? Embora tais problemas merecam uma
discussão semelhante no âmbito da música profana, é em torno da música religiosa
que surgem as principais questões relacionadas aos critérios de individualizacão e
ou'' noHÏlîö:î:îîîüiiiî3iH;.,Americano 

de Musicorogi,, ¡a ha,,i, -.
referido a seis questões metodológicas que permeavam a organizacão e catalogação
de música religiosa dos séculos XVIII e XIX em acervos brasileiros de manuscritos
musicais, a saberrl

1) a concepção de obras "cristalizadas" no momento de sua composição
2) a concepção de um manuscrito "original"
3) a função cerimonial das composiçõès
4) a uniáade funcional nos manuscritos
5) a utilização de.frontispÍcios de manuscritos ou designações funcionais

como títulos das composições
6) a necessidade de anibuição autoria às composições

* lnstituto de Artes da UNESP (São Paulo - Sp).
1 CASTAGNA, Paulo. Reflexóes metodológicas sobre a catalogação de música religiosa dos séculos XVlll e XIX

em acervos brasileiros de manuscritos musicais. lll SlMpóSlO LATINo-AMERIoANo DE MUSICOLOGIA,
curitiba, 21-24 jan.1999. Anais. curitiba: Fundaçáo cultural de curitiba, 2ooo. p.109-16s.
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Em 2000, expandi o quarro item em minha tese de doutorado,2 o que
permitiu o estabelecimento de critérios de catalogação baseados em níveis de
organização documentais e musicais que, depois de terem sido apiicados pela
primeira vez na organizacão da Série manuscritos Musicais Avuisos dos Séculos
xuII e XIX do arquivo da cúria Metropolitana d,e sao Paulo, passaram a ser
utilizados na reorganizaçãoe catalogação da ho¡è denominada Coleção D. Oscal-
de Oliveira do Museu da Música de Mariana.

Foi durante esse processo de reorganização e catalogação, no qual
adotamos, entre outros, os critérios do RISM - Répertoire Intemational, des Sotnces
MusicøLes - que se percebeu que tais normas foram idealizadas com base
principalmente na música profana e que, portanto, não resolvia boa parte dos
problemas verificados na música religiosa. O fato de o RISM ser um projeto
europeu também acarreta várias limitações em sua utilizacão, uma vez que suas
normas não atendem às características específicas dos manuscritos brasileiros.

A solução de tais problemas começou a surgiu apenas quando foi levada
em consideração a existência de nÍveis de organização documental e musical
implícitos no material catalogado. Em função da pequena divulgação que tiveram
até agora os critérios de catalogação baseados nos nÍveis de organização, mas
também de sua própria necessidade de discussão e aperfeicoamento, pareccme
oportuno voltar a abordá-los, agora de forma um pouco mais aprofundada.

Para a discussão sobre os níveis de organização, a primeira tarefa é o
estabelecimento da diferença que existe entremnrú,ßcntorru,sical.ecomþosigomtsicnl..
O manuscrito musical é um suporte físico, um documento,3 que não possui
necessariamente uma única obra, nem uma obra completa e, muitas vezes, não
possui música de um único autor.

Existem muitos casos em que um determinado documento, pelo intenso
manuseio e desgaste, rasga-se ao meio ou suas foihas se desprendem, porém
somente uma das duas metades é encontrada. tata-se, então, de um documento,
ou de meio documentol E se, porventura, a metade perdida é localizada, as duas
meades, que poderiam ter sido consideradas dois documentos, ao juntar*e romam-
se um único documento? E ainda mais, se duas folhas com duas obras diferentes
são unidas e costuradas, temos um único documento ou um documento
"duplo"?

Por essas razões, não existe, principalmente na música religiosa, uma
necessária identidade entre comþosição e manuscrito musical. Em lugar dessa
identidade, é fundamental reconhecer a existência de duas categorias arquivísticas
distintas em um mesmo objeto, uma delas é o manuscrito, o documento, o suporte
fÍsico, enquanto a ourra é a composição, a peça, a obra musical. Confundir as
duas categorias é o mesmo que confundir o barco com o barqueiro, o cavalo com
o cavaleiro, o piloto com o cano.

2 CASTAGNA, Paulo' O est¡lo ant¡go na prá,tica musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVlll e XlX. Tese
(doutorado). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Sáo paulo, 2ooo. gv.

3 Documento, neste trabalho, é qualquer manuscrito, musical ou náo, que perdeu o sign¡ficado funcional e
assumiu significado histórico
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Explorando essa analogia, para participarem de uma corrida automobilís'
tica, piloto e carro necessitam estar associados, mas possuem particularidades
bastante distintas. Alem disso, alguns pilotos podem usar seus carros titulares ou
suas "cópias" (denominadas carros-reserva), sem contar o fato de poderem trocar
de equipe e passar a pilotar um carro de marca diferente. Mas apesar dessas rrocas,
o piloto sempre mantém sua individualidade enquanto piloto, sempre será reco-
nhecido por essa individualidade e sempre será chamado pelo mesmo nome. Nessa
analogia, o piloto equivale à composição e o carro equivale ao manuscrito. Assim,
a relação dos participantes de uma determinada corrida pode ser feita pelo nome
do piloto ou pelo número do carro, assim como de um determinado acervo podem
ser relacionados os manuscritos musicais ou as composições que estes contêm.

fusumindo, portanto, a existência dessas duas categorias, acredito que o
catálogo de um acervo de manuscritos musicais possa ser realizado a pardr de
duas visões distintas: 1) um catálogo de manuscritos; 2) um catálogo de obras.
Como essas duas categorias, apesar de sua distinção, manifestam uma inevitável
dependência, uma vez que não existe obra escrita sem um suporte, e um suporte
sem música não fará parte de um catálogo musical, é perfeitamente possível produzir
um catálogo de manuscritos que explicite as obras que cada um deles possui,
assim como um catálogo de obras que indique com precisão quais os manuscritos
em que tais obras foram registradas.

De maneira geral, os catálogos de obras religiosas que têm sido publicados
no Brasil desde a década de 1960 mesclam as duas categorias, apresentando
unidades de descrição que ora se referem à obra e ora se referem ao documento
ou manuscrito. Essa indecisão metodológica, que somente corrobora a existência
das duas categorias, transfere para o consulente um problema que o arquivista ou
musicólogo não consegue resolver, criando uma confusão às vezes insolúvel sem
a consulta das próprias fontes.

z. ñvErs DE oRcANrzlçlio DocUMENTAL
O copista que registrava música manuscrita para um coro, não estava,

necessariamente, preocupado com a unidade composicional do manuscrito. Existia
uma praticidade na organização de tais cópias, que nem sempre resultava na
individualização das composições ali presentes. Observe-se que não está em
discussão, aqui, a tipologia das fontes manuscritas (autógrafos, apógrafos, cópias,
etc.), mas sim os seus nÍveis de organização, pelos quais se pode saber o que está
contido no que e o que contém o que.

O conceito de nível de organização aqui utilizado está baseado nos assim
denominados níveis de organização biológica. Tâis níveis representam conjuntos
que contêm conjuntos menores., os quais contêm conjuntos ainda menores, em
uma progressão teoricamente înfinita. Para os biólogos, todos os serem vivos
esrruturam-se em níveis de organização, de tal maneira que célula, tecido, órgão,
sistema e organismo constituem cinco niveis de organizacão, citados do menor
para o maior, enquanto células, organelas celulares, moléculas, átomos e partículas
subatômicas também constituem cinco níveis de organização, agora citados do
maior para o menor.

(
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Assim, no plano arquivístico-musical, é possÍvel reconhecer três niveis
básicos de organização, do mais simples para o mais complexo,

1) partes
2) conjuntos
3) grupos

A.parte é um documento com música pâra uma única voz, instrumento
ou naipe (conjunto de vozes ou instrumentos) e não deve ser confundido com
þartitura. No caso de naipes (geralmente insfrumentais), como o das flautas,
trompas, oboés, etc., o documento pode eventualmente conter música para dois
ou mais instrumentos, mas continuará a ser denominado Þarte. Quando a parte
contiver música para um naipe,as siglas empregadas podem indicar, em algarismos
romanos unidos por hÍfen, o número de instrumentos. Para uma parte com duas
flautas (flauta I e flauta II), por exempio, a sigla adotada pode ser fl LIi, mas no
caso de partes separadas de flauta I e flauta iI, a melhor referência é fl I, fl Ii.
Existem casos em que um manuscrito musical não está organizado em partes, mas
sim em umaþo:rauna, que passa a ser o seu menor nível de organização documental.

O conjwrto, por sua vez, é uma unidade'documental correspondente à

totalidade das partes vocais e/ou instrumentais referentes à(s) mesma(a) obra(s),
elaboradas por um mesmo copista e em uma mesma época. O conjunto é o sistema
básico de referência na classificação dos documentos musicais, podendo ser aplicado
também a umapørriûtra,casoespecial em que se fundem dois nÍveis de organiza$o.a
Para acentuar sua precisão, pode ser usado na forma conjunto departa.fu siglas que
estão sendo adotadas na numeração dos conjuntos são Cl (conjunto L), Cz
(conjunto 2), etc.,empregando+e CUn para designar o conjunto único.

O gruþo, finalmente, é uma reunião de conjunto.s que possuem a mesma
música, ou de conjuntos que compartilham obras entre si, podendo ter ainda
ourras características comuns (para acentLlar sua precisão, pode ser empregado
na forma gruþo de conjuntos). Um grupo pode até reunir conjuntos copiados pelo
mesmo copista, porém em épocas diferentes, ou que exibam características
documentais muito diferentes.

É somertte pelo reconhecimento desses níveis de organização documentais
que se pode, por exemplo, separar e indicar com precisão as diferentes cópias - e,
portanto, conjuntos - que contêm uma determinada obra, cada um deles com
seu copista, seu iocal de cópia, sua data, seu título ou frontispício. A reunião de
todos esses conjuntos que contêm a mesma obra ou as mesmas obras é, portanto,
o grupo, que representa a maior unidade de descrição documental em um catálogo.

Para facilitar a visualizaçáo desses níveis de organização, podemos
representá-los no diagrama 1, no qual as partes aparecem denrro dos conjuntos e
os conjuntos dentro dos grupos.

4 Apart¡tura é um documento mus¡cal, no qual as partes vocais e/ou instrumentais estáo superpostas, permit¡n-
do a apreciação da música como um todo, como é freqüente, por exemplo, entre os autógrafos preservados
de André da Silva Gomes em Sáo Paulo e José Maurício Nunes Garcia no Rio de Janeiro.
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Diagrama L. Níveis de organiza$o documental (G = Grupo; C = Conjunto; P = Parte)

G,1
c1

P,1 P.z

P.3 P.4

c2
P1 P.z

P,3 P.4

Em um sistema baseado na utilização de partes vocais e instrumentais, o
conjunto é o resultado da elaboração de todas as partes de uma obra por um
determinado copista, independente de terem sido essas partes compostas pelo
autor da obra ou acrescentadas por esse copista. O que o arquivista tem diante de
si é um conjunto de partes elaboradas pelo mesmo copista na mesma época, que,
além da música composta por um determinado autor, reflete os acréscimos,
supressões e demais interferências do copista.

O grupo, por sua vez, inicialmente resultou da eiaboração de novos
conjuntos, a partir da cópia de conjuntos mais antigos, pelo mesmo copista ou
por copistas diferentes. Sua função foi a de copiar música pertencenre a outra
pessoa, com a finalidade de usá-la profissionalmente, ou então renovar um
conjunto envelhecido e danificado, pertencente a umamesmapessoa, ou até mesmo
produzir cópias de uma música para venda ou presente. Às vezes conjuntos
diferentes de uma mesma obra, elaborados por copistas diversos em diferentes
locais e épocas acabaram sendo juntados por um determinado músico ou mesmo
pelo arquivista, figurando lado a lado em um determinado acervo, denrro do
mesmo grupo. Existe até mesmo o caso de peças cujas partes foram copiadas por
discípulos de um determinado mestre e posteriormente juntadas por este, como
parece ter ocorrido em papéis do Grupo de Mogi das Cruzes, cópias de
composições predominantemente portuguesas elaboradas em Mogi das Cruzes
(SP), provavelmente na década de 1730.s

Minha opinião, na organização dos acervos de manuscritos musicais, tem
sido a de reunir, sempre que possível e conveniente, os conjuntos pertencentes a
um mesmo grupo dentro de um determinado fundo documental, pois esse arranjo
permite maior praticidade na consulta dos documentos. Muitas vezes, os antigos
proprietários de arquivos musicais já possuíam o costume de justapor conjuntos
diferentes com as mesmas obras e até de costurar conjuntos diferentes, criando

5 CASTAGNA, Paulo. Uma análise codicológica do Grupo de Mogi das Cruzes. lV ENCONTRO DE MUSICOLOGIA
HISTÓR¡CR, Juiz de Fora,21-23 de julho de 2ooo. Anais. Juiz de Fora: Centro Cultural pró-Música; Rio de
Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2OO2. p.21-71.
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grupos de conjuntos em um arquivo ainda funcional. Em casos mais raros, apenas
uma parte de um conjunto era substituÍda por uma nova cópia, obrigando o
arquivista a posicioná-la em um segundo conjunto, apesar de, funcionalmente,
ter sido mantida pelo músico junto ao primeiro conjunto.

Obviamente, na organização de um acervo de manuscritos musicais é

fundamental atentarae ao princípio de respeito aos fundos, mas quando não existe
uma ordem intencional, ou quando os documentos estão visivelmente
embaralhados, o organizador deve reunir e descrever os conjuntos correspon-
dentes a um mesmo grupo, dentro de um determinado fundo documental, para
dar ao acervo uma organicidade e uma praticidade de consulta que o mesmo não
possuía antes dessa organização. Evitar a reunião dos conjuntos em um mesmo
grupo denrro de um mesmo fundo não é um procedimento ético nem científico,
mas um desvio metodológico, sem qualquer fundamentação prática ou teórica.

3. ñvEIS DE oRGANIZAçiro MUSICAL
Independente dos níveis de organização documental, a música religiosa

católica, nos séculos XVIII e XIX, foi nitidamente estruturada em pelo menos
três níveis de organização musical, do maior para o menor, embora adiante
mencionarei a existência de mais dois:

1) Unidade cerimonial ou "ofício"
2) Unidade funcionai
3) Seção

AlJnid.ade cenmonialdesigna a cerimônia ou oficio religioso (e a música
para ela escrita) que possui uma unidade intrínseca, tal como prescrita em um
liwo litúrgico ou cultivada por tradição, no caso de cerimônia paralitúrgica.
Exemplos litúrgicos são a Missa de Quinta-feira Santa, as Matinas de Sexta-feira
Santa e as Laudes do Sábado Santo, enquanto exemplos paralitúrgicos são a

Procissão dos Passos da Quaresma, a Novena de Nossa Senhora da Conceição e

a Encomendação de Almas.
AUnidødr,funcional.designa cada um dos textos de uma unidødecenmonial

(e a música para eles escrita) que possuem uma unidade intrínseca e uma
denominação específica, de acordo com os liwos liturgicos ou com a rradição, no
caso de unidade paralitúrgica. Exemplos lirurgicos são o Innóito, o Kyrie, o Gln¡a
e o Gradual da Missa, uma Antífona, um Salmo, uma Lição e um Responsório de
Matinas, enquanto exemplos paralirurgicos são cada um dos Motetos da Procissão
dos Passos, o Invitatório, o Hino, a Antífona e cada uma das Jaculatórias das
Novenas.

A Seçrío designa a música e o texto correspondente aos menores trechos
de uma unídødefuncional..As seções geralmente estão divididas, nos manuscritos,
por barra dupla (pode ocorrer barra simples no cantochão) e podem corresponder
a frases, versículos, metades de versículos, esffofes, ou mesmo a todo o texto de
umaunidndefuncionnl. Cada seçrío pode conter uma única palawa ou dezenas delas.
Exemplos (referem-se aos textos e sua música),"JesumNaza¡enum", das Turbas da
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Paixão de Sexta-feira Santa; "PupíIlifactí s1,Lm1,ß" , dos Versículos da primeira parte
da Procissão do Enterro de Sexta-feira Santa; "lesuRedemptor omnium", do Hino
das Vésperas do NataI; "Gloria Patri, et Filio, et Spintut Sancto" , da Doxologia dos
Salmos de Horas Canônicas.

Assim, podemos novamente utilizar um exemplo gráfico para representar
os níveis de organização musicais (diagrama 2).

Diagrama 2. Níveis de organização musical em composições religiosas dos séculos
XVIII eXIX (UC = Unidade cerimonial; UF = Unidade Funcional; S = Seção)

uc,1
UF,1

91 $2
ur.2

s-1 S2

Atrás, informei que existiam mais dois níveis de organização. Um deles
possui uma definição muito simples: em alguns casos, existe um nÍvel superior ao
da Unidade Cerimonial ou Ofício, quando dois deles são justapostos pela
eliminação do tempo que existiria entre as duas cerimônias, gerando o que aqui
denominarei superofício. É o caso do Ofcio eMissadzDomingo deRamos(resultado
da justaposição do Oficio de Ramos e da Missa de Ramos), dos Ofcios dc,Trevas
doTiíduo Pascal (resultado da justaposição das Matinas e Laudes desses rrês dias)
e da Missø eVesperos de Quinta-feira e do Sábado Santo (resultado da justaposição
da Missa e das Vésperas desse dia). Esses super-ofícios surgiram da diiatação
temporal de determinadas cerimônias, sendo conhecidos nos próprios liwos
lirurgicos respectivamente como Officium etMissa in Dominica Pahnarum, Officitun
Tenebrarum e Miss¿ etVesþens.

O quinto e último nível de organização é, sem dúvida, o mais complexo
de todos e está ligado ao conceito de obra, destinado a definir onde começa e
onde termina uma composição musical denro de uma cerimônia religiosa. Como
a definição desse nÍvel não é nada simples, teremos de levantar alguns problemas
até chegar à formulação dessa proposta metodológica.

Na música profana, essa questão raramente é um dilema. É bem mais
simples definir o início e o final de uma sonara, de uma sinfonia, de uma canção, de
umavariação, de uma dança, embora esse problema possa surgir em relacão a um
prelúdio e fuga, a uma suÍte e a uma ópera, por exemplo. Um prelúdio e fuga está
constituído de duas obras distintas ou corresponde a uma única composição com
duas unidades musicais em um nivel de organização inferior? Uma suíte, com
todas suas danças, é uma única composição ou um conjunto de obras diferentes?
Uma ópera pode ser descrita como um grande conjunto de composições distintas
em forma de abertura, recitativos, árias, cabaietas, duetos, trios, coros e interlúdios?
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O grau de complexidade dos problemas acima apresentados, entretanto,
ainda é muito pequeno na música profana, frente ao da música religiosa. Observe-
se, por exemplo, as seguintes questões: em uma Missa, o que é uma composição,
o conjunto da música utilizado para todos os textos dessa cerimônia, ou cada
uma de suas unidades funcionais, como Kyrie, Gloria, Gradual, Ofertório, etc.? E
quando o Gloria e dividido em segmentos distintos e de caráter independente,
como GLonø, Laudø.mtu, Gratias, Domine Deus, Qui tollis, Qui sedes, Quoniam e

Cu:rnSanctoSpintu, seria cada um deles uma composição distinta? Precipita-se quem
responde ndo a essas questões, pois existem muitos manuscritos em acervos
brasileiros que contêm apenas umLaud.amu.s, por exemplo, que não aparece no
interior de nenhum outro Gloria, devendo ser considerado, portanto, uma
composição única e independente, em termos musicais.

Continuando a levantar questões com base na suposição acima formulada,
imagine*e que o Lo"udamus de um determinado compositor tenha sido descrito
como uma obra autônoma, mas que no acervo surgiu um Domine Deru do mesmo
autor, que udliza os mesmos motivos melódicos, rítmicos e harmônicos do trecho
anterior, caracterizando o fato de terem sido compostos para integrar o mesmo
Glona. Se os dois trechos foram concebidos como duas obras diferentes, o que
representaria, então, a reunião dessas peças, já que foram conjuntamente
concebidas pela mesma pessoa para a mesma unidade funcional, uma super-obra,
uma obra dupla? O que deve ser considerado, portanto, a composição autônoma:
a Missø, o Glona ou o Lø"udnmus!

Observe-se, portanto, que já estamos diante de três níveis diferentes de
organização, cujo reconhecimento nem chega a ser uma novidade. Essa divisão
do Gloria em trechos ou segmentos diferentes recebeu um pertinente comentário
do musicólogo português Ernesto Vieira, em 1899, que vale a pena transcrever:

" A parte mtnical que na Missa fesnva ou solzne se drsigna æþecialment e
com o nome dr. Missa, comÞreende os Kyries e a Gloria. Estaítltima comþõese
do cô.ntico Gloria in excelsis Deo e de diqtersas frases cwtas exþrímindoLouqtor
(Laudamus), prece (Qui tollis) e exaLtaçao (Quoniam).

Estøs trés diferentes exþressões d¿ Gloria índicam a sua díuisão em uê,s

Þeças dc. diferente caró"ter: ma,s os comþositores italianos nas grand.es Missøs de
atilo teatral, parø obterem maior nírmero de wechos, retalham todas øs frases,
fazendo d.a.Gloriaum ato de óÞera, com drias, coros, duetos. etc. E tambémuso
a.rltigo e tradicional fazer, n¿s Missøs de grande aÞarato, uma exteTrsa fuga no

fínal, com alntrø: Cum sancto spiritu in gloria Dei Pauis. Amen."6

Um interessante documento eclesiástico brasileiro, aPastoral coletiqta de
1910, foi explícita ao proibir a divisão das Missas em peças independentes, como
normalmente ocorria nas composições dessa espécie desde o final do século
XVIII. Observe-se a precisão terminológica e a analogia com o exemplo anterior:

6 VlElRA, Ernesto. Diccionario musicali [...].2 ed, Lisboa: Typ. Lallemant, 1899. p.348. Grifos meus.
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"Deuem ser qua,nto antes þroscritas e substiwíd.as, porque esta,o Þor si
mesmas reþrovadns e condpnadøs, todns øs Missøs que não conserud,m a urvidø.dn,

d.e. comÞosição þróþna do texto.
Tais sõ.o øs missds, cujas partæ do Gloria ou do Credo como, þor

uemplo, o Laudamus, o Gratias agimus, o Domine Deus, o Incarnatus,
etc., são comþostas þor mimeros seþø:rødos, de modo a forma:rem þor si sós uma
combosiØ.o d þaræ. que podc ser dpstacad.a e subsnwídn þor outra dc. iguøL ¡ae7."?

Para colocar mais lenha na fogueira, como é possível definir a Missa
enquanto uma única composição, quando seus trechos polifônicos eram
entremeados por inúmeras passagens em cantochão, entoadas por coros e solistas
e compostas porvários autores a partir da Idade Médiai Seria, então, a Missa, um
tipo de composição semelhante a uma esponja, que permite a infilnação de ouaas
composições em seus interstícios, ou a Missa é constituída de um conjunto de
composições que se integram em uma unidade cerimonial?

Se as questões acima levantadas já se mostram complexas em relação à
Missa, o que dizer, então, das Matinas, das Laudes, das Vésperas, da Procissão
dos Passos da Quaresma, das Encomendações Fúnebres, das Novenas, Tiezenas,
Setenários e muitos outros gêneros católicos - ou melhor, unidades cerimoniais -
tal como acima formuladas? Um exemplo paulista pode ser interessante, neste
caso. Existe, no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, um inreressante
conjunto manuscrito de 1878 com música do compositor tietenseVicenteAntônio
Procópio (f1.1867-1878) para as cerimônias públicas dos principais dias daSemana
Santa (Domingo de Ramos eTríduo Pascal), em partes de SAIB, violinos I e II,
baixo, pistom I em dó, clarinetes I e II em dó.8 Trataae toda essa música de uma
única obra? Em caso negativo, onde começa e onde termina cada composição?

Nem sempre essas dificuldades têm sido abordadas em toda sua
complexidade, existindo uma certa tendência, tanto no Brasil quanto no exterior,
em uma definiçao de obra teoricamente pouco fundamentada, além da tendência
de se tratar a música religiosa com critérios próprios da música profana. Um
exemplos importante é a utilização de títulos uniformes como títulos da
composição,'tal como recomendado pelo RISM,e o que gera inúmeros problemas
de referência e uma dificuldade de compreensão do real significado da obra. Às
composições católicas é insuficiente darum título uniforme como ocorre na música
profana. fusim como uma pessoa precisa ter um nome e um sbbrenome, para um
registro preciso, uma composição religiosa deve ser designada por seu incipit,
literário e por sua função cerimonial, como, por exemplo: Astitenntt reges tenæ

7 PASTORAL collectiva dos Senhores Arceb¡spos e Bispos das Provincias Ecclesiasticas de S. Sebastiáo do Rio
de Janeiro, Marianna, S. Paulo, Cuyabá e Porto Alegre communicado ao clero e aos fieis o resultado na
cidade de S. Paulo de 25 de setembro a 10 de outubro de 1910. Rio de Janeiro: Typographia Leuzinger,
1911. n.3, p.æ0-95. Grifos meus.

8 AMCB n.308. Cópia de José Marcelino Rodrigues, Sáo Roque, 2tl1tj\Zg.I COTTA, André Guerra. O tratamento da informação em aceryos de manuscr¡tos musicais brasileiros. Disser-
taçáo (Mestrado). Belo Horizonte: Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais,
2000. p.162-168.
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(Primeira Antífona das Matinas de Sexta-feira Santa), Clmstus factus est (Antífona
final das Laudes doTríduo Pascal), TeDeumløudnmt'x (Hino deAção de Graças).
A inversão da posição do inciþit literário e da função cerimonial na referência à

obra é possível, mas a utilização de somente uma delas em um catálogo dificulta a
localização da obra e não permite uma rápida apreciação de seu significado.

Outro problema ligado a essa tendência é a divisão das composições em
mooimentos, utilizando-se, para isso, os andamentos. Ora, o conceito demootimento,
enquanto parte de uma obra, está essencialmente ligado à música instrumental,
especialmente àquela cujas partes não possuem caráter pre-determinado (como
as partes de um concerto, ou os prelúdios e fugas), podendo ser definido como
"pdrte auto-suficiente de uma comþosiçao insuumental. extensa, como uma sinfonia,
concerto ousonata." l0 Esse conceito demovímenúo, que entra na história da música
no século XVII, especialmente ligado às sonatas, não tem uma aplicação garantida
na música religiosa, nas sonatas, concertos e sinfonias existem movimentos, mas
na música religiosa católica existem Antífonas, Responsórios, Lições, Salmos,
Hinos, Cânticos, Graduais, Tractos, etc., ou seja, unidades funcionais. Por isso, já
na documentação eclesiástica brasileira do século XVIII eram citados segmentos
de obras religiosas, mas esses eram referidos por meio de designações específicas,
quando se determinava, por exemplo, que o mestre da capela não consentisse
"1...1 qu, nas matrizes e caþelo,s da d¡ta coml.rco" se co"ntem músicas com comþosições de

letras profanl.s ou outrl.s que nãn sejam Antífonas, Salmos, Hinos, Graduais e as mais
que se contêm na ordrm da reza do Oficio Díc)ino e Missa, conforme o nto dn festal...l."tt

As unidades cerimoniais e funcionais na música católica nem sequer
dependem da música, sendo intrínsecas do texto litúrgico, tal como encontrado
no Breviário, Missal, Antifonário, Vesperal, Saltério, Santoral ou qualquer outro
liwo litúrgico católico. Casos mais problemáticos estão relacionados à música
religiosa paralirurgica (portanto não referida em iivros litúrgicos), como Novenas,
Tiezenas, Encomendações, algumas Procissões, etc. Os textos paralitúrgicos, se
não foram regisnados em algum liwo cerimonial ou descritos por pesquisadores
da área, necessitam ser estudados diretamente da tradição, para que se possa
conhecer seu conteúdo e sua estrutura. Assim, para uma correta definição das
unidades cerimoniais e funcionais na música lirurgica, não existe oucra maneira a
não ser o estudo das cerimônias a partir dos liwos litúrgicos contemporâneos às
composições.12 No caso da música paralitúrgica é preciso estudar a nadição, mas
esse estudo é análogo ao da música litúrgica, uma vez que estão envolvidos, nos
dois casos, a esffurura das cerimônias e os textos religiosos musicados.

Por ourro lado, o estudo da liturgia não resolverá todos os problemas,
uma vez que os compositores e/ou os copistas geravam desvios do padrão lirurgico

10 ISAACS, Alan e MARTIN, Elisabeth. Dic¡onáio de música Zahar: ediloria Luiz Paulo Horta. Rio de Jane¡ro,
Zahar Editores, 1985. p.248.

11 Provisão de Juliáo da Silva e Abreu para Mestre da Capela da Comarca do Rio das Mortes, reg¡strada em
11211749. Arquivo Eclesiástico daArquidiocese de Mariana, Livro do Registro Geral (Provisoes) 1748-1750,
v.1, f.105v/106v.

12 Para uma tipologia e descrição dos livros litúrgicos católicos, ver: CASTAGNA, Paulo. Cantochão e liturgia:
implicações na pesquisa da música católica latino-americana (séculos XVI-XX). lV SIMPOSIO LATINO-
AMERICANO DE MUSICOLOGIA, Curitiba, 20-23 jan.2000. Anals. Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba,
2001. p.199-222.
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corrente - por costume ou por iniciativa própria - acarretando mais um problema
para o pesquisador. Um caso interessante desse tipo de desvio está nos Resporuórios

Fúnebres de joão de Deus de Casrro Lobo. De acordo com Olímpio Pimenta, o
compositor faleceu antes de iniciar o Responsório MI (a que as Matinas de
Defuntos possuem nove Responsórios) e, por essa razão, cita apenas "[...] os Seis

Resporuónos dcDefuntos,úl,timo þensamento como qualcenouo æcrínio glonoso d.e.suøs

composições [...]",t' obra impressa no último volume da série Acervo da Música
Brasileira.ra A julgar pelo depoimento de Olímpio Pimenta, os ResponsóriosVII,
VIII e IX que, em alguns manuscritos aparecem associados aos Responsórios I a
VI de Casrro Lobo, não foram compostos por esse autor, mas agregados aos
principais por copistas e mestres de música, com a finalidade de prover música
para o restante das Matinas.

Podemos usar também uma descrição do século XVII para perceber que,
muitas vezes, não era exigido que o compositor escrevesse música para toda uma
unidade cerimonial, mas apenas para aþmas de suas unidades funcionais, gerande
se obras que ocupam diferentes nÍveis de organização. Na Memona dos escnþtores
Ttn arte dømu7ica, documento que integra o códice 8947 daDivisão de Reservados
da Biblioteca Nacional de Lisboa, redigido provavelmente em 1737,15 existe uma
pequena notícia biográfica sobre Antão de Santo Elias (1-1748), lisboeta que
recebeu o hábito no Convento do Carmo da Bahia em 1696, posteriormente
retornando a Portugal, onde atuou como harpista no Convento do Carmo e na
Sé Oriental de Lisboa. Nesse documento estão citadas suas composições, em geral
unidades funcionais ou conjuntos de unidades funcionais de cerimônias que em
sua maioria sequer foram mencionadas:

"[...] Compôs o þnmeiro Tê Deum laudamus que se ca.ntounalgreja
de S. Roque da Casa þrofessa dn" Companhiø lde Jesus] no dia íthimo do ano,
como se costuma, comþôs mais os Resporuóríos Matutinais þara a soLeníssima

festa d.e, Nossø Senlwrø do Ca:rmo, para Santo Andr¿ Cwsino, para Sã"0 Brds,
þdra oNatal, møis muitaqtaríedø.de, dePsalmos,Magnificas e Missøs, tudo com
instntmentosvdnos; comþôs os Resporuórios dos uês días dn.Semana,Santa,qtdnos
Misereres, Liçaes e I-amentações dn mesmd. Semana. Compôs mais umliono dt.

13 PIMENTA, Olympio. Recordaçáo do passado - 1794 a 1832: o Maestro Padre João de Deus. Boletim
Eclesrãstico, Mar¡ana, ano 10, n.5, p.110-1 13, maio 1911. Esse interessante artigo, que representa a mais
antiga notícia biográfica de Joáo de Deus de Castro Lobo, já havia sido referido por D. Oscar de Oliveira em
um texto de 1986, também dedicado à biografia e à produção musical do compositor mineiro, mas nåo
chegou a ser citado por Raimundo Trindade em sua breve notícia de 1929 (reimpressa em 1955) sobre
Castro Lobo. De todos os te)dos conhecidos, no entanto, o de Pimenta é o único que possui uma explicação
satisfatória para a ausência dos Responsórios Vll a lX. Cf.: OLIVEIRA, D. Oscar de. Padre Joáo de Deus,
preclaro musicógrafo mineiro: 1794-1832. O Arquidiocesano, Mariana, ano 28, n.1.412, p.1 , 12 out. 1986;
TRINDADE, Côn. Raimundo. Arquidiocese de Mariana: subsidios para sua historia. 2. ed. Belo Horizonte:
lmprensa Oficial, 1955. v.2, p.94.

14 CASTRO LOBO, Joáo de Deus de. Sels Âesponsórios Fúnebres. ln: CASTAGNA, Paulo (coord.). Música
lúnebret coordenação musicológica Paulo Castagna; coordenação editorial Carlos Alberto Figueiredo; coor-
denação da revisão Marcelo Campos Hazan; assessoria litúrgica Aluízio José Viegas; pesquisa, ediçáo e
texto Carlos Alberto Figueiredo, Marcelo Campos Hazan, Paulo Castagna. Belo Horizonte: Fundaçáo Cultural
e Educacional da Arquidiocese de Mariana, 2003. n.1 , p.51-147 (Acervo da Música Brasileira / Restauração
e Difusáo de Partituras, v.9)

15 Memoria dos Escriptores na Afte da Muzica de que I temos not¡c¡a, filhos da Provincia de NS do Carmo da
Ant¡ga e Re-lgular obseruancia neste Reyno de Portugal. t. 164r.
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Hinos de mtníca dt, ætante a quatro uozes, o qual, se achø no seu Convento dß

Lisboa. E no temþo em que se co.ntaq)amVilancicos, muita quantidø.de delzs
comþôs Þare as fætas þnnciþais do ano."76

Foi devido a dificuldade de se estabelecer um conceito fixo e único de
obra, de composicão musical, que cheguei, em 1998, à formulação do conceito
devmidndærrunical.permutó.vel,uma categoria arquivístico-musical (e, portanto, não
documental) que não deixa de ser um nível de organização, mas não se apresenta
de maneira mecânica e linear como os quatro níveis anteriormente descritos.

Aunidødemtuicalþermutdvel.(UMP) designa o conjunto de textos (e não,
necessariamente, de unidødr: funcionais ou seções) que receberam uma composição
autônoma e que pode ser associada a uma outra unid.aðz.mtæicalpermutdn,el, mesmo
que escrita por autor diferente. Esse tipo de unidade, portanto, é decorrente da
atividade de compositores e copistas em uma determinada época e região, e não
somente de particularidades dos textos religiosos, sendo exemplos as Lições das
Matinas, os Hinos das Vésperas, as Turbas das Paixões, os Impropérios da
Adoração da Cruz, os Tïactos das Lições da Missa do Sabado Santo, etc.

A UMP, portanto, pode ser ora uma unídade, cenmonial., ora uma wtidndn
fimcionale ora uma seçõo, sendo definida enquanto um nível nansversal, que pode
abarcar porções de níveis distintos. Alem disso, essa categoria arquivístico-musical
possui a importante característica de ser þermutdvel, ou seja, contém em si a
possibilidade desercopiada ao lado deuma ounaUMP em um mesmo manuscrito,
para ser usada em uma mesma cerimônia, ainda que a música de ambas tenha
sido escrita por autores diferentes. Esse é o caso, por exemplo, de algumas Missas
de Domingo de Ramos, que normalmente possuem polifonia para o Inuóito,
para as partes corais do Ordinario (Ã}ne, Glona,C,redn,Sanctw,Benedictw e,Agnru
Dei), para o Tracto, para a Paixão (segundo São Mateus), para o Ofertório e para
o Comúnio. Em determinados manuscritos pode*e encontrar justapostos um
Ordinário e uma Paixão, mas em ourros o mesmo Ordinário, porém com uma
Paixão diferente. Permutas como essas são observadas também enrre o Inrróito e
o Ordinário, entre o Intróito e a Paixão, etc., sendo ainda mais complexas em
ourros tipos de unidades cerimoniais, como as Matinas do Tiíduo Pascal, ou a
Missa e Vésperas do Sebado Santo.

Muitasvezes, obras diferentes escritas para os mesmos textos comportam.
se de maneira diferente em relacão às UMPs. Na Missa - para aproveitar as
discussões anteriormente formuiadas - existe música para todas âs partes corais
do Ordinario, que ora se comporta enquanto uma única composição e ora se
comporta enquanto duasr do final do sécuio )ilÄII ao final do século XIX era
comum entre os copistas e mesmo enffe os compositores, a divisão do Ordinário
da Missa festiva em duas partes, agora denominadas Missa (com o lþne e o Glpna)
e Credo (com o Credo, o Søncars, o Benedicau e o.Agnru Dei). Ernesto Vieira, que
reconheceu esse fenômeno em 1899, informa que "d þarte musical que na missa

16 NERY Rui Vieira. Para a história do barroco musical português (o códice 8942 da B.N.L.). Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1980. p.61.
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fativø ou sol.ene se d.e,signa æþecial:rnente com o nome dæMissa, comþreende os Kyries e a
Gloria" e que "o Credo corßtitui a segunda parte dø Miss¿ festi.',ta [...]."tt Por isso, é

comum encontrar, em arquivos brasileiros, manuscritos contendo apenas o (1ne
e o Gloriø (intitulados Missa) e manuscritos contendo apenas o Credn e unidades
subseqüentes do Ordinário (intitulados Credo), além de manuscritos que contêm
todas as unidades do Ordinário (intitulados Missa e Credo). Obviamente, a Missa
e o Credo festivos eram permutáveis, ou seja, uma determinada Missa poderia ser
combinada ora com um Credo e ora com outro. Já nas Missas feriais (destinadas
à maior parte da Quaresma e do Advento), esse fenômeno não era comum,
utilizando-se normalmente uma Missa que se comportava enquanto uma
composição única.

Diante desses casos, em lugar de um genérico conceito de obra ou
composição musicai, geralmente claro (ou bem menos problemático) na música
profana, a arquivoiogia musical requer um conceito diferente pam a ciassificação
da música religiosa, especialmente dos séculos XVIiI e XIX, mostrandoce até
aqui eficaz a categoria de unidade musical permutável. Täl conceito foi aplicado
no fuquivo da Curia Metropolitana de São Paulo, no Grupo de Mogi das Cruzes,
no Museu da Música de Mariana, no Arquivo Histórico Monsenhor Horta e em
inúmeros documentos repertoriados em acervos brasileiros de manuscritos
musicais, solucionando problemas que não puderam ser resolvidos apenas pela
abordagem litúrgica ou pelo estudo dos documentos nos quais a música foi
regisrrada.

Para analisar um exemplo mais concreto, tomemos o conjunto único do
$upo n.753 do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo,l8 cuja música é,
afora pequenas variantes, idêntica a um conjunto sem código do arquivo da
Orquesrra Lira Sanjoanense (Sao Joao del Rei - MG),te obviamente copiado por
outro copista, em outra época e em outro local. Como tais conjuntos são únicos
em cada acervo, pode-se afirmar que são grupos constiruídos por um único
conjunto. Mas se conjuntos como esses aparecessem no mesmo fundo de um
mesmo acervo, deveriam ser reunidos em um mesmo grupo, justamente por
conterem as mesmas obras.

O quadro 1 apresenta o tírulo ou incipit latino dos trechos musicais
existentes nos três níveis de organização musical dos citados documentos nos
arquivos de Sao Paulo e São João del Rei. Observe-se a existência de três unidades

17 Cf.: VlElRA, Ernesto. Diccionario musical. op. cit., p. 348-349.
18 ACMSP P 253 - "Suprano Tracto Primeiro". Sem indicação de cop¡sta, sem local, ffinal do séc. XIX]i partes

de SATB.
l9OLS,semcód.-"Sopranoa4VozesldoslTratosPaxaoeAdoraçãoldaCrusProsslçaõdoEnterroldo

Senhor | 17 I 1928 I Peftence a Hermenegildo Je de Sousa Trindade I Pr dadiva de Manoel Jose da Sa". Cópia
de Carlos Antônio da Silva, [São Joáo del-Rei?, meados do séc. XlXj: partes de SATB. Este manuscrito está
citado em: 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. )0/lll Cleofe Person de Mattos. Rio de Janeiro: PUC, FUNARTE, XEROX, 1 978. p. 271 . A dala
"17 | 1928" , nesse manuscrito, foi aplicada a lápis por um copista diferente de Carlos Antônio da Silva ou do
proprietário Hermenegildo José de Sousa Trindade (1806-1887). Carlos Antônio da Silva é o mesmo nome de
um músico que fgura como copista de alguns manuscritos do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo,
copiados entre 1841 e 1864, náo sendo claro, no momento, se correspondem à mesma pessoa.
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cerimoniais com, respectivamente, três, duas e duas unidades funcionais. Cada
uma dessas unidades funcionais, contudo, possui um número variável de seções.

Quadro L. Unidades cerimoniais, unidades funcionais e seções de ACMSP 253 e
de OLS, sem código.

o esrudo dos dois documentos e de sua música, no contexto em que
foram localizados, permitiu a identificação de nove UMPs em seu interior, número
que obviamente não corresponde às três unidades cerimoniais, sete unidades
funcionais e rrinta e sete seções. Tâis UMPs aparecem marcadas, no quadro 2,
por linhas mais espessas, pâra facilitar sua visualização.

Procissão do Enterro

AdoraÉo da Cruz

Missa dos Pré.
Santificados
ou dos Catecúmenos

Unidades cerimoniais

Segunda parte

Primeira parte

Hino

Invitatorio e Impropérirrs

Paixão
(Proêmio e Turbas)

Segundo Tracto

Primeiro Tracto

Unidades ft¡ncionais

lCøro meal Re4uíucet ín sþe

lln pace in idíÞsuml Dormi¿m et,requiæcam
[In pace factus est] Laans eius
lSeÞuka Dominol Sisnat¿m est monurnentum
l.Æstimants suml cm à¿scenÀntibus
Defecit paudium
SÞiritas cordis nostri
C*cið.it corcna
Puoílli facti summtß
Heu! HeulDomine!
Dùrelipnum
N¿ll¿ silc,¿

Crux fid¿lis
Hosios o Tlvos
PoÞulz rn¿us
lE cc e limum cr uc is.l.Veniæ, adm emus

14. Non scindamus eam
13. Noli soibere
12. Non habanusregem
IL. Tollc, talb, crucifise eum
10. Si hznc dimirtis
9. Nos Þgem habmuts
8. Crucifige, crucifige eum
7. Aee, RexJu.da,qrum
6. Non h¿nc
5. Nob¡ nonlicet
4. S¡ non ess¿t h¡c
3 . Nwnquid et tu l. . .) ejus a
2. JesumNazarenum
L. JesurnNazatenum

Passio... loannm¿
Y. Actteruntlinguøs saøs

Y. Qui cogitøerunt
Eriþe me, Domine
V. In eo, dum conttubata fuedt
Y.Inmedio ð.umum
Domine, audiqi

Seções
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Quadro 2. Unidades cerimoniais, unidades funcionais e seções deACMSP 253 e
de OIS, sem códiso (as UMPs estão marcadas na terceira coluna pelas linhas
mais espessas do quadro).

O critério para a identificação da UMP é de origem dupla, litúrgico e
musical. Inicialmente é necessário um conhecimento mínimo da estrutura,
sþificado, convenções e orþm dos te><tos da cerimônia à qual se refere a música,
além da descrição de seus três nÍveis básicos de organização. Paralelamente, é
necessário constatar se cada um dos uechos identificados aparece em outras cópias
musicais, associados a músicas diferentes, ou seja, se os trechos em questão se
permutam com outros, uma vez que esse é o fenômeno principal que define a
UMP.

Secões

Domín¿ d.uÅiuí
Y.lnrædio duotum
V. In eo. dum conturbatn fu.efit
Eriþe næ. Dominz
Y. Qui cogitdaaunt
Y . Acue¡unt língtas suas

Passio... loannem
L. JesumNa\arenum
2. JesumNazarenum
3. et tul...l ejus es

4. S; non esset hic
5. Nob¡s nonlícet
6. Non h¿nc
7. Aee, Rex.JuÅ.æ.úwn

8. C.rrcífise oucífise eum
9. Nos legem lrtbernus

10. Si h¿nc dimittis
Ll. Toll¿, tolb, qucífipe eum
i2. Non labm¿usrepetn
13. Noli scrib¿¡e

14. Nonscindamus eam

lBcce lignum ou.ciçl.Venite, admemus

Poþul¿ rneus

H¿sios o Tlæos

Cruxfrd¿Ix
Null.ø. sijø¿a

Dulcehmum
Heu! Heu! Dorniræ!
Puþilh fotti summus
Cecidit cø¡ona
SÞiritas cørdis nostri
Defecit paud.hnn

l,ãstimaats su.nl atm descendmtikts
[Sep¿Jø Domino] Sþatzrn est morúrmentt¿rn
Un þace facats estl l-ocus eil¿a

Un Þace in idiþsuml Darmíam et requiescam

LCarc meal Requiescet in sþe

Unidades funcionais

Primeiro Tracto

Segundo Tracto

Paixão
(Proêmio e Turbas)

Invit¿torio e Impropérios

Hino

Primeira parte

Segunda paræ

Unidades cerimoniais

Missa dos Pre-
Santificados
ou dos Catecúmenos

Adoração da Cruz

Procissão do Enterro
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Assim, o isolamento da UMP é uma tarefa complexa, que requer uma
reflexão grande caso a caso, aliada a um esrudo do próprio acervo ao qual
pertencem os manuscritos estudados e mesmo de vários acervos musicais. Isso
significa que a UMP não é uma categoria fixa, porém depende de circunstâncias
do meio em que a obra foi criada. Trata-se, portanto, de uma espécie de conceito
ecológico-musical, se é que é possível tal neologismo: se o estudo dos três níveis
básicos de organização musical (unidade cerimonial, unidade funcional e seção)
pode ser comparado à anatomia, ou seja, ao estudo das estruturas internas dos
seres vivos, a UMP somente pode ser comparada à ecologia, a ciência que estuda
a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Ora, nada mais atual,
interdisciplinar e brasileiro que o conceito ecológicemusical de UMP.

É certo que sua definiçao é muito mabalhosa, mas a quantidade de soluções
oferecidas pelo conceito de UMR dentro de uma concepção da música religiosa
segundo nÍveis de organização, é extremamente vantajosa. Paralelamente, a
evolução das pesquisas que já levaram em consideração esse conceito,
especialmente pelos pesquisadores do projeto Acervo da Música Brasileira, vem
estabelecendo configurações mais definidas para o repertório religioso brasileiro
dos séculos XVIII e XIX, fazendo com que, em breve, seja bem mais simples
identificar as UMPs em nossos acervos.

Minha opinião é que, na atividade de catalogação de acervos manuscritos,
a solução mais adequada para o efetivo conhecimento de seu conteúdo é a
catalogação separada de documentos e obras, estas últimas com base nas UMPs.
Mas apesar desse conceito ter uma implicação principalmente arquivística, seu
âmbito se estende também à área de edição, embora com um grau bem maior de
flexibilidade.

Sabendo-se que as IJMPs se articulam liwemente nas cópias brasileiras
dos séculos XVIII e XIX, nada impede de se destacar de um determinado grupo
documental, as UMPs que se deseja editar, sem a obrigatoriedade de se editar
toda a música contida no grupo. Bom exemplo é a música para a Semana Santa de
VicenteAntônio Procópio, anteriormente mencionada. Desse manuscrito, o editor
pode perfeitamente selecionar apenas as Matinas de Quinta-feira, a Missa eVésperas
do Sebado ou a Procissão do Enterro de Sexta-feira, como também pode editar
toda a música do conjunto, em um único volume. Mas se o editor tem essa
liberdade, isso somente é justificável, do ponto de vista metodológico, frente a
uma consciência sobre os nÍveis de organização e sobre as UMPs identificadas, o
que o<þ umaperrnanente abordagem interdisciplinarenvolvendo música e liturgia
(e um pouco de biologia...).

4. NÍVEIS DE ORGANIZAÇLO E TIPOLOGIA
Existem certas unidades cerimoniais, cujavariabilidade na maneira com

que a música é aplicada em seus textos gera uma tipologia distinta de obras, quanto
à presença ou ausência de música polifônica em suas unidades funcionais ou
mesmo em suas secões. Esse fenômeno é especialmente complexo na música
liturgica e paraliturgica da Quaresma, período de quarenta e seis dias entre a Quarta-
feira de Cinzas e o Domingo de Páscoa, que termina com a Semana Santa.
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Entre as unidades cerimoniais pafticularmente afetadas por esse fenômeno,
estão as Matinas do Tiíduo Pascal, ou seja, aquelas cantadas na Quinta-feira, na
Sexta-feira e no Sábado Santo. Nessas Matinas pode-se reconhecer pelo menos
cinco níveis de organização distintos: unidade cerimonial, noturnos, partes,
unidades funcionais e seções. fu Matinas possuem três noturnos e a estrutura de
cada um deles está representada no quadro 3.

Quadro 3. Estrutura dos noturnos das Matinas do Tríduo Pascal.

Unidades fi¡ncionais
l.Antífona / 1o Salmo / 1"Antífona
2.Antífona/ 3"Salmo / TzAntifota
3'Antífona/ +Salmo / 3"Antifona
1" Licão / L" Resoonsório
?:Licão / 2" Responsório
3'Licão / 3" Responsório

Partes
Primeira parte
(Salmodia)

Segunda pafre
(Lições e Responsórios)

Embora a maneira teoricamente correta de se numerar as Antífonas,
Salmos, Lições e Responsórios seria reiniciar a numeração a cada Noturno, o
cosrume, tanto nos liwos lirurgicos como em muitas composições musicais, foi o
de numerar as Lições e os Responsórios de forma contínua, como se pode observar
nos quadros 4, 5 e 6, com o inciþit, de cada um dos texros cantados do Tríduo
Pascal.

Quadro 4.Inciþit dos textos ridentinos do primeiro Noturno das Matinas do
tíduo Pascal.

Sábado Santo

In þace in
C:u¡n itwocaren (4)
In bace in ià.díosum
Hab¡øt in mbemøcub
D øtine. auts lwb¡ub¡t .14)
Habitat in øbmtaa¿lo
Ca¡o m¿øreauiescet
Cotue¡eta me, Doníæ (L5\
Carc mpr.reauiescet
In þace in idiþsum
Darmiam etreauiescam
D e Lammatíotle J eremia..
Het}.Mue¡turd¡æ.
Sic¿t oer¡s að. occisíonem
Orcmodo obsan¡atum est

Je¡usal¿m sßse
lnciþit Otatío I eraniz....
Ræoñare. Domine
PLo.npe qu.osí virpo

Se><ta-feira Santa

Astit¿¡unt reces terr z.
Q.uare fremuøunt(2)
Asttteruntreres tenæ.

D ioiser¿nt sib! a estiû1Êt¿tt

Deus, Deus neus (21)
D ioiser¿nt sibi et estim.âata-

Inswtexeruntin me
Doninus ¡llum¡natio (26)
haunexeruntinma
Diois¿r¿¿t sibi v esti¡r.a¿ tA
EtsuÞq sestfitÍ¿n|¿.am

D e Lame,ntntione J eønia...
Heù^ Cociøetit
Omtæs amíci mei
Lamed-Mattibus suis
Velum temoli sciss¿rn est
Alzplu Ego qir videns

Yinea mea elzat

Quinta.feira Santa

?¿,Lus dnmus tu,æ

Salou.m me fac, De¡¡s (68)
7¿Ius domus tuz
Aeteftdnh$ retrdrsum
Deus, in dàjuwrium(69)
Aveftanáu rettøsum
Deus mzus- eribe me

In tz Dan¿ine. soerau)í (70\
Deus m¿us. eribe m¿

AaeftAnú¿r retrûsu'ÍL
Oui cositant míhi ma.l.d.

lnciþit Lanenøtio J E¡emia...
AhoL Quonodo
lnMonæ Oliqeti
Va* Et eøessus est
Tiístís est animø" rca
Jod- Manum suømmisit

Ecce, qi¿imus eum

Unidade
Funcional

Antlfona I
Salmo I
Antlfona I
Antífona II
Salmo II
Antífona II
Antífona III
Salmo III
Antífona III
Versículo
Resposta
Licão I

Responsório I
Licão tr
Responsório II
Licão trI

Responsório III
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Quadro 5.Inciþit dos textos tridentinos do segundo Noturno das Matinas do
Tríduo Pascal.

Quadro 6. Inciþit dos textos midentinos do terceiro Noturno das Matinas do
Tríduo Pascal.

Responsório Vl
Licão Vl
Responsório V
Licão V
Responsório IV

Licão W
Resoosta
Verslculo
AntífonaVl
Salmo Vl
Antífona Vl
AntífonaV
Salmo V
Antífona V
Antífona fV
Salmo fV
Antífona fV

Unidade
Funcional

Deus mcul efibe m¿

Exsurøe- Domine
Ut autd^ Deus ('13\
Ersnse- f)onire
Cociuaterunt imbü
Q.uamboruu Israël (77)
Coçi:øeeruntimbü
Liberaait Domirus
Dew iudiciutnaum(71)
Libeøc;it Dominr¡s

Quinta-feira Santa

Unus q. d¿scio¿lis meis

Ouoniam uidi iniduiaþm
lu.ðø mercaw¡ DersimaJ

Utínøm erco dui nas maàa
Arnícts meus osculi

ExTiacøwSancti
Aucust¡nì-. Exaudí- D eus

Et dz mønu conttaleçem

Animammeun dilzcø;m
Exd"cuerunt tlm.drdm
Tënebræ îactz sunt
Nostis- a¿i conaenf:.ß erat
Tamauamadh*onem

ExTìacutu. Sanctí
Aurystiní... ProæxLstí m¿

Et mzntíta est iniauius
Insütexcrunt in me

Alieni insur¡exetunt in me

Deus. innotnitw wo ß3\
Alieni insmexerunt in mz
Confundantur
ExÞecø¡u etsOectaqi (39)
Confundanttu
Vim fd.cíebant
Domine, ne in furare (37)
Vimfaciebant

Sexta-fei¡a Santa

Ecce, auomoda moñtut
Pos aer unt c:æto d¿s mil t æs

O cros omnes

Ou.o oerd.urc¡unt iü¡.,s

R¿c¿ssit ÞaJtor aosær

ExTìactawSøncti
Auwstini... Accedzt homo

Etresuscttt mc
Tu attetn- Dvrnine
Domine- ¿bst¡¿xisti
Exalubo æ. Don¿ine(Z9)
Domin¿- ¿hstr¿xisti
Credo oidzre

Dominus ¡I¡minatio (76)
Credo uidcre

Eleøamini oútz,
Domini est tq¡a (23)
Ebqtamini oatæ

Sábado Santo

Responsório D(
Licão D(
Responsório VIII
Lieão VIII
Responsório VIl

Lição VII
Resoost¿
Versículo
Antífona D(
Salmo D(
Antífona D(
Antífona VIII
Salmo VIII
Antffona VIII
Antífona VII
Salmo VII
Antífona VII

Unidade
Funcional

Senio¡es b o þ uli cons iliunt
It¿quÊ, quicurnaw
Una lir¡ra non botußti
Eøo enim accebi a Domino
Eram aunsi açnus

DeEÞrstalø primø Beati
Paùi...Hocauæm

Et iuÅ¡cd cø.usd.m mÊ&tft
Exsurçe- Domine
In d¡e n¡bul¿tønís meæ

Vocem¿a ad.Dominum Q6\
In die tríbuLd.tønis mzæ
Tma temutt et quieait
Noa;s in|uå.æa Deus 05\
Tqtd tremuít et quieoit
Dixí iniauis: NoI¡æ baui
Conf¡æb¡mtnT¿btQ4\
D ixí iniauis : N oliæ b aui

Quinta-feta Santa

C õ,lip da er unt o c u)i nzi
Nec auisau.am surnit
lesum t¡ødiditim¡ius
Adcamus ewo ann fidu.cia
Tiaàiãnunt me inmanus

Ðe Epxtaln Beati PauIí...
Festinanus inpredi

Et setmonibus odü
Locuti sunt adlteß¿tm me
Caoubunt in animam iusti
Deus ultionum(93\
C aoubunt in o.nim¿m iusti
Lonse fecisti notos n¡¿os

Domine. De¡a saløns (87)
Lonpe fecisti nþtþs mzos

Ab írsurpentibus inm¿
Eriþe me d¿ inimic¡s (58)
Ab insurpentibusinræ

Sexta,feùa Sant¿

SeÞuJta Domíno
I¿cto enim omni mønÅnm
,&tim¡rttr sm
Et idzo noviTestnmmti
Astitz¡untrepæ tenæ

De Epistolø Beati Pauli...
Christas ¿ssisæns Pontíf¿y

Et in Sion høbíøtio eius
In þace facw est

Factus sum sicut homo
D omine. D eus sabtis (87\
Factus sz¿m sí¡nthnmo
ln bace facus est

Notus in Jud.æd Deus (7 5)
In Þace foras est

Detß- a¿ítpatne
Deus ín tw¡r¿i¡e ato (53)
Deus. aàiuqatïne

Sábado Santo
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A análise das Matinas descritas em catálogos de acervos brasileiros de
manuscritos musicais (incluindo catálogos de obras de alguns autores de música
religiosa),zo bem como o exame de espécimes de Matinas em acervos não
catalogados permitiu o estabelecimento de cinco tipos básicos de Matinas, como
se pode observar no quadro 7.

Quadro 7. Tipos de Matinas polifônicas para a Semana Santa, em catálogos
brasileiros de manuscritos musicais.

Tipos
1 - Somente com a Primeira Antifona
7'Com primeira Antífona, Licões Geralmente apenas I, M e VII) e Responsórios
3 - Com primeira Antifona e Responsorios
4 - Somente com Responsorios (todos ou aleuns)
5 - Somente com Lições (uma ou mais)

Nas Paixões das Missas de Domingo de Ramos e Sexta.feira Santa, o
fenômeno é ainda mais complexo. Esse tipo de música possui textos que na Idade
Media foram destinados a três tipos de cantores eclesiásticos: o Cronista, o Cristo
e o Sinagoga (quadro 8). Com o advento das Paixões polifônicas, ao redor do
século XVI, foram estabelecidas diferentes maneiras de se disaibuir a polifonia
para os textos que originalmente haviam sido destinados a cantores solistas. A
partir da tipologia das Paixões porruguesas estabelecida pelo musicólogo lusitano
José Maria Pedrosa Cardoso,zl estudei o fenômeno em acelvos paulistas e
mineiros, chegando à formulação de cinco tipos, os dois últimos até agora descritos
somente no Brasil (quadro 9).

Quadro 8. Cantores das Paixões monódicas.

Personasens reoresent¿dos
Evangelista (ou narrador)
Jesus Cristo
Personagens sinsulares ßedro, Caif¿s, Ancila, Pilatos, etc.)
Personagens coletivos ou T¿rb¿s (iudeus, soldados, disc¡pulos, etc.)

Parte (cantor)
Cronista

Cristo
Sinagoga

Símbolo
c
i
s

20 BARBOSA, Elmer Corrêa (org.). O cicto do ouro. op. c¡t., 4S4 p.; MUSEU DA INCONFtDÊruCn / OURO
PRETO. Aceuo de manuscritos musrbars: Coleçåo Francisco Curt Lange: coordenaçáo geral Régis Duprat;
coordenaçáo técnica Carlos Alberto Baltazar e Mary Angela Biason. Belo Horizonte: Universidade Federal de
Minas Gerais, 1991, 194 e 2002.3v. (Coleçäo pesquisa Científica); NOGUEIRA, Lenita Waldige Mendes.
Museu Carlos Gomes: catálogo de manuscritos musicais. Säo Paulo: Arte & Ciência, 1997. 415p.; MATTOS,
Cleofe Person de. Catálogo temát¡co das oþras do padre Josê Maurício Nunes Garcia. Rio de Janeiro:
Ministério da Educaçäo e Cultura, 1970. 413p.; DUPRAT, Régis. Mrfsica na Sé de Säo Pauto colonial. São
Paulo: Paulus, 1995. 231 p.; JUNQUEIRA GUIMARAES, Maria lnês. L'CEuvre de Lobo de Mesquita Compositéur
Brésilien (?1746-1805): contexte historique, analyse, discographie, catalogue thématique, restitution. Par¡s:
Presses Universitaires du Septentrion, 1996. 659p.

21 CARDOSO, José Maria Pedrosa. O canto litúrgico da Paixão em Portugal nos séculos XVI e XVll: os
Passionários polifónicos de Guimaráes e Coimbra. Tese de Doutoramento. Coimbra: Faculdade de Letras,
1998. v.1, p.295.
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Quadro 9. Tipos de Paixões polifônicas encontradas em acervos paulistas e
mineiros de manuscritos musicais.

5. Ditos de Cristo e Turbas

4.Texto e Tu¡bas
3. Texto
2. Turbas
1. Proêmio

Cateeorias

Polifonia na parte do Cristo e na fala dos personagens singulares
do Sinøgog¿

Polifonia no Proêmio, na parte do Cronrsø e na fala dos
persoragers sinzulares do Sin¿sosa

Polifonia somente na parte do Cronisø
Polifonia na fala dos Þersonâgens singulares do Sinasosa
Polifonia somente no Proêmio

Características

Tänto nas Matinas quanto nas Paixões, évisível a necessidade de utilização
de um critério classificatório flexível, como a UMP. Nenhum dos tipos detectados
apresenta música polifonica pam todo o texto da unidade musical à qual se referem,
e a permuta entre determinados fechos é flagrante nos acervos.

Finalmente, para ilusnar esse tipo de fenômeno, é interessante mencionar
o caso da Procissão dos Passos da Quaresma. Nesse tipo de cerimônia, são cantados
diversos Motetos ao ar liwe, diante de pequenos oratórios denominados passos,
e um úldmo Moteto no interior de uma igreja. No Brasil são conhecidos onze
textos diferentes para essa cerimônia, indicados em ordem alfabética no quadro
10.

A experiência no exame de dezenas de coletâneas de Motetos de Passos
demonstra que não existiu, no Brasil, um número e uma ordem padronizada
para os mesmos. Variaram, na grande maioria dos casos, de quatro a nove e sua
seleção, até agora, parece quase aleatória. A permuta entre Motetos de uma
fonte para outra foi intensa e também aparentemente aleatória: um Moteto com
o mesmo texto e música às vezes é o primeiro em um determinado conjunto, o
segundo em outro, o terceiro em mais outro, e assim por diante. Inúmeros
conjuntos manuscritos com Motetos de Passos apresentam obras que não
possuem necessariamente uma uniformidade estilística entre si e que
provavelmente foram escritos por autores diferentes. Ora, como descrever
enquanto única composição um conjunto de Motetos que aparenta terem sido
escritos por pessoas diferentes?

Na maioria dos casos, cada Moteto de Passos apresenta.se como uma
unidade musical perrnutável, porém e>dstem exemplos nos quais todos os Motetos
foram escritos pelo mesmo autor, apresentando uma clara uniformidade esdlísdca.
Nesse último caso, todo o conjunto de Motetos poderá ser classificado como
uma única UMR ou seja, como uma única composição.

Obviamente, ainda faltam tabalhos aprofundados sobre essa questão,
mas justamente para permitir seu esftrdo, é interessante, em um catálogo de obras,
abrir uma entrada para cada Moteto de Passos, de maneira que todos os
Anga:riaverunt,por exemplo, apareçam lado a lado, mesmo que sejam a primeira,
segunda, terceira ou quarta peça da coletânea.
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Quadro 1.0. Motetos para a Procissão dos Passos da Quaresma, com
indicação da oriçm biblica e/ou lirurgica dos textos.

Orieem
. Evangelho segundo São Marcos, 15, 21. Paixão da Missa de Tèrca-feira Santa. Evangelho segundo São João, 19, n/18
' Paixão da Missa dos Pré -Santificados de Sexa- feira

Santa- Epístola de São Paulo aos Hebreus, 13, 13
7zzI

. Evangelho segundo São Lucas, 23, 28. Paixão da Missa de Ouarta-feira Santa. Evangelho segundo São Lucas, 23, 46r Paixão da Missa de Ouarta,feira Santa

. Lamentações de Jeremias, 1, 12

. Lição III das Matinas de Quinta,feira Santa
' Verso do Responsorio IX das Matinas de Sexta-feira

Santa
I Responsório V das Matinas de Sábado Santo
¡ Antifona do Salmo 150, das Laudes do Sabado

Santo. Evangelho segundo São Mateus, 26, 39¡ Paixão da Missa de Domineo de Ramos. Evangelho segundo São Lucas, 23, 46r Paixão da Missa de Oua¡ta-feira Santa
' Impropérios da Adoração da Cruz de Sexta'feira

Santa. Evangelho segundo São Mateus, 26, 38. Evangelho segundo SãoAfarcos, 14, 34. Paixão da Missa de Domingo de Ramosr Paiúo da Missa de Tèrça-feira Santa

Textos
Angari dv u unt Sir¡ønem Cy ana, um

BajulnwsibiCrcem

Exeamus epo
DomineJuu
Fíli.æ Jenuabm, noliæ flerc super me

Jesus clnmørs aoce m4gn4

O c,os omnes, qui transitis þer o¡am

Pater mi, si possibile est

Paæt, ínmanus t¿¿as conmenÀo

Poþ Åz meus, quíd feci tibi?

Tiistß est anima mea

5. TINIDADES MUSICAIS PERMUTÁVEIS
NA SEN,ÍANA SANTTA

Definir as UMPs de forma genérica é bastante temeroso, pois para rodos
os casos pode haver exceções, uma vez que não é somente a lirurgia que está em
jogo, mas também questões importantes ligadas aos compositores, aos copistas e
às convenções práticas de uma determinada época. Em minha tese fiz uma tentativa
de identificação de UMPs na música para a Semana Santa enconftada em acervos
paulistas e mineiros de manuscritos musicais, especialmente aquela composta em
estilo antigo.z3 considerandose que a Semana Santa é o período liturgico que possui
os problemas mais complexos em relacão aos níveis de organização, vale a pena
apresentar, nos quadros 11 a 14, as UMPs localizadas em obras destinadas ao
Domingo de Ramos e aoT¡Íduo Pascal, para que tais informações orientem novas
pesquisas sobre o assunto.

22 Este é o único texto empregado nessa cerimônia que não foi localizado na Bíblia ou nos livros litúrgicos, não
tendo sido possível, até o momento, estabelecer sua origem.

23 CASTAGNA, Paulo. O estilo antigo na prá'tica musical religiosa paulista e mineira dos séculos )0/lll e XlX. op.
cit., v.2.
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Observe-se que, nesses quadros, estão relacionadas unidades cerimoniais
tanto litúrgicas quanto paralitúrgicas, as últimas assinaladas com asterisco. A
Procissão do Enterro de Sexta-feira Santa, embora assinalada com asterisco,
pois seu texto não é encontrado em qualquer liwo litúrgico tridentino, é uma
cerimônica litúrgica do Rito Bracarense, difundida no Brasil desde o sécuio
XVI.24 Nem todas unidades cerimoniais estão representadas com música em
acervos brasileiros de manuscritos musicais, ou nem para todas foi possível
identificar UMPs, razáo de certos campos estarem vazios na coluna da direita
desses quadros.

Quadro 11. Unidades cerimoniais e UMPs nos Ofícios de Domingo de Ramos
(segundo Domingo da Paixão).

Completas
Vésperas

Missa
Procissão dos Ramos
Distribuicão dos Ramos
Bêncão dos Ramos
Aspersão da Áeua Benta
Nona
Sexta
fttç"
Prima
Laudes
Matinas

Unidades cerimoniais

uomunl0
Consagração da óstia
Consagraeão do cálix
Ofertório
Unidades da Paixão
Tracto
ßírrie (Ordinário)
Intróito
Procissão dos Ramos
Distribuicão dos Ramos
Bênção dos Ramos
Aspersão da Á2a Benta

UMPs localiz¿das

24 Cf.: CASTAGNA, Paulo. A Procissão do Enterro: uma cerimônia pré-tridentina na América Portuguesa. ln:
¡¡t¡CSÓ, ßÉn e I(ANTOR, lris. Festa: cultura e sociabilidade na América Portuguesa. São Paulol Hucitec,
Editora da Universidade de Säo Paulo, Fapesp e lmprensa Oficial, 2001. v.2, p.827-856 (Coleçáo Estante
USP - Brasil 500 Anos. v.3)
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Quadro 12. Unidades cerimoniais e UMPs nos Ofícios de Quinta-feira Santa (da
Ceia do Senhor).

UMPs localiz¡dae
Primeira AntÍfona
Licões
Responsórios
Míse¡ere (Salmo 50)
Antifonas do Bencd.icws e Miserere
Ben¿àicats (Cântico de Zacarias)
Clu¡sa¿s factas ¿st (Antifona final)

¡6¡rte (Ordinário)
Próprio
O Red¿mnw... / Utrce,eatÍ... (Hinos)
Pansehnpt¿a (versos 14 do Hino)
Tanwm ¿¡so (versos 5ó do Hino)

Mdrtløtun nor¡¡¿rn (1" Antifona)
Donine, t¿ rnihi (4¡Antífona)

Misevre (Versiculos do Salmo 50)

Unidades cerimoniais
Matinas

Laudes

Prima
Tércia
Sexta
Nona
Missa Comemorativa da Ceia do Senhor

Bêncão dos Santos Öleos
Procissão de transladação (ou reposição)
do Santissimo Sacramento
Vésperas
Desnudaeão dos altares
Lava-pés (ou Mandato)

Completas
P¡ocissão do Mandato (*)

Quadro 13. Unidades cerimoniais e UMPs nos Ofícios de Sexta-feira Santa (ou
da Paixão).

UMPg localizadas
Primeira Antifona
Lições
Responsórios
Misererc (Salmo 50)

Beæàíc¿us (Cântico de Zacarias)

Antifona do Bercdíctus e Miseerc

Cluhaufaæus eçt (Antifona final)

Domine audí$í... Ettpe nv Dorndne... (1e s
2e Tractos)
Unidades da Paiúo
Vanítc a.dorcnus (Invitató¡io)
PoÞub neas (Impropérios)
Gr¿¡fd¿üs (Hino)
Pangelingua (Hino à Santa Cruz)
Vqdll¿ Res¿r (Hino à Santa Cruz)

Heu! Heu! D omiæ! (Esr ibilho)
Versiculos da primeira parte
Segunda parte

Unidades cerimoniais
Matinas

Laudes

Prima
Tèrça
Sexa
Nona
Missa dos Pré8antificados ou dos

Catecúmenos

Adoração da Cruz

Procissäo ao Santissimo Sacramento
Vésperas
Completas
Procissão do Enterro (*)
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Quadro 14. Unidades cerimoniais e UMPs nos Ofícios de Sábado Santo (ou de
Aleluia).

Completas
Vésperas

Missa da Vigilia Pascal ("de Aleiuia")

Bênção da Agua Batismal

Lições da Vigilia Pascal
Bêncão do Cirio Pascal
Procissão do Foeo Novo
Nona
Sexta
Terca
P¡ima

Laudes

Matinas
Unidades cerimoniais

Mßeøe (Salmo 50)
Responsórios
Licöes
Primeira Antifona

UMPs localizadas

Alblilia. (Vésperas)
Albl¿¿iã. (Proprio)
l6rrt¿ (Ordirrário)
Knte (Ladainha de Todos os Santos)
Sictû cereus àpsià.erat (4o Tracto)

Cdntemus Domíno... / Vinea faca.. /
Atød¿ ca.lum(l1 2" e þTractos)

Cl¿risats facats est (Antífona final)
B¿nedict¡¡s (Cântico de Zacarias)
Antifona do Bened,íctus e Mísewe

6. CONCLUSAO
Após essa discussão é possível perceber que, na arquivologia musical,

especialmente no que se refere à música religiosa, estamos rrabalhando com
conceitos cuja formulação foi realizada há décadas, sem que tenha havido suficiente
reflexão sobre os mesmos, especialmente no Brasil. Ao decidir pela utilização de
um determinado critério, o arquivista ou editor se depara com dois caminhos: 1)
utilizar conceitos já formulados, aceitando suas limitações e, portanto, os problemas
que porventura poderão gerar; 2) adaptar aos seus problemas conceitos já
existentes, ou mesmo desenvolver novos conceitos.

O reconhecimento dos níveis de organização da música religiosa e,
especialmente, das unidades musicais permutáveis, apresenta-se como uma real
possibilidade de desenvolvimento metodológico, resultado da inconformidade
com as limitações de uma terminologia obsoleta. Espera-se, assim, que, ao lado da
assimilação da metodologia atual e internacional, haja igualmente uma reflexão
sobre sua aplicabilidade no Brasil, para, sempre que possÍvel, alavancar o
desenvolvimento de novos métodos, bem como denovasvisões e novas abordagens
do parrimônio arquivísticemusical brasileiro.
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Descrição e Recuperação de Fontes
para a Pesquisa MusicolOgica no Brasil

André Guerra COTTA*

RESUMO. Panindo de aþns conceitos básicos das áreas de musicologia, ciência da informaSo
e arquivologia, o autor discute aspectos técnicos e políticos envolvidos nos trabalhos de descri$o
e de recuperação, através de instrumentos de busca, das fontes primárias relevantes para a
pesquisa musicológica no Brasil, procurando, a partir deles, soluções viáveis para aþns dos
problemas levantados.

1. TNTRODUçÃO
O tído deste evento - I ColOquio Brasiieiro de Arquivologia e Edição

Musical - traz uma associação que ainda pode parecer inusitada para alguns,
sobrerudo para aqueles profissionais da área de arquivologia que mabalham com
uma concepção muito rígida deste campo de conhecimento e de técnicas, para a
qual o objeto da teoria e das técnicas arquivísticas restringe+e à documentação
administrativa. De fato, a documenta$o tradicionalmente estudada e natada pelos
arquivistas é sobretudo a docrrmenta$o administrativa institucional, principalmente
aquela proveniente de instituições públicas. Entretanto, a existência de articulações
enfre teoria e técnicas arquivísticas e a atividade musical - a de ediçao musical,
inclusive - vem se tornando cada vez mais evidente para aqueles que atuam na
área de musicologia - marcadamente na área de musicologia histórica - e sobre.
rudo para os profissionais envolvidos com o tratamento de acervos de manuscritos
musicais, pois o tratamento técnico de acervos desta natureza é uma tarefa com.
plexa, que exige conhecimentos específicos de música e pode exigir um nabalho
interdisciplinar envolvendo áreas de conhecimento afins, tais como musicologia,
arquivologia, paleografia, história, informática e alguns ramos da ciência da
informação.

' Exatamente pela particularidade das relações enne arquivologia e música,
assim como pela feliz possibilidade deste evento específico sobre o tema, parece
oporcuno falar inicialmente de alguns conceitos que mostram.se especialmente
importantes para entender essas relações.l Antes, porém, cabe uma breve
advertência sobre o rabalho com conceitos em um dialogo interdisciplinar. Gemot
\øERSIG (I993),um dos teóricos mais prolíficos da ciênciadninformøgo, cunhou
a expressão interconceítos, que assim definet

"TIæse are conceþts which sometimes lrauebeen tackl.edbl traditionøI
disciplines, in each cdse a ttery ræwicted uíewþoint, but ouæidr- tltp resþective

* Coordenador técnico do Acervo Curt Lange da UFMG. Coordenador da Área de Reorganizaçáo e Cataloga-
çáo do Acervo do Museu da Música de Mariana, pelo Projeto Acervo da Música Brasileira - Restauração e
Difusâo de Partituras (Fundarq / Petrobrás / Santa Rosa Bureau Cultural).

1 Desde já peço desculpas ao le¡tor pela necessária redundância em relação a trabalhos que publiquei
recentemente abordando estes conce¡tos, apresentados em eventos acadêmicos de cará'ter mais geral. Em
linhas gerais, este trabalho traz muitas das considerações feitas em minha dissertação de mestrado (COTTA,
2000), à qual remetemos o le¡tor interessado em aprofundar a leitura.
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disciþline tlwy are used as common conceÞts, notbeing quætionedbecawe tlre¡
seem to be so familiar tllat. we think everybodl will undprstand tlæm. (...) tlæy
interrelate ø set, of traditional disciplines without being understood
trarxdísciplinarly." OX/ERSIG , 1993' 737).?

Ora, a trarcdísciplina¡idndn, implica na compreensão dos conceitos com os
quais se opera desde seu contexto teórico original, sem perder sua significação
particular e específica, para poder utilizá-los em continuidade com outras áreas de
conhecimento. Não significa simplesmente "rrazer de uma oufra área" um dado
conceito, mas compreender como as diversas áreas de produção de conhecimento
se inter-relacionam, ou melhor, se rranspõem. No caso do interconceito, perde-se a
possibilidade de rabalho mansdisciplinar, pois utiliza-se muito limitadamente e
fora de seu contexto teórico um conceito que, por isso mesmo, acaba perdendo
sua força e sua aplicabilidade originais.

2. DOCUMENTO
Gostaria, portanto, de rever rapidamente alguns conceitos originários da

arquivologia, conceitos importantes para o esclarecimento das articulações
possíveis enffe este câmpo de conhecimento e a música. Em primeiro iugar, é
preciso observar que a noção radicional de documento, um dos pilares conceituais
da arquivística, foi bastante ampliada, de maneira que, para a arquivologia arual:

"documento é quaþuer elemento grd.fico, iconogrdfico, pløstico ou fôníco pelo
qual ohomemse exþrusa. E oliwo, o artigo (...), atel.a, a esculunø, (...) o filme,
o dßco, a fita magrwnca. (...), enfim, wÅa o rye sej a produTrdo par r azo æ fi,mr;lorøß,
jurídicas, científicas, técnicøs, culwrais ou olttísticøs pela atíuidnd.e ltumanø"
(BELLOTTO,t99L,I4).

Esta definição é sem drivida bastante genérica e certamente engloba os
manuscritos musicais, uma vez que eles sáo elementos grdficos, Þrodundos þor uma
ativid.ødn,lwtmøna, a música, por ra7õæ funcionais (especialmente ligadas, no caso
da grande maioria dos manuscritos musicais aos quais tem se dedicado a
musicologia histórica brasileira, à religiao católica e às estruturas sócio-políticas
coloniais e imperiais), æcnicas (num sentido particular da prática musical), aianaß
e, naturalmente, artísticas.

3. CICLO VTTAL DOS DOCUMENTOS
Para entender mais profundamente o conceito de documento no âmbito

da teoria arquivística é preciso compreender um outro conceito, o de ciclo c)ital.

2 "Esfes sáo concefos que foram algumas vezes trabalhados em disciplinas tradicionais, tendo em cada caso
um ponto de vista muito restrito, mas fora da respect¡va disciplina são ¿¡sados como conceitos comuns, não
sendo questionados porque parecem sertáo familiares gue pensamos que todo mundo os entenderá [...] e/es
relaciona¡n um coniunto de disciplinas tradicionais se/n serern entendidos transdiciplinarmenfe" (tradução
nossa).
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dos doamæntos, segundo o qual todo documento tem, à semelhança dos organismos
vivos, um ciclo devida constituído pelas seguintes fases:

a) fase corrente - durante a qual a atividade a que se 1þ o documento e
em função da qual é criado está em andamento, isto é, o documento
está em pleno uso funcional;

b) fase intermediária - quando, em função de prazos legais ou de outros
aspectos referentes à atividade a que se relaciona, o documento,
embora menos utilizado, é mantido em arquivo centralizador e
submetido a uma tabela de temporalidade que determinará o seu
descarte ou recolhimento a um arquivo permanente;

c) fase permanente - na qual, estando a atividade concluída e os prazos
legais já cumpridos, fica o valor informativo e probatório do
documento, que é recolhido a um local de preservacão, o arquivo
permanente (cf. BELLOTTO, 1991, 05¡6.).

Figura 1. Ciclo vital dos documentos.

I)cscartc
(climinaçã.o orr

encaminhamento
a outra instiruiçã,o)

l)cscartc
(climinação orr

encâminhâmento
a outra instituiçâo)

Recolhimenco

Diferentes elementos determinarão o prazo de ruo fiincionalde um dado
manuscrito musical, tais como o sistema de notação utilizado, as qualidades
esdlísdcas da obra, sua funcão religiosa ou política, transformações no efetivo
insfrumental, etc. A própria busca de renovação do repertório musical faz com
que, à medida que se substituam os gêneros e as preferências, acumulem-se os
manuscritos (e também impressos, principalmente a partir de meados do século
XD() que registram obras não mais utilizadas. Portanto, podere verificar claramente
a ocorrência de um ciclo qrical nos manuscritos musicais nos arquivos de
corporações musicais, assim como nos arquivos pessoais.

Fase permanente

Docurnento preservado
em caráter definitivo,

sob ctslódia permnente,
para t¡ns probatórios ou

¡nfonnal¡vos

lor s€ilndário

Documenlo pouco consultado
pela inslituição ou pesoa

que os produz¡u ou recebeu.
Tabelas de temporelidâde

deterrinarão o seu descarte
ou recolhiñìento

Fase intern¡ediária

vabr primário

Transferência Recolhirnento

DocunÞnto em uso
constante pela ¡nstiEiÉo

ou pessoa que os ptodLr¿¡u

valor primár¡o

Fase corrente

ou rec€bôu
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Por outro lado, pode-se dizer que geralmente não existe, no caso dos
arquivos de manuscritos musicais, um tratamento rigoroso no que diz respeito às

idades intermediária e permanente de seu ciclo devida. Passado o perÍodo de uso
corrente, a organização desse material raramente é criteriosa, de maneira que
freqüentemente formam*e, pela falta de ffatamento adequado, os chamados
"arquivos mortos". Alem disso, pela falta de um tal rratamento e pelo desconhe-
cimento (a começar pelos próprios detentores) do seu valor, perde-se documen
tação musical preciosa, com imenso potencial informativo, o que, como se sabe,
ocorre freqüentem"r,.t". É o que Bellotto chama de d.escarte se\vagem: arquivo*
inteiros destuídos, sem critério nenhum.

4. VALORES pRlnnÁntO E SECLTNDÁruO
Subjacentes à idéia de ciclo vital dos documentos estão, na arquivística,

os conceitos de valor primário e valor secundário. Na definição de Theodore
SCHELLENBERG (1959, apud BELLOTTO ,I99L 7), o famoso arquivista nofte-
americano r " Chnmn se þnmó"no o q.,alor que o documento aþresenta Þara consecuçõ.o dos

fins explícitos a que se þroþõem. Secund.dnos sdo os que, embora jd implícitos no temþo que
sdo gerados os documentos, avultam com o coner dos o,nos".

Enquanto o valnr þnmóno deum documento refere-se à razão primeira de
sua criação, o valor secundi¡to refere-se à sua utilização para outros fins que não
aqueles para os quais os documentos foram criados. Embora já não seja necessário
para a atividade em função da qual foi criado, o documento continua tendo valor
þrobatóno, isto é, no sentido de comprovar juridicamente algum fato ou direito,
ou informaúiuo, quando contém informações importantes para o estudo e a
pesquisa. O valor secundário do documento, como observa BELLOTTO (i991t
108), eqüivale à abertura de uma " potencialidadn. informacional infinitamente m.ais
amþln do que a eswita ra7ão funcional ðc sua gera.çã.o."

Podemos dizer que o valor primário de um manuscrito musical é utilitário,
prático, pois é basicamente ligado à função de suporte para a execução musical. É
interessante observar que, num certo sentido, essevalor primário dos manuscritos
musicais não tem, por assim dizegum prazo devigência - manuscritos musicais
são, em relação à atividade-fim para a qual foram produzidos, sempre documentos
correntes em potencial. Mas existem outras variáveis a serem consideradas. No
caso dos manuscritos musicais brasileiros, a imensa maioria dos documentos refere-
se à música sacra, e nesse caso estaremos lidando com umafunçã.oreligiosa, seja ela
liturgica ou paralirurgica (como no caso das festMdades religiosas de origem laica).
No caso das marchas e dobrados, tão comuns nas bandas de música, existem
funções cívicas,ligadas à vida das comunidades, que também têm importância na
produção e utilização dessa música e devem, portanto, ser levadas em conta pelo
arquivista na avaliação. Mas o fato é que, por processos compiexos, nos quais
diversas razões culturais, estéticas e inclusive materiais enconframce presentes, as
obras musicais caem em desuso e dão lugar a ourras, como já foi dito. É nesse
momento que manuscritos musicais deixam de ter um uso corrente - mas o seu
valor primário continua existindo, potencialmente.
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Se, como foi dito, o valor primário dos manuscritos musicais - no sentido
específico de suporte à atividade musical - nunca se perde, não têm um prazo de
vigência, por outro lado, praticamente não há manuscrito musical que possa ser
considerado sem valor histórico ou informativo, de maneira que, pela simples
unicidade, quase todo manuscrito musical possui um valor permanente, não
importando aí o valor estético da obra, a idade do documento, a qualidade do
mabalho do copista, etc. O qtalor seørndino de manuscritos musicais é, em primeiro
lugar, o de pesquisa musicológica, atividade que pode erplorar toda a potencialidade
informacional da documentação e retorná-la para a comunidade, sob formas
diversas como produção teórica, execução musical, etc. Aqui, a execução musical
toma um caráter de valor secundário e, nesse caso, estamos lidando com uma
linha muito tênue que separa a execução musical da pesquisa musicológica. Não
se trata somente de utilizar os manuscritos para o fim com que foram criados -
simplesmente tocar a música que registram - mas de fazer sua re-leitura em um
outro contexto e com uma nova função. A utilização artística da música sacra, por
exemplo, que pode variar entre a chamada interþretaçao d.e, época e a simples re-
interpretação de repertório musical de valor histórico, coexiste com ouffas
possibilidades de produção acadêmica como a edição musicológica, investþções
na área de história da música, etc.

s. ARQUTVO OU FLTNDO ARQUTVISTICO
É no percurso do ciclo vital dos documentos que se dá o processo de

acumulacão característico dos arquivos, cujo resultado ê,ofimÅo arquivßtico.Heloísa
BELLOTIO ( 1991), a partir do confronto de várias definições, afirma que a nogo
de fundo está ligada à própria instituição ou pessoa que gerou os documenros e
que o fator norteador para a constituição de um fundo é a ongem do documento.
Por isso a preocupacão com uma utilização interconceitual, pois a acumulação,
enquanto conceito arquivístico, inclui a nocão de uma organicídade intema do
conjunto documental, de maneira que aquilo que o documento representa no
momento de sua criação, arazáopela qual foi criado, sua função na entidade e na
atividade a que se 1þ estão expressos no próprio processo de acumulação. Assim,
"os documentos þeTtencentes a um d.eterminado fundo guardam relações orgilnicas entre
si, cotutituindo uma unida.de, distinta (...), nno þodendn seru comþonentes serem seþaradns
de modo a constituir outros gruÞamentos alnatoriamente" (BELLOTTO, I99It 80-81).

O princÍpio deresþeito aos fundos arquivístícos constitui um dos pilares da
arquivologia, consistindo fundamentalmente em deixar agrupados os arquivos
provenientes de uma pessoa física ou jurídica, respeitando a ordem estrita em que
os documentos vieram, sem misturá-los a outros documentos, de orþm diferente.
A partir dele, pode+e compreender melhor a definição de arquivo þetmanente
proposta por Schellenberg,

"os documentos dc quaþuer irstituiçao píùlica ou þn ad^ø que løjam sido
considcrados dn, valor, merecendo þreservaçõ,o þermønente paraffur dcreþrência
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ou dÊ, Þesquisa e quehajarn sido d.epositados ou seLecionados para dcpósito, num
arquivo de atstódiø þermønente. As característícas essenciais dos arquivos
rel.a,cionam-se, þois, com a,s razõa pel.øs quais qtieram a uistir e com as razões
pelns quais foram þreservados." (SCHELLENBERG , 1974: 19)

Embora a definição acima mencione apenas os documentos provenientes
de instituições, à maneira nadicional, os arquivos pessoais também podem ser
considerados de valor permanente. No caso da música, podemos citar dois
exemplos: o Fundo Glenn Gould, na Biblioteca Nacional do Canada (cf.
BARRTAULT &JEAN , t996) e o Acervo Curt Lange, na universidade Federal
de Minas Gerais (TUGNY, 2002). Sao fundos documentais de proveniência
definida, cujos documentos - de tipologia bastante variada - foram produzidos
ou acumulados pelos seus titulares, em função das atividades que exerceram.

6. col-Ec, Ão
Diferentemente, o conceito de coleção referere a uma reunião intencional,

factícia, consciente, de documentos de origens diversas, com o fim explícito de
reuni-los, sem a observância do princípio de respeito aos fundos, sem a preservação,
portanto, das relações orgânicas que cada documento teve com o fundo no qual
se originou. Por uma característica intrínseca de seus documentos, a organicidade,
um arquivo não é uma coleção, ou seja, não é um simples conjunto de documentos
reunidos sob um determinado critério científico ou artístico.

O que diferencia, por exemplo, umabiblioteca de um arquivo é justamente
o fato de que a biblioteca abriga coleções cujos elementos são reunidos artifici-
almente, selecionados para a aquisição segundo critérios arbirados, enquanto o
arquivo se constitui de elementos originários de um processo orgânico de produSo
e acumulação.3 O gesto de colecionar manuscritos musicais - que infelizmente
foi ddo como modelo de comportamento durante muito tempo, gerando uma
prática quevendo sendo denominadacolecionßmo - eqüivale a dispersar elementos
de um todo, peças retiradas de seu conjunto orgânico, eqüivale a fragmentar
arquivos. Este é um dos aspectos mais prejudiciais do colecionismo: seleciona-se
entre os documentos de um determinado fundo aqueles documentos que tem
valor segundo os critérios do colecionador, que serão preservados na coleção,
mas ao mesmo tempo descarta-se o que está fora destes critérios, contribuindo
para a dispersão ou desnuição do acervo.a

O arquivista francês Michel DUCHEIN (1986), ao criticar os sistemas
ideológicos de classificação desenvolvidos pelos arquivistas do princípio do século

3 Daí uma grande diferença: se as bibliotecas são comumente organizadas através de s¡stemas gerais de
classificaçáo do conhec¡mento (Dewey, CDU, etc.), isso seria impensável para o tratamento de arquivos, pois
a sua organização será melhor e mais út¡l quando realizada a partir da história da inst¡tuição ou da biografia
do indivíduo. Existem, entretanto, exceçóes em que uma classificaçáo abstrata pode ajudar.

4 A palavra acervo, utilizada em arquivologia para referir-se à totalidade dos documentos custodiados por uma
instituição (cf. ARQUIVO NACIONAL, 1996: 25), é, pode-se dizer, um termo neutro, gue ora aparece desig-
nando arquivos, ora designando coleções, ao sabor do jogo interconceitual. Contrariamente, é importante
observar a precisão com que os conceitos de arquivo e coleção são empregados na arquivologia. Essa
precisão reflete-se, sobretudo, no tratamento técnico.
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XIX (que, segundo ele, não observavam a proveniência dos documentos, isto é,
retiravam os documentos de seus conjuntos originais sem a consciência de que
estavâm rompendo as relações orgânicas) fez uma analogia entre estes e os uabalhos
arqueológicos que não tiveram a preocupação de respeitar o contexto das
descobertas, tratando-as como peças de coleção, tal como no caso dos
monumentos e objetos enconrrados nas escavacões no Egito. Elio LODOLINI,
também utilizando a arqueologia como referência, diz o seguinte:

"TIæ indiuidual. documents can tell w very little - if not even deceiue
us - while, once the fonds which original\ connected the document is
reconstn¿cted, from tlæm we get, a perfect and complzte view of tlæ worl.d., þenod,
events, to wlliclL the, documents are bowÅ. Exactly tl'¿e, same hnppens in thB
arclweolngicalfiel.d., as, for instonce, ín th.e, case of rnarry stones casually found or
remoc)ed from tlæir þl.a.ce. Th.ey a:re notlung other thnn stones, with" very Little
interest or value. But, if tlæsestones arelzft, whnre thel onglnally were, or if tlæir
onglnal. þosition canbe reconstructed, we do not. arLJ moreh.aue aheap of stones
but tlæ foundntioru of a templc,, øren&, or town. The stones þrovides tn with.
direct ønd immediate evid.ence of a ciqtilization, te\ls us of tlæir hisrory, and euoke
th"e organiTation and Life of a þoþulation." (LODOLINI, 1989 apud
MACNEIL, 199 6, 244.245).5

7. ARRANJO
Compreendidos os conceitos expostos até agora, pode-se então entender

o conceito arquivÍstico de arranjo: uma operação ao mesmo tempo física e
intelectual, eüê consiste no estabelecimento de uma disposição física dos
manuscritos musicais segundo uma ordem sistematicamente desenhada, quevenha
a refletir o processo de sua acumulação (levando em conta dados essenciais como
aþroveniênciado acervo e a história do organismo ou indivÍduo que o acumulou)
ou, quando isso não é possível, uma ordem lógica apropriada. Se ha uma ordem
original que faça sentido, ela deve ser, na medida do possível, preservada. Nos
casos em que se lida com manuscritos de origens diferentes, a principal orientacão
é não misturá-los, não dispersar documentos de uma mesma origem (isto é, um
indivíduo ou instituição), por que isso tornaria impossível distingui-los de acordo
com a sua þroveniência.

Neste sentido, é importante observar a diferença radical que existe entre
o tratamento técnico de uma coleção de manuscritos musicais e de um arquivo de
uma instituição musical (que contém inclusive outros documentos além dos

5 "Os documenfos rso/ados po dem nos falar muito pouco - senão até mesrno nos enga nar - enquanto que, uma
vez que o lundo que originalmente conectou os documentos seja reconstruído, a partir dele nós obtemos uma
visão perleita e completa do mundo, do período, dos eventos em funçáo dos guais os documentos esfão
l¡gados. Exatamente o mesmo acontece no campo arqueológico, como, por exemplo, no caso de mu¡tas
pedras casualmente encontradas ou removidas do seu lugar. Elas não são nada mais que pedras, com mu¡to
pouco interesse ou valor Mas, se estas pedras permanecem onde estavam originalmente ou se sua poslçáo
original pode ser reconstruída, não temos ma¡s um monte de pedras, mas sim asfundações de um templo, de
uma arena ou cidade. As pedras nos fornecem evidências diretas e imediatas de uma civilizaçáo, nos talam
de sua história e evocam a organização e a vida de uma populaçâo." (l'raduçáo nossa).
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manuscritos musicais). No primeiro caso, não há acumulação, mas sim reunião
factícia, arbinária, seletiva. No segundo, há uma relação orgânica - histórica, por
assim dizer - enrre os documentos, que se reflete inclusive na sua disposição
física, de maneira que cada fundo arquivístico terá uma disposição física única,
própria, fruto da sua própria história, do processo de produção, recepcão e
acumulação dos documentos.

8. DESCRIC, AO
fusim chegamos, finalmente, à atividade de descnçøo, que depende

profundamente dos conceitos acima delineados. O uabalho de descrição consiste
na elaboração de uma representação cuidadosa das unidades documentais de um
acervo, por meio da extração, análise e organização de toda informação que sirva
para identificá-las, assim como para identificar o acervo como um todo,
explicitando o seu conteúdo e o contexto em que foi produzido/acumulado. É o
processo de regisrrar os diversos elementos informacionais que permitirão um
controle eficiente dos documentos que constituem o acervo e, ao mesmo tempo,
a sua plena acessibilidade e o intercâmbio de informação sobre eles. Permitirão
também ao pesquisador um conhecimento prévio das fontes, de modo que possa
localizar com precisão documento necessário antes mesmo devisitar pessoalmente
o arquivo.

A descrição é um rrabalho lento e bastante complexo, que destina-se a
quem busca os c)alores secund.drios do documento, difundindo o conteúdo dos
arquivos através dos chamados irutrømentos de, þesquisa ou i¡rtrumentos debwca.
Existem, desde meados do sécuio vinte, iniciativas de âmbito internacional que
buscam uma padronização de terminologias e procedimentos, seja no tratamento
de documentos arquivísticos em geral - como aNormøgualintenøcíonaldzdescnçao
arquivística, ISAD(G) adotada pelo Conselho Internacional de fuquivos - e
também norrnas intemacionais especÍficas para a descrição de manuscritos musicais
- como as Røles for catalog¡ng music mantuuiþts, pubiicadas pela International
Associationof MwicLibra:ries (GÖllNpR, 1975), e as Normøs internacionales þara
la catalogación de fuentes musicale,s históncas, versão espanhola das normas do
Répertoire Internationale, dcs Soørces Mwicales (RISM, L99 6).

Pode-se dizeE de maneira sintética, que as nornas descritivas existem numa
gradação desde a mais ampla, englobando todo um arquivo, aré as descricões
unitárias, que aplicam-se a cada documento de um fundo. fusim como as normas
descritivas, existem instrumentos desde os busca mais amplos e gerais, englobando
todo um arquivo, até os mais específicos, que aplicam-se a cada unidade documental
ou mesmo a um único documento. O quadro L traz uma síntese comparativa
entre o tipos rradicionais de instrumentos de busca.
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Todos os documentos de um fundo,
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de arranio do fundo.
Inventário su-
mário: desc¡eve
séries de docu-
mertos
Tôdos os documentos de um fundo,
sem seleção, descritos segundo uma
ordem temática, onomástica,
cronológica, etc.
Catálogo sumá-
rio: descreve
séries de docu-
mertos
Os documentos de diversos fundos
sobre um tema especifico,
(selecionados, portanto).
Listagens de nomes de pessoas
presentes nos documentos por
numeraçäo, códþ, ordem onomástica,
etc.
Parte de outro
instrumento de
buscar referere aos
verbetes p¡eserìtes
no instrumento

Edição faceimilar de documenro muito
consultado.

Finalidade / Público,alvo
Mais amplo e geral, descreve todo um
arquivo, sendo voltado para o püblico
em geral, não-especializado.

Descreve o fundo (ou os fundos) de um
arquivo como um todo, de maneira
que o pesquisador possa saber da
existência de um documento antes de
visitar pessoalmerìte o arquivo. Tratâ+e
de instrumento de um certo grau de
especialização.
Descreve o fundo (ou os fundos) de um
arquivo como um todo, de maneira
que o pesquisador possa saber da
existência de um documento antes de
visitar pessoalmente o arquivo. Trata.
se, þalmente, de instrumento de um
certo grau de especialização.

Referem*e a vários fundos de diversos
arquivos, com alto grau de
especializacão.
Tämbém referem*e a um ou mais
fundos de um ou mais arquivos, com
alto grau de especialização.

Refereae a uma unidade documental,
instrumento altamente especializado.

Tipo
GUTAS

INVENTARIOS

CATALOGOS

REPERTORIOS

iNDICES

EDICÃO DE
FONTES

ANAIS

Quadro 1. Quadro Comparativo entre Instrumentos de Busca. Fonte:
BELLOTTO, L99L: 108-140.

Embora estes instrumentos de busca aadicionais sejam extremamente úteis
e continuem a ocupar um lugar de excelência no plano dos serviços que as
instituições custodiadoras podem oferecer, o fato é que as tecnologias digitais
vem ffazendo a possibilidade de rrabalho com bancos de dados, insrrumentos
que tem uma maleabilidade incomparável aos tradicionais instmmentos impressos.

Contudo, a questão da padronização dos elementos descritivos é um
problema em qualquer meio, e sobretudo no meio digital, devido à possibilidade
de intercâmbio de dados entre as bases. Neste sentido, o mencionado RISM parece
ser uma das mais importantes iniciativas de padronizaçáo descritiva, pois trata.se
de um projeto de âmbito internacional que reúne em uma base de dados
informações reladvas a 200.000 obras de mais de oito mil compositores, de acervos
de diversos países (dados de 1997, segundo DO\üNIE ,7003:3i8).6

6 No original:"The RISM database is one of the oldest and most ambicious of all MIR sysfems (...) Originaily
conceived in the late 7940s as an attempt to catalog more than 1.5 million works, the RISM developers were
quick to realize the need ol information 1...1 Now in iß louth edition, the database contains bibtiograph¡c records
for more than 200.000 compos¡tions by more than 8.000 conposers (RISM, 1997)" (DOWNIE, 2OOg: 317€1 8)
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9. A DEFINIC, ÃO COLETIVA DE POLÍTCAS
DE DESCRIC, ÃO DOCUMENTAL

Como podemos observar em encontros recentes na área de musicologia,
diversos agentes e pesquisadores estão atentos à necessidade de uma padronização
de procedimentos por parte dos acervos, principalmente diante da possibilidade
de uma interligação em rede em cenffos de pesquisa. A definição coletiva de
políticas de descrição documental é uma necessidade que vem se consolidando
como prioridade na musicologia brasileira (como atesta a própria existência deste
colóquio) e deve ser objeto de um empreendimento específico. Neste sentido,
gostaria de me reportar ao artigo de José Maria NEVES ( 1998) intidado Arqøivos
de Manuscritos Brasileiros: breqte þanorama. Recuþeraçao e ÞroÞostls Þl.ra. uma
sistematiTa@oløtino-amencana.Neste trabalho, apresentado no I Simpósio Latino
Americano de Musicologia, em janeiro de 1997, NEVES faz um histórico das
iniciativas de padronizaçáo descritiva, remonhndo ao Primeiro Grupo Regional
de Estudo da Musicologia Histórica na América Latina (Lima, 6-i1 de setembro
de 1982) e ao II Festival Latino-Americano de Arte e Culrura (Brasília, 4-L3 de
agosto de 1989), apresentado ainda as propostas resultantes em anexo ao artigo.

Às iniciativas anteriores, citadas porJosé Maria Neves, podemos somar as

Conclusões do III Simpósio Latino-Americano de Musicologia (Curitiba,Z4 de
janeiro de 1999), que mencionam especificamente a questão:

" 11,. E imþortante a caractenzaçao e a þadroniTaçao terminológ1ca dos
el.ementos efiú.teria,is mrcicais com os quais se dcpara o pæqußadnr. Nesse senrido,
é. imþortante também observar a distinção enue fundo arquívístíco e cole6o,
Þara. quese possa determinar corvcíentemente os þrocedimentos mais adequados
a cad.a caso, dc, acordo com d.s no,ma; arquivísticøs internacionais e com a.s

necessídndps e esþecificidades de cadn a"cervo e dp cadaregpõ.o."

Obviamente, o RISM é uma referência obrigatória nessa discussão e pode
ajudar a resolver muitos problemas de padronizaçáo de elementos descritivos.T
Gostaria de conmibuir para o debate comentando algumas vantagens e limitações
do RISM, de acordo com nossa experiência. Embora exista um grande número
de campos, Kurt DORFMÜLLER (RISM, 1996' 24) propôs como campos
mínimos obrigatórios para os catalogadores do RISM:

1) Nome do autor normalizado;
2) Titulo uniforme e forma musical;
3) Titulo próprio;
4) Manuscrito (autógrafo, se for o caso) ou impresso;
5) Designação do tipo de documento (partitura, reduSo, liwo de coro, etc.)
6) Extensão do material;
7) Incipit(s) musical(ais);
8) Nome da biblioteca ou arquivo, cidade e país;
9) Assinatura.

7 Discuti detalhadamente cada um dos 94 elementos descritivos que compõem o RISM-Espanha na já menci-
onada dissertaçáo de Mestrado (COTTA, 2000), à qual remetemos o leitor interessado em conhecer mais
det¡damente tais elementos. Aqui discutiremos brevemente apenas alguns deles.
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Este número mínimo de campos pode ser satisfatório em alguns casos,
mas é importante verificar que outros campos RISM tem especial interesse. Os
campos RISM500 - Coleções: relação de conteúdo e RISM510 - Obra Individual'
identificação da coleção, por exemplo, são muito úteis para lidar com o problema
dos chamadosmarutscrítos coletivos, documentos que regisrram mais de uma obra
(ou, na terminologia que vimos adotando, mais de uma unidade musical), caso
muito comum.

Três campos que merecem atenção, sobrerudo no caso de um trabalho
interdisciplinar atento às conrribuições da arquivologia, são os campos RISM912
- Proveniência: Pessoa, RiSM914 - Proveniência: Instituição, lugar e RISM915
- Proveniência: Instituição, nome. Estes campos permitirão o registro da proveni-
ência dos manuscritos - no sentido arquivístico -, ainda que eles se enconrrem
custodiados por ouüa instituição.

Dependendo do grau de detalhamento com que se queira (ou se possa)
empreender o trabalho de descrição, outros campos RISM serão bastante
adequados, como é o caso de RISM480 - Dedicatória, RISM972 - Informações
de fontes secundárias, RISM760 - Marcas d'água e RISM962 - Outras
informações da fonte. No caso das marcas d'água, o RISM Espanha recomenda
uma ficha à parte para que se faça o decalque da figura da marca d'água com papel
manteiga, tomando outros elementos informativos que permitam identificar o
mais precisamente possível o dpo de papel ao confrontá-lo com catálogos. O campo
RISM962 é utilíssimo, pois nele registramte informações do tipo textual que
existam na fonte e não se encaixem nos outros campos, como os escólios, anotações,
correções, etc. Este tipo de informação costuma ser de grande interesse para a
pesquisa.

O campo RISM140 - Forma musical normalizada é um campo muito
impoftante para que se possa distinguir entre as maneiras locais e particulares de
denominar certas formas e a forma padrão (como, por exemplo, as "Matinas de
Sexta-feira Santa", que são, litúrgicamente, Matinas de Sabado Santo). Ocorre
que as formas normalizadas contempiadas pelo RISM ainda não trazem muitas
formas importantes para a descrição de manuscritos brasileiros, tais como dobrados
e modinhas, assim como funções religiosas particularmente comuns no Brasil,
comoTiezenas, Novenas, etc. O RISM Espanha apresenta alguns acréscimos que
podem auxiliar, mas a discussão sobre como classificar e nomear certas funções
merece especial atenção. Certos casos, como as Novenas e similares, representam
um desafio, pois muitasvezes tratace não de uma, mas devárias diferentes unidades
musicais reunidas em um manuscrito coletivo (não raramente homogêneo,
produzido porum único copista) para compor a música de determinada cerimônia.
A utiiização de um campo RISMi4O no Brasil implica em uma discussão coletiva
para a padronização de formas e funções, caso contrário, estaremos resrritos a
um leque de opções que não atende a todas as nossas necessidades.

Embora os elementos descritivos do NSM apresentem um gmu de detalhe
impressionante, por outro lado, falta neles um lugar para designar a localidade
onde o manuscrito foi produzido - que não é necessariamente a mesma localidade
da instiruição de que provém (RISM914). Ourra limitação que observamos é a
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falta de um campo do tipo comentário para indicar se a autoria é certa, se é
duvidosa, se é anibuída - situações freqüentes no processo descritivo.

No campo RISM 720 - Relação de vozes e instrumentos - é visível a
necessidade de discutir qual seria a melhor ordem das partes, por exemplo, enfre
as três possibilidades abaixo: a) Coro - cordas - madeiras - metais - baixo
(recomendada pelo RISM); b) Coro - madeiras - metais - cordas - baixo ou
ainda c) Madeiras - metais - coro - cordas - baixo. Mas o mais importante é o
fato de que o RISM não oferece, em sua tabela de abreviaturas de nomes de
instrumentos, uma padronização para instrumentos mais antigos, mas muito
comuns nos manuscritos brasileiros, tais como oficieide, saxhorns e pistons, entre
outros. Mais complicada é a discussão que se deve fazer sobre a nomenclatura de
insrrumentos poucos utilizados, mas existentes, como "figie", "bugle", "genis",
etc.

Um problema particular refere*e às normas para montagem de incipirs
utilizados pelo RISM. Tiata-se de incipits especificamente desenhados para a base
de dados do RISM, que nem sempre atendem as necessidades de descrição que
temos no Brasil. Em primeiro luga¡ o NSM trabalha apenas com incipits melódicos,
com a recomendação de se tomar a linha mais aguda. Ocorre que a elaboração de
inciþits com todas as vozes do coro e com alguns do insrrumentos parece mais
precisa para a comparação de obras e, além disso, deve-se buscar o motivo ou
tema udlizado na composição e não a linha mais aguda. Este é um assunto
complexo e não pretende-se aqui exauri-lo, mas apenas apontar alguns pro-
blemas.

Finalmente, é importante dizer que do início de nosso contato com o
RISM (L997) até o presente momento, muitas coisas mudaram, assim como
mudou nossa postura em reiação ao RISM, sobretudo nos últimos três anos.
Havia antes um grande entusiasmo com o projeto, que representava uma certa
possibilidade de integação mundial, digamos, o "lado bom" da globalização. Mas,
é preciso dizer, naquela época o RISM era um banco de dados de acesso público
e gratuito, via'WW'!Ø. Infelizmente, desde julho de 2000 o RISM toÍnou-se um
empreendimento de caráter exclusivamente comercial e o acesso à base RISM é
restrito, isto é, é pago (e caríssimo, impraticável para pesquisadores do terceiro
mundo). Isso representa uma mudança radical em termos políticos, que deve-se
levar em conta nas discussões acerca das polÍticas coletivas de descri$o documental
no Brasil. Diante deste quadro, tornace extremamente importante pensar em uma
alternativa para a integração de informações relativas aos acervos musicais
brasileiros, talvez até mesmo discutir o interesse e a viabilidade de se construir
coletivamente aþ como um Repertório Brasileiro de Fontes Musicais.

10. RECUPERAçAO
Porém, é preciso reconhecer que o RISM continua a ser, além de uma

base de dados sem similares, um conjunto de normas internacionais
importantíssimo e um excelente padrão para faciiitar a recupemção da informação
- e aqui utilizamos o termo reatþera@o tal como cunhado por Calvin Mooers em
t95l (informationretrieqtal, no original inglês), para designar o acesso à informação
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em sistemas de comunicação.8 A recuperação de informação musical tem se
constituído como um campo específico de conhecimento, mundialmente
conhecido pela sigla MIR - mtuicinformøtíonretrieval, que já foi objeto de alguns
eventos de âmbito internacional.

Existe uma oufra forma de empregar a palawa recuperacão, como nos
mostra Rogério BUDAZS, em seu artigo Rectrþuação einterÞretaØo dcntwicaseaiø:r
no Brasil (1500-1850)l

"Recuperar, þara vá,rios lexicógrafos, implica recobrar, adquirir
novamente, reconquístar, restaur&t. O termo indíca uma volta a condiçõr-s
antenoræ que se encontram modificadøs ou perdidns. Reuþerar, em nnnicolagia,
implica também ødrnitir umlimite. A pl,ena recuþerafio dø mtkica enuolueria
nã.0 aþenas a restøwação de partitwas isoladas, mas a reconstituiçao fieI dø.

técnica interÞretativa e dn contøtto social e þrofissional. que ø gerou. Isto não é

þossûtel, não é, necessário e nem é d.esejdvel. A fideltdadn absoluta fica assim
comþrometidn. Aquelc que reanþera a nvßica do passado reconlæce isto..."
(BUDAZS, 1998' 55)

No jogo interconceitual, freqüentemente utilizamos em musicologia o
termo recuperar de forma sem dúvida muito diferente daquele conceito em ciência
da informação. Mas, curiosamente, no ciclo vital dos manuscritos de música,
descrição e edição coincidem: a primeira permite a recuperação (no sentido de
,eu¡eua\)da infonna$o, dovalorrå.,rrrdário, leva ao manuscrito musical, tomando
a edição possível; esta, por sua vez, coincide com a recuperação neste sentido
musicológico, pois a partir do documento irá, virn-ralmente, devolver ao manuscrito
musical seuvalor primário, trazê-lo novamente ao estado de uso funcional. É como
se o ciclo vital retornasse ao ponto inicial, em espiral.

Figura 2. A recuperação e o ciclo vital dos documentos.

Recolhimento

l--t-¡¡r--¡-r-t

Recuperação

8 Segundo nnnÚ-lO, 1994: BS.

Fase eorrente

Docurnento em uso
constante pela institui$o

ou pessoa que os produziu
ou recebeu

valor primário

Fase permanente

Documento preservado
em caráter definitivo,

sob custódia permanente,
para fins probatórios ou

infornativos

valor secundário
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É claro que o documento estará depositado em caráter permanente, não
será utilizado, como antes, para a execucão da música, mas sim estará disponível
como fonte de informação. É anavés da recuperação das informações descritivas
que se pode chegar a ele e empreender o rabalho de edição; e é arravés da ediçao
que podemos recuperar, neste sentido de ad4uinr noc)d,mente, a música que ficou
regisrada desde muito em sua superfície.

Descrição - e juntamente com ela todos os processos que a antecedem -
e edição de fontes musicais manuscritas se inter-relacionam também de outras
formas. A consulta às fontes é condição indispensável para o editor, pois sem o
acesso a elas ele poderá incorrer em erros de dificil reparação ou perderá muito
tempo para, através da análise e ourros recursos, resolver o que poderia ser
solucionado com uma passada de olhos. Portanto, a acessibilidade das fontes é

fundamental para o rrabalho do editor, e a descrição, por sua vez, é um dos
elementos mais importantes para a garantia dessa acessibilidade. Da mesma forma,
a indicação das fontes é um dos pilares da consuução editorial. Adiantaria publicar
alguma obra antiga a partir do nada, construir sua edição sobre nenhum alicercel
O problema que Francisco Curt Lange enfrentou durante muitos anos foi
exatamente o de convencer a opinião pública de que as obras que ele vinha
apresentando como originárias das Minas Gerais setecentistas não eram fruto de
sua imaginação ou criatividade, mas essa problemática só foi de fato resolvida
quando os manuscritos saÍram da condição de coleção privada para a de patrimônio
púbiico, acessível, na medida em que qualquer pesquisador pode dirimir suas
eventuais duvidas acessando os documentos. Em que pese uma nadição contrária,
essa é uma prática que deve ser estimulada, sobretudo na formação de novos
pesquisadores e editores. Relembrando mais umavezJosé Maria Neves, no aftigo
mencionado ressalta ele quet

"O exa.me da Literatura brasil.eira reløtic)a à história da m{tsica
þraticamente nõ"o remete o lzitor/estudnnte/pesquisador Òs fontes documentais,
sejam elas Literdrias, sejam musicais. E quando o fa7em, essa remissã.0 é
excessiuamente Ligeira (...) Se o þanorama d.e nossa histonografia mtnical fosse
oLltro, certamente tenamos informaçã.0 minimamente correto, e comþIeta sobre a
quantidødß e a qualidøde dos arquivos mtnicais brasibiros,. que podcnam ser

melhor þreservados. " (NEVES,, I99 8 :I37- 13 8).

Para terminar, gostaria de ressaltar que a solução de muitos dos problemas
pertinentes à descrição e à ediçao passam necessariamente, como se vê, pela
discussão coletiva. O I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical
revela-se como uma oportunidade muito especial para iniciar uma discussão
permanente sobre os problemas envolvidos nestas atividades, aþns dos quais
procuramos aqui apresentar.

Assim, apresentamos aos colegas a Lista - Acerqtos Musicais Brasileiros
(L-AMB), uma lista de discussão de discussão moderada, inicialmente restrita aos
participantes deste colóquio (que desde já estão convidados a participar), mas
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que deverá ser fuftrramente aberta à participação de toda a comunidade.e A lisa
destinarse-á exclusivamente à discussão de tópicos relativos ao tratamento de
acervos musicais brasileiros, tais como: divulgação de eventos relacionados ao
tema, discussão de técnicas de tratamento de acervos, abordagens teóricas do
tratamento de acervos, organologia aplicada ao tratamento de acervos,
padronização de elementos descritivos, técnicas de conservação de documentos
(no sentido amplo), técnicas de reprodução e divulgação de documentos,
elaboração de instrumentos de busca, problemas relativos à construção de bases
de dados, identificaSo de autores e obras, esnrdo de gêneros e formas, informações
sobre acervos, informações biográficas sobre músicos, copistas, compositores,
etc. Esperamos que a L-AlrdB venha a se tornar um instrumento útil para o
intercâmbio de informa$o entre os membros de nossa comunidade, contribuindo
para o estabelecimento de padrões descritivos e para uma maior eficácia na
recuperação de informação musical no Brasil.

9 Tal como ficou decido na Sessáo de Encerramento do I CBAEM, a L-AMB foi ele¡ta como meio para elabora-
ção e discussáo das Recomendaçóes a serem publicadas nestes Anais. A partir de 10 de novembro de 2008,
a lista passa a ser aberta à participaçao de toda a comunidade envolvida com o tratamento de acervos
musicais brasileiros. Para inscrever-se na L-AMB basta contatar por e-mail um de seus moderadores, pablo
Sotuyo Blanco (pstuyo@ufba.br) e André Guerra Cotta (andregc@ufmg.br), ou mandar um e-mail para
l_amb-subscribe@yahoogroups.com, em branco.
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O Sistema de Catalogação do
Acervo de Música de Vicosa-Mc*

ANAIS

,

Modesto Flavio C. FONSECA".

RESUMO, A localizaçao de manuscritos musicais na cidade de Viçosa QvfG), no início do ano de
2001, foi aþo inesperado e é mais um caso que conclama a a$o musicológica em diferentes aspectos.
Tramee de uma colego de música religiosa para a andga liturgia católica e repertório de Banda de
Música contendo marchas, dobrados, valsas e ounos. Devido à esagna$o do uso da música sacra,
ha pelo menos cinqüenta anos ou mais, à mudança da documenta$o para diferentes logradouros
e à e>çosi$o da mesma ao tempo e às más condições de conserva$o, os arquivos dos antigos mesues
de música deVicpsase enconravam emgrande desordem imposibilitando umavisão critica deseus
conteúdos. Perante æascondições, ficou estabelecidoaprimeiraa$o aserrealizada, queéaorganiza$o
e conseqüente catalogago destes arquivos. Há pouco mais de fiinta anos, foi lançado no Brasil o
primeiro cacilogo de obras a partir de manuscritos musicais. Outros surgiram e hoje lerantamos uma
ques6o: seriam estes sistemas de catalogago adequados ao material de Vicpsa? A partir desta
premissa, buscamos desenvolver uma sistemática para catalogação musical, que torne o caÉlogo
temático um insmrmento de alta precisão ao descrever os conjuntos de partes manuscritas de um
acervo musical. Fste texto tem como base a disserta$o de mesrado C-aailøgoTønøtico deMørwsct'ttos
lvlusiæisparaSxrnørwaSernonabîøeQtølranøønArquiwsdeViçosaM3),realizada na Univenidade
Federal do Rio de Janeiro (LINI-RIO), sob orientago do Prof. Dr. Carlos Alberto Figueiredo.

1. MANUSCRITOS MUSICAIS
EM VIçOSA: BREVE HISTÓRICO

O municÍpio de Viçosa está localizado na região da Zona da Mata mineira
e foi caminho de bandeirantes paulisas, no final do século XVII, quando rentavam
chegar ao rio Tripuí, que hoje corta a cidade de Ouro Preto. Em 1800, o Pe.
Francisco José da Silva obtém provisão episcopal para erigir uma ermida, sob a
invocação de Santa Rita (BARBOSA, 1995:368) e, em 1832, o Curato de Santa
Rita doTurvo é elevado à categoria de Paróquia (PAI.JIAGO, 1990, 82).

Os manuscritos musicais mais antigos assinados por músicos vicosenses
são, até o momento, aqueles produzidos no ano de 1883 por Randolpho Sant'Anna,
membro de uma das primeiras famílias de músicos (familia Sant'Anna) ao lado dos
Jacob. Há uma fotografia de 1888, na qual enconrram-se reunidos membros de
ambos os clãs, formando, provavelmente, a primeira banda de música em Viçosa.

Os resultados da pesquisa, até o momento, indicam serem estes músicos
responsáveis pela cópia de significativas obras utilizadas na época, porém, ainda
não é possivel afirmar sobre uma atuação destes como compositores,
principalmente de música sacra. O acervo deViçosa possui cerca de quatrocentos
títulos, sendo a metade música para a liturgia católica e a outra metade constitui
repertório para banda, além de música de salão. Denrre as obras sacras existem
Ladainhas, Antífonas, Missas, Credos, Tè Deum, ofícios e Moreros para Semana
Santa, Novenas e Hinos diversos. O repertório de banda de música possui

* Este telito foi elaborado durante a realização da dissertação de mestrado, não correspondendo à totalidade
dos resultados obtidos ao final da pesquisa. Cf.: FONSECA, Modesto Flávio Chagas. Catálogo Temático de
Manuscr¡tos Musicais para a Semana Santa e Quaresma em Arquivos de Viçosa (Mô). Dissertiçäo (Mestrado)

Universidade Federal do Estado do Rio de Jane¡ro, Centro de Letras e Àrtes. R¡o ¿e Janeiio, e'oo¿.**Orquestra Filarmônica do Espírito Santo.
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Dobrados diversos, Valsas, Marchas, Quadrilhas, Polcas, Scottich, trechos de
óperas e aþma música popular. Cópias provenientes de outras localidades como
Ouro Prero, Sabará e SaoJoão Del Rei, foram localizadas denre as manufaturadas
em Viçosa, sendo uma delas a partirura de uma la.dø.inh.o.breve þara qua:rtasJeiras,

um autógïafo do Pe. José Maria Xavier de Sao João Del Rei.l
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram selecionados apenas

manuscritos que contêm música para a Semana Santa.

2. CATALOGO TEMÁTICO
Denrro dos conceitos da arquivologia, catálogo é um instrumento de

busca2 que tem o objetivo de " dzscteorer um fundo a:rquivístico em sucL totalidade (sem

sel.e.çã,o de documentos) segundo uma. ord.em temdtica, onomdstica, uonológ1ca., etc" tal
como observa COTTA (2000, 94).

O catálogo temático é o instrumento de busca que entendemos ser o mais
adequado ao propósito de organiza$o do acervo de música de Viçosa, que é formado
pordiferentes arquivos musicais.André COTTA(2000:95) esclarecequeaexpressão
catalago temánco, utilizada no meio musicológico, possui influência da obra do
ausrríaco Ludwþvon Köchel, editada em 1862, com o título Chronologisclvterøaschzs
Verzeichnß samt\iclwr TonwerkeWol.fgang '\mø.dÊus Mozør* (COTTA, 2000: 95).3

Ao nosso ver, a mais significativa característica do catálogo temático dentro
da musicologia, é a presença do incipit musical, o que dá o real sentido de um
catáiogo com temas musicais. André Cotta pondera, após uma análise do perfil
da expressã,o cató.Logo temático, "id tradicionalmente utilizada na musicologla"
(COTTA, 20001 95), que não se trata realmente de um cata\ogo, e sim de um
reþertóno. O catálogo em questão estaria se referindo a uma "unid.a.de. de descnçao

absuata que seria a totalidødp. dn obra do compositor, relø.cionando obra þor obra, com
referência àsfontes documentais e as publicações" e não a uma unidade arquivística.

Como nosso objetivo não é a discussão de conceitos da arquivologia, nos
manteremos à margem, fazendo a opção de utilizar a expressão catalogo temá,tico já.

consolidada como uma tradição na musicologiabrasileira.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, tivemos, como base metodológica,

as Regras Þara a Catalogaçao deMawncrÍtos M¿aicøis da International Association of
MusicLibranes (IAML)e as normas do Reperrónolnternacional.d.eFontesMwicais
(RISM). Estas normas foram analisadas na dissertação de mesrrado de André
COTTA (2000), que também faz uma análise panorâmica dos catálogos de
manuscritos musicais publicados no Brasil.

Um catálogo temático também pode ser elaborado em um formato
digitalizado, como é o caso do banco de dados. Para a nossa pesquisa, realizada
dentro de um programa de pós-graduação, cujo cronograma a ser cumprido
estabelece o prazo de dois anos, entendemos que a utilização de um banco de
dados digitalizado, apresentado como produto final da pesquisa do mestrado,

1 Este manuscrito foi analisado por Aluízio Viegas a quem agradeço pelo ¡nteresse e boa vontade.
2 Outros instrumentos de busca: guia, inventário, lista, repertório, índice e edições de fontes COTTA (2000: 91)
3 "Relação cronológica e temática de todas as obras musicais de W. A. Mozart" (traduçáo nossa).
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não seria alcançado de forma satisfatória. Nossa opção foi pela realização de fichas
catalográficas contendo diversos campos informativos sobre os manuscritos
musicais, disponibilizadas na forma impressa.

O banco de dados digitalizado é, sem nenhuma dúvida, um grande recurso
tecnológico para um pesquisador e para a instituição detentora de um acervo.
Temos a pretensão de, fururamente, submeter todo o acervo de música deViçosa
a este sistema de informações. Percebo que o banco de dados digitalizado permite,
inclusive, montar a ficha catalográfica no formato com o qual decidimos rabalhar.
Ainda assim, não será trabalho em vão a nossa pesquisa, uma vez que as
informações por nós levantadas, poderão alimentar futuramente, os campos do
banco de dados digitalizado, restando apenas uma complementacão informativa
denrro das possibilidades que este último oferece.

José Maria NEVES (1998, 137-163), aravés da comunicação Arquivos de
ManuscritosMwicais Brasíleiros: Breq,te Panorâmica - Recuþerøçã"o e Proþostas þøra unø
sistematiTaçã.o Latíno-Amerícana proferida no I Simpósio LatinoAmericano de
Musicologpa, realizado em Curitiba, em 1999, informa sobre a realização de dois
eventos de significativa importância, com propostas metodológicas para a
elaboração de fichas de catalogação de manuscritos musicais. De acordo com o
autor, em 1982, na cidade de Lima, no Peru, foi realizado oPnmeuoGruþoReglonøl
de Estudo d.e, Musicología Histónca na Arnénca Intina e, como resultado deste
encontro, foi apresentada uma proposta de ficha de catalogação conciliada a outros
temas diretamente relacionados a este. Em Brasília, no ano de 1989, denrro do iI
Festivall-atino-Amencano de Arte e Culturaa se discutiu o tema SistemaNacíona| de
ArquivosMuicaß, sendo elaborado um documento contendo propostas quevisam
o desenvolvimento de procedimentos e critérios padronizados para o tratamento
da informação musical naAmérica l-atina.

Estes exemplos acima tornam evidente que a organização do conteúdo de
acervos musicais é uma condição básica de acesso para aqueles que pretendem
desenvolver pesquisas que requerem a consulta a fontes primárias. Percebe-se,
como já foi dito anteriormenre, uma preocupação em estabelecer padrões de
critérios e procedimentos, quevenham facilitar a relação entre acervos brasileiros
e de outros países.

Nesta linha de pensamento, os dois encontros relatados porJosé Maria
Neves, apontam caminhos e medidas para um pleno desenvolvimento da
musicologia histórica, além de apresentar uma proposta de ficha de catalogação
de manuscritos musicais, assim como o fazem O RISM e o LAML. Penso não
haver justificativas impedindo a tomada de decisões sobre um sisrema único a
vigorar nos acervos brasileiros e, se possível, em consonância com os de outros
paÍses. Temos boas propostas nacionais e internacionais de catalogação que servirão
de referência, considerando que o assunto já é discutido no Brasil de forma madura
e consciente como atestam as Conclruões do III Simpósio Latino.Americano d.e.

Mwicolog¡a,s e realizações de grande sucesso, como o projeto Acervo da Música

4 ll Festival Latino-Americano, realizado em Brasília de 4 a 13 de agosto de 1gg9.
5 Curitiba, Fundaçáo C-ultural de Curitiba, 2'l a24 de Janeiro de 1999.

I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical /2,?



ANAIS

Brasileira do Museu da Música de Mariana, que colocou em prática princípios
teóricos do campo da descrição e edição de manuscritos,lançando base para um
sistema de catalogação.

A descrição do fundo de um arquivo é elemento fundamental na
composição de um eficiente instrumento de busca, como é o catálogo.
Enconrramos no uabalho de André COTTA (2000) as Regrøs Þara a Descríçã'o

Mul.tinível.,u qrr. trazem orientações totalizadas em vinte e seis elementos de
descrição. Deste montante proposto pelas "regras", seis são considerados
essenciais, permitindo, inclusive, um intercâmbio de informação descritiva, sendo
recomendado que estejam sempre presentes em uma descrição arquivística:

1. Código de referência
2. Título
3. Data(s) de produção ou data(s) de acumulação dos documentos da

unidade de descrição
4. Dimensão da unidade de descrição
5. Nivel de descrição
6. Nome do produtor (ClA, 2001:3)

3. O CATÁLOGO TEMÁTICO
DO ACERVO DE MÚSICA DE VTCOSA

3.L. Código de identificação

3.1.L. Código de identificação do conjunto de manuscritos

Tomando por base estes princípios, passamos a elaborar o código de
referência, que é o primeiro elemento da chamad a Area dcidentificaçao estipulada
pelo ISAD(G) (2001' 8).7 Estas regras determinam que o código deva ser
constituído de elementos tais como: o código do país, o código do detentor e um
código específico de referência local, número de conmole ou outro identificador
único. De acordo com as regras, estes "trâ el.ementos deqtem esta.r Þîesentes Þare o

þr oþ ó sito dc, u o ca de inf ormaçao em níq¿ el. intemacional" .

Para a catalogação do acervo de manuscritos musicais de Viçosa, a
composição do código de identificação dos conjuntos de partes inicia com as

leras Br (Brasil), recomendado para possibilitar a realização de intercâmbio
internacional, como foi dito anteriormente. Após estas leüas, seguemce duas outras
que identificam a cidade que possui a custódia de todo o acervo de documentação.
Em nosso caso, são utilizadas as letrasVi como iniciais do nomeViçosa. Na terceira
parte do código, acrescentamos uma ou mais letas maiúsculas que se referem ao

6 "Norma internacional ISAD(G) que se baseia na técnica que se convencionou chamar de descriçáo multinível.
Basicamente, esta técnica consiste em diferenciar os níveis hierárquicos do fundo e as informaçóes pertinen-
tes a cada nível". COTTA (2000: 76).

7 ISAD(G) - General lnternat¡onal Standard Archival Description.
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tempo litúrgico das obras pesquisadas. Para este trabalho, escolhemos obras da
Semana Santa em cópias manuscritas, como foi dito anteriormente. Desta forma,
utilizamos as lerras SS, designando tal momento.

Separado por hÍfen, a seção subseqüente do código passa a especificar o
local de origem dos documentos, sendo utilizado uma ou mais lemas que sþificam
as iniciais de instituições ou pessoa física que foram anteriormente as responsáveis
pela documentação. Para a realização deste trabalho, estarão sendo utilizadas obras
musicais provenientes da lgreja Matriz de Santa Rita de Cássia e residência da Sra.
Maria da Conceição Casto, sendo elaborados os códigos ISR, para a primeira, e
MCC, para a segunda. Esta parte do código garanre o þnncíþio d,e,ræþeito aosfundns,
o que possibilita uma averiguação da história da documentação, assim como de
sua ordem interna quando recolhido.

Estabelecida a fonte, ou seja, a origem da documentação, acrescentamos
uma numeração composta de rrês dígitos, que identificará numericamente cada
obra referente a sua fonte. Desta forma, o código de referência se apresenta com
o seguinte formatot

Figura 1. Código do conjunto de manuscritos
BrViS$MCCOO1[C.IJn]

o conteúdo da figura 1 significa a obra 001 do arquivo musical
proveniente da residência da Sra. Maria da Conceição Casrro, obra classificada
para a Semana Santa tendo sido encontrada na cidade de Viçosa - Brasil. A obra
referente a este código é um conjunto de motetos para a Procissão de Passos,
composto de cópias de um único copista e produzidas em uma mesma época,
caracterizando um conjunto único, sendo este pormenor registrado no final do
código da seguinte forma: [CUn].

Dentre os catálogos de manuscritos musicais editados no Brasil,
observamos que, em apenas um, foi adotado um sistema de código semelhante
ao que elaboramos. Trata-se do catálogo O ciclo do ouro, o temþo e a mtuica do
banoco catóLico (BARBOSA, 1978). O código deste catálogo esrá dividido em dois
segmentos, sendo que o primeiro permite identificar o país, o Estado da União, a
cidade (em maiúsculas) e o arquivo de procedência do documento, nesra ordem,
obtendo-se a seqüência de letras, BRMGSjrb. O segundo segmenro remete ao
arquivo da Universidade. Isto é: PUCRJ, o número do filme, entre parênteses, os
números correspondentes aos fotogramas. O formato finaldo código fica assim
definido na figura 2'

Figura 2. Código do Catálogo da PUCRJ

BRMGSJTb

PUCRJ-0? (oz3o423s)

Este código se refere a um microfilme de um manuscrito musical,
proveniente da cidade mineira de Sao João Del Rei, sob cusródia da Orquesrra
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Ribeiro Bastos (rb). O sistema de código observado nos demais catálogos tem
uma solução mais simples, porém, não favorecem a noca de informação em nível
internacional, assim como não indicam a procedência do documento.

A proposta de ficha de catalogação do II FestiqtalLatino-Americano de Arte
e Cul.tura, realizado em BrasíIia em 1889, sugere a elaboração de um código de
catalogação, atualizado no caso de ter existido um anterior, constituído de uma
numeração crescente, por arquivo ou coleção. Ainda que seja uma proposta para
arquivos Latino-Americanos, buscando uma relação entre acervos, não há os
elementos indicativos de país e cidade ou instiruição de custódia da documentação
incorporados no código. Estas informações estão localizadas no primeiro bloco,
de um total de três, da ficha catalográfica proposta.s

No acervo de música de Viçosa, o código de cada obra servirá, também,
para que o pesquisador localize, em uma pasta, a obra que deseja consultar. Isto
será possível, porque cada pasta terá, em sua lateral, uma etiqueta mosfrando o(s)
código(s) da(s) obra(s) que ela possui.

3.1.2 - Código de identificação de cada manuscrito
Antes de iniciar a descrição de cada manuscrito, é apresentado um código

(figura 3), que será a identificação do documento, ou seja, cada manuscrito terá
um código individual. Este código é formado com parte do código da fonte,
acrescido de dois dígitos.

Figura 3. Código do documento.

s$Mcc01443

Este código remete ao documento, ou manuscrito, que é parte integrante
da obra Matinas do Sd.bado Santo, de Jerônimo de Souza com o código BTViSS-
MCC014, tratando-se de uma parte de tenorvocal. Esta obra possui mais de uma
fonte emVicosa, havendo outras partes de tenorvocal, cada uma com seu código,
a exemplo das seguintes, SSMCC}L4-IZ, e SSMCC)I4-ZI.

Não há, nos catálogos editados no Brasil, a utilização deste código, o que
é justificado pela não apresentação dos documentos que constituem os conjuntos
de partes.

3.2. Partes
Logo abaixo do código de identificação da obra, informamos as partes

vocais e/ou instrumentais que constituem o conjunto. Este pormenor possibilita
umavisualizacáogeral e imediata da quantidade de partes, evitandose a leirura da
seção descritiva de cada uma, quando este não for o objetivo do leitor. Para tal,
utilizamos as letras iniciais maiúsculas de cada naipe vocal, seguido de barra de

I Bloco 1: Localização do Documento. Bloco 2: Descrição material do Documento. Descriçáo musical do
Documento. NEVES (1998: 137-163).

/26 I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edicão Musical



ANAIS

travessão separando os naipes insrrumentais, e a abreviatura dos instrumentos
com duas ou mais lerras.

Utilizaremos como exemplo, a obra com o regisrro BTViSS-MCCOO2,
com o título Oficio de Domingos de Ramos de autoria anônima, com as seguintes
partes vocais e insrrumentais:

Figura4. Partes vocal e insrrumental da obra.

Partes: SATB / B¡x/ Cl sib, Pst sib, Bx sib e mib

A figura 4 apresenta um conjunto de partes, significando que esta obra
localizada em Viçosa contém as partes vocais de soprano, conrralto, tenor e baixo,
e as partes de um instrumento grave em dó (provável violoncelo e/ou baixo de
cordas), clarineta em si bemol, ffompete em si bemol e duas tubas em si bemol e
mibemol.

A forma de apresentacão da informação sobre as partes que compõe a
obra em outros catálogos é bastante variada. No Catálogo de Obras do Pe. José
Maurício (MATTOS: 1970), as parres são informadas quase ao término da
descrição, ou seja, após os inciþits latino e musical. Há ainda o pormenor da
utilização de letas bastante pequenas, nem sempre facil de visualizar. Na maioria
dos catálogos temáticos brasileiros, as partes são informadas antes do inciþitmusical.
Em alguns casos, enconframos diferenças de terminologia, variando de "Partes"
para o termo "Instrumentacão", e em outros não há a adoção termo especÍfico.
Entendemos que o termo "Partes" permite uma rápida visualizacão deste campo
informativo, além de ser uma terminologia relacionada diretamenre com o objeto
de descrição: as partes que constituem o conjunto de manuscrito de uma
determinada obra.

A orienta$o das regras do RISMe para informar as partes, trata este termo
no sentido material, isto é, do papel como suporte físico, e não no sentido musical
de vozes. O problema que identificamos neste procedimento estar no caso de
uma parte conter duas ou mais vozes, fazendoae o registro de apenas uma única
parte, não registrando as demais vozes ou instrumentos distintos. Nossa solução
para este caso será explicitada quando abordarmos do tópico "Descrição Sumária".

3.3. Título
com o mesmo grau de importância do código, o título é empregado de

forma uniformizada e escrito enrre colchetes. A importância do tírulo é destacada
por André COTTA (2000: r77), ao fazer o estudo das regras da IAML,r0
verificandose que esta divide o título em frês caregorias: a) Tirulos deAssunto; b)
Títulos Uniformes; c) TÍtulos Catalográficos. Para o caso de catalogação de
manuscritos, o autor considera de particular udlidade os TÍrulos Uniformes, que
resolvem o grande número de casos de"vanações na formulnçao de um título entre

9 RISM - Repertoire lnternacional dês Sources Musicales. R|SM7OO.
10 IAML - lnternational Association of Music Libraries in COTTA (2OOO: 108)
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diferentes manuscritos", e também em casos em que o tÍtulo na fonte "geralmente

não contém as informações necessó"rias þara identificar a obra em Questão" .

Iguaimente, percebemos estas preocupações nas regras do RISM que trata
do título uniforme.ll A intenção é colocar em um único título, uma obra que é

enconrrada com diferentes nomeações. André Cotta observa, em sua análise das
regras do RISM, a orientação de não usar o incipitdo texto como título uniforme,
e sim o nome da forma para os casos de composições litúrgicas, nas quais
encontramos Ladainhas, Matinas, Missas, etc. COTTA (20001 160).

Das obras para Semana Santa por nós selecionadas para aplicação de
nossa metodologia de catalogação, são flagrantes os casos de uma obra com
diferentes tírulos nos manuscritos. É facil observar também, que a grande maioria
não indica, nas fontes, o nome do compositor. Por estes motivos, optamos em
utiiizar o Título Uniforme da obra, considerando também, que no total de obras
do acervo de música de Viçosa, em torno de duzentas obras sacras e outras
duzentas de música para banda, a grande maioria também é de autoria
desconhecida.

Em nosso sistema de catalogação, optamos em dispor o tírulo antes do
código, sendo precedido por uma numeração composta de três dígitos, que terá
a função de ordenar a reiaçãô de obras. Por ser este trabalho a etapa inicial do
processo de catalogação do total de obras no acervo de música de Viçosa, não
usaremos uma ordem alfabética nos Títulos Uniformes, por não ser possível manter
este critério, quando da inclusão das demais obras para a Semana Santa, as quais
não foram selecionadas, mas que serão posteriormente incluídas.

O título diplomático, ou seja, não unificado, ou normalizado, será
registrado quando for realizada a descrição sumária de cada manuscrito, eüe
compõe o conjunto de partes. Este regisno tem a importância de informar, o quê
estava escrito no manuscrito, fazendlse a rranscrição exata, inclusive com a mesma
grafia. Nesta informação, pode estar contida algo a mais do que simplesmente um
título da obra.

A obra com o código BrViSSMCCOO1 apresenta o título diplomático
(transcrito) "Soprøno / Motettos o" quatro c,ozes / (Procissao de Passos) / Pertence a /
M[ano]el. Augþulto de M[edeiros] Senrø". A realização do título uniforme ficou
definida como mostra a figura 5t

Figura 5. Título uniformizado.

001 [Motetos de Passos]

Grande parte dos catálogos brasileiros inicia a ficha catalográfica utilizando
um título uniforme pelo nome do compositor. O catálogo de manuscritos musicais
do Museu da Inconfidência (MUSEU DA INCONFIDÊNCIA, 2002) v.3, é
inteiramente dedicado a obras de autoria anônima. Neste caso, para criar o tírulo
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uniforme, está-se utilizando o nome da obra, seguido do indicativo de formação
vocal e instrumental, ou seja, das partes.

3.4. Descrição Sumária
Na seção seguinte à apresentação do código da obra e do informe

sintetizado de suas partes, nos dedicamos a descrever cada parte de um ou mais
conjuntos ou fontes. Cada parte deverá ser classificada verificandoae a qual
conjunto pertence. O critério por nós adotado para designar uma fonte ou
conjunto,leva em consideração a uniformidade de copista com datação, ou seja,
dois copistas diferentes da mesma obra produzem dois conjuntos distintos. Partes
produzidas pelo mesmo copista em anos diferentes, serão consideradas integrantes
de diferentes conjuntos ou fontes.

Outro critério que consideramos para designar uma fonte ou conjunto, é
o seu conteúdo. Para uma melhor compreensão deste, faremos uma rápida análise
de um caso enconrrado no acervo de Viçosa. Há um conjunto de manuscritos,
que possui seis motetos para aProcissã.o d.e,Passos. Porém, alguns destes manuscritos,
além dos seis motetos, possuem ainda outros destinados a eventos litúrgicos
diferentes, elevando este número de seis para uma quantidade maior. Estes últimos
serão considerados fontes distintas, ainda que possuem motetos em comum com
outros manuscritos e que tenham sido copiados pelo mesmo copista.

No item "Descrição", André COTTA (2000: 73) considera que:

" A dc,sctiçao dcsnn*se finciþalrnente ao þæquísadar, o ruudno, embora
também seja emþregadø na corcuuçdo de instrumentos internos, de uso dø
adminisuaçao do arquivo. Ao þæquisador, eLa permitird um conlæcimento þrévio
dos documentos do fundo, de modo que þossz. identificar elocalizar com þrecisão
as fontes þnmdrias Þara a sua þesquisa antes de qtísítar þessoalmente o arquüto."

A seção de descrição das partes dentro da ficha catalográfica, rem como
objetivo único, informarsumariamente os elementos mais significativos, dispostos
em um manuscrito musical. O nível de detalhamento das informações contidas
nesta seção será maior ou menor, de acordo com a finalidade do insrrumento de
busca do qual fará parte.

Dentre os catálogos brasileiros, há um certo grau de disparidade na forma
de realizar a descrição dos manuscriros. A maior parte faz uma descrição
generalizada, deixando de fornecer dados sobre aspectos paleográficos. Em
nenhum dos catálogos editados no Brasil, encontramos uma seção que fizesse a
descrição de cada documento. O trabalho e o tempo empregados nesta tarefa,
podem ser a justificativa desta ausência, porém, percebemos que são maiores as
vantagens e benefícios deste investimento.

Entendemos que para se tornar um eficiente instrumento de busca em
mãos de pesquisadores, o grau de informação deverá ser o maior possível,
oferecendo ao leitor o máximo de detalhes acerca dos manuscritos rnusicais. Para
realizar a descrição individual dos manuscritos, estabelecemos uma ordem para a
entrada de cada item descritivo.
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A proposta de ficha catalográfica do II Festiq.,alLatino-Americano de '\rte e

Cultwa, em seu "Bioco 2: Descrição material do Documento", apresenta também
diversos campos tais como tipo de documento (manuscrito, impresso),
característica musicai do documento (partitura, particella isolada), característica
material do documento (folhas soltas, cadernos), quantidade de folhas, dimensão
do documento, datação do documento, copistas, etc.

Outros elementos descritivos como autor da música, título da obra
(diplomatico),incipitliterário, quantidade de movimentos ou paftes, elenco vocal
,/ insrrumental, tonaiidade inicial, fórmula de compasso, incipit musical, etc, estão
indicados no "Bloco 3: Descricão musical do Documento". NEVES (1998 137-
163).

Podemos verificar, ao fazer uma analogia entre nossa proposta e a do II
Festiqtal Latino-Americano de Arte e Cultura, que há em comum, vários elementos
descritivos. Ainda que não seja uma análise comparativa detalhada, pode-se
observar que estes mesmos elementos são manipulados de forma diferente. A
ordem de suas entradas nas fichas catalográficas, por exemplo, estabelece uma
hierarquia devalores informativos, o que resulta também, em configurações gráficas
distintas.

O RISM apresenta uma grande quantidade de campos para a elaboração
da descrição de manuscritos musicais. Igualmente, encontramos propostas nas
regras da International Association of Music Libraries (IAML) analisadas por
COTTA (2000: I4T).Foipossível observar, que os mesmos elementos descritivos
das regras da IAML, estavam contidos na proposta do RISM, que possui um
número maior de campos para descrição. Concluímos que não seria possível
utilizar todos os campos do RiSM, o que poderia inviabilizar nosso projeto, por
não ser possível computar todas as informações dentro do tempo disponível,
como já foi comentado anteriormente. Desta forma, optamos em tomar como
base, os elementos propostos pelas regras da IAML.

Em nossa ficha catalográfica, a descrição inicia com o código do
documento, seguido do registro do título ffanscrito,r2 podendo este ser extraído
tanto da capa, como da página de rosto, no caso de a informacão ser a mesma.

Nesta transcrição, a grafia e a ordem das palavras é rigorosamente
respeitada. Em seguida, registra-se a forma de apresentação do manuscrito: se
partitura, partes, redução ou outros. A autenticidade do documento será feita
informando se é autógrafor3 ou cópia. O local e data da cópia no manuscrito, são
informados quando estes não constam no título nanscrito. Quando não é possível
a constatação destas informações, fazemos o registro de tal ausência.

Aspectos paleográficos devem ser registrados, fornecendo ao leitor
informações sobre a tipologia das folhas utilizadas para as cópias, assim como
pormenores da escrita e coloração das dntas. Fazemos o regisrro do número total
de folhas do manuscrito, usando a terminologia arquivísticafolio para designar

12 Exatamente como se encontra no documento.
13 Quando for possível a comprovaçäo.

/30 i Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edicão Musical



ANAIS

folha. Junto a esta informação, registramos a utilização de costuras e suas tipologias,
além de ourras formas de aglomeração dos fólios, como a encadernação, o uso de
gampo e o oblongo vertical. Acrescentamos as dimensões das folhas e sua direcão,
ou seja, se horizontal ou vertical. fu medidas numéricas, em centímetros, são
apresentadas considerando a alrura e a largura. Igualmente, constatamos o número
de pentagramas, marca d'água, marcas em alto ou baixo relevo ou algum outro
pormenor que seja relevante para a descrição do manuscrito, como as marcas de
fábrica, a exemplo do papel Breqteté.

Quanto à escrita musical, registramos a clave utilizada e a linha em que foi
escrita. Dados sobre a grafia e colocação do texto deverão ser regisrrados, e quando
um conjunto apresenta características de escrita mais antiga, este detalhe constará
em outra linha, como uma observacão. Ao término da redação descritiva, será
acrescentada a abreviatura da voz ou instrumento objeto da descrição. Se a parte
é de tiple, supmno ou primeiravoz) será utilizada a letra S, assim como para a
parte de piston usaremos Pst. Este pormenor confirmarã a tipologia vocal ou
instrumental quando o títuio rranscrito não for suficientemente claro.

Figura 6. Descrição de um documento

SSMCCOOI{I: no fronrispício "Soprano / Motettos d qtøuo vo7æ / (ProcÍss¿io dæ Passos) /
Petnnce a / Mfano]el" fug[ru]to de M[edeiros] Senrd ", cópia, sem local, sçm data, 5 fol.r e v, 31x

23 cm,vertical, papel Breveté, s/ costura, 10 pent., clave de sol na 2". linha, tinta preta. S.

A figura 6 descreve uma parte de soprano da obra Motetos de Pøssos, cujo
código de catálogo é BrViSSMCC001[CUn], apresentando um conjunto único.
O código SSMCC001.0i significa ser a número um do conjunto de partes. A
seguinte é a parte de conralto, cujo código é SS-MCC001-02.

3.5. Conteúdo
Na seção seguinte à da descrição dos manuscritos, realizamos uma listagem

das partes que compõe a obra, relacionados a partir da sua organizacão esrrutural.
Este conteúdo é apresentado utilizando-se as palawas iniciais de cada texto
musicado contido no manuscrito (incipiu literário), seguido da indicação de
andamento, tonalidade, signo e número total de compassos.

Neste item, há grandes similaridades entre os catálogos brasileiros. Os
elementos por nós observados, que constituem este campo apresentam o inciþit
literário, seguido do andamento, tonalidade, fórmula de compasso e número de
compassos. Existem variações percebidas no Catdlogo de Obras . Mwica Sacra
Mineira por José Maria NEVES (1997) e no Catdlogo Temdtico - Padre J osé Maurícío
Nønes Garciapor Cleofe Person de MATTOS (1970), que merecem um comentario.

No primeiro catálogo, percebemos a apresentação do conteúdo da obra
com uma análise detalhada de sua estrutura, incluindo as informacões supra citadas,
além de registrar, a variação na formação instrumental de cada parte da obra.
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No catálogo elaborado por Cleofe Person de Mattos, o registro do
conteúdo estrutural, é feito conjuntamente com os incipits musicais. A autora
apresenta inciþits musicais para as principais paftes da estrutura, e as seçÕes que
não tiveram o inciþit musical, estão informadas entre os incipits, respeitando-se
sua ordem na seqüência estrutural da obra.

Nossa opção está mais próxima do segundo caso. Apresentamos uma
seção de conteúdo estrutural, com os elementos já mencionados, que são
recolocados entre os incipits musicais, quando estes correspondem às princip4is
seções da obra. Em alguns casos, como é o da figura 7, existe um incipit musical
para cada seção, não havendo a necessidade de repetição dos eiementos do
conteúdo.

As regras de catalogação do RISM e da LAML, conforme análise de
COTTA (2000), não apresentam uma proposta clara para a elaboração desta seção.
Os itens inciþitiiterário, indicação de andamento, tonalidade, signo de compasso
e número de compassos, são dispostos separadamente, não agrupados em uma
seqüência como encontramos em catálogos brasileiros. Esta forma agrupada de
informações, permite umavisualizaçáo imediata de aiguns elementos da esrrutura
da obra.

Figura 7. Conteúdo de um manuscrito catalogado.

Conterldo:

Bajulans, Larghetto - Dó menor .C-27c
Exeamus ergo - Larghetto - Dó menor - C, 15c

O Vos omnes - Largo - Fá menor - C - t3c

Angariaverurrt - Largo. Dó menor - C - 70c

Domine Jesu - Largo - Dô menor' C - 17 c

Filíae Jerusalem - Largo Fá menor - C. 14c

Jesus Clamarrs - Largo - Mib Maior. C. L7c

Tiata-se a figura 7 da obra Motetos drPossos, pertencente ao código BTViSS-
MCC001, com partes paraSATB/Bx. Sua macroestrutura contém sete motetos,
listados na secão "conteúdo".

3.6. Incípir Musical
André COTTA (2000: i35) informa que as regras para catalogação de

manuscritos musicais da IAML justificam a utilização doincipitmusical para toda
e qualquer obra, que não possa ser identificada tendo como base edições impressas,
catálogos temáticos ou outros. O atual momento em que se enconffa a musicologia
histórica brasileira, é ainda carente de edições de obras descobertas nos acervos
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institucionais e privados, assim como de catálogos ou outros insffumentos de
busca. É sabido de todos a existência de uma quantidade enorme de manuscritos
musicais ainda não organizados, o que impossibilita, muitas vezes, a realização de
pesquisas que muitas vezes resgatam para a página da história, compositores e
obras. Este quadro é um indicativo da enorme necessidade de catálogos que
forneçam o maior número de parâmetros, para que os pesquisadores possam
confrontar obras anônimas. Para tai objetivo, oinciþitmusical torna-se altamente
valioso e deverá ser utilizado sempre que necessário de acordo com cada obra.

As regras da IAML orientam a confecção de incipits fazendo a notação da
voz mais aguda e a do baixo (COTTA, 2000: 140). Acreditamos não ser suficiente
esta formula e optamos em realizar inciþits musicais contendo as quatro vozes, com
uma extensão quevaria em torno de quatro compassos. Esta solução permitirá co-
tejar com as obras catalogadas, uma parte vocal cental de obra anônima sob custódia
de oucro acervo. Quando há uma innodução insrrumental, fazemos o registro da
voz mais aguda e da mais grave, usando uma extensão de um a dois compassos.

No caso das regras do RISM, o autor informa que "Os Inciþits musicais
sao objeto de especíal. atenção nas normas RISM, no que toca aos d"ados de identificação,
mas também emtermos deredøçao e comentdnos" (COTTA: 2000, 187).

Este comentário reforça a importância deste item catalográfico. Porém, as
normas do RISM, orientam o registro musical da voz e do instrumento mais agudo,
aceitando o recolhimento de todas as vozes importantes para uma composição,
exemplificando com o caso de uma fuga. Quando se refere a partes esrruturais, as
normas do RISM recomendam, estando-se diante uma obra comvárias partes ou
movimentos, o regisrro de cada uma delas.

Em nossa pesquisa, optamos pela realização de todos os incipirs musicais
apenas nos casos de manuscritos que continham motetos para Quaresma e Semana
Santa. Arazáo para este procedimento, é a grande variedade destes motetos, a
reincidência destes em manuscritos com títulos diferentes, a sua diversidade em
um só manuscrito, ou seja, para o bom desenvolvimento das pesquisas sobre os
motetos na lirurgia e paraliturgia brasileira, é importante que haja o maior número
possível de incipits musicais. Em ounos casos, como no Ofrcio dzDomingo dzRamos,
constituído de muitas partes estruturais, decidimos que o uso do inciþit musical
se estenderia à grande maioria de suas seções e não a todas.

Figura 8. Inciþit musical.
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O incipit musical da figura B possui as quatro vozes com uma extensão de
quatro compassos. Está indicado o texto e, no final, o número total de compassos
desta seção da obra.
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Cleofe Person de IvÍAITOS (1970), em seu catálogo, constrói vários inopits
musicais harmônicõs para uma obra com diferentes paftes. Sempre que há uma
introdução ela é registrada fazendo-se uso geralmente devozes extremas. Não é o
que acontece na maioria dos catálogos editados no Brasil, onde a opção foi de
empregar apenas um incipit, com as quatro vozes, para cada obra, ainda que
possuamvárias seções.

3.7. Informações Adicionais
Após a apresentação dos inciþits musicais, registramos informações

adicionais, ou seja, que não estão contidas nos manuscritos,'e sim outras, como,
outras fontes, edições modernas, dados biográficos sobre o compositor e/ou
copista, etc. Assim sendo, esta é uma seção de informações complementares sobre
a obra catalogada, podendo+e aüescentar importantes dados sobre seu contexto
histórico.
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