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Apresentação do Projeto Catálogo
de Registros Sonoro-rnusicais
Indígenas do Brasil

Luiz Antonio Pinheiro MARTINS.

RESUMO. O Catálogo de Registros SonoroMusicais lndíçnas do Brasil corresponde a uma
base de registros sonoros, acessíveis via intemet. Este projeto foi criado a partir da demanda da
Profa. Rosângela Pereira de Tugn¡ do Laboratório de Emomusicologia da Escola de Música da
UFMG, permitindo a consulta permanente online e o cadastramento simultâneo de diferentes
coleçöes, podendo congrega¡ colaboradores de vários estados, aldeias e países. Desta forma, o
catálogo poderá atuar ao mesmo tempo como instn¡mento coletivo de pesquisa, proporcionando
maior transparência com respeito aos aspectos éticos que ela implica.l
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Por uma nova Mentalidade
Preservacionista: A Experiência
da Comissão para os bens
Culturais da Igreja Católica
no Estado de Sao Paulo

Tair MONGELLI IUNIOR.

RESUMO. Este te><to apresenta a experiência inédita da Comissão para os Bens Culturais da
Igreja (C.B.C.I.) no Regional Sul 1 da CNBB (Estado de São Paulo), objetivando a criação de
uma nova mentalidade preservacionista, em rela$o aos arquivos eclesiæticos, durante o período
de formação dos futuros presbíteros, bem como em momentos específicos de enconaos de
secretárias paroquiais e dos sacerdotes das diocæes paulistas. Estas atividades estão baseadas nas
orientações das cartas circulares publicadas pelo Vaticano, atraves da PontifÍcia Comissão para
os Bens Culturais da lgreja.t

* Arquivo da Cúria Metropolitana de Sáo Paulo - SP
1 Somente o resumo foi enviado para os Anais.
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Particularidades do Acervo
do Museu da Música de Mariana:
Desafios da Catalogação

Maria Tèresa Gonçalves PEREIRA
Maria José Ferro de SOUSA

Francisco de Assis GONZAGA
Madmir Aeostini CEROUEIRA.

RESUMO. Pretende-se, neste te)co, e4por o processo de reorganiza$o do acervo de manuscritos
do Museu da Música de Mariana, a partir de procedimentos metodológicos que são fruto de
recentes e constantes discussões musicológicas. Täis procedimentos, norteadores de todo o
nabalho, partiram de estudos e publicações dos coordenadores do projeto Aceruo dø.Mßica
Brasilcira-Resøtracip eDifiuop deÞartiaøøs, que sob a dirego musicologica de Paulo Castagna,
demonstravam o inruito de minimizar os problemas observados em catálogos anteriormente
publicados. A empreitada arquivística e musicológica contou com a seleção de profissionais
pesquisadores das áreas da História e da Música, que vieram a compor a Equipe de Reorganiza$o
e Catalogação, coordenada por André Guerra Cona. O trabalho foi esuuturado em fases
distintas: a) møpearnento- identificações documentais como Compositor, Unidades Musicais e
Fun$o Cerimonial b) d¿so.¡ çto docwme'nøl - análise histórica e física dos documentos c) descnçøn
¡nr¿sic¿l - análise musical, montagem e ediçao de incipits, o presente trabalho, partindo de um
profundo respeito à pioneira organizago do Padre deAlmeida Penalva e de Maria da Conceigo
de Rezende, procura evitarvários dos problemas de catalogação existentes em ouffos aceryos, e
fomentar as discusões envolvidas no âmbito arquivísticemusical, na tentativa de mostrar como
a prática, a flocibilidade e os procedimentos metodológicos podem reforçar ou impor desafios,
para se evitar discrepâncias que tanto dificultam a Erefa do pesquisado¡ ao cransferirlhe
problemas de natureza arquivística.

1. INTRODUC, AO:
O MUSEU DA MÚSICA
E O PROJETO ACERVO DA MÚSICA BRASILEIRA

O Museu da Música de Mariana teve seu início em fins da decada de
1960, quando o então Arcebispo de Mariana, D. oscar de oliveira comecou um
rrabalho de reunião dos manuscritos musicais do Palecio fuquiepiscopal, e
posteriormente de corporações musicais e famílias de músicos de Mariana e cidades
vizinhas. O musicólogo paranaense Pe. José de Almeida Penalva foi responsável
pela catalogação de parte do arquivo, especificamente dos manuscritos oriundos
de Barão de Cocais, e seu esrudo se tornou o modelo de organização para todo o
acervo. A partir de L97L,Maria da Conceição de Rezende assumiu as tarefas de
organização, cataloga$o e esrudo do acervo. Partindo da metodologia desenvolvida
pelo Pe. Penalva, o trabalho de ConceiSo Rezende, ao longo de doze anos, permitiu
a abertura do Museu da Música às atividades de pesquisa musicológica, em 6 de
Julho de L973. Desde então, foi incorporado um grande número de novos

* Membros da Equipe de Reorganizaçáo e Catalogação do projeto Acervo da Mrlsica Brasileira / Restauraçáo
e Difusäo de Partituras (Museu da Música de Mariana).
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manuscritos, cuja doação foi fruto do incentivo de D. Oscar, ou mesmo
intermediada pela própria Conceição Rezende. Na década de 1980, o acervo já
compreendia músicas de rinta cidades mineiras. Durante o I Enconrro Nacional
de Pesquisa em Música, em 1984, Conceição Rezende encerrou seu rrabalho,
deixando organizados alguns catálogos e fichários que até o momento servem de
base aos pesquisadores.

A partir da década de 1990, surgiu uma preocupação em dar continuidade
ao nabalho de Conceição Rezende e Pe. Penalva. Porém, diante da necessidade de
uma melhor acomodação dos documentos, e com o objetivo de refinar a
classificação existente a partir dos avanços da pesquisa musicológica e arquivística
- aliando inclusive aþmas ferramentas de Informática -, vários musicólogos, em
2001, foram reunidos pelo Projeto Acerc)o dn M*¡ca Brasileira - Rætauraçã.o e

Diftuao ðc Partianas, da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de
Mariana, financiado pela Penobrás e coordenado pelo Santa Rosa Bureau Cultural,
apoiado pelo próprio Arcebispo de Mariana, D. Luciano Mendes de Almeida.
Este projeto tem muitos desdobramentos e equipes que atuam emvárias ftentes;
a Equipe de Reorganização e Catalogação do acervo do Museu da Música,
coordenada por Paulo Castagna eAndré Guerra Cotta, passou a contar, em maio
de 2001, com o trabalho da pesquisadora Maria Teresa Gonçalves Pereira.
Posteriormente, a partir de 2002, este grupo se ampliou com a chegada dos
pesquisadores: MariaJosé Ferro de Sousa, Francisco deAssis Gonzaga eMadmir
Agostini Cerqueira, aos quais se somaram, em 2003, os estagiários Euler Rocha
Oliveira e Luciano Inácio dos Santos.

Em 2001 foi realizado por Paulo Castagna, o registro das dimensões,
quantidade, localização e códigos das pastas do Museu da Música, bem como a
reconstitLrição de suas posições conetas e o confronto entre as pastas existentes e
as pastas citadas nas fichas e caÉlogos produzidos por Conceição Rezende, além
da descrição, por MariaTêresa Gonçalves Pereira, dos documentos nãemusicais,
à época localizados no Armário 1 Gaveta4, e de uma descrição simples dos
documentos do Aceruo do Semindno deMananø e do Arquivo La.vínia Cerqueira dr,

Albuquerque, ambos localizados noA¡mário 7 Gavetas 1 a 3. Ao longo de 2002 e
2003, desenvolveu-se o trabalho de reorganîzaçã,o, sempre pontuado por
discussões a partir das reflexões de Paulo Castagna e André Guerra, confrontadas
com os documentos presentes no acervo e contando com a inestimável
colaboração do musicólogo Aluízio José Viegas. Paralelamente, foi realizado o
mapeamento das seções e subseções do Museu da Música, respeitando-se a
organização anteriormente encontrada, porém com alguns ajustes, para dar à
mesma maior organicidade. A partir desse nabalho, foi definida a seguinte
esrrutura, na qual todos os novos nomes e códigos, à exceção dos nomes das
cidades, foram arribuÍdos durante o presente projeto:

CDO - Colncao D. Osca:r dc Oliqteira
CDO.01. Mariana
CDO.02. Barão de Cocais
CDO.03. Serro e Milho Verde
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CDO.04. Diamantina
CDO.05. Barra Longa
CDO.06. Ouro Preto
CDO.07. Caranaíba
CDO.08. Urucânia
CDO.09. Claudio Manoel
CDO.IO. Rezende Costa
CDO.ll. Monsenhor Horta
CDO.12. SaoJoao del Rei
CDO.13. Prados
CDO.14. Santana dos Montes
CDO.15. Santa Rita Durão
CDO.16. Catas Altas da Noruega
CDO.17. Entre-Rios de Minas
CDO.18. Rochedo de Minas
CDO.19. Itabirito
CDO.20. Jaboticatubas
CDO.21. Sabará
CDO.ZZ. Piranga
CDO.23. Cachoeira do Campo
CDO.24. CatasAltas
CDO.25. Pinheiros Altos
CDO.26. Furquim
CDO.27. l¿min
CDO.28. Congonhas
CDO.29. Lafaiete
CDO.30. Itaverava
CDO.31. Arraial deAbre Campo
CDO.32. Diversos
CDO.33. Material didatico manuscrito enconrrado nas subsecões

aclma
CDO.34. Cadernos manuscritos encontrados nas subseções acima

ASM - Acerqto dn Semí"mno deMøriana
ALC - Arquiqto I-auínia Cerqueira dc Alht4uuque
SCA - Manwcritos mwicøis sem classifica@o anærior
BAI.J - Arq uivos de Bandas
IMP- Impressos
LMM - Liwos doMweu døM'úsicø
FMS - Fotocóþias, rnimeografadas e similar's
PCO 'Projeto PUC / Ciclo do Ouro
DTM - Docu¡nentaçao Té.cnicø - Fases de,Interqtenfi,o no Aceruo do Mtæeu da

M,ßicø
DTM.01. Primeira fase (Anibal Pedro'l7alter e vicente Ângelo das

Mercês): c.196O1968
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DTM.02. Segunda fase (Maria Ercely Coutinho e José de Almeida Penalva):

1968-1977
DTM.02.01. Informe sobre o Acervo de Barão de

Cocais
DTM.02.02. Copias de Maria Ercely Coutinho
DTM.02.03. Outros

DTM.03. Têrceira fase (Maria da Conceição de Rezende): 197L1984
DTM.03.01. Catálogos de MCR
DTM.03.01.01. Volume I
DTM.03.01.02. Volume II
DTM.03.01.03. Volume II
DTM.03.01.04. Volume IV
DTM.03.01.05. VolumeV
DTM.03.01.06. Volume VI
DTM.03.01.0?. Volume VII
DTM.03.01.08. Volume VIII
DTM.03.01.09. Volume IX
DTM.03.01.10. Catálogo de música para banda

DTM.03.02. Fichário de MCR
DTM.03.02.01. Fichário
DTM.03.02.02. Notas

DTM.03.03. Invólucros do AEAÀ4 com notas de MCR
DTM.04. Quarta fase (Projeto Acervo da Música Brasileira,/

Restauração e Difusão de Partituras), 2001-2003
DTM.04.01. Catálogos
DTM.04.02. Fichas manuscritas de catalogação
DTM.04.03. Correspondência, convites etc
DTM.04.03. Clipping
DTM.04.04. Programas, caftazes etc

DTM.05. Documentacão diversa

A reorganização do material localizado nas quase 1.000 pastas da arual
Coleçao D. Oscar de Ol.iqteirø, além de vários impressos e manuscritos localizados
no fundo das gavetas, fora das pastas, foi realizada com o objetivo de separar
fisicamente entre si os grupos (reunião de conjuntos de partes que possuem a mesma
música ou pelo menos uma obra em comum) e os conjøntos (totalidade das partes
vocais e/ou instrumentais referentes às mesmas obras, elaboradas por um mesmo
copista e em uma mesma época), além de produzir uma disposição coerente dos
conjuntos denro do gnrpo e das parres denrro do conjunto. Esse procedimento foi
necessário, pois com muita freqüência foram enconrradosvários $upos em uma
mesma pasta e não um único grupo por pasta, como deveria se esperar. A
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quantidade chegou a ser surpreendente em muitas pastas, encontrando.se até 69
gupos em uma única pasta (quadro 1).

Quadro 1. Pastæ do Museu da Música de Mariana com o maior número de grupos
localizados.

Número de grupos
69
69
65
58
45
40
36
32
29
u
25
77

Código inærmediário
URC.SCód29
BCO,PAImp

MMM.SCód19
L"{À46Cód02
CONECódi6
URC.SCód31
URC-SCód14
URCSCód15

MARÐM
URCôCod22
BCO-PADiv
MARM25

Ipcalizacão
1636\A4G4PZ9
l404l{z3+P63
t483ìA3G4P0l
Í8L9IA6G3PZZ
t7BZlA6GzPt6
f6381{4G4P31
l62rlA4G4P14
\622W4G4PLs
[139h.1G3P3?
I6?9)A4G4P22.
l403lAzG4P62
[026]A1C1P26

Após a separação e codificação dos grupos e conjuntos de cada pasta,
que constinría a maior parte do nabalho de reorganização, além das ações e reflexões
sobre a estrutura geral do acervo, começava efetivamente o processo de cataloga$o,
sobre o qual discorreremos neste texto. O presente trabalho visa expor de que
forma, a partir da coddiana análise dos documentos musicais, podem ser reveladas
importantes informações, e como às vezes estas podem influir profundamente na
metodologia, que se adapta ao acervo organicamente - a partir de um modelo
europeu - na medida das complexidades eventualmente enconnadas.

Vale destacar que nosso rabalho foi norteado pelas normas do Repatoire
Internationaln, dB Sources Mwicalns (RISM) e do International Standørd for Arclúva|
Dæcriþtion(General) - ISAD(G), do Conselho Internacional de fuquivos. Porém,
na tentativa de atenderàssingularidades do acervo do Museu daMúsicadeMariana
(MMM), foram criados alguns campos para resgatar as informações contidas no
documento e não contempladas pelas normas acima referidas. Al¿m disso, no
transcorrer do projeto, tornou*e necessária a elaboração e reelaboração de fichas
com o intuito de melhor abarcar as informações contidas no documento e otimizar
o nosso trabalho. Assim como na catalogação, este mabalho será dividido em
duas grandes etapas: a primeira, denominada Fase I-Jm contemplará os aspectos
sócio.históricos; a Fase Dois abordará de maneira geral os aspectos pertinentes à
catalogação das informacões musicais.

2. ASPECTOS SÓCTO,HISTÓRICOS
DA DOCUMENTACÃO: FASE UM

2.1. Autoria
A observação de uma grande quantidade de documentos no Museu da

Música nos permite afirmar que em Minas Gerais, no século )Õ/.III e parte do
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XIX, os manuscritos musicais raramente traziam autoria, pois esta prática não era
usual. O conceito de criação sobrepunha o criador. Aiem do mais, a demanda e o
uso consrante dessas músicas para funções litúrgicas diferenciadas levavam os
copistas a realizar montagens musicais, mesclando obras de diversos autores. Neste
sentido, tivemos que criar algumas nomenclaturas para classificarmos os
manuscritos que traziam de forma implícita ou explícita a autoria, ou mesmo não
a traziam. Desta maneira, quando o autor era desconhecido usamos aopçáonã'o
identificadn (campo RISM 060- Compositor). Não havendo no documento o nome
do autor, mas sendo a obra conhecida, criamos um campo análogo ao RISM
060, o 060a, e nele registramos seu nome, completando com o termo nõ,onominal.
Alem disso, cabe frisar que não são raros os documentos que Íazem alusão ao
compositor, mas com margem de dúvida, e neste caso empregamos, no mesmo
campo, a expressão duvidoso, para que a questão possa ser esclarecida em uma
pesquisa posterior. Por fim, para os nomeados que não oferecem dúvidas, usamos
o termo nominal.

2.7. O frontispício
O vocábulo frontispício pode ser conceituado como "frontana, fachøda,

portada, þdg1na de rosto" (FERREIRA, 1977, p.575).Este pode ser encontrado
tanto em documentos impressos como nos manuscritos, embora nos primeiros
se perceba que o uso de frontispício obedece a uma norma prescrita segundo a
legislação editorial de cada época e lugar. Porém, nos documentos manuscritos
isso já não se aplica, pois os critérios são singulares e subjetivos, e o copista (ou
copistas) pode manifestar liwemente toda sua criatividade. Consequentemente
existe um manancial de informaçÕes: sociais, econômicas, funcionais, artísticas,
históricas etc., incorporadas ao documento na sua trajetória temporal e espacial,
podendo ser salientado ou não pela catalogação e resgatadas pelo catalogador
através de dois campos e de duas formas, que serão descritas abaixo. Assim, no
campo RISM 320 intitulado "Transcrição Diplomática do Título", o catalogador
resgata o frontispício de forma diplomdtica, ou seja, na íntegra:

"[...] iruere-s e a transcríçao dipl"omdtico. do título dø obra, tal. como se aþresenta
no documento [...]. Contudo, aqui prevaLecerd o criténo da precedência þor
antiguidøde, ou seja, serd regpstrado neste documento somente o texto dø pnmeira
versão do documento." (COTTA, 2000)

No intuito de resgatarmos o máximo de informações possíveis e ao mesmo
tempo buscarmos esrreitar o dialogo entre a Paleografia, Grafologia, História,
Arquivologia e a Musicologia, criamos o campo 320a. Nesse campo, intitulado
"Transcrição Diplomática Integral do Título", transcrevemos todo o conteúdo
do frontispício, porém indicando os diferentes graus de intervenção grafológica
no documento, através de uma análise paleográfica. Para tanto, enumeramos as
diversas grafias por ordem de antiguidade. Sendo assim, a grafia mais antiga será
denominada "Grafia um". As demais são registradas entre chaves, com indicação
numérica da ordem cronológica. Além do mais, este campo nos permitiu vincular
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dados de diversas naflrrezas como: a circularidade do manuscrito atraves dos nomes
de proprietários, locais e datas, a qual pode ser percebida, no frontispício, pela
sucessão de nomes rasurados, indicando as transferências de propriedade do
mesmo, bem como a sua trajetória espacial e temporal.

É interessante observar, nesses registros, que o frontispício nem sempre
está localizado na página de rosto, e não raras vezes aparece, por exemplo, no
verso de alguma parte musical:

Transcrições do frontispício acima:

Campo RISM 320:
" - Missa - / a quatrovozæs / ComViolinos, Móla obrþda, Clarinêtoz,

/ lrasuradar Oboês], e Basso, eJuntamente,/SuasTiompas (Para as Funçoins que
chegarem ,/ bem a Conta. com o dinheiro Seu Auctor Joaquim de Paula r/ Para o
uzo de Fructuoso de Mattos Coutor / Com a sua propria Copia, e Punho /
morador no Arrayal do Inficionado. / em Novembro 1823."

Campo MMM 370a
"- Missa - / aquatovozæs/ ComViolinos,Viólaobrþda, Clarinêtoz,

,/ [rasurada: Oboês], e Basso, e Juntam"'/ Suas Trompas (Para as Funçoins q'
chegarem/ bem a Conta. com o dinhr" Seu AuctorJoaquim de Paula / Parao
uzo [gr. 2: e desfrute] de Fructuoso d'Mattos Couto:/ Com a sua propria Copia,
e Punho / morador no Arrayal do Inficion ado. / em Novembro 1823. {gr.3: digo
isso, p.r q' há outras / Missas mais pequenas, p.a,/ essas funções pequenas)".
{gr.4' falta a voz de Tiple}

Figura l.
Mønscritn nwsíø.Ida
pastø [059]AIGZP06 /
À,ÍAR.Mo2 C01.
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O musicólogo pode utilizar-se de recursos metodológicos como a
prosopografia, a qual permite os cruzamentos de fontes tais como: parte musical,
batismo, casamento, habilitaçao à ordem sacra, testamento, óbito, inventário,
etc. Täis cruzamentos nos possibilitam conhecer o nome dos músicos, seus
familiares e das gerações que se sucederam e atuaram nas Minas dos séculos
XVIII a )C( Estes indivíduos e sua obra devem ser analisados denno do contexto
histórico e sócieeconômico nos quais estão inseridos. Além disso, deve-se levar
em conta o universo simbólico imanente aos mesmos. Neste sentido, os
manuscritos do Museu da Música de Mariana não contêm apenas os registros
musicais destes séculos. Trazem também, indícios do vivido das pessoas
envolvidas cotidianamente com o universo musical, na pluralidade espacial e
temporal. Estes documentos legam ao pesquisador uma gama importantíssima
de informações, revelando o perfil sóciohistórico do músico, bem como a forma
como ele agia nas diversas circunstâncias, como compositor, copista,
proprietário, educador, e mesmo no relacionamento com seus pares. Assim, a
insercão do músico no mundo como sujeito histórico permite ao pesquisador
analisar as possibilidades musicais que este tinha a seu dispor, qual a sua escolha
e quais os filtros pessoais aplicados pelo mesmo. Muitas vezes a identificação de
autoria da cópia só pode ser feita pela anáiise de tracos individuais marcantes
do copista.

Ao observamos os membros de uma mesma família, atuantes na arte
musical de uma localidade, como proprietários de partes, compositores,
intérpretes ou copistas, não seria exagero afirmar que havia uma sucessão
endógena familiar envolvida com a música. Exemplo disso foram os "Bicalho",
e os "Donato Corrêa" em Mariana e a família "Chagas", muito presente em
Lamim, todos aftrantes no final dos séculos XIX e inÍcio do )O( Por ouro lado,
observamos a presença marcante de indivíduos proprietários, copistas e em
menor escala como compositores, representados por Bruno Pereira dos Santos,
Caetano de Souza Telles Guimarães, João Henrique Ângelo e João Batista
Militao, personagens também do mesmo período. Além do mais, os indícios
deixados por esses mestres da música nos permite analisar as suas expressões
elaboradas de forma lúdica, os incentivos psicológicos conduzidos aos parceiros,
as repreensOes dirigidas muitas vezes com o objetivo de esmerar a arte musical,
bem como a linguagem cifrada, os deboches, as brincadeiras ou escárnios feitos
entre os músicos nos momentos de descontração, os quais encontramos nos
registros musicais do Museu da Música de Mariana, principalmente, dos séculos
XIX e )C( Um exemplo significativo é a "justificativa" de Francisco Gomes
Ferreira:

"IIl*. Snr. JuizdnPaz/ Padc¡ÞÞo a V S. q' no diø dz Ontem q' se conta 20 em/
Feliw". dntron4u.ei lu"n juelln e ficou o Oto Retro / cidl dD Luga, q' mn, arlw
Bastanæm". em como døÅn / q' nao Posço andnr demuitas do.reshelæste o moavo /
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q' túo þoçoVir comþrir com / o mæL dnqtet / Sou DeV S RæpeitaÅor C / Franrßco
Gomes Fm"" . / lE no verso da parter] " Ao IIU* . Smlþr Juiz dz. / Pazlrt"" .l

Assim, muitas vezes nos deparamos com expressões jocosas, caracterÍsticas
de um espírito desconrraído, e presentes nós registros musicais, particularmente
observados na seção de Barão de Cocais, a qual tem como principal expoente o
copistaBruno PereiradosSantos. Seguemeealgumas divertidaspérolas no quadro 2t

Quadro 2. Expressões resgatadas em manuscritos musicais do Museu da Música de
Mariana. Considerar: BCO (Barão de Cocais), DIA (Diamantina) e MAR (Mariana).

1 Museu da Música de Mariana (MMM), pasta [110]A1GgP07 / MAR-SSO1 cO1 CO4. Uma possível interpretaçáo
para esse texto é a seguinte: "Ao llmo. Senhor Ju¡z de Paz etc. llmo. Sr. Juiz de Paz. Participo a Vossa
Senhoria que ontem, dia 20, ìnfelizmente destronquei um joelho e torci o outro. Sendo assim, acho-me
incomodado e näo posso andar por causa das do¡es. Por esse motivo, não posso vir cumprir com meu dever
Sou de Vossa Senhoria respe¡tador e cr¡ado. Francisco Gomes Ferreira."

Expressões

lNo frontispício;) " Cab. a boca Joachtmicus da Costa Ra / Þozo
Sapiroca"
[Na parte de S:] "Snr'. Tiple vmn,lv muitø fejo / à¿ nøris e nø.I
feiø àz boca / Percira furatnatoD
[Na paræ de Ad tt Snr' Co¿t¡¿lto qmn. não Obce¡eou os þiarns
þarþo Iæ q' eu estou nal sSutisfeiø comormn. / Pereira

fwtun ata"
[Na parte de Ad "Altos a t¡ês crozesl¿ eou:rne o esntdnr"
[Na parte de B:i "brduo SrLr' bøxa quc Lusl:ou muinto pelos

hollas / þelas rwriTu adimfuaoel:mentz seu dorc / Percíra

furtun atn' [Ou seja, nada pelos ouvidos ou mãos]
[Na parte de T:j "Pelo Punho d¿ Btuno Per'. Seu dono"
[Na parte de cor 2:] uMea amo. A q^. deTejo tado berr" e - þois q'
medis a resþeiø do nosso Tiomþt.. er¿ fim tuÅo sam Pecados"
lNa parte de vl 2:i "Vire Srvr Joa4 ^, e ndo se ponhø a o|hør por q'
lv m' . Feío u

[Na parte de S:] " J. B. M¡l¡øo /ViaaSenr'Tiplz o Senr'fes øs
bichrs to¿bs"
lNa parte B¿) "Ta d¿$icto // btco calaàa."
fNa parte de fl 2r] " Senão ætiuer ceto Copie milhor o Sr.
Flzurisø, e ni.o mefosa Cø:reta"
[Na parte de vla:] "Deïoao Caet". T eir,o,'
fNa parte de vl 2¡] " Afine bem a Sro. suø rebéca þ4. nõn estaÍ só
a.ÞdÍar: an q' . hn tempo e oire'
fNa paræ avulsa:l 'O qudolda quc edola'/ Bruno"
fNa parte $3] "[ecé é muitþ ingrøtÁ.: / ødas os dias briga cønigo
/ nn cantoria "
[Na paræ de B:] (rBr¿ool Snr'B¿u¿, q. þíl]au muitn, se disse
tuÅa, qu¿ etæonttoun

[Na paræ de vlc:] uVire 
Ja. Jo para pegar o tzmpon

e "VoIæ aåianæ Ir. Companlv" bom ="
[No verso da parte de T:] "Esø mnsica dcpois dc coþioda / toi
Þrou øìø.. E m", ,/ dífriculøza'
[Na margem esquerda da parte:i "Nmm¿eMd. esat¿¿m esta,
Aría q' deþoß,/ e)dmos ensaiar com ø Luiza."
[Na parte de cor 1 e 2z) "Eno; Vanømas adíønæ q' arras Vem
gantes."

Códþo provisório

BCO.0N31C01

BCOONO3 C04

BCO.ON12 COl

BCO.Fo8 Cos

BCOTTDO1 COz

BCO-MO2 @3
MAR.FO2 COz

DIAONOs ClO

lvfAR-I¡8 C01

BCO.MolCO2

BCO.FOI GOl

BCO,SS18 C02

BCO.PANS GO4

BCOON40

Códþo de
localizacão

Í2Zr)A2G2P3t

ltg3)AZG2PO3

Í202)^2G2PL2

[349]A2G4P08

IL82)A2GLPz's

I¿8/.IAZG3POZ

t1041,A1G3P02

[457]A3G3P0s

[038],A1G1P38

[283],A.2G3P01

Í342)A2G4P0L

Í377JAZG4P36

[401]A2G4P60

Í230JA2G2P40
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Em grande medida, é comum nos manuscritos do Museu da Música de
Mariana o uso de figuras de linguagem nas recomendações e avisos feitos entre os
músicos. Essa recorrência se dá arravés da personificaçao do insrrumento, quando
o responsável peia parte recebe o nome da mesma, havendo assim uma sobreposiSo
entre "executado" e "executante". No momento da apresentação, os instrumentos
são incorporados pelos seus intérpretes e adquirem autonomia, "conquistando"
o espÍrito da música. Através desta personificação, cada músico, em seu grupo,
não era mais o "fulano", o indivíduo, mas sim o "Srw' Baíxa, q. brilhou flnlito" , e
que fazia parte de um universo musical integrado.

Ourra integração também é percebida nas partes musicais, principalmente
entre os rraços artÍsticos que embelezam os frontispícios e os traços funcionais,
como as notas, seus tempos e tonalidades próprias. Essa união exprime a apuração
dos sentimentos humanos, em relação à praticidade e à beleza da arte musical.
Exemplo disso pode ser visto na figuras 7,3 e 4,

çFE -Ëth *-*Figura 2.
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Fica também evidente nas partes musicais a relação entre o músico e
aqueles que faziam parte do seu círculo social, tanto no campo das relações
humanas, emocionais, como no aftístico. Sendo assim, a composição de uma
música podia ser objeto de dedicatória a alguém, a uma instituição ou a uma
causa, pelo compositor e/ou copista. Cabe salientar que as dedicatórias são práticas
pouco usuais nos manuscritos em questão. Tal escassez, no entanto, foi
recompensada com a riqueza de detalhes e beleza contidos nos traços de Irmã
Josefina (a copista da pasa MAR-ON06), assim como nas informac,ões enconuadas
na dedicatória do compositor 'S7ilson Fonseca na " Antífona þara entradø" soLene dn
Bispo na Catedral [...]", ao "Ex^o. E Reqt^o. S¡ D. Frei Flonano I-owenau O. F M.,
virtuoso Bispo - Prelado dn. Santa:rém - Pard",z e na Missa de autoria de Francisco
Zenon Conrado em honra a Nossa Senhora de "Lourdes", oferecida"ao amo.
Joanito emVillnRio Píracicaba"3 . Aesta última dedicatória soma-se outra Missa,
também composta por Francisco Zenon Conrado, e por ele copiada e dedicada
ao mesmo amigo acima referido, a qual traz um carimbo com a seguinte inscrição:
"Fra.ncisco Zenon Cornadn / Escriqtao intenno ,/ Sã.o ]osé dø Lo"goa" .

fusim como as dedicatórias, as anotações feitas para registrar uma cópia
da música podem ser igualmente relevantes, pois trazem informações como autoria,
execução, datação, genealogia, e outras tantas a respeito do compositor e/ou sobre
o universo em que está inserido, como as que nos legou o copista e compositor
'SØalter ao mencionar que "BteTantum ergo eu o escrevi e foi cantadn þela / 1,o. ueznø
igreja doRosano þor meuSanto einæquecível/ pae AugstoWalter em 1935. Coþíado
þara D. Margandø. por Waher / 11,-5-939" .4

2.3. A parte física do documento
O suporte físico foi também contemplado na catalogação dos manuscritos

do Museu da Música de Mariana, o qual é constituído, na sua totalidade, de
papel. Sua análise conuibui para uma datação presumida dos documentos. Com
certeza, não é possível oferecer daas minuciosas como mês e ano, mas sim deduzir
o século anavés de suas características físicas própria de cada época. Se, por
exemplo, possuir cor palha, gramatura espessa, fibras longas de aþdao, superfÍcie
áspera, marca d'água e/ou regreta, não he drivida que pertence ao século XVI[.
Por outro lado, os coloridos, principalmente em tons verdes, com fibras curtas
constituídas de celulose, gramatura mais fina do que os de fibra de algodão, e
superfície lisa, quase sempre com marca da água e/ou regretas, são do século
XIX. Na segunda metade deste século para o século )C( enconrramos um papel
feito de fibra de celulose, com tonalidade do tom palha para o marrom claro,
com superfície lisa, deslizante, gramatura espessa, e que pode ou não ter marca
d'água e/ou regreta. Resta destacar que os papeis encontrados no século )C( têm
gtandevariação de gramarura, tamanhos, cores, qualidades e marcas, sendo mais
raro o uso de marca d'água e regreta. Al¿m disso, em papéis dos séculos XIX e )C(
é freqüente a indicação do fabricante.

2 MMM, pasra [514]45G3P12 / MAR-Scód 097.
3 MMM, pasta [340]A2G3P58 / BCO-M58.
4 MMM, pasta [397]A2G4P56 / BCO-PA Fâc17
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Outros indícios dedata$osão as informac,ões encontradas nas partes musicais
que não faz,emparte deste universo, sugerindo que o proprietário do papel fez uso do
mesmo pam escrever sobre outros assuntos. Com efeito, o reaproveitamento de papel é
uma prática recorrente nos séculosXVIII e)CI( devido à escassez que havia nas Minas.
Muitos destes vestígios ffazem daação como é o e:remplo enconuado na pasta

[116]AiG3P14/MAR-SSO7 C08 - noveßo dapartede "lo.TrornþaemPistãa" - onde
há um documento destinado ao Capitão Antonio Manuel Coitinho, do ano de 1850,
enviado por Joaquim Francisco Pimenta, com o intuito de saber se as disposicþes
testamentárias de seu irmão Francisco haviam sido satisfeias. Outro exemplo de
reaproveitamentodepapeligualmente importante, porémsemdata, éocaso encontrado
na pasta lZ3lWGZP4l / BCOON4l, no verso da parte de soprano, onde são fixados
os precps de aþns sapatos: "dois pøres desapatos 1.600 / dzm*. [mulherl/ 640 /lu.lwt]
dita p'. lpara] Sol¿r [pôr soladoì 600/780/2840". Com cefteza, esa afirmago diz muito
sobre a datago do documento, atraves da observa$o da grafia, da pena e da tint¿ utilizada.
Os frontispícios escritos em folhas de jomais, encontrados no MMM, também são
oremplos de aproveitamentos de papel, permitindonos presumir a época em que a cópia
foi elaborada. Por fim, outros indícios de data$o são as várias marcâs ou inscrições
encontradasnospapéiscomo "BREy'FIIES. G. D. G",ouapenas "BRWETE',"C-a.rdo7o
€i C". / R¡o de I anzuo", "A LLÌVETA DE OURO / 123 OLMDOR 123, CASA D' ALO,
FiLIPPON iE 7 e. / RIO DE IAI:IEIRO / f03 RUA DO OUWDOR", ou mesmo
"OLMEIRA, MESQUITA €l CIA-B. HORIZONTE'e outros.

2.3.L,ISAD¡ a descrição física do documento
Conciuindo seu trabalho, a Fase Um analisa as características físicas do

documento segundo a Norma Intemacional de Descrição Arquivística - ISAD(G).
Primeiramente são observadas as "condições de acesso e de uso" do documento,
preenchendote este campo com as expressões: Nonnal,caso o documento esteja em
bomestado deconserva$o. Porém, quandoo mesmo estáemestadoprecárioeinspira
cuidado, usamos aopgoAPFS (acesso preferencial afac-símile)-(ISAD 4.2).Aseguiç
registramos o idioma ou os idiomas predominantes no documento - (ISAD 4.4).
Após uma pré-análise do suporte físico utilizamos as opções: Oa*o, Bom, Regular,
RuimePessimoparaclassificarmos oseu esadogeral. Procedemos assim umadescri$o
mais detalhada sobre a condigo física do manuscrito (ISAD 4.5). Finalizando a
descri$o física, preenchemos o campo Notøs, onde registramos as informacões
importantes que não foram contempladas nos demais campos-(ISAD 6).

3. ASPECTOS MUSICAIS: A "FASE DOIS"

3.1. Algumas considerações metodológicas
Abaixo listamos alguns dos termos empregadas neste texto, a partir da

tese de doutoramento "O Esti\o ,\ntigo na Prática Musical Religiosa Paulista e
Mineira dos Séculos XVIII E XIX', de CASTAGNA (2000):

" Conjunto. é uma unidade do cument al" con uþ ondcnt e à totalidn"dp. dns
Þartes c)ocais e/ou insuumentais referentes d(s) mesma(a) obra(s), elaboradas
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þor wn mßsmo coþßta e em umø. mesmo" éþoca. Foi adntadn nr-ste trabalhn como
sßæmabásico de,referêncianø" cl.assificaçao dns dnanmentos nwsicaß, podcndn su
aÞlicndÐ também a.um.a.þartitura. Para acmtuar su.aþrecßã.o, þoderd aþa:recet ÍLa,

førma conjunto de po:rtæ. As sigl.as adnødøs nø ru,mera{.o d.os conjuntos foram C
1 (conjunn 1), C2 (conjunto 2), etc. No cøso dc exisnr u:múrnico conjunto Þare a
refuência em quatã,0, a siglø adntødø foi CUn (conjunto 'ínico) 1...).

GruÞo. quøndo usadn com significado arquivßtico, é u.mø reunião dz
conjuntos (ou conjuntos de partes) que þossuem & mesmø mtrica ou outras
caracterßticas comøru [...].

Parte é um dnatmento com mtnica Þøra LLfltø útnica vo7, instntmento ou
nøipe (conjwnto dB qtozes ouinstntmpntos) e não dpue ser confundidn com þo:rtttura.
No c¿so dc naiþæ (geralmente instntmentau), como o das fl^øutas, tromþas, oboés,

etc., o dncumento pode, conter mtkica þa:ra dois ou mais itutntmentos, mas
conantørd a ser dBnominadn þarte.1...1

Partiura é um documento mtnical, no qual as þartes qtocaís e/ou
instntmentais estão suÞerÞostes, þermitindo a aþreciaS.o dø. mtuica como um
todo. Podc, ser aplicad.a a wm manußcito ou a um imþresso mtnícal.

Seçao. quando utilizadn comsignificado arquivístico, d.e,signa parte dn,

um arquiuo ou colz,çao [...]
Seçdo. quando utilizado com significado musicaL, dcsignø amtkica e o

texto conesþondente aos maiores trechos dc, uma wtidødp. funcíonal, ou de uma
unidadn, musical þermutfuiel, quando esta é menor que uml. unidade funcional
t...1

Unid"a.dp cenmonial. designa a cenmônia ou ofício religloso (e a mttsica
para elø escnta) que þossui uma unid.ade intrínseca, tal como þrescrita em um
liwo litøgico ou cultivada por tradiçã0, no cdso de cenmônia nã.o Lit'íug1ca.

ExemÞlos Littirsicos: Missø d"e, Quinta-feira Santa, Matínas dc Suta{eira Santa,
I-o.ud.es do Sdbado Santo. ExemþIos não Litúrgtcos: Procissõ.o dos Pøssos d.a

Quaresma,Novenad¿ Nossø Senhora dn. Conceiçã.0, Encomendnçao de '\lmas.
Unidøde funcional designa cadø um dos textos de uma unidøde

cenmonial (e a musica para eles acnta) que þossuem uma unidøde intrínseca e

uma d.enominaçã.o esþecífica nos dz. acordo com os Liwos Lia'irgtcos ou com a
tradição, no caso de unidødc, nao Liwrg¡ca. ExemÞlos Lia.ngtcos: Intróito, ßne,
Glona e Gradual døMissa; Antífona, Salmo, Lição, Responsório dø.s Matinas.
ExemÞlnsnãoliwrstcos: cadaumd.asmotetos dnProcissãodos Passos; Invitatóno,
Hino, ,\ntífona e cadn uma d.a,s laculntónas d.asNovenas.

Unidadz nwsical. Þerrrwtnqtel (UMP) desíW o conjunto dn textos (e

não, necessa:riamente, de unidødes funaonaß) qtrc recebera:rn umø comþosifio
aLLtônonLl, e que pode ser associadn a uma, outra unidade nnnica| þermutdvel,,
mesmo que acnø Þor autor diferente. Esse nþo dc unidade, Þortanto, é decanente
dn atiuidøde de comþositmes e coþßtas em umø deærmínødø éþoca e reg¡ã.o, e nõ,o
somente dc particulnrid"adps dos tqtos relþosos. ExemÞlos: Liçøes døsMatinas,
Hinos dns Væperas, Turbas dns Pøixoes, Imþroþénos d"a Adoração dn Cru7,
Tractos dns Liçoæ d"a"Missa do Sdbado Santo."
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3.2. Aspectos gerais do trabalho, o Bloco II
O trabalho de registro das informações musicais presentes nos

documentos recebeu o nome de Fase Dois e coube aos pesquisadoresVladmirA.
Cerqueira e Francisco de fusis Gonzaga. Esta etapa, a partir de abril de 2003,
contou com o rrabalho dos estagiários Euler Rocha e Luciano Inácio dos Santos.
Primeiramente, as unidadns musicais (UMs) de cada conjunto (C) são verificadas
junto ao mapa de catalogação e ao manuscrito. Este mapa foi criado a partir de
uma triagem do acervo, feita por Paulo Castagna eAndré Guerra Cotta, e consiste,
basicamente, em uma listagem das pastas do acervo, com a identificação dos
autores, obras e gêneros ou funções cerimoniais. Após esse mapeamento, os
pesquisadores da Fase Dois se detêm mais pausadamente em cada pasta e eventuais
erros são corrigidos, conjuntos podem ser fundidos, novos conjuntos e grøpos (G)
podem surgir, etc. Os critérios para isso são decorrentes do estudo dos textos
liturgicos, verificados mais de uma vez, cruzados com o documento e com as
fontes disponíveis. A consulta junto aos coordenadores e ao musicólogo AluÍsio
JoséViegas tem sido indispensável nesse processo.

A próxima etapa é a do registro das informações musicais gerais no
conjunto de campos denominado Bloco II, com a determinação do número de
partes fÍsicas (RISM 700), o número de folios de cada parte (RISM 710), e que
parte instrumental (ou partes instrumentais) podem conter (RISM 720).
Importante frisar a diferença entre parte física e parte instrumental, podendo a
primeira ter mais de uma voz ou instmmento nela regisaados. Outras informaçÕes
regisradas são a Tonahdade Geral da Obra (RISM 260), Dimensões físicas da
parte - Medidas (RISM 750), e qualquer ourra observação que porventura o
pesquisador julgar pertinente (campo RISM 868a).

Figura 5. Ficha básica para o Bloco II.

BLOTIO ii
600 Noputittars

700 N"partes

610 Pa¡tittu¡: i ols.

090 N"Ol¡as

ó10 Partittur. No fols,þdgs.

160 torulid¡& garl da obra

?I0 Putes: Nofolsiþags
710 P¡¡tes. Desoição

7-s0 l',feil¡dæ

563a Pules: Obs.

63,6a0,69re<ù¡€e¡ -N', vcùt., foùs/píc'. e66Q 6î,680Liræ decæo-N',',ots., fols/¡ís.: ISAD 6

Quando as partes físicas possuem mais de uma UM em um conjunto,
umaficlv. coletiqta é criada. Nesta ficha coletiva, lançamos os dados musicais gerais
do documento da forma descrita anteriormente, e cada UM terá, junto a essa
descrição global, sua ficha de descrição especÍfica. Nesra, as informações que
eqüivalem à ficha geral são preenchidas com o sÍmbolo FC (Ficha ColetivÐ. fu
UMs podem ser conjuntos de textos que receberam composições autônomas
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denro de uma cerimônia ou simplesmente obras que não possuem nenhuma
outra relação musical ou lirurgica entre si, além do fato de estarem na mesma
parte física.

No primeiro caso, as UMs geralmente correspondem à mesmavoz musical,
e o registro das informações é feito de forma clara. Entretanto, a variedade de
possibilidades do segundo caso impõe desafios que podem comprometer a
transparência do registro. Partes físicas que contêm diferentes UMs em diferentes
vozes musicais representam os casos mais complexos de catalogação. Aqui, o ideal
é descrever asvozes de cada UM na sua ficha específica, no campo 720. No entanto,
geralmente a realidade enconnada impede a concretização deste ideal, não sendo
fácil adequar a descrição de um documento às normas RISM, pois sempre há um
novo caso a exigir uma solução específica.

A determinação de UMs também constitui um problema para a
catalogação. A razão para isso é que os critérios usados variam conforme a
cerimônia considerada, a época e, consequentemente, a maneira como tal cerimônia
era concebida nesta ou naquela época e localidade. Neste sentido, CASTAGNA
(2000) propõe

"Í...1u* estudo sistemdtico dos textoslíaúrglcos e sua þresençd, nas comþosiçoæ

þreservadø"s em a"cervos brasileíros de manuscritos musicøis. Essa tørefa não é
muíto simþla, þois requer a consulta de fontes referentes àLitwgla þaïa a qual a
nwsica foi composta e também o estud.o dos textos nao litítrglcos þresentæ no
Brasil."

Obviamente, esta comunicação não visa uma análise minuciosa dos
contextos específicos das inúmeras cerimônias litúrgicas e não-litúrgicas, mas é
importante explicar que cada UM de um determinado grupo recebe uma
numeração em relø.çõ.o a. este WÞo.Isso permite uma visualização global de seu
conteúdo, facilitando o nabalho de pesquisa, sobrerudo em seus conjuntos que,
para uma mesma unidadp, cerimonial", apresentem diferentes ordenações entre as
UMs.

Na pasta BCO-FO8, temos um agrupamento de composições funebres,
com24 conjuntos. Em quase todos os conjuntos, a primeira Unidade Musical é
o ResponsórioSubue¡'riæ. Daí em diante teremos três diferentes Ne Recard.eris,quatro
Libera me..Åe morte, a presença ou não de UM's como Qui La.zarum, Ego Søm, O
SactumConviviu:rn, outros quafro diferentes MementomeiDeus,e assim por diante,
issovariando em todos os 24 Conjuntos. Esperamos que a correta catalogação de
pastas como estas possam fornecer subsídios para os pesquisadores encontrarem
relações enrre estas diversas formas de organização cerimonial, ou mesmo terem
uma idéia mais clara da complexidade do processo de funcionalidade da música
religiosa brasileira. O registro das informações de BCO-FO8 e outras da mesma
natureza consumiram um bom tempo da atividade de cataiogação, com o
mapeamento e numeração das uMs. Até a presente data, uma solução para pastas
como esta ainda estão sendo fruto de profundas discussões, mas um resultado
parcial pode servisto no quadro 3, para uma idéia da complexidade enconfiada,
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Quadro 3. Unidades musicais (linhas horizontais) presentes nos conjuntos
(colunas verticais) em [349]AZG4P08 / BCOFO8. Considerar: UM I (Subvenite),

UMs 24 (Nerecord.ens), UMs 5.8 (L¡bera...demorte),UM 9 (Ego Søm), UM 10 (Qøt
La.zarum), UM 11 (O Sacrum Conoñvium), UM 12 (19¡e... SanctaMøna), UM 13
(lB enedicttu...) et er exit) .s

L3

8

LZ

7

11

6

10

4
?.

2
,

7

2

9

4
)
4
3
4
6
5

5
5
5
5
6

3

8

J
3
J

3

I

3
3

6

2

4
2

3
4

I

5

3

3

3

4

7

7

7

7

3

)
6

3
4

3
1

2

z

7

z
2

2

1

Ordem em oue aoareoem as Unidades Musicais oor Coniunto
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

Ulvfs:
Partes
S,B

S
A

s. A" T. B,/b
S,A

Cbmib
B

.dT. B
S.A

B
S2O. A T. B

B
T
b
I
I
I
I

Tr1
S
S

c01
c02
c03
c04
@5
co6
@7
c08
c09
c10
c11
cLz
c13
cL4
c15
c16
cL?
c18
c19
c20
czt

Portanto, os diversos conjuntos constituintes de um grupo podem ter
apenas uma UM em comum e ainda assim serão considerados conjuntos. Este
critério é norteador do nosso trabalho, pois fornece a visão da diversidade e
variabilidade de organização da catalogação.

3.3. Critérios de montagem dos incipits
Para a Fase Dois, cada UM recebe, no mínimo, um incipir musical. Esse é

o critério básico para a elaboração destas ferramentas de busca musical, que
contåm com duas possibilidades de montagem:a) otnciþítþør conjunto, permitindo
umavisão davariabilidade de concepções que combinam composições diferentes
em contextos específicos; b) o incíþit þor gruþo, que fornece uma visão global, da
Unidade Musical enconrada no grupo. Täis possibilidades são dispostas em
regisrros de até seis pentagramas, para permitir um resultado musical mais
completo.

O formulário RISM parainciþitpode ser visualizado na figura 6. A partir
deste tipo de ficha, foi desenvolvido um modelo com 3 e 6 pautas, que podem ser

5 Alguns conjuntos possuem outras UMs, que não aparecem nesse quadro. Além disso, a ordem dessas UMs
não é necessariamente a mesma em todos os conjuntos.
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vistos nas figuras 7 e B. Após o registro destes formulários, é possível editar inciþít
mais completos, com por exemplo o observado na figura 9.

Figura 6. Formulário RISM para inciþit musical.

Muser¡ da Música deMariana - Ficha mínima GISIvÐ BLOCO \Ïfi - iiæpit
800 Incipit: O¡d¿m uuné¡ica 801 Voz /irshune¡:to

$0? incipit: Personagmr

S07 Incþit: tanpo

822 hcþit: tøralid¿ds

826 hrcþit: mtrsical

S0ó hrcipit: Epígrafe

823 Incipit: .qg 23 e no gg.

820 Incipit: Clave

8?4 Incipit: çg gl{,

827 hrcipit sIUt.: .qBl_e-¡-lÈ

810 Incþit lit. ncm.
3 1 I Incipit lit. nag¡-o_ lat.

Figura 7. Modelo de Ficha parainciÞitcom 3 pautas.

À.{USEU DA I\{ÚSICA DE IVÍ.ARIANA - Firha de incipir de urudade ivtusical
8úaTít¡l,o: 806 E!ícìãfe

8(DIrcipit OrdemmÉrica Sfll Vøs /iroùumbs
80? In.: Þnpo 822 ionl.: 823f. cp. 8ãan'cp.

826lrcipit ïruricðl

8? Irei¡it rrurs.: cønelú.

Sl0lrripit lit. nønt
8ll trcipii lit. særc lat.
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lvfiISEU DA ¡fúSICA DE MARIANA - Ficha de incipit deunidade Musical
800a l]6:b: 806 þ{pft
800!ißÞt: Giü¡a¡r¡aôi¡ 801 VoE€i / instturåtûs

80? Ar.: tårqþ 8?2 tmL: f. qt 823¡n' qr.

826 !r(þt: rutd

82? licÞÈ ru.: c@rìL
810 t¡.Þt tj!tl@-

S¡¡ lrÞt' lil. sæ lât.

ANAIS

Figura 8. Modelo de Ficha paraincíþit com 6 pautas.

Figurag. Provávelincipitpara [285] AZG3P03 / BCM03 G01 1.1.
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No processo de reorganização, começamos utilizando o processo detnciþit
de UM por conjunto, mas a partir de um certo tempo, após várias discussões
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sobre o problema e o estabelecimento de novos critérios, passamos a adotar o
inciþit de UM por grupo, visando dar não apenas maior praticidade ao catáiogo,
mas também evitar um gasto excessivo de tempo nessa tarefa.

Os critérios para feirura destes incipitsão um pouco diferentes daqueles
adotados em outros catálogos. Tianscreve-se, inicialmente, toda a formaçãovocal,
em seguida, os insrrumentos de cordas - violinos I, II e conrrabaixo ou baixo
contínuo, por fim, madeiras e metais. Outros instrumentos são usados apenas na
falta de um ou mais dos anteriormente citados, com objetivo de proporcionar
uma idéia geral das partes musicais disponíveis, além de apresentar o maior número
possível de aspectos musicais presentes no documento. É importante, portanto,
frisar que não existe o objetivo de se transmitir uma idéia de como a composição
se encontrava "originalmente", nem de fazer qualquer consideração musicológica
sobre a instrumentação presente neste tipo deinciþit,podendo este ser elaborado,
inclusive, sobre conjuntos diferentes, que caracterizam épocas e conte)ftos diversos.

A utilização destes critérios de montagem de inciþit respeita a noção de
conjunto, pois no campo 831, "Itens documentais relacionados" são listados todos
os conjuntos que possuem a mesma UM. Desta forma, o pesquisador, a partir do
inciþit, poderá saber onde estão todas as fontes utilizadas em sua elaboração, e
acessá-las quando julgar necessário.

A montagem dos inciþit pode extrapolar o grupo ou a pasta quando da
detecção prévia da mesma UM em pastas diferentes. Isso demonstra a riqueza de
um acervo como o do Museu da Música de Mariana, consdruído de manuscritos
de variadas cidades. Um exemplo que ilustra este caso é o da Missa descrita em
MARM25 G12 (Mariana) e SRDScodOz GOi (Santa Rita Durão), a conhecida
PequenaMiss¿ Sol.enen.l emSolmenor aduao,o¿es, de Luigi Bordèse (1815-1886).ó
O quadro 4 indica como foram encontradas as partes musicais.

Quadro 4. Fontes daPequena Missa Solenen.T emsol.menor ø duas uo¿es, de Luigi
Bordèse, em cópias provenientes de Mariana e Sana Rita Durão, pertencentes ao
Música de Mariana.

6 Esse não é o título que consta em nenhuma das cópias do Museu da Música de Mariana, mas sim a traduçäo
portuguesa para o título que figurou nas versões impressas dessa música que circularam no mundo católico -
inclusive no Brasil - na segunda metade do século XIX e parte do XX. Cf., por exemplo este impresso do Museu
Arquidiocesano de Arte Sacra de Sorocaba (SP), n.020.: gOnoÈSg, Luigi. Pefife Messe Solennelle n.l en So!
mineur à 2 voix avec accomp. d'orgue ou d'harmonium. Mainz: Schott's Söhne, s.d., n.169Z5-8. 1Sp.

[026]A1GlP26

167ZlAsGzP}g

Códþo de
Localização

MAR-Mz5 O12

SRD,Scod02 G01

Código Provisório

c5
aC3
CZ
c1
c3

C2

c1

Conjunto

PresumivelmenteYoz 7
(incompleta)

YozZ
Yoz2

Clarinetal (incompleta)
Voz I

Clarineta 2
Baixo em Si bemol

Voz 1

Voz I
Partes musicais

Sol menor

Lâ menor
Lá menor
Lá menor
Lá menor
Sol menor

Sol menor
Sol menor

Tonalidade
escrita na parte
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Desta forma, os manuscritos de MARM25 GLZ e SRDScodOz G01
completamae em um único inciþit. fu descrições dos diversos conjuntos (Fase

Um e Fase Dos) e a listagem desses conjuntos no campo Itens Documentais
relacionados abrem o espaço para as considerações da pesquisa musicológica.

Estes manuscritos, apenas, não proporcionam uma idéia muito clara da
obra, pois possuem diversos problemas, mas elaboração dos incipit desta Missa
foi auxiliada peia detecção da mesma composição em três pastas provenientes de
Urucânia e mais duas provenientes de Furquim (quadro 5).

Quadro 5. Fontes daPequena Missø Solene n.7 em Sol menor a duas uozes, de Luigi
Bordèse, em cópias provenientes de Urucânia e Furquim, pertencentes ao Músi-
ca deMariana.

"Flr¡r d.o Diú"
"Olímpio Dotwto

Conêa"
Na transposição:

Sol menor

Na transposição:
Soi menor

Na transposição:
Sol menor

Na transposição:
Fá menor

Observações
Tonalidade escrita

na parte
Lá menor

Sol menor

Lá menor

Sol menor

Lá menor

Mi menor

Sol menor

Ré menor

YozZ

Requinta

Partes
musicais
Soprano

Violino 1

Clarineta (1)

BaL<o
Piston em si

bemol
Trompas em

mi bemol
FUREcodlO G02

FUR-Scod19

Código Provisório

URC8cod15 G13

URC,ScodZ9 G47

URC6cod30 G05

Código de
Localiz¿cão

l6z2lA4A4Pß

Í636W4G4P29

[637]A4G4P30

Í7nLA5G4P09

[736]A5G4P19

Somente a partir das cópias enconfradas nas fontes indicadas no quadro
5 foi possível identificar esta obra como a Missø Sol¿ne de Luigi Bordèse. É preciso
estar atento até à última pasta, em casos como este, até mesmo para evitar o
trabalho de repetir, desnecessariamente, um inciÞiú que esteja completo a partir
dos dados de uma pasta anteriormente catalogada. O banco de dados, consnuído
porAndré Guerra Cotta, está sendo preenchido à medida em que o o trabalho se
desenvolve, e arualmente já funciona como importante ferramenta na localização
e cruzamento de obras semelhantes.

Os quadros, no entanto, mostram-nos que há umâ incongruência na
determinação da tonalidade, de pasta a pasta. Esta questão deve ser abordada de
forma mais específica.

3.4. L tonalidade
A definiçao da tonalidade da obra engendra uma outra questão: até que

ponto ela pode ser considerada a "original"? A necessidade desta especificação
está, portanto, embutida no conceito de obra enquanto propriedade autoral. Em
suas "Reflexões Metodológicas Sobre a Catalogação de Música Religiosa dos
Séculos XViII e XIX em Acervos Brasileiros de Manuscritos Musicais",
CASTAGNA (2000) expõe claramente o problema da autoria:
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"A noçã,0 dc autona, na mtßica religlosa dos séculos XVm e XIX
(esþecial.mente em acevos ømericanos dc mantnuitos muicais) , é bem maís tênuc
qlæ no caso dø, ntttsica instntmental ewopéia do séatln XIX, por exemþlo. A
fmcionølid"ade dns obras, a semelhønça entre os trarttos e, þnnciþalmente, ørelago
entre os mtkicos e as.instituiçoes que encomendnvam mtisíca religlosa, não
þroþorcionøva.m aos seu.s o.utares aindiqtiduølidadc, q,æ aunam os comþosítoræ de
rruúsicødcstinalaàs casos dzaþetaa,ùn euroþéíasrc séa,ùaXIX. acntøsþqr û,Ltø;es
autônomos, que dependtøm dn. ossociaçã.o dn estíIo Ò. ua personalidøde pa:rø

con4ußtar æÞøço no mercadn mnicaL A celzñdnde dz. tais mtßicos era, Þortønto,
u:¡na rrccessidøÅc impostø þelo sßtemø e u:mø þartiatlnridaÅelnuvaÅ^a peln público."

Mais adiante, o musicólogo aborda o processo de obtenção ou produção
de cópias de uma determinada obra, no contexto funcional da música religiosat

"O fato é que a circuLaçdo de obras sem um conlwcimento þreciso d.e

autona, resukado dn. vendø de cóþías, dø perdø dos reglsuos dc comþosiçõ.o e dø
þróþria þiratana, gerou a. þreserva@o d.e uma. enorme quantid.adß dn. obros
anônimas nos a.ceruosbrasilpiros de mantncritos musicais. A comþreerxdo dcsse
fenômeno é, imþortante Þara o desenvo\uimento do trabalho ørquivístíco e

musicológico e sua considnraçã,o þermitirdum enfoque'mnior nas comþosiçoæ dn
que nos comþositore.s. " (CASTAGNA, 2000).

Considerando, portanto, esse processo de circulação, uma mesma música
pode ser encontrada em cópias muito diferentes, uma vez que a obra passa por
contextos culturais diversos. Em, manuscritos pertencentes ao acervo de Mariana
observa-se a presença, por exemplo, dos sistemas de notação em claves baixas, em
claves altas e em claves modernas, além de combinações desses três sistemas. A
tonalidade passa a fazer parte da questão , "Ltma. vez que as claves altas srío
asencialmente cl.@es transþositora,s" (CASTAGNA, 2002). À medida em que se
observa os manuscritos musicais século )C( adenÍo, nota€e a rransição das claves
altas e claves baixas para as claves modernas, porém surgem novos e inusitados
mecanismos de mansposição. O uso do d¿ móqtel.é percebido com freqüência em
muitas cópias para coro. Em tal sistema, estabelece-se a tonalidade de Dó maior
ou Lá menor para as vozes. Este critério está mais relacionado ao nome das notas
do que à sua sonoridade, podendo o dó ser qualquer outra nota, definido antes
da execução musical. A presenca deste sistema junto às partes insrrumentais
notadas em tonalidade diversa, emLlmmesmo conjunto,é indício de tai prática.

A proliferação e a evolução dos instrumentos rranspositores a partir do
final do séculoXXambém conaibui pam o problema da definiçao de tonalidade,
pois não havia uma escrita musical padronizada para esses instmmentos. Em cópias
do início do século )C(, é comum encontrarmos partes vocais escritas como se
fosse para insrrumentos transpositores. Esse procedimento era adotado em
localidades onde o coro não lia a partitura, cabendo, portanto, aos insfrumentistas
da banda tocarem as partes vocais, no intuito de servirem estas como base melódica
aos cantores.
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É preciso considerar, ainda, que cada parte destina-se a um músico com
habilidades especÍficas. Em depoimento sobre sua atividade como músico de banda,
o estagiário do projeto Euler Rocha reporta+e ao fato de sua banda de música,
em Congonhas (MG), possuir "cinco trombones de vara idêñticos". Quatro
rrombonistas lêem em dó, mas o quinto somente em Si bemol. Portanto, quatro
partes são copiadas no tom em que soa a música, enquanto uma parte é transposta
uma segunda maior acima! Qualquer conclusão precipitada faria crer a um incauto
musicólogo do futuro a errônea suposição da existência de um nombone devara
em Si bemol. Fatos como este servem apenas para ilustrar inumeras possibilidades
que impedem a definição de uma tonalidade absoluta.

Cabe ao trabalho musicológico o estudo destas situações e sua
contextualização. No caso arquivístico específico, a definiçao de tonalidade, sendo
relativa, obedece a um critério de catalogação. Existem dois registros possíveis de
tonalidade: a Tonalidade Geral da Obra e a Tonalidade do Incipit.

3.4.L. RISM 260 - Tonalidade Geral da Obra
A determinação de tonalidade "geral" de uma obra só é possível quando,

de fato, há uma tonalidade que prevaleca nas diversas seções de uma UM, caso
contrário ela se torna apenas a tonalidade da primeira seção.

Um conjunto pode conter muitas partes diferentes, incluindo
insrrumentos transpositores, Dó móvel para o coro, etc. Quando a tonalidade
geral pode ser observada, comparamos as partes anotadas em tonalidades
diferentes, observando que, normalmente, os insrrumentos de cordas são mais
fidedignos a este aspecto. Porvezes, os instrumentos transpositores estão anotados
de tal maneira que se pode perceber, na lógica moderna da transposição, a
confluência para uma única tonalidade e, portanto, assumir para esta um valor
com razoável grau de credibilidade.

Casos mais complexos envolvem conjuntos com uma ou poucas partes
musicais, onde o critério da tonalidade geral, quando aplicável, poderá ser, então,
diplomático. Como são muitas as situações enconrradas no Museu da Música,
generalizações tornam-se perigosas para a confiabilidade da catalogação.
Assumimos, simplesmente, a existência ou não de uma tonalidade geral da obra,
determinandea segundo evidências encontradas no próprio conjunto ao qual ela
pertence. Em cada caso, o pesquisador deve confrontar a fonte com o seu registro,
e exfrair de sua análise a reflexão para cada caso esrudado.

3.4.2. RISM 822 -Tonalidade do Incipít
Para a montagem doincipít,podem ser usadas partes musicais de diferentes

conjuntos ou mesmo de um único conjunto, se este estiver razoavelmente
completo. O problema de definição da tonalidade, aqui, é o mesmo problema
descrito no tópico anterior, sobretudo quando da existência de cópias diferentes,
mas que se completam. O caso ilustado nos quadros 4 e 5 representa uma situação
deste tipo.

Novamente, reportamos à idéia de que uma tonalidade "original" remonta
ao conceito de obra "original", e que esta não reflete a realidade dos acervos de
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manusüitos musicais. Esta concepcão norteia o catalogador no processo de
montagem dos incipit. O critério para definição de tonalidade é relativo, e passa
pela análise das diversas cópias escolhidas.

O campo em questão, no entanto, é absolutamente exato na sua definiçao.
Diz respeito à tonalidade do inciþit, e não da obra. Para o exemplo das cópias
mineiras daPetite Messe SoLennelle n.7 enSolmineur ù" 2 voix, de Luigi Bordèse, foi
definida e registrada a tonalidade de Sol menor que, por acaso, corresponde à
tonalidade da obra tal como publicada no século XIX, embora isso nem sempre
possa ocorrer. Por fim, no campo da Descrição Sucinta, as tonalidades foram
registradas considerandose sempre a tonalidade do inciþit..

3.5. Outros campos que estão na ficha de íncípít
-$}}a-Título: o titulo normatizado do incipit, definido no mapeamento;
- 806 - Epígrafe: reprodução dos termos que precedem o incipit segundo

constam no documento.
- 801 - Instrumento.sr lista de instrumentos usados para montar o Incipit

musical, colocados na ordem em que aparecem no campo RISM 720 (conferir
Bloco II);

- 807 - Inc.Temþo: andamento diplomático;
.827 -Tonalidnde: vide item 3.4.
- 8?.3 - f. cp.: fôrmula de compasso;
-873a-no cþ.; número de compassos;,
rAlguns códigos complementares normalmente usados neste campo:

o + : certamente há mais compassos
. ? : dúvida quanto ao número de compassos
'sr: Compassos contados sem levar em conta os sinais de repetição
'cr: Compassos contados levando-se em conta os sinais de repetição

- 830 - Seções: drscnçaoSucinta: aqui estão colocadas em forma de lista as
diferentes seções que compõem a Unidade Musical em questão. Isso
permite uma visão das pequenas estruturas que compõem a Unidade
Musical e a Unidade Cerimonial. Como muitas dessas Unidades
Cerimoniais ainda demandam estudos sistemáticos acerca de sua
organização interna, alguns critérios para determinação de Unidades
Funcionais e Unidades Musicais (seções?) podemvariar com as pesquisas
musicológicâs; â êstnltLrração da Unidade descritiva em suas seções, estas
representando a menor unidade de catalogação possível, deixa aberto o
espaço para futuras correções;

-811 - inc.Lit. sacrolat., Campo usado no registro de incipit literário latino
e vernáculo, tanto para textos litúrgicos como profanos;

- 810 - Inciþít\it. norm.;É o regisno do incipit de texto em língua vemacular;
este campo foi fundido ao 811;

.877 -høpit.Ttuts.: cß'fiisnt.: Este campo é preenchido com apenas rrês sinais;
o ?, indicando uma dUvida no incipit, por parte do catalogador;
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o +, indicando uma correção no incipit, feita pelo catalogador;
o - (hífen), indicando que o incipit está normal, e o campo foi

revisado.

Eventuais erros de cópia podem ser corrigidos pelo catalogador. Este,
aplicando sobre ou sob as notas alteradas o sinal "+", além do mesmo sinal
regisuado no campo 827, deixa clara a localização desta correção.

No caso de manuscritos rasgados, desbotados, sem o início da UM que
neles figura, duas possibilidades podem ser consideradas. Aprimeira delas é indicar,
num primeiro compasso sem clave, uma interrogação, seguida de barra pontilhada
que leva até o primeiro compasso presente no manuscrito. Como não está clara
sua numeração no manuscrito, colocaee denno de um quadrado o sinal "?", dande
se seqüência ao incipit. Outra possibilidade é procurar, a partir do fim de uma
UM, uma frase musicalmente relevante, iniciando-se o incipit da mesma forma
acima descrita. Obviamente, se o documento apresentar indícios do uso de uma
determinada clave, esta pode ser aplicada entre colchetes, em ambos os casos,
para indicar uma dedução do catalogador.

Figura L0.Inciþit musical para [139]41G3P37 / MAR-DM G01.

tr
i l¡l

i l!ì

i f3l

i l3l

itq

i I7t

i t8l

b. - aa ?

i l5l

Figura tl.Inciþit, musical para [139]41G3P37 / MAR-DM G03.
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Figura L2.Inciþit. musical para [137]AiG3P35 / MAR-PA GOB

O So - lu-ta-ris hos-ti-a quûc coc. li pat-dis hos-li-un¡bcl Roc-prc trust lìos - ú - li-a

4. CONSIDERAÇOES FINAIS
O rabalho realizado pela equipe de catalogacão e reorganizacão do Projeto

Acervo da Música Brasileira está inteiramentevoltado à ampliação e refinamento
da catalogação anteriormente realizada com os critérios desenvolvidos por José
de Almeida Penalva e Maria da Conceição de Rezende entre 1972-I984.4s razões
desse refinamento são enconrradas a partir de uma análise global da situação dos
acervos de música no Brasil. André Guerra COTIA (1998), em seu texto intitulado
"Subsídios para uma arquivologia musical", aborda desta maneira o problema da
preservação de documentos musicais:

"Sølc/o þoucøs exceções, os øcerc)os encontrl,m-se þraticamente
desconhecidos e desorganiTados, muítos de\es em condições inadequadøs de
corxervaçã"o e, além disso, como o þróþno Lange muitas vezes testemunhou, um
grande número dele,s foi inemediavelrnente destruído."

De modo geral, ainda não há um esforço no sentido de generalizar os
critérios de descrição dos documentos. Segundo COTTA (1998), os processos
de organização e catalogação dos acervos brasileiros

"1...) têm sidn realizadns qu.a,se qu.e. bolad.amente, sem a þreoanþaçno de tnúfamiTar
os þrocedimentos e muitas uezes obserqtando norma.s técnicas diferentes (ou
nenlutmø., sendo emþincamente condundos), o que qtem sendo uando à. discussao
þor diversos þrofissionais d.a. musicologla em encontros recentes da drea, com o
interesse de tornar a informaçao necessdria acessíqtel de forma ógil. e concreta."

É preciso distinguir duas naturezas diversas em relação aos acervos de
manuscritos musicais. Os acervos pertencentes às pessoas ou instituições que os
geraram por razões funcionais recebem o nome de ørquivos, e os seus documentos
passam por ciclos naturais de uso e arquivamento, de acordo com a teona døs três
idøÅßs da Ciência da Informação.7 Euterpes, liras, orquestras, bandas, corporações
ou outras instituições de caráter musical ainda em aticrida.de possuem acervos de

7 A arquivologia contemporânea trabalha com a idéia de um c¡clo vital dos documentos arquivísticos ou teor¡a
das frés ¡dades, segundo a qual um documento tem, a partir de sua produção: a) uma idade corrente -
durante a qual a atividade a que se liga o documento está em andamento, isto é, ele está em pleno uso
funcional; b) umaidade intermediária - quando, em iunção de prazos legais ou de outros aspectos referentes
à atividade a que se relac¡ona, 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) uma ¡dade permanenle - na qual, estando a atividade concluída e os prazos legais já
cumpridos, fica o valor informativo e probatório do documento , que ê recolhido a um local de preservação,
o arquivo pemanente.
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origem caracteristicamente funcional, e os documentos aí guardados, além do
valor histórico, têm ou tiveram uma finalidade prática:

"No cdso de,um arquivo cuja organicidade semø,nteue praervadal...l
torna-se imet'samente menos comþLeta a tarefa do arquivísta. Isto oconerd em
organßmos mnicaß qlr.e, mantém mw vida anva, onde þode-se vaificør, de algu:mø

formø, etaÞas de produçao, círanl,ago e recolhimento dos marnscrttos" (COTIA,
1998. Grifo nosso).

A maioria dos arquivos de música no Brasil sofreu grandes desfalques de
seu parrimônio, devido a essa natureza funcional das partes musicais:

"Por outroLado, no Brasil, sã"o tambémbostantenwmerosos os cosos de

enndndesmuicnß quÊ.seutinguuam, dz,modo ql,rcseus a.cervos øcøbararnsuleitos
a,o a,cl,so 1...1. Ua wm caso intermedidno, em que as entidødes nntsicais nã.o se

exnnguir am, mas mo dificaramse r adicalmente, Þ assa;:,do þ or um intenso processo

d.e, traruformøçao sociaL que resultou em mud.a.nças estética profundas t...1. O
caso dø Sociedødp,Musical" Euterþe Itabirana, þor uemþlo, ih.ætrabem: elø. jó"

teue uma orquestra e um coro que nãn existem mais, de modo que hoje a única
formaçao existente é a suabanda. Como resultado, os møruncritos a,ntigos d,e seu
arquivo 1..:) acaba¡am caindo em dexno, indo para uma aþécie dz "arquivo
morto" e, com o temÞo, os þróþnos elementos d"øquel"ø comunidø.de mtsical
þerderam o contato com tais mantncritos." (COTTA, 1998)

O acervo permanente do Museu da Música de Mariana, assim como de
outros acervos brasileiros de manuscritos musicais, foi recolhido de várias pessoas
ou instituições. Esta segunda forma de reunião de manuscritos é denominada
coleção.

Inicialmente destinado à centralização de obras musicais das igrejas
marianenses e localidades próximas, pouco a pouco o Museu da Música foi se
tornando um ponto de referência para os pequenos e numerosos arquivos
abandonados ao longo de cada cidade ou povoado mineiro, uma vez que não é
mais novidade a enorme atividade musical realizada em Minas Gerais nos três
séculos que nos precedem. Agrande conuibuição de coleções como a do Museu
da Música foi esta: preservar manuscritos musicais que se encontravam
inadequadamente guardados em baús, armários, sótãos e porões de casas, igrejas,
capelas ou quaisquer outros lugares inadequados para sua conservação.

COTTA(1998), enrretanto, assim define o problema das coleções:

"1...1nao dpqtemos þerder de vista que cad.a conjunto de manuscritos dc
tal coleçao fe7þarte dB um þrocæso orgônico ong¡nal, tendo umfundo do quaL se

seþarou, fundo þor sua qtezÞroduzido nwma. red.e, dn, rel.açoes sócio.culturais. Tais
conjuntos de manusuitos somente retom&rõ"o seu sentido pleno quando
considerado.r nesse todo, com o qualtêmumareløçao significativø."
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Fundo, na acepcão arquivístiva, é um termo que diz respeito à origem do
documento, bem como à sua função original e sua evolução e valor a paftir dessa
origem. O pnncípio d.eræþeito aosfundns é, nesse sentido, um dos pilares da ciência
da informação. O problema da coleção, enquanto reunião artificial de diversas
fontes originais, é a quebra destas relacões com a instituição de origem, com o
fundo do documento.

Ora, a necessidade de instituições como o Museu da Música de Mariana,
o Museu da Inconfidência e outras de semelhante natureza denota uma
particularidade da arquivologia musical brasileira: em determinado momento
histórico, este princípio de respeito aos fundos teve de ser rompido para que uma
ínfima parte dos manuscritos musicais disponíveis pudesse ser preservada. Esta
caça aos manuscritos, denominada por DUPRAT (1985) de ganmþo musical, ao
mesmo tempo necessária, muitasvezes foi feita de modo questionável, permitindo
a formação de arquivos particulares e secretos, vedados ao público e acessado
somente pelo "caçador" ou "garimpeiro" e seu círculo próximo.

Quanto ao processo da catalogação em si, é importante ressaltar o uso
das normas RISM apenas como ponro de partida. Não podemos esquecer que
este sistema nasceu a partir de uma necessidade de aglutinar os diversos arquivos
de música europeus em um banco de dados mais ágil e acessível. Noteae o termo:
euroþeus. Ao iongo de todo o processo pelo qual passamos, inúmeras vezes ficou
clara a inadequação deste processo à realidade brasileira. Daí a necessidade de
criacão e ajuste de seus campos na catalogação deste acervo, e neste texto
apresentamos alguns exemplos significativos. Esta atitude não é ufanista, mas sim
uma tomada de consciência da importância de resguardar aquilo que se entende
por þarticul"and^qdßs reglonais. Fazemos uso da moderna tecnologia, pois interessa.
nos a união das redes de informação, tornando ágeis os processos de divulgaçao
desta música tão desconhecida por nós mesmos e pelo mundo. No entanto, ao
adequarmos as normas RiSM, descentralizamos o seu monopólio, pois temos
consciência de que visamos atender essas particularidades, que justamente fazem
dessa música brasileira uma jóia rara, e não uma arte menor. Neste acervo incrível,
será possível ao pesquisador sério a compreensão do processo de construção
cultural brasileira, ou pelo menos algumas de suas facetas e possibilidades.

O nabalho da equipe no presente projeto, portanto, funda-se em dois
pilares básicos, o resþeito à catalogaçøo antenormente realizødø e o refinamento crítico
dessa catalogaçdo, com vistas ao resgate das chama das reb"çoes significativas enrre os
documentos reunidos na colecão do Museu da Música e suas respectivas origens.
Nesse sentido, esperamos que tal esforço permita um acesso mais amplo e
democrático ao acervo, pela adoção de critérios mais objetivos de descrição, rumo
à uniformizaçáo de processos de catalogação de acervos, sem, contudo deixar de
lado o respeito às suas peculiaridades.
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CD-ROM: Catálogo de Manuscritos
Musicais Presentes no Acervo
do Maestro Vespasiano Gregório
dos Santos - Um Relatório

Márcio Miranda PONTES'

RESUMO. O projeto, além da publicação do Catálogo em CDROM e Intemet, possibilitou o
desenvolvimento de técnicas e metodologias específicas para a preservação, digitalização e
acessibilidade de manuscritos musicais antigos. Minas Gerais destaca.se no cenário cultural
brasileiro, dentre outros aspectos, pela quantidade de bandas de música e corais em
funcionamento em seus municípios. Algumas dessas entidades foram fundadas ainda no século
)l/[II e guardam emseus acervos obræ de o<celentes compositores mineiros ainda desconhecidos.
Graças ao financiamento da FAPEMIG, as soluções enconûadas para os problemas técnicos
surgidos no processo de tornar acessíveis, aos pesquisadores e Instirutos de Pesquisa, as obras
musicais presentes no acervo do Maestro Vespasiano Gregório dos Santos serão de grande valia
no rratamento de ouaos acervos musicais. E, o esrudo desses acervos, poderá auxiliar na
reconstituição da História da Música brasileira num período, ainda, carenre de informações
sistematizadas.

INTRODUçÃO
A vida musical de uma cidade é representada por todas as atividades

promovidas por sua comunidade fazendo parte deste contexto o ensino musical,
a realizacão de saraus, recitais, concertos, eventos civicos e religiosos, a composição
de obras musicais e os a$upamentos musicais em atividade, como: orquestras,
bandas, corais, enfre outros. Apesar da escassez de estudos e investigações sobre
a vida musical na recém-inaugurada capital mineira é ponto pacÍfico que a música
permeou o desenvoivimento cultural da cidade. Um projeto da Fundação João
Pinheiro intitulado "Memória Musical de Belo Horizonte" publicou o artigo 'A
vida musical nos salões de Belo Horizonte (1897 - L907)" no qual é identificada a
efervescência musical de Belo Horizonte no período abordado. Nele, os
antecedentes históricos da prosperidade artística de Minas Gerais no século )Õ/lll,
a elite sócieculrural da nova capital formada principalmente por funcionários
públicos, os diversos salões e sociedades recreativas e o repertório dos concertos
são apresenados combase em fontes bibliograficas como liwos, jomais e programas
de concertos. Os manuscritos musicais presentes no acervo do maestroVespasiano
Gregório dos Santos preenchem esta lacuna. A maior parte dos personagens e
obras musicais listados naquele estudo esta contido neste acervo que se origina
na atividade do maesrro José Nicodemos da Silva à frente do Coral e Orquestra
Padre João de Deus, grupamentos que participaram dos principais momentos
civis e religiosos da nova capital mineira. Em 1994, elaboramos o Catálogo de
Manuscritos Musicais Presentes no Acervo do maesrro Vespasiano Gregório dos
Santos no qual puderam ser identificados originais e cópias de obras composras

* Uni-BH, Belo Horizonte (MG).
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em Minas Gerais nos séculos XVIII, XIX e primórdios do século )C(, além de
obras de compositores de ourros estados brasileiros e esrrangeiros. A maior parte
dos manuscritos é pertinente ao gênero religioso e especificamente elaboradas de
acordo com a liturgia católica. Parte menos volumosa referere a música para bandas
de música, música de câmara e música de salão. Em setembro de 1999, lancamos
um CD-ROM com todo o acervo digitalizado e enriquecido com informações
biográficas e históricas. Esta pesquisa foi realizada na Escola de Música da
Universidade do Estado de Minas Gerais com fomento da FAPEMIG e possibilitou
o desenvolvimento de técnicas e metodologias especÍficas para a preservação,
digitalização e acessibilidade de manuscritos musicais antigos.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Iniciamos os nabalhos com o treinamento dos bolsistas (técnica de leinrra,

técnica de fichamento e utilização da ficha elenônica para coleta de dados) e com a
elaboração dois bancos de dados, tendo como base o sof¡vare MicrosoftAccess: um
para a colea de dados biográficos e outro para a coleta de dados sobre obras musicais
presentes nos diversos catálogos de manuscritos musicais até então publicados.

O banco de dados sobre obras musicais contém os seguintes campos:
Nome do compositor, do copista e do proprietário; título da obra (o título que
consta no manuscrito e um título sintético para uniformizar a nomeclatura utilizada
e facilitar a pesquisa por este campo); data e iocal da cópia ou composição; meio
expressivo (instrumentos e vozes utilizados na composição); e, dados musicais
(seções, andamento, compasso, número de compassos, tonalidade e incipit latino).
A conclusão desta tarefa permitiu a elaboração de uma relação de obras (a mais
completa possível no presente momento) dos compositores presentes no Acervo
do Maestro Vespasiano Gregório dos Santos.

O banco de dados biográficos contém os seguintes campos, nome (do
compositor, regente ou insfrumentista), d.ata, Iocal e evento (para o registro de
eventos profissionais e pessoais dos personagens em referência). Esta etapa do
rrabalho permitiu a elaboração da cronologia sobre os compositores presentes
no CD-ROM.

O fichamento da bibliografia proposra não pode ser realizado
completamente devido à necessidade de digitalizar os manuscritos e criar as páginas
gráficas (serviços que seriam terceirizados e, devido ao corte no orçamento, tiveram
que ser realizados pelos bolsistas). Apenas os catálogos e as edições mais recentes
foram nabalhadas.

Após o fichamento do restante da bibliografia, a base de dados do projeto
poderá contribuir para a publicação de um Dicionário Biográfico (ou de
cronologias e obras) sobre músicos que atuaram em Minas Gerais nos séculos
XVIIi e XIX.

No desenvolvimento do rabaiho o softwareescolhido como base de dados
mostroute insuficiente para a aplicagor à medida em que os dados e, especialmente,
as imagens digitalizadas eram inseridas o processo de pesquisa e adição de dados
tornou+e extremamente lento, indicando a necessidade de se rabalhar com um
aplicativo mais robusto.
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ORGANI ZAçAO DOS MANUSCRITOS
Esta etapa previa a codificação de cada página de modo a permitir a

digitalizaçao e o tratamento gráfico das imagens dos manuscritos por profissional
da área de informática leþ em aspectos técnicos musicais e musicológicos. Como
este trabalho foi reaiizado pelos bolsistas, a codificação e o nome dos arquivos
foram definidos pelos mesmos na medida em que eram digitalizadas as imagens.
Foram utilizados os seguintes critérios para a organização fÍsica e digital dos
manuscritos e imagens digitais:

1. Cada página receberá um código que nomeará o arquivo da imagem
digitalizada. Exemplo, NNN.II.P - onde NNN é o número de
arquivamento físico do manuscrito, II indica se é uma parte
instrumental, coral, soio ou partitura (ver tabela abaixo) e P é o número
da página.

2. Depois de digitalizados os manuscritos serão acondicionados, por obra,
em envelopes confeccionados em papel apropriado para a guarda de
documentos antigos. O envelope conterá o número de arquivamento
da obra.

3. Os envelopes serão acondicionados em caixas, agrupados pelo número
seqüencial de arquivamento.

Quadro L. Nomes para arquivos de imagem.

Códieo
s1

a1
tl
b1
vll,vLZ, v13, etc
vZLv77. v23. etc
va1
vcl
cb1
flll, f112., f113. etc
flZL, flZZ, f723. etc
ob11, ob12, etc
obZL. ob22. etc
cl11, idem
fsli, idem
tp1, idem
crl, idem
tnl, idem
tbl
of1, idem
Hml

sxl
or1

sxal
sx1

Parte
Soprano (ou tiple)
contralto
tenor
baixo
violino I
violino 2
viola
violoncelo
contrabaixo
flauta 1

flauta 2
oboe I
oboe 2
clarinete I
fagote 1

trompete(ou piston,/ pistão)
trompa
trombone
tuba
oficlide
harmônio
orgao
sax tenor
sax alto
sax
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DIGITALI ZAçAO DOS MANUSCRITOS
Realizamos, inicialmente, um estudo prático com o objetivo de estabelecer

um padrão de equilíbrio entre qualidade e custo das imagens digitais. fu variáveis
resolução, armazenamento, qualidade e fidelidade para impressão e compressão
foram testadas, utilizando-se um dos manuscritos do acervo, para se chegar ao
formato de imagem digital que equilibrasse o menor espaço de armazenamento
com a melhor qualidade da imagem impressa, atendendo às necessidades de acesso
propostas pelo projeto.

Como esta etapa estava prevista para a realização por terceiros e houve
corte no orçamento foi necessária a compra de um scanner para a digitalizaçao
dos manuscritos.

ALGORITMO PARA COMPRESSAO DAS IN{AGENS
A utilização do algoritmo de compressão do tipo grl mostrou-se mais

econômico em relação ao do tipo jps (com taxa de compressão = I:17), sobrerudo,
em resoluções mais elevadas. As imagens coioridas, além de exigirem mais espaço
não obtiveram nos testes o mesmo desempenho das de756 tons de cirnà,apesar
da beleza proporcionada pela cor. Optamos pela resolução de 300 dpi com 256
tons de cinza que possibilita ótimo desempenho tanto na tela quanto na impressão,
inclusive com ampliações, como veremos abaixo.

Quadro 2. Espaço para armazenamento (em Kb).

600
300
100

Resolucão
(dpi) tif

5.766
r.465

820
sif

754
2r9
LU

1.347
343
204

ipe (1:12)
256 tons de cinza

Lt.994
3.22s
1.828

Tif

2.067
489
z8+

eif
284

ipe (1:12)
Colorido

L.877
493

QUALIDADE DE IMPRESSÃO
Neste teste as imagens com resolução de 300 dpi com756 tons de cinza

foram impressas em uma impressora jato de tinta modelo HP DeskJet 690C e
tiveram as seguintes variáveis analisadasr conrraste enrre o texto e o supofte,
legibilidade, reproducão compieta da página, fidelidade na reprodufo de caracteres
com o mesmo tamanho dos originais e larguras de linhas individuais (espessa,
média e fina) e fidelidade da reprodução de detalhes finos, lenas individuais, notas
e pausas com a imagem ampliada em 100%.

Na tela e na impressão, as imagens mantiveram o texto e as linhas
consistentemente escuros do início ao fim. Devido à limitações do scanner utilizado
(Hewlett Packard 6100C) quanto ao tamanho dos documentos digitalizáveis foi
necessário escanear as páginas maiores duas ou mais vezes editando em seguida
em uma única imagem. Nestes casos foram verificadas algumas alterações nos
tons de cinza das diversas partes. Enrretanto, a legibilidade da imagens não foi
comprometida.
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fu cópias de imagens comprimidas com o algoritmo jpg com taxa de
compressão maiores que 1: 12 foram verificadas perdas de legibilidade significativas
quando comparadas com as cópias de imagens gf. Assim, optamos, como padrão
para o projeto, a resolução 300 dpi com 256 tons de cinza e a compressão das
imagens com o algoritmogrf.

CRIAC, ÃO DE PÁGINAS CNÁNCES E HIPERTEXTO
Como esta etapa estava prevista para a realização por terceiros e houve

corte no orçamento fez-se necessária a aquisição do sof¡vareMicrosoft.Front,Pøge
para a criação das páginas gráficas e hipertexto.

Iniciamos esta etapa com um estudo sobre a elaboração de páginas gráficas
em html (lrlÞ", text markup lø.ngaage) e a utilização do sof¡ware acima citado. A
seguir, foi elaborada uma padronização para a criação de páginas e realizado um
breve período de treinamento dos bolsistas.

Apartir de então, o CD-ROM ficou com a seguinte estrurLrra:

Quadro 3. Estrutura do CD-ROM.

TESTE
Devido ao grau de qualidade adotado para as imagens digitais, foram

necessários dois CDs para armazenar todo o acervo.
Foram gravados os CDs piloto e realizados testes onde avaliamos a

funcionalidade e a interatividade do nabalho.

Créditos:
Identifica a equipe
que trabalhou no
projeto ,
coordenador e
bolsistas de
iniciação
cientifica.

Referência biog¡áfica :

Proporciona uma cronologia
de alguns músicos
identificados no acervo.

Página do comoositor:

Contém uma cronologia e
uma relação de obras
presentes nos acervos citados
na bibliografia.

indice por obra,

Proporciona uma
listagem de obras na
ordem alfabética dos
titulos.

Página de abertura , Contendo crédito à FAPEMIG e à UEMG, e um link para o Catálogo na Inrerner
(que será atualizado mensalmente com estudos, artþs e arquivos MIDI pertinentes ao ace rvo).

sobreoacervoesuaContendo
indice principal: Contendo links para as páginas - indice
biogrâficas e Créditos.

por compositoç indice por obra, Referências

Proporciona uma listagem de
compositores e remete à
listagem de suas obras
disponíveis.

Contém dados musicais, nomes, datas e locais
peninentes à obra em questão.

Página cla obra:

Página de meios expressivos:

Contém as imagens digitalizadas por instrumenro ou
voz.
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CONFECC, AO DO CD.ROM
Esta etapa sofreu um atraso considerável devido a um problema técnico e

a pequena tiragem. Apesar de haverem sido testados e estarem funcionando
perfeitamente, alguns arquivos corrompidos nos originais, que não puderam ser
inicialmente identificados, inviabilizavam o processo de duplicação. Passamos,
então, a testar individualmente os 20.335 arquivos que compõem os dois CD
quanto a sua funcionalidade e a possibilidade de presença devírus. Nenhum dos
arquivos apresentou qualquer alteração. Com auxilio online da empresa Mcafee
foi descoberto um novo vírus que se aloja discretamente em espaços dentro de
diversos arquivos. Outra causa do amaso nesta etapa foi a pequena tiragem, pois
as cópias tiveram que ser feitas uma por uma (gravação e silkagem do rótulo do
CD).

LANC, AMENTO E DISTRIBUIçAO
Foram produzidas 160 cópias do trabalho que foram distribuídas,

graruitamente, a pesquisadores e centros de pesquisa em música. Desde dezembro
de 1999, o acervo pode ser acessado via Internet no seguinte endereço http,//
www.tmb.uemg.br estando em finalização uma nova versão que tem como base
um banco de dados Oracl.e,e servirá como protótipo de teste para implantação da
Rede Metropolitana de Alta Velocidade (REMA\D ou Intemet 2, projeto financiado
pelo CNPq.

CONCLUSAO
A correspondência recebida durante a disponibilização da versão de

demonstração do CD-ROM na internet e as sugestões apresentadas por
profissionais da área apontam para a necessidade de ampliação e aprofundamento
de rabalhos dessa natureza.

Com o desenvolvimento de tecnologia na área da informática, a solução
para as questões de disponibilidade e acesso aos acervos musicais passa pela
informatizacão: bases de dados formadas por imagens digitais, música em formato
MIDI e texto elerônico podem ser indexadas manualmente ou automaticamente,
permitindo aos pesquisadores consultas sob medida.

É i*potta.tte ressaltar que os novos paradigmas nazidos pela informática
permitem a combinação de preservacão, acessibiiidade e enriquecimento do
materiai sob o ponto de vista musical e histórico. A publicação deste CD-ROM,
ceftamente, contibuirá para o avanço das pesquisas sobre a música brasileira em
geral, e a música mineira em particular.
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Arquivos de Música na Bahia
Pablo SOTUYO BI"{NCO.

RESUMO. Esta comunicação apresenta a situação do projeto institucional "O Panimônio
Musical na Bahia", envolvendo a identificação e listagem dos fundos documentais relativos à
música na Bahia, referindo às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos em território
baiano. Foram mapeados mais de cento e setenta locais (entre arquivos, acervos e coleções) no
Estado da Bahia, que possuem documentos relativos ao projeto. Ao tempo de iniciar a
identificago detalhada dos seus conteúdos, foram detectados problemas arquivológicos relativos
à guarda, catalogago, manipulago, preservação e divulgago desses fundos. Visando o interesse
que a comunidade brasileira e internacional têm sobre dito panimônio, em função do seu valor
histórico e musicológico, propõem-se algumas soluções possíveis, procurando equacionar os
interesses acadêmicos com a necessária preserva$o do panimônio musical histórico e da memória
cultural nele registrada.

APRESENTAC, ÃO
Longe de nós acredirarmos que a radição musical, na Bahia, comeca

apenas no primeiro século da colonizâção americana. Ela vem de tempos mais
remotos. Porém, no que diz respeito à tradição musical européia, o ano de 1500
se impõe como limite às buscas musicológicas relativas ao nosso passado musical
escrito. Desde então, os arquivos baianos têm sido fonte de múltiplas pesquisas
por pafte de muitos pesquisadores. Mas a musicologia, na Bahia, demorou muito
tempo a se consolidar como área acadêmica de pesquisa e a Þlriqueza documental
foi poucas vezes reconhecida ou dignificada. \o ano de 1976, Bruno Kiefer
declaravat

"As paquisas do passado muical,baiano sã,o muito escassas. As razões
devem ser e)ó:rias. Fntre el.a.s figara, sem ùûqtidn" alguma, a Þouca imþortância que
deve ter e aindø tem a mtßica erudita na culturabrasileira. Nao lø necessidnd.e
dp. muita þesquisa þara se corLstatar ø grande ignorância que reina, mesmo no"s

camødns cuhas, emrel.aflo à.chnmødnnußica et'u.ditabrasilewa.1...)Talsituøçao
deve prejudicar o interesse þo'r nosso þassado mwicøl,e dificultar a concessã,o dns
atmíIios indisperudveis. Ern todo caso, a julgar þel"as descobertas feitas em qtdnos

Estados, þod.e-se alimentar a esÞerença, de fuanos aclø.dos, taluezqtaliosos."r

Na intenção de concretizar tais anseios musicológicos, o Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia iniciou, em maio
deste ano, o projeto "O Patrimônio Musical na Bahia" com apóio da CAPES.
Dito projeto institucional visa a consolidação da pesquisa musicológica na UFBA
e no Estado, através de uma série de ações (levantamento, catalogação, estudo
analÍtico e divulgação de fontes documentais musicais e bibliográficas consranres

* Professor pesquisador ProDoc-CAPES na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Doutor em Música pelo PPGMUS-UFBA.

1 Bruno Kieter, História da Mítsica Brasileira: Dos Primórdios ao lnício do Séc. )C( (Porto Alegre: Editora
Movimento, 1976), 18.
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na Bahia) e eventos (palestras, conferências, congressos, encontros, concertos e
comemorações diversas) que serão realizadas no período 7003-2007, duração
máxima prevista do projeto.

ANTECEDENTES
As conseqüências que o desiocamento da capital da colônia para o Rio

de Janeiro em 1763 rrouxeram para a Bahia, ultrapassaram o âmbito político. A
mudança de menópole enquanto centro cultural, parece ter atingido o plano da
consciência coletiva (tanto baiana quanto menopolitana) deslocando, ao mesmo
tempo, o foco dos interesses culrurais e dos investimentos (econômicos e/ou
acadêmicos) em "cultura".

Na revisão da literatura existente, podeae conferir que os arquivos baianos
de música foram assunto de pesquisa em música desde mais de um século. Os
documentos neles depositados foram estudados tanto por pesquisadores
brasileiros quanto por estrangeiros. Entre os brasileiros, podem-se contar baianos
(como Manuel Querino, Guilherme de Mello, Sílio Boccanera Jr., Frederico
Dantas, Conceição Perrone, ManuelVeþ, Ilza Nogueira, Paulo Costa Lima, Lucas
Robatto e Edmundo Hora, entre tantos outros) quanto por pemambucanos (aime
C. Diniz), paulistas (R¿gis Duprat e Paulo Castagna), cariocas (osé Maria Neves,
Adeilton Bairral), paranaenses (Rogério Budasz), entre os mais significativos.

Mas nem sempre houve um retorno direto dessas ações para os acervos
pesquisados ou para a comunidade envoivida. Em alguns dos casos, a falta de
retorno foi, por assim dizer, o menor dos problemas.

Seguindo a inércia dos "deslocamentos" acontecidos, certos documentos
foram também "deslocados" - em nome da melhor preservação dos originais -
para serem produto de esrudos e divulgaçao, em eventuais melhores condições
acadêmicas e/ou mercadológicas nas diversas metrópoles.

Essa atirude de "colecionismo deslocador", prática infelizmente comum
entre certos musicólogos históricos do Brasil e da América toda (ainda hoje),
pretensamente justificada por uma suposta supremacia de capacidade e
infraesrrutura, aceita ou tolerada pelos baianos (cabe lembrar a doação que
Guilherme de Melo {ez dasua coleção privada para o Rio de Janeiro; do rraslado
do acervo musical do Convento do Carmo de Salvador para Minas Gerais por
decisão da própria ordem ou, em tempos mais recentes, da situação das obras de
Ernst 'SØidmer, atualmente localizadas na Suíça por vontade do próprio
compositor), deveria ser rejeitada de plano pela aculturação (no sentido de
esvaziamento e de perda da memória cultural) que significa para a Bahia e,
eventualmente, para o Brasil como um todo.

De que adiantaria produzir conhecimento e culrura na Bahia (ou no
Nordeste) se ele devesse ser sistematicamente "deslocado" e "promovido" a
depósitos das metrópoles brasileiras ou esrrangeiras para ganhar "durabilidade"
ou permanêncial Eis ovisível prejuízo que essa região ganha a paftir do preconceito
de um Brasil que ainda custa em se assumir como plural e se articular na sua
múltipla dimensionalidade.
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O st¿tr.a quo deaceitação ou "conivência" com tais práticas metodológicas
(compreendidas como resultado da influência museística e "colecionista" france
germânica em relação às culturas "extemas") fez parte da negliçncia local e regional
em relação aos arquivos baianos, os quais ainda se ressentem das "doações" e
"vendas" de documentos locais, realizadas com particulares e/ou instiruições
metropolitanas.

Por outro lado, constata-se uma atiude de negação ou negligência por
pafte de certos pesquisadores em relação a tais arquivos quando desenvolvem
visöes panorâmicas da pesquisa no Brasil e não referem nenhum arquivo baiano
nem fazem menção de nenhuma pesquisa reiativa à Bahia, negligenciando tanto
as referências queJaime C. Diniz fez aos arquivos da Santa Casa da Misericórdia,
da Se Memopolitana de Salvador, e/ou do Arquivo Histórico Municipal, quanto
as que eles mesmos e/ou os seus orientandos realizaram de materiais oriundos de
arquivos eclesiásticos de Salvador, inclusive durante o saudoso arcebispado de
Dom Lucas Moreira Neves.z É co.no se, depois do "deslocamento" a lembrança
das origens não importasse mais. Como se a Bahia (ou o Nordeste) não existisse
ou contasse em termos arquivísticos brasileiros.

PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO - MAPEAMENTO
Na atual situação social, institucionai e acadêmica de emergente

consciência local em relação ao patrimônio histórico musical na Bahia, o presente
projetovem consolidar os esforços iniciados, nos últimos anos, por pesquisadores
como Conceição Perrone (arravés do projeto de pesquisa 'Amúsica nas igrejas da
Bahia"),3 por Manuel Veiga (através das pesquisas sobre as Modinhas e a
"lmpressão Musical na Bahia"),4 e por Ilza Nogueira (arravés do projeto "Marcos
Históricos da Composição Contemporânea na UFB,{'),5 sendo estes dois últimos
disponibilizados na internet.

Aprimeira etapa do projeto em desenvolvimento é a do reconhecimento
territorial, isto é, o mapeamento e a lisagem das instituições possuidoras de fundos
documentais relativos à música na Bahia, assim como o levantamento e a
conseqüente indexação/catalogação dos seus materiais relativos a música.

Visando a operabilidade do projeto e seguindo critérios espaciais
geográficos, o território baiano foi dividido em sete áreas (ou mesorregiões) a
serem pesquisadas. Elas são: 1) Metropolitana de Salvador; 2) CentroNorte Baiano;

2 Exemplo disto aparece na participaçáo de José Maria Neves na mesa-redonda ll "Perspectivas da Pesquisa
Musicológica na América Latina (séc. XVI a XX)" durante o I Simpósio Latino-americano de Musicologia
(Curitiba, 1997). Cf. José Maria Neves, Arquivos de Manuscritos Musicais Brasileiros: Breve Panorama -
Recuperação e propostas para uma sistematizaçáo latino-amer¡cana, ln: Anals I Simpósio ktino-amer¡cano
de Musicologia (Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 1998), 137-163.

3 Projeto muito bem estruturado mas infelizmente desativado na atualidade por falta de recursos. Os seus
resultados são um sinal positivo e prometedor para o presente projeto, sobretudo no que diz respeito ao
acervo de partituras da Biblioteca Marieta Alves da Fundação lnstituto Feminino da Bahia, cujos fundos
documentais encontram-se quase completamente catalogados, ao tempo que as partituras brasileiras e
portuguesas já foram majoritar¡amente digitalizadas.

4 Para obter mais informaçÕes deste grupo de pesquisa, visite os sde do Núcleo de Estudos Musicais no
endereço eletrônico < http://www.nemus.ufba.br/ >.

5 Projeto de pesquisa sediado no PPGMUS-UFBA desde 2000. Para obter mais informações, visite os sife do
MHCC-UFBA no endereço eletrônico < http://www.mhccufba.uflca.br/ >.
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3) CenuoSui Baiano; 4) Nordeste Baiano; 5) Sul Baiano; 6) Vale de Sao Francisco
da Bahia; e 7) Extremo Oeste (Figura 1).

Figura 1. Divisão territoriai do Estado da Bahia.

a
deS

Devido aos processos históricos de exploração e povoamento territorial
em paralelo com as características do desenvolvimento urbano acontecido na Bahia,
o levantamento começou pela mesorregião Menopolitana de Salvador.

Em Salvador têm-se localizado vinte instituições possuidoras de acervos
relativos à música, assim como quatorze coleções privadas relacionadas ao projeto,
tendose assim uma idéia do enorme potencial documentário que esta mesorregião
apresenta (Täbela 1).

Em relação ao resto do Estado, na tentativa de equacionar o tempo
disponível do projeto com a superfície territorial do Estado, o levantamento inicial
realizado a partir de informações relativas as filarmônicas, entanto naturais
possuidores de acervos musicais, temos localizado cento e quarenta e quano (144)
filarmônicas.

Considerando os percentuais relativos à distribuição territorial destes
acervos (Tâbela 2), justifica-se o escalonamento proposto para o projeto, iniciando
na mesorregião Metropolitana, continuando pelo Sul, CentreNorte, CentroSul,
Nordeste, Vale do São Francisco, para concluir no Exrremo-oeste baiano.

Ao todo, nos 415 municípios baianos recenseados pelo IBGE em 1999,
já foram localizados mais de cento e quarenta (140) fundos de documenros musicais
pertencentes a arquivos públicos estaduais e municipais, sociedades e associações
filarmônicas civis, além das coleções privadas e dos diversos acervos bibliográficos
relativos à música (Täbelas e Figuras 3 a 10). Por outro lado, as informacões
disponibilizadas pela Secretaria de Culrura eTurismo do Estado da Bahia, relativas
às festividades nos municípios baianos, permitemvislumbrar o potencialvolume
documentário que, por exemplo, a prática das novenas (com ou sem procissões
acompanhadas de filarmônicas) apresenta.

Extrenæ
Oeste
Baiano

Centro-Sul
Baiano

Baiano
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ANAIS

Tabela 2. Número e distribuição percentual das filarmônicas segundo as

mesorregiões baianas.

Estado da BAHIA
Extremo Oeste
Vale de São Francisco
Nordeste
Centro-Sul
Centro-Norte
Sul
Metropolitana
Reqião

144
5
7
15
22
27
29
39

No Filarmônicas

100
3,472222
4,861111
10,41667
15,27778

18,75
20,13889
27,08333

o/o

Figura 2. Mapa político da Bahia (IBGE, f999)

Capital: Salvador Número de Municípios: 415
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ANAIS

Figura 3. Mesorregião Metropolitana de Salvador

Tâbela3. MunicÍpios e Filarmônicas da mesorregião Metropolitana, organizado
por microrregiões.

Soc. Filarmônicas
Ambienta
28 de Setembro
Guer¡ei¡os do Sol
Lira Candeiense
Arautos do Rei

Instituto AraKetu
Oficina de Frevos e Dobrados
1o de Maio
Dalrra \'fatos (OAF)
Lira 30 de Marc.o
Banda Municipal

Lira Santamarense de

Soc. Filarmônicas
União Sanfelirta
5 de \,larco
Lira Popular Muritibana

Euterpe Cruzalmense
Lira Guaranv

Amantes da Lvra

LiraAlmeidense

Lrm Popular

l0 - Candeias

Microrregião Salvador
Mrmicípio
0? - Camaçari

08 - Dias D'Avila

ll - Simoes Filho
12 . Lauro de F¡eitas
lj - Salr¡ador

14 - Sào Francisco do Conde
15 - \,fad¡e de Deus
20 - ltaparica
2l -Vera Cru;

Total de filarmônicas na micromeeião = 12

Município
26. Sao Felx
2? - \,luritiba

28 - Govemador \{ansabein
29 - Cabaceiras do Parazuacu
30 - Cruz dasAlmas

3l - São Felipe
32 -Muniz Ferein
33 - Santo Antonio de lesus
i4 - Dom Macedo Costa
35 - Conceicão do Almeida
36, Sapeacu
37 , Castro Alves
3S.Varzedo

Lin 12 de Outubo

Terpsicore Poputar

Lyra Oliveirense

Soc. Filarnrônicas

Lira Catueose 26 de Julho
Beneñcenæ São losé

I de Dezembro

Soc. Filamônicas
19 de Marco (Vila do Acupe)
Filhos de Apolo
Ltra dos Artistas

LiaCecilima
Minena Cachoeirana
São Domineos

Recreio do São Ooncalo
Limlmrioens
LiraCæilim
Lira Conceicäo
Manuel Clemente Caldæ
E¡ato Nazarena

Filantropica e Recreativa 2 de julho

0l .Amélia Rodrisues

Microrregião Catu
Mr:nicípio

02 -Terra Nova
03 , Caru
04 - Poiuca
05 - itanaera
06 - Mata de São João
09 - São Sebastiã.o do Pæe

Total de filarmônicas na microneeião = 4

Santo Antônio de
Mrnicípio
16 - Santo Ama¡o

1? . Cachoeira

18 - Sauban
19 - Salinas da Marpa¡ida
22 -Jaguaripe

23.Aratuipe

24,Narâre

25.Maragogþ

Total de filarmônicas m
=39Total de filarmônicas na
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Figura4. Mesorregião Sul da Bahia.
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9

11t7
18

2
31

72

38
39

4L ++
45

Täbela4. Municípios e Filarmônicas do Sul Baiano, organizados por microrregiões.

3

6

@

6l.Itanh¿m
60.Jucurucu
59 - Itamaraju
58 - Pndo
5? - Porto Seguro
5ó - Itabela
55 - CuaratinEa
54, Itapimirim
53 . Eunäpolis
52 . Santa Cruz Cabnilia
Muricípio

05 . Tape¡oã
04. Nilo Pecanha
03 -Cairu
02.Valenca
0l , Prcidente Täncredo Neve
Municíoio

Lyra ltamaraiuense
Lira Pradense
2 de lulho
Banda de ltabela

5 de Ncoembro
I de De¡embro
Soc. Frl¿mônis

Lira Tàperoaense

Centro Popular Cairuense
24de Outubro

Soc. &la¡môniczs

Total de ftl
?0 - Mucuri
69 -Nor¡a Vicoe,a
68 - lbirapuã

6? - Caravelas
66 - I¡hdão
65 - Medeiros Neto
64 - Teireira de Freitas
63.Alcobaca
62.Vereda
Município

15,Maraú
14.Camamu
13 ' Ieraoiúna
12 . Ituber¡i
1l .PinidoNo¡te
Municíoio

Banda Municioal

na =10

Ura Santo Antônio
Lim Imculada Conceicão

Li¡a São Be¡nardo

Soc, Fïlarmônicac
Micror¡egião Porto Segurc

Total de fiIarmônicas na
Lira da Conceicão

Soc. Filamônie

95î I Colóouio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical



lo de Ianeiro
Senado¡ Paulo Souto

2 de Ianeiro
Lyra do Commercio

Banda de Pau B¡asil
15 de Seæmbro
Lwa Popular

Soc. Filaroônicas

Eute¡pe Itabunense

45 - Iapebi

32 , Floresta Azul
39 - Firmino Aþes
40 - luiu do Colônia
4l - lussari
42 - São losé da Vitoria
43 -Uma
44.Ant^c

4ó - Camacan
47 -Santa Luzia
48 - Canavieiras

49.Nm lbie
50 , Pau8rasil
51 . Belmonrc

Municioio
33 - Barro Preto
3'1 - ltabuna
35 - lbicaral
36 - Busarema
37 - Itape
38 - Santa Cru: daVitória

Caoitania dos Ilh¿os
Santa Cectlia [?l
l" de lanei¡o
Santo Antônio de Pádua

Soc. lilarmônicas

'Venceslau Guimarães

Alberto Pinto
14 de Agosto

16 - ibi¡aoiansa
l? - Ubatã
l8 - Bana do Rocha
19 - lbiraøia
20 - loiarl
2l - ltasiba
22. Go¡soø
23 - Ubaitaba
?4-It¡r¡re
25 -Aurelino Leal
2ó. Itaoitanm
2? - Urucuca
28.Ilh¿us

29 - Itaiulpe
30. Coracl
31 -Alrnadina

Total de ålarmônicas na microrreeião = 15
Total de filarmônicas na mesorreerão = 29

Municíoio
06. Teolândia
0? -'Wenceslau Guimatães
08 - ltamari
09. Mascote
10 - Gandu

ANAIS

Täbela 4. (continuação)

Figura 5. Mesorregião Centro8ul da Bahia.
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ANAIS

Täbela 5. e Filarmônicas do Centro^Sul Baiano,

* Também conhecido como Livramento de Nossa Senhora.

mlcronegloes.

3l

?7

54.L

l7.t

114

57-R,

30.

80. Lidn

.lô

111 - Enc'

22. Rio do

5ó.'Ia¡au¿

28 . Ma¡cionilio

taÞetinra
113 .ltamh¿
112 - Ribei¿o do hrso

¡
99 - lto¡o¡ó
Município

109 . Pi¡ioâ
108 . Co¡deircs
10? - Condeuba

- P¡esidente

92 . CârâÍbas
91 - Maetinsa
90 . Guaieru

¡ Antðnio
?6 - Mathada de Pedru
75,Anøtu

62.Brumdo
51 . Ituact¡
Muicíoio

39.Utain
iouiricá

37 .Muruiæ

35 .Sâo Minel das Matas
mE6a

33 .Milepe
Riðc

!e&nâ

dno
ôua

mide
?9 . Caculé
?8 . lbiasucê
61 . l¡se Rêal

aetùé
59 .løm¡ã

.Matina

Municíoio

aÊrunm
o Bamdo'

53 . Dom Basílio
riæ Cardoo

2l -Ca$Bm
2ô. Bmmrã
19 , MÂø¡lbas

riDiram

05 - IbitiaÊ
oquiR

O3 - Oliveia dc Bniinhos
e Maeúbas

Ol . louoiam
Muoicíoio

Sôc-

Lirâ

Sôc.

Lia(

Soc. I

Sôc. F

'l

12 )ezec

Mactrc

rÞ

Soc. Filarmônia

lbtalde filamôniøm -z

)æiliana Brumadense
Ræstim Ham 15 de Asosto

Brumado

iâ èvinb

Litero Musiel Caititcnse

¡moûre

¡mòoias n. micrcrqião . 3

Cardco
atista

¡mott6
Livmcnto do

¡môûi€s na micrcr.çião ¡ I

, Imâdìlâdâ a-ñ..i.;ô

Soc. Filamõnia

ó8

óó.Te

94 . Plana

84. Pa

45.1À

101 . Ba

,ló . l¡ied

89 .laaac

103 - Belo (

ll8 - PotiEuará

116 . Maiouinioue
ll5.Mami

ll0 - Cândido Sales

102 . Vitôria da Conouista
r Choa

l00.Gatiba
M

9? - Ibicui

95 . Pocôes
to

93.Arué
?4 - Caeø¡os
?3 - Bom lesus da Sem
72.BeNon
71 . Därio MeiÉ
65 . Mmoel Vitorino

Mmicípio

69.Aiouaa

6?.Aoarem¿

48 .Iamia

44,Itirucu
43 .laoaouaa

4l .Sântâ lnès

88.Unndi

8ó -Iuiú

82.Cândiba
MuûiciDio

52 , fuo de Contas
50 . Contendas do Sinorâ

¡ Estin
2? .lâcté
26 .Ibiceta

24,Abaira
1ó . Piå¡ã

14 -MucuEê

l1 . Wamcr
l0.Utim
Oq . Bôñitô
0B . l¡ncóis

O6.Saba

Soc. Filamôniø

D'

-22m
Total de m

Banda Mmicioal

Soc. Filamônie

Total de filamônie m

Mmiciml MtrcVmnælos

dâ

Amntc da Lia

Soc. F¡lamônie
Micoresião Jcquié

Total dc filamôaies na micor¡æião - 4

Lirâ 2 dê lulhô
Ioão Sac¿mento Neto

Soc. Fiamôaie

-8

Lirâ Pôôrrh? CâtôLênsp
Lira Abaircnse

lrqúo Unidc do Orienæ
23 d¿ Dæmho

Lm Poml¡¡
Sâniâ (:*ílit
Amo¡ Divino
Soc. F¡lamôoiq

Mieo¡¡eião Seaba
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ANAIS

Figura6. Mesorregião do CenrroNorte da Bahia.
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ANAIS

Tabela 7. Municipios e Filarmônicas do CenaeNorte Baiano, organizado por
microrregiões

68 - Conceição da Feira
67 -Antônio Ca¡doso
66.Anguera
65 - Ser¡a P¡eta
64 - Ipecaeui
63 . Sa¡rto Ester,ão
62 . Sana Teresinha
61 - Elisio Medrado
60 . Itatim
59 - Rafael Jambeiro
58 - lpirá
57 - Pintadas
Municipio

36 - Caem
35 - Caldeiräo Grande
34 - Ponto Novo
33 - Saude
32 . Mi¡aneaba
22 - Ourolândia
21 -V¿rzea Nova

20 - Morro do Chapeu
Mr¡¡ricípio

50 - Laiedinho
49 - Ruy Barbosa
48 -Mundo Novo
4? -Tapiramut¡i
45 -Mairi
44 -V¡ir:ea da Roca
Mt¡nicípio

27 - Senhor do Bonfim
26 -Andorinha
25 - laeuarari
24. Campo Formoso
23 - Umburanas
Mr¡nicíoio

10 - Lapão
09 - Irecê
08-São Gab¡el
0? - Iussara
06 - Central
05 - Presidente Dutra
04 - Uibai
03 - lbipeba
02 - Barr¿ do Mendes
01 . Oentio do Ouro
Mrmicipio

Lira Conceicoense 23 de'lulho

Banda Municipal

Banda Municipal

Soc. Filarmônica

Saudense

Minerva
Lira Morrense
Soc. Filarmônica

2 de lulho

Banda Municipai
Soc. Filarmônica

da Saudade
União dos Fer¡ovlirios Bonffnenses

Soc. Filarmônica

Beneficente de lrecê

Banda Municipal 12 de Aeosto

Lira Barramendense
Banda Municipal
Soc. Filarmônica

80. Conceicão do lacuioe
79 - Teodoro Sampaio
?8 - Ped¿o
?7 - Ouricangas
76 - Água Fria
75 -l,-¿tât
74 - Coração de lvfaria
?3 - Santanopolis
72 - Santa Berbara
?l - Tanquinho

70 - Feira de Santana
69 - Säo Goncalo dos Campos
Município

46 - Piritiba
43 - Sao José do Jacuipe
42 - Capim Grcsso
41 - Quixabeira
40 - Serroland¡a
39 - V¿nea do Poço
38-Mizuel Calmon

37 -Jacobina
Mr:nicípio

56 - Baixa Grande
55 - Macaiuba
54. itaberaba
53 - Iacu
52 - Boa Vista do Tupim
51 - Ibiquera
Município

3l - Pindobacu
30 - Filadelfia
29. itiúba
28 - Antônio Goncalves
Mr¡nicíoio

19 - loåo Dourado
18 - América Dounda
17 - Carfanaum
16 - Canara¡a
15 - \,fulungu do Moro
14 - Iraquara
13 - Souto Soares
12 - Barro Alto
11 - Ibitiui
Município

Total de na
Total de filarmônicas na =tl

BomJardim

Litero Musical de Ouricaneas

Litero Musical 25 de Dezembro

25 de Dezembro
14 de Asosto
Dispens¡irio Santana
Euterpe Feirense
Li¡a Sangoncalense
Soc. Filarmônica

Feira de Santa¡ra
Total de fila¡mônicas na =6

15 de Novemb¡o

.luvenil fuo do Ou¡o
2 de Janeiro
Soc. Filarmônica

Total de filarmônicas na

Li¡a Itaberabense

Banda Municipal

Soc. Filarmônica

Total de {ilarmônicas na

Soc. Filarnrônica
do Bonfim

Tot¿l de fila¡mônicas na =4

Soc. Filarmônica
Microrregião lrecê

260 I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edicâo M usical
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Figura 7. Mesorregião Nordeste da Bahia.
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Tabela 8. Municípios e Filarmônicas do Nordeste Baiano, organizado por
microrregiões.

7

Euterpe Alasoinhense

Soc. Filarmônica

Banda Municioal
Nossa Senhora do Bom Conselho

15 de Outubn

8 de Dezembro

Soc. Filarmônica

União Ceciliana

Microrregião Ribeira do Pombal
M¡¡nicíoio
08 - Parioiranga
09 . Adustina
10 - Novo Triunfo
ll . Antas
12 - Cicero Danras
13 - Fatima
18 - Banz¿ê
19 - Ribeira do Pombal
20. Heliooolis
21 - Ribeira do Amparo
22- Cípô
44. Nova Soure
45 - Olindina
46- Itapicuru

Total de filarmônicas na microrreeião = 4

M¡¡nicípio
5l .Alagoinhas

52 . Arasis
55 . Acaiutiba
56. Rio Real

Soc. Filarmônica
2,1 de lunho

Soc. Filarmônica

Banda Municipal

Recreio Ciube de Oueimadas

Soc. Filarmônica

Recreio Opecirio

Microrreeião
Município
03 - Jeremoabo
04 - Santa Brieida
05 - Pedo Alerandre
06. S¡tio do ouinto
07 . Coronel loão Se

Total de {ilarmônicas na microrresião = 1

Micror¡esião Euclides da Cunha
Município

- Uauá
02 - Canudos
14 - Euclides da Cunha
15, Monte Sa¡to
16 - Cansancão
l7 - Ouiiinzue
25 - Nordesdna
26 - Oueimadas

Tot¿l de filarmônicas na microrreeião = 2
Microrreeião Alagoinl¡as

Mr¡nicípio
43. Sârio Dias
4? - Crisopolis
48 - ApoÉ
49 - lnhambuoe
50 - Aramari

=3Total de filarmônicas na

I Colóquio B¡asilei¡o de Arquivologia e Edição Musical 2î/
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Tabela 9. (continuação)

* Município instalado em 2000

Figura 8. Mesorregião do Vale de São Francisco da Bahia.

1?

I

t

33 .Nova F¿tima
37 -Aæ¡tào
31 - Säo Domineos
30 - Retirolândia
29 - Conceicão do Coite
28 -Valente
27 -Santaluz
24 -Anci
Município

54'Esplanada
53 - Entre Rios
23 -Tucano
Muricípio

34 - Capela do Alto Alesre

Soc. Filarmônica

Coiteense Genésio Boaventura

Soc. Filarmônica

59 - Ca¡deal da Silva
58 - Conde
5? - Iandaira
Mr¡nicipio

" - Barrocas
42 - Biritinsa
41 - Teofflandia
40 - Serrinha
39. Lamarão
38 - Ichu
37 . Candeal
36. Riachão do 

.facuipe
35 . P¿ de Serra
M¡¡nicípio

Total de filarmônicas na mesorregião = 15
Total de filarmônicas na microrregião = O

Soc. Filarmônica
Microrreeião Entre Rios

Total de filarmônicas na microcregião = 5

30 de lunho
Ij Cidadania

Lira I de Setembro
Lira 6 de Agosto
Soc. Filarmônica

Microrreeião Serri¡ha
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Tabela 10. Municípios e Filarmônicas do Vale de Sao Francisco, organizados por
microrregiões.

Figurag. Mesorregião do Exrremo Oeste da Bahia.

ä

I
tl

Soc. Filarmônica

Soc. Filarmônica
13 de Tunho

Euteroe Lapense

Pedrc Leite de Atmeida

Total de filarmônicas na microneeião = 0

Microrreeião Bom Jesus da Lapa
Município
23 . Paratinea
24 - Sirio do Mato
25 - Bom lesus da laoa
26 - Serra do Ramalho
2? - Carinhanha
28 - Feira da Mata

Total de {ilamônicas m microræião - 3

Microrreeião Barra
Municíoio
15 - itasuacu da Ba¡ia
l? -XiqueXique
18 . Buritinma
19 - Barra
20 - lbotirama
21 .Morpará
22 - Muquèm de São Francisco

Soc. Filamônica

Iose Amâncio Filho

Soc. Filarmônica
Nova Geracão 15 de Marco
1o de Maio
Bmda SinfôniaMuniciml

Microrreeião Juazeiro
Mruricípio
07 . Cuna
08 - lua¿ei¡o
09 - Sobradinho
10 . Casa Nova
11 . Sento Sé

12 . Remanso
13 . Camoo Alesre de Lou¡des
14 . Pilão Arcado

Total de filarmônic¿s na micror¡esião = 3
ilf icrorreeião Paulo Af onso

Muicíoio
01 . Glória
02 - Paulo Afonso
03 . Rodelas
04 - Macururé
05 - Chor¡ocho
06 -Abar¿

Total de filamônicæ na microreeião = I
Total de (ilamônicæ na mesonesião = 7
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Tabela 1L. MunicÍpios e Filarmônicas do Exnemo Oeste Baiano, organizados por
microrregiões.

* Município instalado em 2000

PROBLEMAS ENCONTRADOS
Em termos gerais, os problemas mais comumente encontrados nos

diversos acervos podem ser organizados em quarro grupos:

- Condiçoes infraesrrururais
' Falta de espaço adequado (prédios deteriorados ou em

condições precárias de segurança);
' Falta de equipamentos apropriados para administração e

manipulação dos documentos;
. Falta de orçamento dedicado por parre das autoridades

responsáveis;
. Falta de pessoal capacitado (atuando, em muitos dos casos, na

base da "boa vonade").
- Condiçoes de guarda e preservação

. Falta de cuidado em relacão às condições climáticas (umidade
e temperatura ambiente excessiva - possibilitando a prolifera-
ção de diversos tipos de fungos - ou vento entrando pelas
janelas abertas, impossibilitando a segura manipulação de ma-
nuscritos particularmente frágeis);

. Pastas horizontais empilhadas, ou verticais penduradas (muitas
vezes contendo um número de documentos maior que o que
a resistência dos materiais prevê); armários e prateleiras
metálicos enferrujados; caixas verticais, de papelão ou plásticos

18 - Canápolis
l? - Santa Maria da Viroria
16 - Correntina
12 - Serra Dourada
0? - Riachão das Neves
Municíoio

05. Coteeipe
04 - \üanderley
03 - Mansidão
02 - Santa futa de C¿ssia
Município

09 - Catolandia
08 - Barreiras
01 - Formosa do fuo Preto
Município

6 de Outubro

Soc. Filarmônica

Banda de Cotesioe

Soc. Filarmônica

26 de Maio

Soc. Fiiarmônica

23 - Cocos
22 . Jaborandi
21 - Coribe
20 - São Fellx do Coribe
19 . Santana
Mrmicípio

13 - Tabocas do B¡eio Velho
11 - Brejolândia
10 - Cris¡opolis

06 - Angical
Municíoio

* Luis Eduardo Maealhães
15 . São Desid¿rio
14 - Baianapolis
Mr¡nicípio

Tot¿l de filarmônicas na reeião = 5
Total de filarnrônicas na microrreeiâo = 1

Soc. Filarmônica
Microrregião Santa Ma¡ia da Vitó¡ia

Total de filarmônicas na microrreeião = 3

Lira Angicalense
Maestro Mureco - Banda Mirim
Soc. Filarmônica

Microrreeião Coteeipe
Total de filarmônicas na micro¡reeião = I

Soc. Filarmônica
Microrre gião B arrei ras
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(os documentos sofrem a gravidade e se amassam, ou colam as

folhas por pressão).

- Regulamentos e condições extremas de disponibilização para pesquisa
e divulgação

. Manipulação irrestrita dos manuscritos (acesso direto inclusive
aos armários ou prateleiras) ou desconfiança excessiva (não
disponibil izaçáo de documentos para pesquisa) ;

. Não identificação prévia do pesquisador ou visitante, ou
solicitação desproporcionada de credenciais do pesquisador e
do objeto da pesquisa.

- Sistemas de catalogação utilizados
'Nas Bibliotecas são utilizados os sistemas de catalogação com

um grau insuficiente de descrição dos itens processados,
ressentido-se a identificação e gestão dos documentos;

. Nos arquivos públicos ou institucionais (como nos casos do
Arquivo Histórico Municipal ou da Fundação Instituto
Feminino da Bahia) e nas coleções privadas os sistemas chegam
a ser do tipo søi genens.

Apesar desse panorama geral, os únicos problemas enconffados
consistentemente, em todos os acervos, sem exceção, são do tipo catalográfico.

SOLUçÕES PROPOSTAS
A partir do reconhecimento dos problemas gerais encontrados, podem

ser propostas as seguintes soluções:

- Condiçoes de guarda e preservação
'Umidade, temperatura ambiente e luminosidade conuolada

(ambientes com janelas fechadas, aparelhos contoladores da
umidade ambiente, ar condicionado regulado, iluminação
'fria"). Tais condições existem apenas no Centro de
Documentação (CEDOC) da Empresa Gráfica da Bahia
(EGBA) e na Sub,Gerência de Obras Raras e Valiosas da
Biblioteca Priblica do Estado (BPEB).

. Armários metálicos inoxidáveis com número suficiente de
gavetas horizontais de pouca profundidade. Pastas de papelão
com interior de papel neutro ou alcalino envolvendo os
documentos.

- CondiçOes humanas e infraestruturais
. Aquisição de equipamentos apropriados para consulta das bases

de dados (que também deveriam ser disponibilizadas pela
Internet) e das imagens digitalizadas dos documentos.

. Orçamento dedicado (para manutenção, restauro e pesquisa).

. Capacitação do pessoal pelo esabelecimento de parcerias entre
a UFBA e a instituição envolvida (estímulo e incentivo).
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- Sistemas de catalogação utilizados
. Nas Bibliotecas, arquivos públicos e coleções privadas, no que

diz respeito aos documentos musicais, está sendo proposta e
discutida a utilização do sistema de catalogação tipo RISM,
com adaptações semelhantes às propostas por André Guerra
Cotta,ó ou às utilizadas no Museu da Música de Mariana, no

[:;:tffi"¿i:iffi :x,:äî*î::,::;,å:;x:i
formato das informações disponíveis no Brasil.

- Regulamentos e condições de disponibilizaçã.o para pesquisa e
divulgação

' Solicitação prévia à visita expondo os motivos da consulta e
uma identificação do pesquisador (institucional, profissional,
etc.).

'Manipulação controlada dos manuscritos (quando concluir a
digitalizaçao, só deveria ser autorizado o acesso aos documentos
reais para estudos muito específicos e absolutamente
necessários e justificados).

' Fixação de uma taxa a ser cobrada por conceito de reprodução
de imagens (caso seja solicitada).

Se os problemas não forem passÍveis de soluçöes definitivas e adequadas,
procurar-scão soluções temporárias, podendo envolver, inclusive, processos de
reælaboraçao digital ou eleuônica de partituras (editoração) nos casos de músicas
ainda funcionais, com o indesejado mas eventualmente necessário "deslocamento"
- insistimos - temporário dos documentos para o lugar com condições mais
próximo do local de origem da documentação.?

SEGTINDA ETAPA DO PROJETO
_ INVENTÁRIO E CATALOGAC, AO
As atividades previstas a serem desenvolvidas em cada local possuidor de

fundos documentais incluem as seguintes:

a) entevista com os responsáveis institucionais ou particulares pelo acervo
em questão procurando saber sobre a história do acervo (gênese, aquisição, etc.),
a função que tem e/ou teve para a comunidade que usufruir dele, em algum
momento, e os objetivos e finaiidades que ao seu respeito foram estabelecidas
pela instituição ou parricular;

b) enrevista com os encarregados/fu ncionários diretamente vinculados
ao acervo em questão, verificando a existência de aþm tipo de carálogo, invenrário,

ANAIS

6 Cf. André Henrique Guerra Coüa, "O Tratamento da lnformação em Acervos de Manuscritos Musicais
Brasileiros" (Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Biblioteconomia, Programa de pós-Gradua-
ção em Ciências da lnformaçáo, Dissertação de Mestrado, 2OOO).

7 Embora não sistemática ou metodologicamente controlada, esta at¡tude é a aplicada pela Casa das Filarmô-
nicas que vem, assim, alimentando o seu "Banco de partituras,'on-line.
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lista ou semelhante, ao tempo de coletar ourras informações relativas à história
do acervo (pesquisadores que o utilizaram, visitaram, consultaram, etc.);

c) definiçao dos limites do acervo à procura de uma iocalização adequada
do seu conteúdo;

d) identificação dos fundos documentais que o constituem, estabelecendo
como prioridade o levantamento daqueles que possuem partituras (manuscritas
ou impressas);

e) catalogação dos fundos documentais seguindo as prioridades já
estabelecidas;

0 digitalização das partituras e de outros documentos relativos à música
que sejam relevantes e/ou raros;8

g) estudo e divulgação dos mesmos articulando tais atividades sob diversas
formas, com destaque para as eleuônicas, entre as quais se destaca a edição crítica
de texto musical em formato de hipertexto, cuja idealizaçáo e desenvolvimento
está sendo realizada em parceria com o Prof. Dr. Lucas Robatto.

Já iniciadas as atividades anteriormente descritas nos acervos localizados
na capital, pretende*e afticular a pesquisa dos municípios restantes arravés de
três ações fundamentais:

a) estabelecer um convênio com a Casa das Filarmônicas visando o
aproveitamento da sua estrutura e prestigio entre as bandas filarmônicas da Bahia,
além do interesse das suas autoridades pelo resgate do repertório profano específico
deste tipo de conjunto insrrumental, para estabelecer uma rede de contatos
socialmente responsáveis que serão treinados para realizar o levantamento dos
âcervos de música das filarmônicas, instituições de caráter geralmente familiar e
cujas tradições na Bahia se remontam até inícios do século XIX. Segundo
constatamos em arquivos localizados em Cachoeira, elas foram muitas vezes
receptoras dos repertórios sacros que perderam a sua funcionalidade durante a
primeira metade do século )C(, preservando parte da memória musical sacra da
região.e A idéia básica é treinar agentes multiplicadores que, colocando a
filarmônica correspondente à frente cultural de cada comunidade, receberiam
equipamentos e condições para irem alimentando as bases de dados necessárias a
uma primeira etapa, que denominamos de inventário.

c) sensibilizalÍ as autoridades eclesiásticas e municipais a fim de procurar
estabelecer uma situação semelhante à ação anterior no que diz respeito aos
arquivos e acervos de música possuídos por tais instituições no interior do Estado;

d) procurar os financiamentos ou parcerias ìrecessárias para a melhor
guarda, preserva$o e administração do patrimônio assim identificado, envolvendo

8 Neste sentido foram realizados dois cd-roms atualmente no prelo, que incluem o repertório sacro e os
trabalhos manuscritos do Acervo "Manoel Tranquillino Bastos" da Biblioteca Pública do Estado da Bahia.

9 Tal o caso da Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana, onde foram localizados manuscritos da "Missa
Rival" de Damião Barbosa de Araújo e da "Novena para Nossa Senhora d'Ajuda" de Joäo Manuel Dantas,
até então desconhecidas.
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nesta arefa anto as forças políticas, quanto as sociais e empresariais de cada local
emunicþio.

Tais ac,õæ já es6o sendo articuladas. Para tais efeitos, projetos e soliciações
tem sido encaminhadas e estão sendo analisadas pelas autoridades competentes
em cada caso.
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Do Corþu.s aos Corpos:
Reflexões Sobre Arquivos Musicais e
Música Tradicional na Atualidade
Brasileira

Rosângela Pereira de TUGNY

RESUMO. Na medida em que se ampliam as discussões sobre panimônio material e imaterial
das sociedades humanas, visando consolidar as polÍticas públicas de conservação e preservago,
é necessário que se atente para as variadas fo¡mas de lida¡ e construir a memória. No caso da
música, várias uadic,ões culturais brasileiras apresentam-nos sua prática musical como o próprio
fenômeno da consrru$o cotidiana da memória. Neste caso, o que tendemos a considerar como
seu " patrimônio musical" não se constitui em uma segunda metade, material, daquilo que
nomeamos, confundindo suas instâncias, como "música". Desta forma, ao buscarmos sistemas
de reconhecimento, descri$o e difusao de saberes e noções musicais diferenciadæ, cumprcnos
atentarrnos para as relacþes que se desenvolvem na atualidade enne mídia e culruras tradicionais,
bem como entre os arquivos e os grupos humanos que se encontram na origem das práticas
musicais que pretendem preservar. Noso tabalho pretende desenvolver estas discussões, craçando
paralelos entre experiências de implementação de um catálogo de registros sonoro-musicais
indÍgenas e a prática de alguns acervos e centros de documentação relacionados ao tema.

Emmemóriø do capitâo loao Lopæ

Na aurora do século )0(I, quando são ensaiadas as primeiras políticas de
arquivos e dados os primeiros passos de sistematização e informação de
documentos musicais brasileiros dos séculos passados, o papel que os centros de
documentação exercem na criação e recriação de conceitos de cultura suscita novas
reflexões. Para além da objetivação de fatos musicais sincrônicos e diacrônicos,
distantes no tempo e no espaço, e a despeito de operar a sistematização da ausência,
esses centros se constituem em empilhamentos de funções simbólicas. Agindo de
par com a noção de "parrimônio", uma delas consiste em fazer desses centros a
corporificação mesma da cultura, como bem cultural. Uma outra, considera os
processos de registro apenas testemunhos de efêmeras situações - retratando quase
somente a relação consnuída entre uma comunidade musical e o coletor do
registro. Em ambos os casos, sendo apenas instantes, passagens de uma fradiçao
musical ou corporificando a cultura, os centros de documentação colocam uma
nova questão: a quem pertencem? A expropriação crescente dos bens culturais de
sociedades iocalizadas em países do hemisfério sul por um pequeno grupo de
países que os transformam em mercadoria apoiandùse em leis de mercado
conrroladas por esse mesmo pequeno grupo (Carvalho, 2003), faz ainda mais

* Escola de Música da Universidade federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG. Agradeço aos organizadores
do I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Ediçäo Musical pelo convite ao evento e sobretudo ao seu coorde-
nador, professor Paulo Castagna, pelo incentlvo à elaboração do presente te)do. As reflexões que seguem
foram também inspiradas em discussões realizadas com o prof. José Jorge de Carvalho durante o Fórum.doc
do Filme Etnográfico, realizado em dezembro de 2003 em Belo Hor¡zonte, a quem agradeço pelo estímulo e
pela generosidade com a qual me comunicou alguns de seus textos e documentos ainda inéditos. Agradeço
também aos colegas Glaura Lucas e André Guerra pelas discussóes e várias sugestões trazidas a este teno.
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urgente o debate sobre o campo de trabalho dos pesquisadores das rradições
culturais brasileiras e ressalta a complexidade das funções que adquirem os centros
de documentação, arquivos e museus, geralmente intermediados pelas práticas d
esses pesquisadores. A estas funções sobrepõe.se o fragil cenário no qual são
concebidas as políticas culturais e junto a elas as práticas arquivísticas. Sabemos
que, nos dias de hoje, a efetivação destas políticas é dependente majoritariamente
de recursos privados. Não podemos mais pensar em centros de documentação
como patrimônio comum, bem cultural de um "EstadoNação" (Carvalho 2003),
onde os registros (fotos, gravações, arrefatos, etc.) das viagens dos pesquisadores
quevisitam as sociedades nadicionais por todo o território brasileiro retornam a
um fundo comum, buscando representar ideologias de unidade e integração social.
Projetos de conservação e arranjo de cenrros de documentação urbanos e projetos
de pesquisa junto a estas sociedades concorrem pelos recursos das mesmas
agências que patrocinam shoqr.,s e outros projetos cuja única razáo de ser é a
transformação do bem cultural em mercadoria, ou bem de entretenimento. Como
discernir o território de atuação daqueles que desejam direcionar seus
conhecimentos às ações de preservação da memória e do patrimônio musical
brasileiro? Como agir, realizar projetos, sem que o compromisso final não esteja
condicionado à ransformação da pesquisa embem comerciável? Ondese enconrra
o limite no qual o chamado "produto final" da pesquisa deixa de ser um
instrumento de difusão e aprofundamento dos conhecimentos para ser
apropriação mercadológica? Quais formas de participação reriam esses
pesquisadores sobre o resultado de suas pesquisas e aqueles prometidos nos planos
de mídia de seus projetos se a "validade de um projeto de cultura passa a ser sua
capacidade de converter-se em uma mercadoria lucrativa e não seu potencial de
emancipa$o, resistência, reivindicaSo ou expressão de identidades discriminadas
e fragmentadas" (Carvalho, 2003)?

Antes de prosseguirmos com nossas preocupações diante desse perverso
cenário, é necessário repensar o tema da memória no conte)fto das práticas musicais
tradicionais. Namedidaem quese ampliam as discussões sobrepanimônio material
e imateria| das sociedades humanas, visando consolidar as políticas públicas de
conservação e preservação, é necessário compreender as variadas formas de
consrrução da memória ativadas no seio das sociedades rradicionais brasileiras.
Na realidade muitas delas apresentam-nos sua prática musical como o próprio
fenômeno da construcão cotidiana da memória. Tendemos a considerar o

1 Segundo a Unesco: "é amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e as
manifesfaçóes culturais representadas, em todo o mundo, por monumenfos, sitlos históricos e parsagens
culturais. Mas náo só de aspecfos físrbos se constfful a cultun de um povo. Há muito mais, contidõ nas
trad¡ções, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas fesfas e em diversos outros aspectos e man¡festações,
transm¡tidos oral ou gestualmente, recr¡ados colet¡vamente e modificados ao longo do tempo. A essa pórçâo
intangível da herança cultural dos povog dá-se o nome de patrimônio cultunt ¡mater¡al.'; Ainda de acordo
com a Unescoi "para mu¡tas pessoas, especialmente as minorias étnicas e os poyos indígenas, o patrimônio
imaterial é uma fonte de identidade e carrega a sua própria história. A filosof¡a, os yalores! formas' de pensar
reflet¡dos nas línguas, trad¡çoes orais e diversas manifestações culturais const¡tuem o fundamento da vida
comunitária. Num mundo de crescentes ¡nterações globais, a revitalizaçáo de culturas tradicionais e popu-
/ares assegura a sobrevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade, contribuindo þaia oalcance de um mundo p/ural." (lextos extraídos da página eletrônica do IPHAN: www.iphan.gov.br.)
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patrimônio musical a segunda metade - que se apresenta mais objetiva, material -
daquilo que nomeamos, confundindo suas instâncias, como "música". Para estas
sociedades, o patrimônio musical é o aqui e o agora da performance, de maneira
que depende, não da existência de museus ou centros de documentação urbanos
para subsistirem, mas da sobrevivência dos seus músicos, seus dançarinos, e da
sobrevivência de seus pares - seres invisíveis, espíritos da floresta, ou ancesffais -
que compõem sua cosmologia e constituem a razão de ser de suas atividades
artísticas. Nesse caso, refletir sobre a preservação das culuras tradicionais, significa
também refletir sobre a condição de sobrevivência das comunidades produtoras
de cultura e a condição de sobrevivência de ambientes (florestas, terreiros), onde
grande parte de rituais encontra seus fundamentos - no tempo mítico e no tempo
dapuformance.

Alguns autores ressaltaram as estratégias empregadas por comunidades
tradicionais - afrodescendentes ou indígenas - na preservação de seus "bens
culturais" por meio da manutenção das suas especificidadest língua e corpru de
cantos sagrados (Carvalho, 2003), práticas ritualísticas (Lühning, 2001a),
instrumentos (Lucas, 2000). Todas elas são sustentadas pela atividade musical e
possuem como escrita, a coreografia de suas danças, os ornamentos de seus corpos,
os aparatos rirualísticos, a arte de fabricação dos instrumentos, e a arte gráfica.
Sem o uso de recursos usuais praticados pelos pesquisadores+ecolhedores - a
escrita alfabética, a notaSo musical e os registros áudiovisuais - estas comunidades
musicais demonstram uma impressionante capacidade de compartilhar vâstos
repertórios simbólicos, revitalizando-os ao longo de séculos, independentemente
de nossas práticas arquivísticas. Na realidade, a prática musical consiste no próprio
processo de atualização, reedição, rememoração, re?resentação de laços sociais e
míticos significativos. "Música: palawa-chave da memória", como já propôs
Lühning (2001b), analisando a escrita corporal conectada à fala do tambor e à
palawa cantada em um contínuo processo de codificação e decodificação que
propicia a manifestação dos orixás na comunidade humana. E também: música.
território.intermediário-entre-formas.visíveisæ-invisíveis, música-acessoao-munde
dos-mortos (Álvares 1980), único caminho da cura de doenças; música.
propriedade-familiaç significadora e fabricante de potentes tecidos de parentesco
mantenedores estrurLlrais da identidade de numerosas etnias indígenas; música.
cantos?ropriedade-das-mulheres e música-das-flautas-propriedade-dos.homens,
permitindo o equilíbrio enffe os gêneros e a reprodução de homens (Piedade
1988); música-apreendida-com-seres-encontrados-na-floresta (Seeger, 1980),
trazidas de um outro tempo, no qual homens, animais e espíritos compartilhavam
de uma mesma "humanidade" 0y'iveiros de Casro ,I996).Bses densos sþificados
se exemplificam pela resposta que me foi dada por Rafael Maxakali, professor
indígena da reserva do Pradinho (MG), quando lhe perguntei por que mistério
eies não esquecem os seus cantos, após três séculos de uaumáticos contatos da
sociedade Maxakali com a sociedade dos brancos. Justifiquei minha pergunta
dizendo.lhe que tudo parece favorecer um cenário de esquecimento e abandono
das práticas simbólicasr "Não podemos esquecer. Se esquecermos, não teremos
mais como curar as doencas".
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Antecipemùnos a aþmas colocações aindabastante correntes que podem
estar implícitas na distinção enrre "pacrimônio imaterial" e "patrimônio material".
No caso da música, esta distinção poderia vir a indicar uma separação existente
encre práticas musicais da oralidade e práticas musicais eruditas, sendo a oralidade
a forma de ffansmissão do saber musical das culturas aqui entendidas como
tradicionais e a notação a forma de transmissão do saber da música erudita
ocidental. Esta disdnção, que em si já é muito problemática, encontra-se na base
de deduções equívocas versando sobre o caráter não-evolutivo das tradições
musicais que se situam fora do território de elaboração permitido pelo suporte
da partitura. Nesse caso, tais corpi musicais se manteriam apenas graças à fixidez
dos seus eiementos formais, à imutabilidade do repertório e à simplificação de
seus arributos formais. Constrói-se assim uma narrativa segundo a qual a música
ocidental teria evoluído graças à notação, que libertou o pensamento dos artistas
para a composição de esrruturas mais elaboradas e permitiu a variação incessante
do seu repertório, ao mesmo tempo que, inversamente, as músicas tradicionais
não conheceram esta evolução, tendo permanecido no mesmo estágio de sua
suposta origem. Estruturas mais elaboradas, ou seja, mais complexas, são
conseqüentemente maisvalorizadas, exprimindo riqueza e liberdade de invenção.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que em geral as práticas musicais
rradicionais adotam formas específicas de escrita (se nos dispomos a pensar nesta
noção de forma mais ampla) assim como a prática erudita não é desprovida da
transmissão oral. Se apenas pensamos no contexto da música ocidental, vários
elementos que constituem a tadig.o de sua pet'orma.Trcenão são fixados na partitura,
proporcionando à prática uma maior mutabilidade. Acrescente-se que o uso da
partiilra estimuia níveis de fixidez que podem não existir na flexibilidade criativa
da música da oralidade. Portanto, esta cadeia de raciocínios não se sustenta nem
mesmo para a própria música ocidental. Ao contrário, contribuiu para
interpretações parciais e errôneas de fontes documentais antigas (Pérès, 2001) e
se confunde em sua própria logica quando por exemplo se rrata de interpretar as

criações musicais mais recentes: ainda que a informática tenha trazido novas
alternativas de notação e representação do pensamento musical às notações
desenvolvidas até o século )C(, "várias'revoluções' musicais aparecem na forma
de simplificações e despojamentos".z Não é possível pensar a história desta radição
musical como o sucessivo empilhamento de níveis de complexidade e elaboração
de suas formas, assim como não é possível atribuir maior ou menor grau de
complexidade às obras anteriores ou posteriores à notação neumática (por
exemplo), a interpretação dos textos musicais segundo esta tradição privilegia a
variabilidade de alguns parâmetros e a seqüência cronologica de fatos musicais
nos mosrra movimentos conrraditórios.

2 "Um grande erro que cometeria a musicologia c/ásslca seria o de conceber os detalhes técnicos de uma afte,
sempre evoluindo do simples ao complexo. Com a ressalva aqui de que o estudo de qualquer origem escapa
à ciência, por mais longe que remontemos ao passado da música primitiva, encontraremos massrVos coros
ou orguestrcs, ou instrumentos giganfes. Na história dos fempos modernos várias "revoluções" musicars
aparecem mais bem na forma de simplificaçõeg de despolãrnenfos, de organizaçóes.limitativas ou lineares
do seu contexto." SCHAEFFNER, André. Origine des,nsfrurnents de musique. Paris: Editions de l'Ecole des
Hautes Études en Sciences Sociales, 1994 (1a. Ed. Payot, 1936). Atradução é nossa.
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Pensemos quão catasrrófica esta lógica pode se tomar, caso oriente políticas
culturais da atualidade. Havendo uma ruptura entre a noção de um patrimônio

. I (( f. tt . . 7 aa - t._ )) . . I I .musical "erudito" e um parrimônio musical "nãoærudito", o primeiro - herdeiro
da tradiçao concenrrada em países europeus - se torna representativo de uma
rradiçao evolutiva, cujas formas acabadas devem ser levadas à sério artisticamente
e o segundo - herdeiro de rradições oriundas do hemisfério sul e dos países mais
pobres do planeta - representa uma tradiçao não-evolutiva, cujas formas são
consideradas "manifestações" fragmentárias, provas da sobrevivência de
comunidades humanas diversas, ou ainda vestígios de um estágio primário das
formas artísticas da humanidade ocidentalizada. Ou seja, do ponto de vista do
que se considera "artístico", o primeiro se basta por fazer parte de um processo
evolutivo, ele é por definição "artístico", e o segundo, não. Este apenas se
transforma em arte se for incorporado à obra erudita - citado por um compositor,
moldado aos recortes temporais e espaciais de sua linguagem, apropriado pelos
mecanismos do saber ocidental - ou, em segunda instância convertete à indúsda
do entretenimento. Em ambos os casos, não são as suas formas estéticas que mais
interessam e sim a singular maneira pela qual a cultura ocidental objetiva o Outro.
Em ambos os casos, a objetivação que se faz das músicas tradicionais significa a
ausência, o distanciamento físico dos seres dançarinos, músicos, da comunidade
viva produtora de música-palawa-chave-da-memória, de todos os cenários de
legitimação artística e a reprodução da condição de subalternidade de seus
produtores no campo artístico. Não penso aqui em criticar as formas dialógicas
que residem na essência de todo processo criativo e que remetem sistematicamente
avárias representações de Ourros e sim a obsnução sistemática à presença desses
atores enquanto sujeitos nos cenários onde há usufruto material dos bens culrurais
e quando são tomadas decisões sobre políticas culturais. Podemos até refletir se
não é por esse distanciamento, e sua condição de exotico que estas formas artísticas
rradicionais adquirem mais+alia, tanto para o artista contemporâneo da tradiçao
ocidental que o incorpora, quanto para o mercado.

É esta a forma da objetivação que explica a compulsão de parte de uma
categoria de pesquisadores que, no discurso questionável sobre o "resgate cultural"
atravessam o território nacional acumulando registros audiovisuais, criando centros
privados de documentação, publicando e lançando ao mercado coletâneas de
CDs. Esses cenrros são geralmente freqüentados por músicos bem situados no
mercado cultural, que, por vezes aquiescem aos mestres tradicionais, uma co-
participação em aigumas faixas de seu CD ou compartilham um momento
conjunto de concerto, ostentando um momento feliz de "parceria" entre o artista-
viajante e o mestre. O Estado,legando cadavez mais os projetos de pesquisas aos
recursos de iniciativas privadas, promove a multiplicação de pesquisadores com o
mesmo perfil, agindo segundo o mesmo equívoco que se encontra no discurso
sobre o "resgate" da cultura popular. Surge então uma nova modalidade de
pesquisa: o uso dos saberes performáticos. Ou seja, lá onde dizÍamos se situar a
memória, o aqui e agora da comunicação formal enffe diversos seres, onde age o
sentimento de partilha de um bem comunitário, os pesquisadores têm se
introduzido, com o intuito de aprender o necessário para levar aos seus espaços
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culturais e de entretenimento um simulacro. O patrimônio musical das sociedades
tradicionais enconrra aqui duas grandes ameacas: a primeira é a de não existir lei
sobre copynght que proteja o direito destas sociedades sobre as cópias, gravações
e execuções públicas realizadas sobre ele, e nem os direitos morais que permitam-
thes a proibição daquilo que considerem uma distorção ou má utilização de seus
saberes musicais.3 A segunda, mais insidiosa, ameaca pelo que ela celebra:

"o /osso de cLa.sse e racial no Brasíl. cresceu ainda mais nas ultimas
decad.as, tomando-se quoseum esqueml, estrunnal de segregaçao implícin. Quem
sabe, a cbsse médiabranca que solicita e necasita de paquisadnra þara þuformør
para el,a tradiçoa mtnicais e coreogrdficas "natütas" jdnão suþorta a þroximidadr,
fßica e simbóLica dos q.,erdadeíros natic)os em seus esþaços de conuie)ência e

so ciabilidade. " (Carvalho, 2004).

De fato, são os corpos dos músicos e dançantes, instância por excelência
de fabricação da memória, onde se documentam os sofisticados processos formais
do repertório musical das comunidades tradicionais, esses corpos, por sua vez
moldados e fabricados minuciosamente ao longo de um denso processo de
aprendizagem, são eles que são arredados, afastados, substituÍdos pelos corpos
de cidadãos urbanos, pesquisadores, artistas da classe média. Mais além da
desapropriação de bem, da celebração da ausência de corpos nativos nos espaços
de "convivência e sociabilidade" desta classe média, esse uso dos saberes
performáticos consome qualquer possibilidade fenomenológica de aparição e
encontro com o saber tradicional. Lembremo-nos aqui da radicalidade com a
qual Viveiros de Castro ensaiou sobre o significado e a potente dinâmica dos
corpos em perspectivas amerÍndias,

" O que estou chnmando decorpo, Þortanto, nao é sinônímo de, ftsiolagla
dístintiva ou d.e, ønatomia característicø; é um conjunto d,e. maneiras ou modos dp,

ser que constituem øm habitus. Entre a subjetiuidade formal das almas e a
matenalidød.e substancial dos organismos, há" esse þIøno cenwal que é o corþo
como feixe de afecçoes e capacidøde1 e que é a origem das þersþectivas. Longe do

3 Este tema foi objeto de uma conferência realizada por Krister Malm na Escola de Música da UFRJ em 6 de
novembro de 2003 durante o Seminário Música em Debate ll (2003) promovido pelo Laboratório de
Etnomusicologia da UFRJ e será publicado em breve. Cito aqui alguns trechos traduzidos por Luiz Fernando
Nascimento de Lima que me foram gentilmente transmitidos: "[...] Enfretanto, ex¡stem diÍerenças sufis na
forma como os esfados aplicam a convençáo de Berna e/'n suas /egrs/açoes nacionais. A principal diferença
com relação à música está entrc os concelfos de copyright e de direítos autora¡s. O tipo de leg¡staçao angto-
americana aplica o conce¡to de copyright, ou se¡a, o propríetário ou propríetários de uma peça musical tem
o direito a remuneraçáo quando a peça musical é "copiada" de uma maneira ou de outra - por exemplo,
quando a peça é executada em público ou gravada. O copyright ou suas paftes podem ser vendidos ou
transferidos parc outrem. Os paises europeus cont¡nenta¡s utilizam o conce¡to de d¡reitos auton¡s, o qual
conslsfe em dois elementos: copyright e também direitos morais. Os direltos mora¡s s¡gn¡Íicam que o
compositor de uma peça mus¡cal tem o direíto de proibir o que ele cons¡dera uma d¡storçâo ou representação
errônea da peça musical. Os dire,fos morais náo podem ser transferidos para outras partes. Dessa forma,
quando são utilizados os dl¡eiþs autorais, o compos¡tor tem uma posição mab forte. 1...1 Ao longo dos anog
muitas músicas tradicionaís Íoram 'confíscadas', ou 'roubadas', e registradas em assoclações arrecadadoras
como sendo composþões de um indivíduo. Gradualmente, ma¡s e mais do patrimônio da música tradicionat
vem sendo 'privatizado', o que pode ocorrer de muitas maneiras diferentes.,'
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essencialismo espiritual. do relativismo, o þersþectívismo é um maneirismo
corporaL."

"A diþrença dos corþos, entret&nto, só é aþreensíqte| dn. um þonto de
qtista exterior, þara outrem, uma. uez que, þara si mesmo, cada tiþo de ser tem a
mesma, forma (a forma genénca do lwmano): os corpos sõ"o o modo pelo qual a
alterid.ade é aprendida como taL." (2002, 380)

Por meio de um titânico esforço imaginativo, necessário para remover o
céu inteiro de uma filosofia, a ocidental, esse ensaio de deslocamento de pontos
de vista e pontos de apreensão é também um ato político. É r base para uma
diplomacia entre populações localizadas em territórios diferentes. Penso aqui em
território como um feixe de conhecimentos e saberes, onde humanos, animais,
espíritos, plantas, minerais, se interconectam. E penso em uma diplomacia
estabelecida não apenas entre humanos subalternizados e humanos que exercem
poder de coerção e submissão, mas entre todos esses corpos. Tä1 ato político
significa a possibilidade de se pensar com novas epistemologias no que consistem
as culturas madicionais e o seu parrimônio, o seu corþuse seus corpos. Porque não
ensaiarmos, por uma vez uma outra perspectiva, onde a "forma do Ourro seja a
pessoa e não a coisa", adotando os mestres das tradiçÕes como autores e
pensadores dos nossos projetos culrurais? A esse respeito tomamos novamente as
palawas de Viveiros de Castro sobre o xamanismo:

"O xamanismo éummodo de aglr queimplicaummodo de conlæcer, ou
antes, um certo idc.al de conhecimento. TaL ídeal é, sob vdnos asþectos, o oþosto
polnr da epistemologla objetivista favorecidø peln" modernidnd.e. ocidpntal. Nesta
ultim"a, a categona dn objeto fomece o telos, conhecer é objenvar; é poder disnngui"r
no objeto o que Lhe é intrínseco do que þertence ao sujeito cognoscente, e qlle,
como tal, foí indnvidn e/ou inevitantelmente þrojetado no objeto. Conlæcer, assim,
é d.e,ssubjetivar, explicitar a þarte do sujeito Þresente no objeto, de modo a reduzi.
ln a um mínimo íd.eal. Os sujeitos, tento quanto os objeto.s, sdo qtistos como
resultantes de processos de objetic.,açã"o: o sujeito se cotutitui ou recon\wce a sí
mesmo nos objetos que þrodu7, e se conhz.ce objetivamente quando consegue se e)er

'de fora', como um'isso'. Nosso jogo eþistemológco se ch.ama objetiuaçao; o que
nao foí objetivado þermanece ineal e abstrato. Aforma do Ouwo é a coisz.."

"O xamanismo ameríndio parece guiado pelo idealinqterso. Conlæcer é

þersoníficar, tomar o þonto deuísta daquilo que deve ser conlæcido - døquil.o, ou
ante¡ dnqueln; þoís o conlæcimento xamânico visa'a\go' que é um'alguém', um
outro sujeito ou agente. Aforma do Outro é. a pessoa." (70021 358)

Poucos dias antes de redigir este texto, vi deitado em um caixão, o corpo
de João Lopes, Capitão-Mor da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do
Jatobá. Aquele corpo levava para a terra seus passos de dança, seus encurvamentos
do dorso e suas torções, levava a linguagem ágil de seus olhares - porvezes severo,
outras rravesso ou contemplativo; levava a espessura de sua voz com todos os
seus timbres, seu sotaque, seu agenciamento de palawas, levava todos aqueles
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cantos cantados no justo momento, lançados ao ar por golpes da cabeça que
dirigia seus olhos ao céu. Aquele corpo ia-se com uma ciência, um imenso corþus

de conhecimentos e sabedoria. Pensava na perda daquele corpo. Pairava,
principalmente entre os visitantes, a pergunta de quem seria o próximo capitão,
aquele que conduziria a guarda e garantiria sua continuidade. Todos olhavam
obliquamente aquela mãe quase centenária que perdia seu filho capitão, digna,
serena. Vi seus pequenos olhos lançarem algumas pérolas de lágrimas - "luzes
radicais que se {azem nos corpos diáfanos"a - talvez em comunicação com uma
outra irmandade, formada por seus ancestrais. Naquele instante, aquela mulher
era o porta¡¡oz do destino da guarda. Ao meu lado, amigas e conhecidos que
enconrraram o capitão ao fazerem o levantamento e registro áudiovisual das Festas
do Reinado de Nossa Senhora do Rosário da região metropolitana de Belo
Horizonte a serviço da Prefeirura, visando a inclusão no Registro de Bens Culrurais
deNatureza imaterial que consdruem o patrimônio culturalbrasileiro.5 Vi outros
pesquisadores como eu, vi estudantes, percussionistas e músicos profissionais.
Todos nós sentíamos a perda. Temíamos o esquecimento, todos nós que
contemplávamos aquela comunidade com nossos olhares externos, nós que nunca
partilhamos sua experiência da fusão dos seus tempos: o tempo agenciado pela
música no ritual e o tempo mítico. Os seus pertencidos, em seu silêncio, sua
compostura durante o velório, sabiam serenos que aquilo que o corpo de seu
capitão ievava era na realidade o instante de um tempo/espaço maior, onde suas
comunidades invisíveis estabeleciam com eles diferentes formas de comunicação
e reconheciam seus filhos. Esse instante, esta contingência, é para eles o sentido
da memória.6 Aquele corpo se ia, levava um instante de uma memória que, todos
sabem, não pode parar de se fabricar.

O que representa a inclusão no Registro de Bens Culturais de Natureza
imaterial que constituem o parrimônio cultural brasileiro das festas desse amplo
e povoado Reinado? Quais são os ganhos efetivos para as comunidades produtoras
dessas formas culturais, da efetivação desta inclusãol Demagogia e farsa de um
Estado que transferiu para os empresários ligados às indusrias do entretenimento
e do turismo sua responsabilidade de promover pesquisas e a preservacão dos
seus bens culturais (Carvalho 200Ð, guardando para si apenas a tarefa de
"inventariar?" E esses inventários de conhecimentos ¡radicionais e dos saberes

4 Marin Cureau de la Chambre apud Jean-Loup Charvet.
5 "[...] desde 2001, a Proclamação das Obras-Prímas do Patrimôn¡o Oral e Intangível da Humanidade ocorre a

cada dois anos, selecionando, por meio de um j(tri internacional, espaços e expressões de excepcional
importância, apresentados pelos países. No mundo inteiro há ho¡e 47 obras-primas proclamadas. No ano de
2000 foi instítuído um novo instrumento de preseruaçáo, o Reg¡stro de Bens Culturais de Natureza lmaterial
que const¡tuem patrimônio culturcl brasileiro, e criado o Programa Nacional do Patrimônio lmaterial, por
meio do Decreto n.3.551. O reg¡stro se faz em um dos segu,ntes lívros: Livro de Reg¡stro dos Saôeres, onde
sáo inscriþs conhec¡mentos e modos de fazer enraízados no cotidiano das comunidades; das Celebrações,
paru os r¡tua¡s e fesfas que marcam a vÌvência colet¡va do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
outras prát¡cas da vida socla/; das Fomas de Expressâo, para as man¡festações literárias, musicaís, plásti-
cag cênicas e l(tdicas; e dos Lugares, para os mercados, feiras, santuários, praças e dema¡s espaços onde
se concentram e reproduzem práticas culturais colet¡vas. Segundo o Decreto n.3.551, 'a inscrição num dos
livros de reg¡stro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional
para a memória, a ídentidade e a formaçáo da sociedade brasileìra'." (Texto extraído da página eletrônica do
IPHAN: www.iphan.gov.br).
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performáticos, não estão destinados a terminar entre as mãos dos mesmos
empresários prontos para explorá-los, sendo-lhes assim poupada a etapa do
reconhecimento? E esse inventário de conhecimentos tradicionais e dos saberes
performáticos não terminaria entre as mãos dos mesmos empresários, sendo-lhes
poupada a etapa do reconhecimento, que melhor os explorariam e expropriam?
Não pertencem à mesma rede social os músicos que têm seus contratos firmados
junto aos empresários, os pesquisadores em busca de performønces junto às
comunidades radicionais e aqueles que realizam os inventários? Em que medida
esse projeto não consiste em embalsamar os corpi, registros das práticas culturais
das sociedades tradicionais, por pairar no senso comum a crença de que seu
inevitável destino é o desaparecimento, creditando ao fururo a boa consciência
de um patrimônio resguardado, e aos negociantes do mercado culrural a tarefa da
difusao? No ato do embalsamento existe a crenca em uma vida furura. O corpo é
retirado de seu ciclo natural, onde vida e morte são necessárias, um corpo que
não se decompõe e é preservado para reviver em um futuro ideal, perfeito, onde
sua função seria talvez a de se transformar em mercadoria.? Eis a prova de um
desentendimento profundo dos mecanismos próprios destas sociedades, que em
nosso paÍs, se encontram cada vez mais pobres e discriminadas, e no entanto
consrroem em seus instantes sagrados seus corpos de sabedoria.

Aiguns programas e entidades já demonstraram compreender que é
necessário tratar a noção de parrimônio de culturas cradicionais do ponto devista
das sociedades de origem e empreendem esforços no sentido de tornar as ações
do Registro de Bens Culturais de Narureza Imaterial um efetivo trabalho de
promoção da sobrevivência das comunidades de origem, de elaboração de
negociações por acordos internacionais que protejam seus direitos sobre suas
práticas simbólicas. Muitas destas ações são realizadas com a iniciativa da UNESCO
e algumas agrupam organizações como o International Council for Traditional
Music (ICTM) e a Organizacáo Mundial da Propriedade Intelecrual (OMPI). No
ano de 2002 aUNESCO promoveu um seminário Internacional sobre 'A mídia
e o patrimônio cultural imaterial" em Cartagena (ColOmbia),8 onde foram
apontadas recomendações aos governos e organizacões interregionais de extrema
importância. Denne elas, gostaria de destacar a recomendação de se "encorajar a
pafticipação das comunidades, dos atores, dos criadores, dos produtores e dos

6 Devo à minha colega Glaura Lucas a possibilidade de saber sobre a presença de ¡ntegrantes desta comuni-
dade existentes em outras esferas naquele instante.

7 As ressonâncias que estas reflexões encontram em alguns textos de Peter Stallybrass me levam aqui a c¡tar
uma longa passagem que trata sobre o desembalsamento dos corpos na emergência da mercadoria: "Mas
se havia de fato uma mágica nessas transformaçóes, havia também uma devastadora apropriação dos
corpos dos vivos e até mesmo das roupas dos mortos. Em 1855, o Dr. lsaiah Deck, um cientista de Novayork,
sugeria que o papel poderia ser feito das tiras em que eram enroladas as múmias egípcias: "Neste período
de sepultura, ele escreveu, não é de forma alguma rarc encontnr acima de quinze quilos de envoltórios de
linho em múmias individuais. [...] A questãq 'valerá a pena?' pode ser prontamente respond¡da ao se supor
que o valor dos trapos vai de 4 a 6 centavos por libra; nos Esfados lJnidos isto é considerado abaixo do valor
da mercado de trapos de bom linho. 1...1É nessas grofescas e sunea/¡sfas tønsformações que podemos
traçar a emergência da mercadoria a part¡r da morte da memória materia!.". O casaco de Ma¡x.2 ed., Belo
Horizonte: Autêntica, 2004, p.103-105.

8 Agradeço novamente ao colega José Jorge de Carvalho por ter me comunicado o te)do das recomendaçóes
deste congresso.
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praticantes, na realização de produtos midiáticos que tratem do panimônio cultural
imateriai". Esta me parece a mais importante via de "preservação" da memória
culrural das sociedades tradicionais. Permitir que a presença de sua voz, de seus
pontos de vista e de suas próprias noções de memória esteja em todos os processos
de representação de suas culturas. Permitir e estimular que eles, com seus corpos,
se tornem autores da construção da imagem de suas sociedades, e atuem nas
instâncias de definição de políticas públicas cuiturais. Compartilhar com esses
atores as câmeras, máquinas fotográficas e gravadores é uma forma de proporcionar
a emergência de suas formas específicas de tratar a memória cultural.

O projeto Vtdeo nas a\d.eias dirigido por Vincent Carelli, iniciou uma
experiência como esta. Os integrantes de diferentes sociedades indíçnas brasileiras
receberam formação necessária para administrar as câmaras e editar seus filmes.
Do ponto de vista do cinema, o resultado é a realização de filmes que frouxeram
aos documentaristas tradicionais a potência estética com a qual um Ourro olhar
cria a imagem de sua - Ourra - cultura, com a manipulação de um outro ritmo da
câmeta, e o emprego de formas narrativas inusitadas. Do ponto de vista da noção
de preservação e registro de bens culturais de natureza imaterial, o seu resultado
é a liçao de que a memória pode ser construída em um processo de canibalismo
inverso ao que proclamaram nossos modernistas (Carvalho 2004). Do ouno lado
das câmaras, eles criam e recriam processos de comunicação interrribal, enviam
mensagens aos brancos, constroem como desejam a imagem de si próprios,
incluindo esses aparelhos de "registro" em seu ciclo de atualização dinâmica de
seus corpi e de saberes. Esse é então um centro de documentação de natureza
também dinâmica, criativa, onde a memória é pensada como processo de
reconhecimento de seres de diferentes esferas - culturais e cosmológicas.

Outra modalidade de centro de documentacão tem surgido no seio de
comunidades tradicionais que sofrem o assédio da presença massiva de
pesquisadores, estudantes, jornalistas e variados tipos de visitantes. Esses centros
buscam obter de retorno os trabalhos - textos, filmes, gravacões, fotos - que os
pesquisadores realizaram sobre as comunidades, para que sirvam como meio de
informação aos interessados, atuem como um filtro às chegadas dos visitantes
(LUCAS, 7007), e também para que os mesrres de cerimônia, os capitães e as
comunidades enfim, continuem dispondo do tempo que necessitam para se
dedicarem às suas práticas ritualÍsticas e suas devoções, geralmente após longas
jornadas de mabalho.

Esses dois exemplos sugerem-nos que experiências de tabalhos de pesquisa
colaborativas podem ter como um de seus desdobramentos, a criação de centros
de documentação locais que sejam sensíveis aos tão específicos mecanismos de
posse e pertencimento relacionados ao corþus de saberes musicais de cada gïupo,
servindo comò forma dinâmica de proporcionar elos menos catastróficos enrre
esses e o restante da sociedade nacional, principalmente quando se trata de negociar
fatias de seu paffimônio.

(
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