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Algumas Anotaçoes Relativas
à Catalogação e à Editoração
de Músicas do Século XIX

Vanda Lima Bellard FREIRE'

RESUMO. A presente exposição é resultado de mais de dez anos de tabalho junto ao acervo de
obras raras da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, integrado por
cerca de 14.000 manuscritos musicais, a maioria deles proveniente do século XlX. A tarefa que
venho desenvolvendo nesse Arquivo, desde 1989, articula-se com pesquisas que coordeno. A
conra-partida à Biblioteca tem sido dada na forma de connibuição às bibliotecárias na
organização e catalogação do acervo, e também no escaneamento de manuscritos, gerando
fonte de renda que reverte para a própria Biblioteca. Entre os produtos gerados por esse
extenso nabalho, citamos os Catalogos Ópera Brasileira em Língua Portuguesa eGamos Cariocas
do Século XiX, assim como o Catálogo Geral do Arquivo, este último em fase final de revisão.
Selecionamos, para abordagem neste Colóquio, alguns tópicos relativos a aspectos que demandam
olhar mais atento no rrato com acervos desse período. O primeiro tópico refere*e à questão de
autoria das músicas, pois, além de obras anônimas, há situações diversas' arranjos e versões
feitos por terceiros, autores de cópias cujos nomes se confundem, por vezes, com os dos autores
das músicas etc. O segundo tópico diz respeito à notação musical, uma vez que o repertório das
primeiras décadas do século XIX contém muitas peculiaridades e muitas caracrerísticas usuais no
século XVIII. O terceiro tópico refere+e a instrumentação e orquestração, que necessita de
cuidados especiais, sobrerudo em trabalhos de editoração. Podemos ressaltar aspecros como o
uso de insrrumentos hoje em desuso e a disposição gráfica dos instrumenros na partirura, que
difere das práticas atuais. O quarto tópico, talvez o mais importante, refere.se à caracterização
de gêneros musicais, pois as características musicais e a nomeação dos gêneros nas partituras é
exrremamente variável. Além disso, os processos de apropriação e reelaboração de características
musicais, bem como a circularidade dos gêneros entre espaços diversos, introduzem aspecros
importantes a considerar. Finalmente, é importante regisrrar a necessidade de consulta a outros
documentos da época, além das partituras, pois esses documentos rrazem, nas linhas ou
enrelinhas, informações que permitem conclusões e interpretações mais fundamentadas. Os
tópicos abordados e aigumas questões abertas ao final da exposição pretendem abrir
oporrunidade de reflexão, bem como compartilhar e sistematizar algumas das questÕes que
permeiam o trato com partiruras musicais do século XlX.

INTRODUçAO
A presente exposicão resulta de mais de dez anos de trabalho junto ao

acervo de obras raras da Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música
da UFRJ, integrado por cerca de 14.000 manuscritos musicais, a maioria deles
proveniente do século XiX.

A tarefa que venho desenvolvendo nesse Arquivo, desde L989, articula-se
com pesquisas sob minha responsabilidade. A contrapartida à Biblioteca é dada
na forma de contribuição às bibliotecárias no que se refere à organização e
catalogação do acervo, e também na realização do escaneamento de manuscritos,
gerando fonte de renda que reverte para a Biblioteca. Já foram digitalizadas mais
de 12.000 páginas de manuscritos.

* Escola de Música da Universidade federal do Rio de Janeiro - RJ.
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Decorrem desse trabalho os catalogos já elaborados e em fase de publicação
intitulados "Ópera Brasileira em Língua Portuguesa" e "Tèatros Cariocas do Século
XIX". Alem disso, está em fase final de revisão o "Catálogo Geral de Manuscritos
da Biblioteca Alberto Nepomuceno", com publicação estimada para o final do
próximo ano.

Entre as coleções ou conjuntos de manuscritos que já sofreram organização
minuciosa, respaldada pelas pesquisas citadas acima, destacamos a coleção de obras
do PadreJosé Maurício Nunes da Silva (esta, fortemente apoiada pelo Catálogo
elaborado pela professora Cleofe Person de Mattos), a Colecão Guilherme de
Mello (música de salão do século XIX, contendo, possivelmente, exemplares
remanescentes do século XVIII), o conjunto intitulado Ópera Brasileira em Língua
Porruguesa e a coleção de obras anibuídas, originariamente, aos Tearros Sao Joao
e São Pedro de Alcântara e que hoje, após a pesquisa desenvolvida sobre essa
colecão, foi renomeada como Teatros Cariocas do Século XIX, pois esta é a orþm
mais provável desse conjunto de obras.

Destacamos, aqui, o extenso levantamento em periódicos oitocentistas
que vem caminhando paralelamente a esse tabaiho, e que tem contribuído
significativamente para a elucidação de inúmeros aspectos pertinentes ao acervo
em questão e às pesquisas relativas a temáticas relacionadas a esse acervo. Já foram
consultados e fichados, pela equipe de pesquisa sob minha coordenação, mais de
5.000 exemplares de periódicos do século XD(, dos quais resultam e)ftensos bancos
de dados que sistematizam as informações recolhidas.

Selecionamos para abordagem neste Colóquio aþns tópicos relativos a
aspectos que demandam olhar mais atento no frato com acervos e na editoracão
de obras oitocentistas.

I) AUTORIA
O primeiro tópico refere-se à questão de autoria das músicas, pois, além

de obras anônimas, há arranjos eversões feitos por terceiros, bem como autores
de cópias cujos nomes se confundem, porvezes, com os dos autores das músicas.

É comum encontrar manuscritos onde está anotado "por", referindo-se
ao copista, o que tem conduzido a dificuldades e a equívocos diversos no que
concerne à autoria da música.

Além disso, os copistas introduzem, com freqüência, alteracões na
partitura, por motivos diversos, como por exemplo, para adequar a música a uma
formação orquestrai disponível, o que também dificulta a identificação das obras
e exige comparação cuidadosa de materiais diversos, às vezes encontrados em
diferentes arquivos. A necessidade de cotejar materiais diversos é recurso
importante, mas a falta de catalogação de muitos acervos e a falta de cennalizaçáo
das informacões rraz limitações a essa prática exrremamente útil. A esse respeito,
cabe, aqui, citar José Maria Neves (L997 , p.18), em referência que faz às músicas
de final do século )Õ/III e início do século XIX:

" Os arquiuos mineuos renteløm fato ímþartante: o sßtenøaco intercâmbío
dc obras mræicais. Ao contrdno do que afirmam a\gurs pesquisadores, as vílø,s,
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ainda que musicalmente auto-suficientes, não se isol.auam. 1...) Mais que

seus a.utores, as obrøs tinham amþLa circul,ação, atraqés de cóþias. Desse
modo, obras de muitos comþositores setecentistas e oitocentistas þodem ser
encontradas em arquíuos de dic)ersas regtoes.1...)

De fato, ¿odos os ø,ceruos incluem grande quantidade de obrøs sem
indicøçao de autor où1, o.o cont"rdrio, corn múhipla atribuiçao de autoria.
[...]"

Cabe, ainda, lembrar a existência de numerosas versões para banda,
muitas vezes identificadas pelo nome do copista ou de quem fez a versão, o que
constitui mais um item a ser considerado nesse repertório, embora o repertório
de bandas nem sempre tenha merecido a necessária atenção por parte dos
pesquisadores. E significativo o número de obras arranjadas para banda
encontráveis no acervo da Escola de Música da UFRJ, merecendo destaque o
repertório originário de óperas.

É i*pott.nte, também, ressaltar a inexistência freqüente de partituras
completas, estando disponÍveis, apenas, paftes instrumentais evocais das obras, o
que, muitas vezes, intoduz dificuldades adicionais à identificação do autor.
Contudo, anotações diversas contidas nessas partes merecem olhar atento, pois,
muitas vezes, contribuem para elucidar a procedência do manuscrito e a autoria
da obra.

II)NOTAC, ÃO MUSICAL
O segundo tópico diz respeito à notação musical. Um dos aspectos a

conside¡ar é que o repertódo das primeiras décadas do séculoXXcontém muitas
caracterÍsticas usuais no século XVIII, o que demanda atenção especial e
interpretação adequada. Além disso, diversos outros aspectos referentes à notação
musiôal demandam atenção.

Um desses aspectos é o uso de claves, sobretudo em partes vocais, que
hoje estão em desuso, mas que eram utilizadas à época, embora nem sempre o
compositor as assinale com clareza. Muitas vezes, também, o compositor se
equivoca, escrevendo umavoz em clave não apropriada, exigindo atenção especial
nos trabalhos de editoração.

Tämbem o te)fto, quando a música o tem, nem sempre é escrito com clareza
ou é omitido nas repeticões, o que traz algumas dificuldades quanto à adaptação
da lena em relação à música, sobretudo pelo fato de não haver normas de prosódia
convergentes com as atuais.

A comparação com a redução ou com partes cavadas pode contribuir
para a solução do problema desde que estas estejam disponíveis ou que se possa
iocalizá-las, o que remete, mais uma vez, à problemática da falta de centralização
das informações. Contudo, é importante ressaltar que as reduções do século
XIX destinamte freqüentemente ao uso doméstico e aos salões, sofrendo, por
isso, adaptações e modificações que visam a adequá-las ao uso nesses espaços,
motivo pelo qual, constantemente, entram em divergência com a partitura
orquestral.
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III) INSTRUMENTAC, ÃO E ORQUESTRAçAO
O terceiro tópico refereee à instrumentação e orquestração, que necessita

de cuidados especiais, sobrerudo em trabalhos de editoração. Podemos ressaltar
o uso de instrumentos hoje em desuso (como o oficleide, clarinetes e frompas
diversas) e a disposição gráfica dos instmmentos na pârtitLlra, que difere das práticas
atuais, mas que expressa aspectos da concepção musical vigente à época.

Quanto aos instrumentos transpositores, há diversas questões a serem
consideradas, como, por exemplo, o uso de práticas como a queJosé Maria Neves
(1996) descreve, referindoae às Matinas de Nossa Senhora da Conceição, de
Francisco Manuel da Silvat

" A parte identificada como cl.anneta I, acima citadø., estd esuita þara
clønneta em dó, e t"raz, no alto, a lápis e com grdfia bem recente, a índicaçøo
"Fl.auto"", explicdvel talqtez þela necessidadß dß usar irstrumento disponíuel e

pela fato d.e. estar a þarte escnta em dó, e não þara instrumento uansþositor
(como no cl"so dø ouÛa cóÞia). Trata+e, entretanto, dn. mesma parte rrunical,
comvananta mínim.as enño significanqtas. Aparte dz,Troþal eII segur o costl,L,ne

da épocø: ade,qua-se o instrumento à tonalidøde dø.mtnicø, sendo a Þarte semþre
escrita em dó. Em funçao disto, nos diferente movimentos dø obra, øþa:recem
tromÞas em Bf d, Laf d, Fut, G, Eb e D , misturando a idcia bdsica de tonalidade,
uansþositorø (como na cLarinetø em sibemol") com a indicação arcaica dos signos
musicais (G¡ol, ré,, ut/Æh, mi-ré/ Bemol-fd, Bequadro-mi, Csol, fd, ut/D-lø,
sol, ré/E-lÅ., mi/F{d, ut), que foram usados desde a ldøde Média até meados do
séculoXVIil."

IU GÊNEROS MUSICAIS
O quarto tópico, talvez um dos mais importantes, refere-se à caracterização

de gêneros musicais, pois as características musicais e a nomeação dos gêneros
nas partiruras são extremamentevariáveis. Além disso, os processos de apropriação
e reelaboração de características musicais, bem'como a circularidade dos gêneros
entre espaços diversos, inmoduzem aspectos iniportantes a considerar quando da
catalogação e da editoração de músicas desse período.

Alguns casos que podemos aqui comentàr dizem respeito, por
exemplo, ao uso de denominações genéricas para diversos gêneros que, à
percepção da época, cabiam sob um só rótulo, como é o caso citado por
Sandroni (200i)'

"Essds imøgens [do afroårasileiro] ømbém se exþrasam nos nomr-s de
certos gêneros de mtlr;ica, que eram tão intercambidqteis qua.nto as fórmul.øs de
acomþanlømento. Assim veremos quelundu, polca,Lundu, cdteretê,fado, clwln,
tango,ltabanera, maxixe e todns as combinaçoæ dcstes nomes, embora em outros
conteÅtos þossam ter determinaçoa þróþnas, quando estampados nas caþas das

Þartiturasbrasilciras dn séctùn XIX, nos informnvam,basicamente, qlæ setrataua
de 'música sincoþadn', 'tiþicamente brasil.eira' e þroþícia aos 'requebrados
rnestiços'."
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Outro exemplo que podemos citar é o de gêneros próximos ou similares,
entre os quais a denominação "flutua", imprecisamente, aos olhos atuais, como é
o caso do maxixe, do tango e do lundu, ou de gêneros dramático musicais,
denominados, de formavariada, como cena lírica, drama lírico, drama sacro, ópera,
etc, sem que essas denominações apontem, claramente, para gêneros distintos.

Ourras vezes, gêneros ainda não estudados ou pouco estudados pela
musicologia brasileira, como é o caso da mágica, permanecem na sombra, sem
ocupar, nos catálogos e em oufros textos musicológicos, lugar que corresponda
ao uso freqüente que tiveram à época.

A mágica é um gênero dramático-musical que obtém grande sucesso na
segunda metade do século XIX e declina no século )c(: não é citado pela literatura
especializada em músicabrasileira, evem sendo caracterizado pelas pesquisas que
venho coordenando, cabendo ressaltar que sua "redescoberta" decorteu de um
olhar particularmente atento aos manuscritos do Arquivo da Biblioteca Alberto
Nepomuceno.

Particularmente complexa é a situação do repertório de salão, também
freqüentemente deixado de lado, por ser, muitas vezes, considerado como de valor
"menor". Al¿m desse repertório servasto e ter sido largamente praticado no século
XD(, representa espaço de síntese de gêneros diversos, umavez que o salão permitia,
efetivamente, essa circularidade.

Freqüentemente, as pecas de salão eram oriundas de gêneros dramático-
musicais, dos quais destacavam-se árias, cenas, danças ou outras passagens de maior
sucesso para uso doméstico, inclusive nos salões. Assim, óperas, operetas, mágicas
e teatro de revista forneceram material musical intenso para os salões, fato esse
que nem sempre é considerado quando da catalogação desse repertório. É o caso
de modinhas, romances, lundus, polcas, duetos, valsas, árias diversas, etc. A
catalogação desse material deve estar sensível a indicações que possam elucidar a
procedência dessas músicas, de forma a permitir melhor dimensionamento da
circularidade percorrida pelo repertório advindo do teatro (o que inclui inúmeras
versões para banda desse mesmo material).

A importância dos gêneros dramáticomusicais, no século XIX, da ópera
ao chamado teatro ligeiro (revistas, mágicas, operetas, vaudevilles e outros) não
pode se minimizada diante de acervos provenientes do período oitocentista. A
esse respeito, procurando ressaltar a importância social do tearro de revista,
podemos citar Mencarelli ( 1999), quando dizr " Arevista do ano não era considnradø

þroþnamente um gênero vokado Þara a.s camadø.s mais pobres dø sociedadc, seu píeblico
aluo þørecia situado nas camadø"s médias dø sociedad.e,." O mesmo autor, em ouüa
passagem do mesmo liwo, citandoValentim Magalhaes (revisteiro da Belle Époqn.
carioca), observa, ampliando a observação acima, que "essø mesm.a,'natø' da,sociedøÅÊ,

ca,rioca, que ignora o teatlo nacional, podia ser encontrødø, no meio dn møssa que aplañiø
e uarcformava, em sucr-sso reqtistas como Bendengó e Rio Nø." Até mesmo o Imperador
D. Pedro II assistia a Revistas e freqüentava o teatro Recreio, um dos espaços em
que elas eram encenadas.

Observa*e, contudo, na citação deValentim, que oviés preconceituoso
da sociedade já se expressava na época, e que esse olhar enviesado conribuiu
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para muito do esquecimento que tem sido conferido ao repertório do teano ligeiro
oitocentista, repertório esse que, após fazer sucesso nos teatros, desdobrava-se
nos salões cariocas.

Ainda recorremos a Mencarelli, quando este cia levantamentos estatísticos
realizados porfuthurAzevedo, no final do século XIX:

"No a.no de 1885, al.guns d.a.dos possíbilitam enumerl:t 226 peças

distintas, entre todos os gêneros, das quais 35 eram nacionais, e um total de

L817 espetdculos. Em 1886, realízaram-se 1676 esþetó"culos [...]. Sendo 5
aÞresentações de dramas nacionais, 406 dÊ dramas estrangeiros, 63 dß comédia
naciorwl e 176 dr, comédiøs ætrangeiras, 37 3 apræentaçõæ de operetøs e reeistas
nacionais e 409 dc. zarntelas, oÞeretas e reqtistas estrangeuas. As mó,g1cas, sem
nacíonalidnde esp ecificadn, clæ,garam a 10 I aþræ entaçõ es."

Apenas para reforçar a importância de um desses gêneros, a "mágica",
que venho redescobrindo a partir das pesquisas no Alquivo em que rabalho,
transcrevo, aqui, citação que incluí em comunicação de pesquisa apresentada no
Encontro Nacional dafusociação Brasileira de Enomusicologia (ABET), em 2002,
sobre esse tema:

"Respondø.m-me: qual o frequentador do þnco que ndo uíu e ouviu As
Maçãs dc, Ouro, APera de SatanaT, o Frei Satona.zÍ,...) cantado Þor gente que
mrnca tecre q,)oz nem a4ui nem rw cosa da diabo, mais de dez vezes (grifo nosso).
Conua.dízemnæ ainÅ,ø! Mas os qe, freqerwm o þnco ¡tño são os q,æ freqr,rcnøm
os tlæatnnhos. Engano redondo ($ifo nosso) ! " (G azeta MusicøL, nov. 189 2)

A citação acima refere*e às três mágicas que fizeram sucesso à época e
que foram assistidas "mais de dezvezes" por um público que freqüentava tanto o
Thearo Lyrico (espaço onde as camadas mais aquinhoadas da população assistiam
a óperas, na segunda metade do século XIX) quanto os "theatrinhos", talvez
colocados no diminutivo por um critério devaloração que não cabe, aqui, analisar.

O trecho que vem transcrito abaixo pertence à mesma comunicação de
pesquisa acima referida e permite umavisualizaçáo dos autores das mágicas:

"Entre os autores de texto das mó,g1cas, incluemse os nornes de Coelln
Necto, Machado drÁssis, MoreiraSamþaio, Artlwr Azeuedo (estes doisúhimos,
exþenenta autores teatraß). O texto nem semþre é ong¡rwl, podnndn su adnpnçao
ou tr adução dB Libr eto esu angeir o (ger al:rnente, fr ancês).

A música, diferindo da Rec)ista, que geralmente nao é comÞosta
esþecificamente Þøra. o esþetd,culo a que se destina, é, em geraL, comþosta
integralmente Þor um mesmo o.utor: He"rwique Alqtes de,Mesquita (discípulo de
Giannini,lecionou no Imþerial Corserqtatóno, ondc se formou, obtendo þrêmio
de viagem à Bnoþa eMeà^a\ha de Ouro), Børroso lVer¿o (discípulo latneado dr,
N eþomuceno, þr of æsvr da lrsawto N acional" de Mt rsica, onde se f ormou), Carlas
Cavalier Darbilb (formado e þremiado þela Imþerial Conserontóno deMtuica,
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onde lecionou Piano e Ha¡monia), Artlutr Napoleao (mtuico reconhecido),
Co¡doso de Menezes (com lø.rga exþenência em mtßica Þerø teatro), Abdan
Milø.nez øtrtgiu o Instiwto Nøcional. dn M,ûsica de 1.916 ø L921), e outros
Constatase, Þortanto, que løuia mtßícas de mdglcas comþosta por autora dn'

comþ etência e uþ enênciø inquationd,qt eis." (Freire, Z00Z)

Ou seja, somente o preconceito justifica a exclusão ou minimização dos
esrudos que focalizem o intenso fenômeno musical ligdo ao tearro no Rio de
Janeiro, no século XIX, que não se restringe somente à ópera.

Uma outra citação deArthurAzevedo, em resposta endereçada a Coelho
Neto, também tomada a Mencarelli, reitera, aqui, a constatação do preconceito
conrra determinados gêneros, mas também ilusta a diversidade dos olhares da
sociedade sobre elesr "N¿o tersrazão Þara dizer que anuuica dÊ,umrel.evo gracioso d
oÞereta e não o dê à revista. Porqtentura o cancan é mais nobre que o møxixel Não;
aþenas o moxixe æþerø aindø" o seu Offenbach." (p.82)

Algumas outras observações são oportunas a respeito da necessidade de
caracterizar ou identificar gêneros dramático-musicais, sobretudo quando se
encontra diante de uma redução da qual não consta anotação que a caracterize
como tal. Ilustramos com o exemplo a seguir.

No Arquivo da Escola de Música da UFRJ há uma obra de Barroso Neto,
intirulada O Sacrificio de,Isaac, escrita para piano e canto, e na qual consta apenas
a indicação "drama sacro", o que deixa a drivida sobre o gênero ali representado,
inclusivå sobre a possível.orrdiçao de redução do -.t rirl, ¡á que como tal não é
indicado. Aconsulta a antigos liwos de tombo dabiblioteca conduziu a um registro
antigo, que da a obra como "ópera", o que permite considerar o exemplar como
uma redução, salvo melhor interpretação posterior. Ressaltamos, assim, a
importância da consulta a esses antigos registros, como recurso auxiliar no
tratamento de acervos oitocentistas.

Outro caso que merece destaque é o dos libretos de óperas e ourros gêne-
ros dramáticomusicais, nem sempre arquivados. Muitos deles parecem ter sido
descartados ou mesmo não terem, em outras épocas, chegado aos arquivos junto com
as partituras, o que leva a dificuldades adicionais na caracteúzaçáo desses gêneros.

V) DOCUMENTOS DE ÉPOCA
Finalmente, é importante registrar a necessidade de consulta a ourros

documentos da época, além das partituras, pois esses documentos rrazem, nas
linhas ou nas entrelinhas, informações que permitem conclusões e interpretações
mais fundamentadas.

É o caso de periódicos, progïamas de teatro, cartas, obras de referência,
ratados teóricos e outros, que ampliam o espaço de observação, complementando
as informações que a partitura traz. Nessas, além da música escrita, é
pafticularmente significativo o universo de informações contidas em anotações
manuscritas, como datas de estréia, nomes de regentes e outros músicos ou atores,
locais de apresentação, indicações de interpretação, além de outros registros e
relatos, que ajudam avisualizar a obra em um contexto social mais amplo.
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Tämbem a presença de carimbos é indicação preciosa, pois remete a Clubes
Musicais, Associações diversas, Confrarias, etc, complementando as informações
pertinentes à trajetória da obra em questão. Nos manuscritos doArquivo da Escola
de Música é freqüente a ocorrência de mais de uma carimbo em um mesmo
manuscrito. A leirura dessas informações não deve ser desprezada.

VT) PRESERVAC, ÃO DA INFORMAC, ÃO
Apreservação da informação de manuscritos e impressos musicais antigos,

com os do séculoXIX, através de suportes diversos, tais como microfilmagem ou
escaneamento, também merece reflexão.

Muitas vezes, essas copiagens descartam, a priori, aquilo que não é
considerado importante, o que, muitas vezes, vai ser contestado futuramente,
quando muitas partituras e informações já foram perdidas (é o caso, por exemplo,
de obras remanescentes do teatro ligeiro, conforme abordado anteriormente).

Alem disso, o cuidado em não mutilar ou deformar as informações quando
do processo de copiagem é fundamental, pois muitas vezes, pretendendo agiiizar
ou simplificar o processo, ou mesmo "limpar" a paftitum, informações importantes
são perdidas.

Cuidados na catalogação, após tantos "percalços", são imprescindíveis,
visando a facilitar o nabalho de pesquisadores futuros e a preservar e organizar o
maior número possível de informações fidedignas. É importante fazer constar do
catálogo informações diversas, desde aquelas diretamente ligadas à música
propriamente dita (como compasso, andamento, tonalidades, estrutura formal,
formação instrumental, etc), até aquelas que complementam avisualização da obra
na história, como as já citadas anotacões diversas, carimbos, paftes consultadas,
etc.

vrr) CONSTDERAçÕ¡S nXerS
Finalizamos esta comunicacão, com aþmas perguntas que deixamos

abertas, esperando conffibuir, com elas, para o debate de nossa área:

' Em que med¡da cabe tomar d.e.cisões de editoração, como as relacíonadas a
seguir, que alteram o que consta. no manuscríto original?

'Alterar indicação de ornamentos grafados pelo autor, para "preservar"
o fluxo do texto;

'Atribuir partes a vozes ou instrumentos diferentes do que constam no
manuscrito, por parecer mais pertinente;

' Deslocar o texto para fazer coincidir acentos da poesia e da música;
'Alterar o compasso, por considerá-lo mais adequado;
'Alterar passagens diversas por pareceram mais cômodas, na técnica atual
do insuumento;

' Grafar ornamentos como notas reais, realizar ornamentos e baixo
contínuo.

/44 I Colóquio Brasileiro de Arqu ivologia e Edição Musical



ANAIS

' Em qtn medidn os tratndns ewoþeus þodzm onentnr a þrdncas nwsicais vigentæ
no Brasil oitocentist aT

. Fn" qte,medidø o. Ø.r0"cteriza,go dz gênuos rruuiø.ß dnmønda aÅda.dos æþeciaß
n0" c0.to.Loga.fi.o e em que medidø os uabalhos dz catalagaçao e editoraçao þodem
contribuir þara a caracteriTaçõ"o dns gêneros mwicøis?

' Que abordø.gem ou abordøgetu analíticas sdo mais adnquadøs d caþtøçdo døs
singuln:ridn d"s dn mtßica br asíleir a?

Certamente os pesquisadores no Brasil ainda têm muito a desbravar e,
nesse sentido, os tópicos aqui abordados e as questões acima apresentadas
pretendem, apenas, abrir oportunidade de reflexão, bem como compardlhar e
sistematizar aþmas das questões que permeiam o trato com partituras musicais
do século XIX, contribuindo para a construção de conhecimento sobre nossa
música e nossa história.
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Aspectos Editoriais da Sonata
para Piano de Alberto Nepomuceno

Luiz Guilherme GOLDBERG.

RESUMO. A Sonata para piano de AJberto Nepomuceno, composta em 1893, é produção da
fase acadêmica do compositor, na época em que era aluno no Sterntch¿n Korsera)øtøiltnß dsr
Musilc em Berlim, tendo sua primeira edição surgido somente em 1997, 104 anos após a sua
composição, publicada pela editora gaúcha Goldberg Edições Musicais. Na pesquisa de fontes,
localizamos uma única manuscrita e duas gravações que, por sua vez, demonstravam uma séria
incompatibilidade com aquela. Como elemento complicador, constatou-se que o manuscrito
enconrrado apresentava a interferência de mais de uma grafia, principalmente nas últimas
páginas, o que revelou aþns problemas básicos para a definição de sua autenticidade. Junte-se
a isso o alerta de um dos pianistas que a tinha gravado de que havia algo muito estranho na
"obra". Sendo assim, para apresentar uma partitura confiável, era necessário ir além da análise
estritamente musical. Iniciando+e pelo estudo grafoscópico, podese anibuir a autenticidade da
fonte manuscrita obtida, identificando o autógrafo do compositor, distinguindoo da grafia
interferente do copista ou de algum executante que a tivesse utilizado. Após a anibuição da
autenticidade da fonte, segui-se o mapeamento e análise musical para a elaboração do texto
final a ser publicado. O trabalho aqui apresentado é a descrigo e refle><ão do processo realizado
durante a edição e publicação da Sonata para piano de Alberto Nepomuceno.

INTRODUC, AO
O presente trabaiho se refere à publicação da Sonata op.9, para piano, de

Alberto Nepomuceno, por Goldberg Edições Musicais Ltda. no âno de 1997. As
peculiaridades que envolveram o processo editorial foram cercadas de situações
inusitadas e surpreendentes que merecem ser relatadas já no início deste artigo.

Em L997, após a Bienal de Música Contemporânea do Rio de Janeiro,
encontrava-me no aeroporto do Galeão aguardando o vôo para Porto Alegre
quando enconrrei um pianista conhecido e de grande projeção. Em nossa conversa
sobre publicação de partituras de compositores brasileiros, um dos assuntos foi
o compositor Alberto Nepomuceno e a dificuldade em se obter partituras de
suas obras. Aproveitei a oportunidade e lhe informei que eu estava iniciando o
processo de publicação da Sonata para piano desse compositor, o que foi
considerado uma notícia positiva, já que seria mais fácil aos pianistas terem acesso
a essa obra até então inédita. Como esse pianisa a conhecia bem, já a havia gravado,
alertou-me para o fato de que havia algo estranho na obra, embora não soubesse
identificar o que seria, mas passara-lhe a impressão de que alguém havia se arvorado
a compositor junto com Nepomuceno. Agradeci a advertência e cada um de nós
tomou o seu rumo.

Algrrrrs meses adiante, eu estava na casa de um aluno para ouvir a sua
gravação acompanhando-a com a partitura, recém saída da gráfica. De repente o
CD pulou. Certamente aþma poeira que limpei. Pulou novamente, limpei. Voltou
a pular e decidimos deixar rodar até o final. Para a nossa surpresa, ao final,

* Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas - RS
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descobrimos do que se rrâtâvâ: não havia problema algum com o CD, era algo na
própria execução. Constatamos que a Sonata para piano deAlberto Nepomuceno
havia sido gravada com algumas páginas trocadas. Naquele momento, ficou
esclarecido o que o pianista havia me alertado no aeroporto carioca.

Para tornar o assunto Sonata para piano de Alberto Nepomuceno mais
emocionante, alguns meses mais tarde ouvi uma segunda gravação, de selo
internacional, com uma pianistabrasileira radicada na Europa, e com o mesmo
problema. Duas gravações com a mesma poeira, e no mesmo ponto da Sonata?
Seria isso possível? O que havia gerado esse engano? Será que as páginas estavam
mesmo nocadas? De ouna maneira, que fontes foram utilizadas por esses pianistas
para trabalharem essa obra? Mais ainda, por menos sentido que dvessem as
permutas, algo teve sentido para que os pianistas, mesmo achando estranho, as
gravassem dessa forma. Migrando do polo do intérprete para o do editor: poderia
ter havido alguma precipitação por parte deste?

O problema assim se colocava: a localização de uma única fonte manuscrita
e duas gravações coincidentes entre si, mas discrepantes da fonte escrita. Dessa
forma, a dúvida recaiu na(s)fonte(s) utilizada(s) para as gravações. Em declaração
do pianista, ficou esclarecido que a fonte que ele havia usado em sua gravação
fora uma cópia do manuscrito, na época pertencente ao acervo da família
Nepomuceno. Posteriormente, tal cópia havia sido repassada à pianista da segunda
gravação.

Após a confirmação da unicidade da fonte manuscrita, tornou-se
fundamental a análise da mesma para a definição do que poderia ter gerado o
problema apresentado nas gravações. A observância de grafias distintas
concorrentes fez com que a autenticidade da fonte fosse questionada e confirmada,
bem como a análise e a interpretação do seu conteúdo musical.

A necessidade de o editor conhecer e se engajar na obra que está
trabalhando, com a sua história, com o seu conteúdo, com a sua linguagem, é
fundamental. É o nabalho do artesão que com método e critério sabe e define
com autoridade o rumo de seu tabalho.

James Grier salienta quet

"Editar, Þorta.nto, coruiste d.e. uma séríe dn, escolløs estud.adas, escol.hø,s

informadøs criticamente; emresumo, o a.to døinterpretaçã0. Editar, al.ém disso,
coruiste nainteração entre a autorid"adc do compositoÍ e a o"utoridÃdÊ do editor."
(Grier, 1996:7)l

Essa autoridade do editor reside no conhecimento e competência em
realizar avaliações nos tipos de fontes apresentadas e na determinação do que elas
transmitem. Dessa forma, Grier afirma quet

1 GRIER, James. 1996, p.2. "Editing, therefore, cons,sfs of series ol choices, educated, criticalty inÍormed
choices; ¡n short, the act of ¡nterpretat¡on. Editing, moreover, consisfs of the intenction between the authority
of the composer and the authority of the editor."
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"Aqui encontra-se o þonto dz interaçdo entre a autondødn, do composito"t, como
tra¡rmitida nøs fontes, e a autondndc. do editor no dccorrer dn avaliaçøo e interþretaS.o
dessas fontes. Editar, Þortanto, comþreende um balønço entre esso"s duas autondndes
Al,ém dísso, obalanço uato þresente em quaþuer edição þarticulør é o þroduto direto do
engajamento crítico do editor com a. peça editødø e suaß fontes." (Grier, L996r3)z

Quanto às gravações, também são um tipo de interpretação e de ediçao.
Existe a confluência da autoridade do intérprete com a do compositor, ou ainda
do intérprete com o editor e com o compositor. Sendo assim, como pianista e
editor, eu poderia dialogar com o compositor com mais ferramentas, pois
englobaria ao mesmo tempo as duas formas de recepção e, consequentemente,
de interpretação. Ao final, talvez uma se sobrepusesse a outra, ou não.

Deve ser considerado, ainda, que no atual estágio da musicologia, gravações
são fontes tão importantes quanto as registradas graficamente, por escrita direta
ou indireta (mecanográfica). Podem vir a ser complementares; logo, não devem
ser descartadas de imediato.

Considerando+e a complementaridade entre as fontes gravadas e grafadas,
da mesma forma que o editor deve localizar as fontes escritas e definir as suas
autenticidades, processo semelhante deve ocorrer côm as gravações. Mas o que
vem a ser uma gravação autêntica? É possivel considerar-se uma gravação mais
autêntica que outra? E a questão interpretativa do artista que a gravou? Em nosso
caso particular, considero autêntica a gravação que esteja de acordo com a fonte
gráfica autêntica, respeitando a interpretação expressiva do performer. Da mesma
forma que as fontes gráficas, uma fonte gravada também poderá gerar
contaminação e induzir a erros em execuções posteriores.

Mas o que houve com a Sonata para piano de Alberto Nepomuceno?
Após a pesquisa das fontes gráficas, sua análise, publicação e confrontação com
as fontes gravadas, foi possível diagnosticar o que havia ocorrido e fraçar a sua
trajetória: o primeiro pianista havia recebido uma fotocópia do manuscrito
autógrafo com uma folha trocada; gravou a obra com a partitura do jeito que a
havia recebido; tempos após enviou a mesma partitura para que o outro pianista
a gravasse. Pronto, a contaminação estava feita.

A primeira ediçao dessa Sonata para piano surgiu somente em 1997,
portanto 104 anos após a sua composição e após a contaminação relatada acima.
O processo realizado em sua publicação é o objeto deste artigo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A história da Sonata para piano de Alberto Nepomuceno esrá ligada ao

"Período Acadêmico" (Goldberg,1999) de seu autor na Europa, enrre 1889-1895,

2 GRIER, James. Op. Cit., p.3. "Here lies the point of interaction between the authority ol the composer, as
transmifted,n ff,e sources, and the authorv of the editor in the course of evaluating and interpreting those
sources. Editing, therefore, compnses a balance belvveen lhese two authorit¡es. Moreovel the exact balance
present ¡n any particular edition is the direct product oÍ the ed¡tor's critical engagement w¡th the p¡ece ed¡ted
and ifs sources. "
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mais especificamente ao período em que esteve estudando na Alemanha (1890-
1893). Na ocasião, teve a oportunidade de estudar composição com Heinrich
von Herzogenberg, na Academia Meisterschulle, de 1890 à1897 e, a partir desse
ano, no S¡ern'sclæn Korservøtonums der Musík, onde foi aiuno de Arnô Kheffel,
localizandose ambas as escolas em Berlim.

Resulta de seu "Período Acadêmico" a produção de obras importantes e
extremamente representativas para a questão do nacionalismo musical brasileiro.
Surgiram nessa época obras como a Série Brasileira (1891), o Quarteto de Cordas
no 3 (Brasileiro) (189i), as primeiras canções em português, enrre outras
composições. É também deste período o começo de seu relacionamento com
Edvard Grieg, figura exponencial do nacionalismo norueguês.

Conforme AlbertoNeþomuceno - Catdlogo Geral, de Sérgio Nepomuceno
Alvim Corrêa (I996),a Sonata op.9 para piano fora composra em 1893, portanto
em seu último ano em academias germânicas. Essa é uma informação importante,
pois pode evidenciar uma composição acadêmica, com uma maior pretensão
técnica que artística, possivelmente um exercÍcio de domÍnio da forma sonata.

Sua estréia ocorreu a 4 de agosro de 1895, na cidade do Rio de Janeiro,
em recital realizado no Instituto Nacional de Música, tendo o autor como
intérprete. Referências a esse recital podem ser encontradas em vários tratados de
história da música brasileira.

Renato Almeida assim se refere,

"Depois de sete o"nos em Paris, volveu em jwtho dÊ 1895 ao Brasil,
assumind.o a sua cadeira [de órgao] no lrstituto [Nacional d.e. Mtuica] e, em
a,gosto dnsses mesmo o.no, aÞresentou.se ao pítblico, como organista, þianista e

comþositor. Denue as þeças de sualnwa, incluíd.as no þrograma desse Concerto,
temos Anh.e,l.o, Vølsa, Didlogo, Galhofeira [postenormente pub\icadas como
Quatro Peças Líncøs op.13l eumo"Sonata (þara þiano)". Gnfos entre colclætr-s
nosso. (Almeida, 19 42:430)

Algumas imprecisões são gritantes nessa citação de Renato Almeida. A
primeira delas se refere aos sete anos em Paris. Nepomuceno esteve por sete anos
estudando na Europa, entre Roma, (1889 a 1890), Berlim, (1890 a 1893) e Paris
(1894 a 1895).

Em I 50 anos de Mtlsica no Brasil. ( 1800- 19 5 0), Luiz Heitor, mais preciso
quanto às informações, corrige a informação do mês de retorno de Nepomuceno
ao Brasil, também se referindo ao concerto estréia de Nepomuceno no
Institutot

"Em jullæ de 1895 regressøva ao Rio abnndo sua classe d.e. Orgã,o no
Irstituto Nacional deMtisica. A 4 dßAgosto realizaq.,a um grandz concerto, no
saLao do estabelecimento, exibindose como organista, þianista e comþositor. De
suø autoria constoc)am do programa. Þeça.s þara þiano (Anelo, Valsa, Didlogo,
Galhofeira e Sonata)..." (Azevedo, t956rl64)
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Aconfirmação da data de retorno de Nepomuceno ao Brasil encontra-se
em José Rodrigues Barbosa (1940) ao esclarecer que "a 77 de junho de 1895, a
bordo do Þaquerc "Orell.ana", ch,e,gaua øo Rio de laneiro, de,poís de sete anos d.e, atxência,
o jovembrasil,eiro,..." (Barbosa, op. cit.,Z3). Barbosa ainda relata o programa do
concerto de estréia de Nepomuceno com detalhes, também se referindo à Sonata
para piano. Apesar da imprecisão a respeito do mês de retorno, é interessante
observar que nenhum dos autores que relataram esse grandioso evento üaz
detalhes ou alguma referência à recepção do público excetuando*e um "¿xito nntito
animador" (Azevedo, L947r430). Desse concerto de estréia de Alberto
Nepomuceno, a obra que mereceu maior destaque para a totalidade dos
historiadores, e posteriormente pelos musicólogos, foi a Galhofeira (op.13 n"4),
pela questão nacionalista que não é objeto deste uabalho.

Uma pesquisa nas fontes jornalísticas da época mostrou+e mais proveitosa.
Na seção Theatro e Música do Jornal do Commercio de 5 de agosto de

1895, o cronista se refere ao concerto como "um tnunfo r-sþlêndidn Þarø o Sr. Alberto
Neþomuceno, que foi corcagradþ (...) em enttniasmo delirante." Sobre a Sonata para
piano "tocadn þeln autor, (...), desl.umbrou pelnMlh"antísmo da execuçao e þeløbeleza
dø" forma e elevaçã.o de irsþiraçao nca e fantasiosa."

Oscar Guanabarino, importante crítico musical doJomal O Paiz, na Seção
Artes e Artistas do dia 5 de agosto de 1895 assim se manifesta:

"A suo" Sonata þa:ra þiano é unøbeln composiçao digna de fignar entre
as dosbons matres, e þodnmos afirmar que entreos compositoresfrancæes aindn.
não se þroduziu sonata møis bem feita."

Guanabarino amplia a observaçã o " m.ois bem feita" z " muitds þeças exeutadøs
ontem (eram) mais bem feita do que ircþiradns - e d'aí o serem aceitas nã,o como serem
produçao do sentimento mos como o ræuhadn deuma séne de cdlnÅns (...)." O paradoxo
da avaliação de Guanabarino é sintomático: uma bela composição, no entanto
cerebral, calculada. A "beleza da forma" manifestada peio articulista doJornal do
Commercio coincide com essa observacão guanabarina.

Daqui também pode ser deduzida uma manifestação crítica a respeito das
escolasalemãefrancesa.TendosidocompostanaAlemanha, emboradþa, écerebral;
se o fosse na França teria a Sonata sido composta com mais sentimento? Ou teria
havido aþma confusão do articulisasobre o esdlo e onde fora composa aSonaa?

Formalmente, a Sonata para piano de Nepomuceno não apresenta surpresas.
Tiataae de um exercício acadêmico, onde o compositor demonstra o conhecimento e
o domínio na realizago dessa grande forma musical. Btn¡turada em 3 movimentos e
escrita na tonalidade de fá menor, a Sonata iniciaae com um Allegro confinco, seguido
por umAndøntÊ esÞressil)o e conclui em um Rondó Allegro consþtnto.

Nas palawas deAbreu e Guedes:

"A sonata é concisa nos seøs uês movimentos (...). A obra foi escrita em
Berlim e sente-se nitidsmente a influência da romantismo aLenvão, aþecialmente
Sclumann. (..). Afonna sonata é utílizada no þrimeiro movimßnto em dimeluõæ
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bastante reduzidns. O segundo é umbelíssimo canto sem þaløvras e o terceiro, na
forma rondó, é uígoroso e exterrso, sendo que a ultima aþresentação se colßtitui
rwm desenuoluimento rrutito interasante." (Abreu e Guedes, 1992:78-79)

Quanto à influência de Schumann, discordo por identificar elementos que
a vinculem mais a Brahms do que àqueie compositor. Já nos primeiros acordes,
devido ao uso de harmonias densas, pela tensão concenrada pelo uso de sextas, na
utiliza$o derecursos rírmicos como a hemíola, no tratamento conferido à melodia
e sobretudo no uso reiterado de motivos em transformação, sou levado a essa

conclusão. Junte-se a essas observações musicais o fato de que, até i882,
Nepomuceno havia sido aluno de composi$o de Heinrichvon Herzogenberg amþ
de Brahms, que também sofreu influências deste compositor em suas obras para
piano. Some,se, ainda, a polaridade Brahms-!Øagner e seus reflexos esdlísticos na
música alemã da época e conseqüente influência em muitos compositores ocidentais.

FONTES: LOCALIZAÇAO, IDENTIFICAçAO
E AUTENTiCNMT.

Em nossa pesquisa de fontes, localizamos somente uma partitura
manuscrita arquivada no acervo da família de Alberto Nepomuceno. A
confirmação de que teria sido uma fotocópia da mesma paftitura que fora utilizada
nas gravações anteriormente relatadas simplificou essa tarefa.

Tratandoae de uma única fonte, recebi do neto do compositor uma foto
cópia desse manuscrito, que contava com 24 pâginas. A impressão resultante da
análise do manuscrito, mais precisamente de sua cópia mosrrou rratar+e de uma
partitura de trabalho; embora clara em sua grafia, algumas rasuras de notas ou
trechos inteiros foram observadas, bem como poucas indicações de dinâmica e
economia na indicação das alterações. Estas muitasvezes eram somente indicadas
no início dos compassos, restando subentendidas para a compreensão harmônica.

Durante a análise do manuscrito pode ser diagnosticada a presença de
grafias distintas, o que indicava intervenções de terceiros no documento gráfico,
sendo que aþmas poucas interferências cederam lugar a duas páginas inteiras,
ao final, com uma grafiadistinta. De imediato, foi estabelecida a necessidade da
defini-ção do grau de autenticidade do manuscrito recebido. Também a
possibilidade de os problemas observados nas duas gravações dessa Sonata para
piano terem alguma origem nessas interferências gráficas ainda necessitava de
escIarecimento.

Aciência da Grafoscopia seria a chave parâ a definição da autenticidade
do documento, bem como na identificação da autoria da(s) grafia(s) interferente(s).
Na definição apresentada por Cavalcanti e Lua, "Grafoscoþia é a þarte da
Documentoscoþia que se encarrega dø c,terificaçao da øutenticidade e dø øutona dos
grafumos" (Cavalcanti e Lira, 1996137). Devido a essa definição abrangente, técnicos
em Grafoscopia e peritos tem se manifestado contra a limitação do uso dessa
ciência à criminalística. BasÍlio esclarece que"apaar dnmøiar aplicaçno døGrøfæcopia
nls questões poLiciais e jurídicas, a sua øplicaçao abrange outras dreas do conhecímento
lwmano, tais como o Direito, as Arta, a Históna, a Medicina, a Administraçao de
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Ernprescs e alnformaticø" (Basílio, p.2), já que, para esse autor, "os dpsenlws artísticos,
as þinturas, as esculttna.s, os discos, as fitas magnéticas, os disqueæs e ta.ntøs outras coisas

reþresentatívas de fatos ou idéias" estão contempladas na conceituação jurídica de
documentos gráficos. (Basílio, p.3).

Quanto a grafia musical, também estará sujeita à análise grafoscópica?
Mendes, fazendo eco com peritos e técnicos dessa ciência, esclarece que existem
dois princípios fundamentais na escrita: a sua individualidade e a sua independência
do alfabeto utilizado (Mendes, L995,563). DaÍ conclui-se que sim, reforçando a
noção da possibilidade de identificação do autor da grafia e, por extensão, da
autenticidade do documento musical, aqui uma partitura.

Outra questão importante a ser definida é sobre a validade da análise
grafoscópica em um documento fotocopiado. Silva Pereira (198i) é categórico ao
afirmar que a validade da análise grafoscópica de um documento fotocopiado
dependerá do objetivo, da finalidade da análise, bem como da fotocópia
apresentada. O fato de um documento ser fotocopiado não seria, a priori, um
fator que o inviabilizasse como documento passível de análise de autoria e
autenticidade.

A fotocópia que serviu de fonte para a publicação da Sonata para piano
de Alberto Nepomuceno mostrou-se útil, já que as grafias nela contidas eram
distintas e bem definidas. Conforme Mendes, "na perícia grd.fica tendente à
determinaçao dø autonl., o exa,minador pod.erd se defrontar com escritas de uês tiþos:
escitasnaturaß; æcritas dßfarçadas; escntasimitadø.s." (Mendes, L995,593). Em nosso
caso, duas grafias naturais.

Assim, tendo como objetivo definir características da grafia de Alberto
Nepomuceno, seria suficiente este único documento musical como modelol
Certamente não, pois além das alterações típicas da grafia com a idade, a
autenticidade só poderá ser estabelecida se comparada a grafia em análise com
outros grafismos autênticos, ou padrões de confronto. Para tal, foi tomado o
cuidado de confrontar as características observadas na grafia da partitura da Sonata
com a de oucros manuscritos musicais do compositor, contemporâneos daquele.
Como conseqüência, também podeae avaliar o grau de interferência da grafia
alienígena na partitura.

Na análise de elementos individualizadores da grafia musical de Alberto
Nepomuceno, foram avaliados aspectos como as formas gráficas (claves, alterações,
indicações de dinamica, etc.), horizontalidade de hastes, a inclinação axial,
espaçamentos entre traços e notas, jogo de pressão dos rraços, calibre e trajetórias
da grafia (pontos de ataque e remate), entre outras características, conforme as
figuras apresentadas abaixo.

Figura 1.. fusinatura de Alberto Nepomuceno.
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Figura 2. Autógrafo do título da obra.

Figura 3. Indicação de andamento do primeiro movimento. Pode ser observada a
interferência de ouna grafia.

Figura4. Indicação de andamento do segundo movimento.

=;fltl'
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Figura 5. Indicação de andamento do terceiro movimento.

Figura 6. Indicações de forte, pianíssimo, clave de fá e clave de sol.

A grafia interferente apresenta características compleamente distintas do
autógrafo do compositor. Entre os elementos observados, destaca-se a utilização
de outro tipo de dnta, cuja interferência na calibragem da grafia poderia indicar
uma escrita posterior. As figuras abaixo demonstram as peculiaridades da grafia
do copista deixando evidente as diferenças na relação com a do compositor.

Figura 7. Grafia do.copista.

':):: " "
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Figura 8. Claves de fa e de sol do copista.
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A distinção enffe as $afias do compositor e a interferente de um copista
pode ser melhor observada se colocadas próximas. A diferença de habilidade gráfica
entre ambos é diretamente proporcional à quaiidade do traçado apresentado. Os
elementos particularizados acima podem servistos de forma articulada nos aechos
reproduzidos abaixo. Aforma da cabeça das notas, a horizontalidade everticalidade
das hastes, a gralia distinta para a pausa de colcheia, os bemóis e bequadros e
claves de sol e de fá são evidentes.

A densidade ou calibre dos traçados presentes também demonstra que
foram grafados por meio fixador distinto.

Figura 9. Grafia do compositor no início da Sonata.

hti
b' 6t

Figura 1.0. Grafia do copista no final do terceiro movimento.

r I t

T1-

Uma peculiaridade enconnada nas grafias diz respeito ao posicionamenro
das hastes, a esquerda ou direita da nota. Pode-se observar que, em Nepomuceno,
a haste está sempre à direita da nota, conforme figuras 9 e 11, excetuando-se na
escrita polifônica, figor a L7.

Figura 11.. Posicionamento de haste à direita, autógrafo do compositor.
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Figura 12. Hastes em escrita polifônica.

Já na grafia do copista, o posicionamento das hastes é apresentado ora à
direita, ora à esquerda, dependendo da espacialidade das notas grafadas, isto é, da
posição relativa da altura das notas em relação à pauta. (fig.13)

Figura 13. Posicionamento das hastes pelo copista.
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O espaçamento entre as notas, em Nepomuceno, não respeita os seus
respectivos valores. Na figura 14, observa-se que o espaçamento entre as
semicolcheias da pauta superior é semelhante ao das colcheias, na inferior. Mesmo
que essa seja uma característica geral, isto é, presente em ouffas grafias, suavalidade
é fundamental como ferramenta de exclusão de autoria. No entanto, em conjunto
com outras características, poderá definir a autoria da grafia.

Figura 14. Espaçamento entre notas. Observa-se também uma espacialidade quase
constante entre as linhas de união das hastes de semicolcheias.

lrt,

r)

1

¿
:-4/=.

g

Como exemplo de detalhe individualizador da grafia de Nepomuceno,
identificouee um ideografocinetismo, um movimento rápido pouco aparente. Na
figura 15, a nota inferior é um exemplo. Agrafia não deixa duvida sobre o que foi
grafado, no entanto o detalhe da forma da cabeça da nota se assemelha a um
pequeno traco cortado pela linha suplementar inferior. Trata*e de um detalhe
sutil mas bem distinto da grafia correnre das notas musicais.

,t-ll-.1-ù.1ll{*

rñ+¿.
I V-LT
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Figura 15. Ideografocinetismo individualizador da grafia do compositor.

Após o esrudo grafoscópico, foi possível concluir que a fonte era autêntica.
Restava-nos somente a avaliação do grau de interferência da grafia alienígena e, se
possível, definir a sua autoria, embora esta não fosse objetivo de nossa análise.

Somente as duas páginas finais apresentavam um problema, se não de
autoria, de autenticidade, encontravam-se com a grafia do copista, integralmente.
Nada indicava que aquele rrecho final fosse de Nepomuceno. A definiçao se deu
pelo conteúdo musical apresentado nesse trecho. A coerência interna, a
manutenção das figurações harmônico-melódicas, a densidade expressiva estava
de acordo com o que o compositor havia escrito anteriormente. Desta forma, a
autoridade de editor se manifestou ao considerar a fonte em sua totalidade como
autêntica, apesar da grafia do copista.

DECISÕES EDITORIAIS
Após a definição da autenticidade do documento musical, realizou*e o

mapeamento e a análise da obra a ser publicada. Respaldado nessa tarefa, foi
possível a definição das decisões editoriais.

A Sonata para piano de Alberto Nepomuceno foi concebida em 3
movimentos e escrita na tonalidade de fá menor. Conforme descrito anteriormente,
um Allegro confuoco, seguido de um And¿nte aþressiuo, terminando com um Rondó
,\Llegro con sþinto.

Estruturalmente, está assim arquitetada:

Resumo Estrutural da Sonata op. 9 para piano

--ri r
:¿t*._

î

Allegro con fuoco
Fá menor

Exposição: 1-86
primeira região temática (fa m), i-20
Transição: vä"/ i - vä" N - ä -V /ilI' III 71-37
segunda região temática (La b M)' 38-65
Transição: III -vii",/i: 66-86
Desenvolvimenro: 87- i83
primeira seção:,li"/IY - M V/ii - ä: 87 -t79
segunda seção (fugato)' v - Y /ilI - ilI - Y / i: 120- 183
Reexposiçã'o: L84-769
primeira região temática (fa m), 184'203
Tiansição: vä"/ i - vä" N -Y / i. I: 704-771
segunda região temática (Fa M), 772-Z4B
Conclusão: I - vi - I: 249-769
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Na análise realizada, não foram observadas informações dúbias quanto à
grafia ou informaSo de alturas. Indicações de dinâmica são raramente encontradas;
quanto a quaisquer outrâs orientações auxiliares para as tomadas de decisão por
pafte do intérprete, tais como sinais de articulação, ligaduras de fraseado,
pedalização ou qualquer outra, o manuscrito autógrafo torna-se um documento
exffemamente árido.

Sob esse aspecto, sua partitura representa uma obra aberta, dando ao
intérprete total liberdade em suas decisões para execução. Longe de avaliar se
tal manuscrito é um autógrafo trata-se de uma peça de rascunho, embora bem
acabado, e tentar preenchê-lo com interpretações pessoais do editor, embora
também pianista, pretendeu-se com essa edição respeitar o manuscrito tal qual
ele se apresentou.

Algumas correções realizadas pelo próprio compositor puderam ser
observadas no manuscrito autó$afo. fu figuras 16 e 17 as exemplificam.

Figura 1.6. Correção encontrada no comp. 7, do primeiro movimento Observa-
se que o autor riscou as notas 1á e dó, terceiro terço do primeiro tempo e primeiro
terço do segundo tempo, na pauta superior.

a-

t)

A, fá menor 144
Transição: 45-58
B' Lá bemol M:59-81

Allegro con spirito At fá menor: 82-108
Fá menor C (coral), Dó M, I09-t39

Transição: I40-L63
A' fá menor,164-198
Coda, viio (sobre tônica)-i-iv-i 199-717

Andante espressivo
Si bemol M

A' Si bemol M, 1-16
B: sol m: 17-3i
It': Si bemol M:32-39
B': Si bemol mr 40-49
Coda' Si bemol m, 5O60

a
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Figura 17. Ainda no primeiro movimento, sistema entre os compassos 208-210.
Arasura observada refereee a um equívoco esfrurural, já que o compasso rasurado
é equivalente ao 211.

t

È

Outras informações encontradas na partitura também dizem respeito a
questões estruturais. No primeiro movimento, enconffa-se a orientação"Repete 7

a 34" (fig. tg e 19) ao final do desenvolvimenro; no Rondó , "Repetir A ..." (a
intencão é clara, no entanto a grafia não é de todo legível).

Figura 18. Compassos 181.184, primeiro movimento. Final da exposição com a
orientação de repetição dos compassos 134.

=, [,þJ" ,t*i1

A figura 19, mostra em detalhe a transição entre os compassos 183-184.
Nele se observam barras de compasso feitas pela grafia interferente sobrescritas
às barras grafadas pelo compositor, além de duas correções nas últimas notas do
co mpass o 18 4, r ealizad as também por Nepomuceno.

Figura 19. Detalhe da transição entre os compassos 183-184

ß'¡"[ ,t o ]l

Ainda sobre a figura 19, observa-se que a prescrição para reperir os
compassos de 1 a 34 nã.o foi realizada literalmente. Comparando.a com a figura
9, compassos 1 a 3, observa-se no segundo tempo, na pauta superior, a ausência
da nota dó.

l-l

I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical /5.q



ANAIS

Assim, de acordo com as análises realizadas na partitura utilizada como
fonte, único documento manuscrito autógrafo localizado dessaSonata para piano,
foram tomadas as seguintes decisões editoriais:

DECISÕES EDITORIAiS PARA A SONATA PARA PTANO
DE ALBERTO NEPOMUCENO

PRIMEIRO MOVIMENTO

168

142

101

48

44
42
40

38

3l

26

70
19
18

7

Compasso

265
763

246

741

235

23t
22?
zz5
223
zzr
2t0
209

70r
200
190
184

182

178

t77

t7L

Acréscimo de beouadro no ré. último te¡co do sesundo temoo, no acomoanhamento.

Reoeticão do comoasso 42.
Indicacão de bemol no si, sezundo tempo. na melodia. Mesmo critério do compæso 38.
Reoeticão do comoasso 38. uma oiava acima. -

Acréscimo, na melodia, do bemol no ré do segundo tempo. Considerando*e o té semicolcheia
anterio¡ como um omamento, iustiffc¿¡e a alteracão diatônica.

Trataee da repeti$o do conterldo do compasso 29 uma oiava abaixo; logo foi acrescido do
beouad¡o no fä do acorde diminuto do sesundo temoo.

A ausência do bequadro no ré do acorde do segundo tempo do acompanhamento é um lapso
Dor Eatar+e de invenão da harmonia diminuta da ¡egião.

Justificamae os acréscimos dos bequadro nas regiôes apontadas nos compassos 1&20 devido ao movimento harmônico
da

Orienacão de beouad¡o no ré do último terco do primeiro tempo, ¡ro acomÞanhamento.
Indicacáo de beouadro na oiava de ¡é do rltimo terco do sezundo tempo.
Acréscimo do beouadro no acorde de sol. no orimeiro temoo.

Acréscimo da indicago bequadro no ré semicolcheia do último terço do primeiro tempo,
harmonicamente iustificável pelo acorde orecedente.

Decisão Editorial

Indicacão de beouadro no fá. no sezundo temoo. Sezue o mesmo critério do comoasso 38.
l¿oso na indicacão de beouadro no mi qrave da oiar¡¿. tlltimo te¡co do sesundo temoo.

Acréscimo do bequadro no si, acorde do segundo tempo da melodia. Harmoniza$o cromática,
uaada com ¡eardos de resolucão. contrabalancando estrutura semelhanæ no comoesso 63.

Ajuste na ffgura$o do açejo, de aco¡do com a padronizaSo apresenada duranæ o
movimento.

Supressão do mi, último terço do primeiro tempo, parâ mânter a ffguraçâo melódica; acréscimo
da nota dó (5") no acorde do segundo tempo, possível lapso pela disposição harmônica,
dobrando fundamental e tercâ.

Semelhante ao comoasso 221. uma oitava acima e com maior densidade cordal.
Reoeticão do comoasso 225.
Sol beouadro no sefllndo temoo. Mesmo critério do 38.
Semelhante ao comÞasso 221, uma oitava acima.
Mesmo critério do compasso 38. Ré bemol.
Acréscimo do ré bequadro no acordes dos Þ¡imeiro e segundo rempo, Mesmo critério do 209.

Acréscimo do ré bequadro no acorde do primeiro tempo. Segundo a orientago de repetição de
L a34.

Os comoassos ãOO.âOL são semelhantes aos de números. 17.18. Resião tonal de sol maio¡.
fdem no acorde de sol maio¡. no orimeiro temoo.

ldem ao comoasso 184.
Em funcão da orientacão "Reææ 1 ¿ 34", acréscimo da nota dó, no acorde do segundo tempo.

No primeiro terço do segundo tempo, mi bequadro, de acordo com o baixo e a harmonia
diminua.

A orientago de si bemol, no rlldmo terço do segundo tempo segue o mesmo critério apontado
oara o comoasso 177.

Acréscimo do bemoi no ré do acorde do segundo tempo, eviando confulsão com o sustenido
anterior. O critério foi o mesmo uulizado no compasso 38: ré sustenido apojatuta, ré bemol
diatônico.

A região de harmonizaSo diminuta justiffca o acréscimo do bequadro na nota mi do acorde do
seørndo temoo.

Indicação de bequadro no si do acorde do primeiro tempo. Traate da repeti$.o do compasso
166. uma ha¡monia de 6. aumentada.

Acrescimo do bemol no fá dos acordes do acompanhamento, no segundo tempo. Traace de
um laoso em vim¡de da harmonia dimínua encontrada na melodia.

A orienago de sustenido na oitava de fá, segundo terço do segundo tempo, está subentendida
no arpeio diminuro descendente (vií/ii - iÙ.

Semelhante ao compasso 38, diferenciando+e deste por maior densidade cordal Mesmo
cnte¡rô^
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Apesar da indicaçáo "Repetir 7 a 34", os compassos equivalentes da

reexposiçã o, de !84.217, não são uma repetição literal daqueles. É digtta de nota
a passagem enûe os compassos 13-18 e seu equivalente t96'70L, que apresentam
uma movimentação harmônica coincidente.

Nessas regiões, mais especificamente no compasso 14 e seu equivalente
esmurural 197 , aindicação da nota ré bemol, no primeiro, e ré natural, no segUndo,
prende-se a questões de fluxo musical. Enquanto na primeira região o fluxo é

contínuo, demonstrado pelos trêmulos do acompanhamento, a utilização do ré
bemol apresenra a função de amenizar a tensão insuflada pelos trêmuios. Já em
seu equivalente estrutural, o ré natural se justifica pela necessidade da sensível
como forma de manter a tensão, já que aqui o fluxo de energia dos trêmulos do
acompanhamento é interrompido por acordes, como resoluções cadenciais.

Nesteprimeiro movimento ainda pode ser observada uma correcão no com-
passo 53. Enconrrase aqui um engano no acompanhamento, antecipando o acom-
panhamento arpejado do compasso seguinte. Devidamente riscado pelo compositor.

SEGUNDO MOVIMENTO

TERCEIRO MOVIMENTO
fu diferenças observadas restringiram+e ao ritomelo do Rondó. Em fun$o

dos indícios de repetição literai, prescrito uma vez no compasso 36, referido na
página 14, e diagnosticado durante a análise das demais repetições, foi realizada a
equivalência entre os compassos comespondentes, estando as alterações eferuadas
pelos acréscimos de notas indicadas enûe parênteses na paftitura publicada. Os
compassos alterados estão sombreados na tabela abaixo.

EQU IVALÊN Cr¿. D E RITORNELO

ANAIS

1?8

I

rAl
184
185
I
t8'

l¡
t65
l6l
l6?
168
r69
l1
t?t
171

r?3
L't4
t't5
r76
111

l?9

'l

)6

85

89
90
9l
92
93
94

9'l

99
100
l0l
102
lo3
to4
rô5

8l
84

864ô

Ritornelo 2
36
\1
l8
39

4l
41
43
44
45
46
41

)

)

I

ts
ró
t'l
l8

2t
71

23

4

6
't
I

I
I
tî
t¿

terceiro e quarto tempos ambientam*e em uma região de harmoni:acão diminuta sobre a

dominante. Assim, foi acrescentado o bequadro no mi do acorde do terceiro tempo.

Decisão Editorial
Acréscimo da indicacão bequadro no ré e mi agudos das oitavas dos terceiro e quarto tempos.

ide^ quanto ao sol bemol e ré bequadro semicolcheias nos ægundo e ouârto temDo

Na segunda metade do quarto tempo, lá bequadro. T¡atate de uma viio que resolve no
comÞasso se.quinte.

segundo tempo, na melodia, oitava de lábemol, de acordo com a região tonal, reforçada pelo

ionso oedal de le bemol no baixo.

48

Compasso
4
5

20

Á.'l
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Em uma única situação, no compasso 213, com a grafia alienígena, existe
um engano no início do compasso: há a indicação de clave de sol na paura superior.
No entanto, o material musical da região encontra+e em registro médio e grave,
requerendo a clave de fa. A clave de sol torna+e necessária somenre a partir do
compasso seguinte, dessa vez corretamente indicada.

Baseado nas análises e critérios definidos acima, as diretrizes básicas
utilizadas na publicação da Sonata para piano de Alberto Nepomuceno podem
ser agrupadas nos seguintes itens:

- Com o objetivo de interferir o mínimo-.possível na parrirura e para
disponibilizar uma obra aberta ao intérprete, tomou*e a decisão de
não expressar sinais de interpretação além dos informados pelo
compositor;

- Acréscimos de possíveis lapsos de notas foram indicados enrre
parênteses;

- Acréscimo de acidentes onde os mesmos esravam subentendidos pela
região tonal.

Em julho de7004, em pesquisa realizada na Divisão de Música e Arquivo
Sonoro da Biblioteca Nacional, localizamos o mamrscrito autógrafo original da Sonata
para piano. Identificada como MS, N-IV-21, em sua cataloga$.o observa-ser "l.Jbtmø
Þ dsu1a acrésamo þ ostuíar. üpia de Sagio N eþomucern.,\utografo irrcomplnto."

Apartir desse manuscrito, foi possível esabelecer uma relago estemática entre
as fontæ e esclarecer os problemas diagnosticados.

Primeiro foi realizada a avaliação da completitude do MS, já que esrava
caalogado como incompleto. Corrstatouðeque, duranteuma cópiarealizadaporSérgio
Nepomuceno, a terceira folha da partitura perrnaneceu esquecidavirada ao final do
maço. Como a última folha, e não página, de acréscimo posterior é avulsa, esta ficou
após aquela, ocasionando, aos inadvertidos, um problema de continuidade nos
conteúdos musicais.Assim, confirma-se aobserva$o deautógrafo incompleto, jáque
a ultima folha fora copiada por Sérgio Nepomuceno, embora a partitura esteja completa.

Em razão dessa desordem de folhas, seguindoae a seqüência de páginas, restou
L, 2, 3, 6, 7, ..., 20, Zl, 4, 5, 27.,23. Como no MS não há numeraSo de páginas, assim
ficou e foi fotocopiado. A interferência maior se deu nessa fotocópia resuitante, onde
foi acrescentada, além dos números de página, a indicaSo de op.9 e a orienta$.oAll.
confrncconoprimeiromovimento, ino<istentenoMS. Essaúltimaconstataøoconfirma
a avalia$o diagnosticada na figura 3. A parcir dessa fotocópia alterada, todas as demais
tiveramorigem.

ANAIS

Figura 20. Relação enrre as fontes. MS - Manuscrito autógrafo; X -
fotocópia alterada; A, B, C - fotocópias geradas de X

,A
MS+ x1,

\c
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coNCLUsÃo
Nossas conclusões referem+e aos doisvértices considerados na pesquisa

da Sonata para piano de Alberto Nepomuceno: a fonte manuscrita e as fontes
gravadas.

Quanto ao primeiro, considerouse que a fonte manuscrito autógrafo
localizada era autêntica possuindo um elevado grau de probabilidade de que se

nate de uma partitura rascunho, não completamente elaborada. Tämbém foi
possÍvel concluir que existe a possibilidade de a grafia interferente ser a do neto
do compositor.

No que diz respeito as gravações, o diagnóstico, para ambas as gravações

é o seguinte:

- primeiro movimento: exclusão do compasso 35;
- primeiro movimento, Salto do compasso 82 para o L41:

- estruturalmente não procede por falta de coerência intema na passagem
de uma região arpejada para outra cordal.

- terceiro movimento: após o compasso 187 não havia uma seqüência
coerente:

- foi diagnosticado, a partir deste compasso 187, a inclusão dos compassos
83 a 140. Apartir daí seguiu-se o final.

Tâis problemas ocorreram por dois motivos: no caso da exclusão do
compasso 35 do primeiro movimento, a cópia estava um pouco ilegÍvel; quanto
aos saltos e interpolações, devido a uma página colocada fora de lugar.

Com base nas reflexões apresentadas neste artigo, foi possível
disponibilizar a publicação da primeira edição da Sonata para piano de Alberto
Nepomuceno, possivelmente a primeira sonata brasileira para piano.
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Afinal, o que é uma edição crítica?
Uma reflexão sobre aspectos da obra
Tlæ Critical Editing of Music e sua
Relevância para a Edição da Música
Sacra Brasileira dos Séculos
XVIII eXIX

Marcelo Campos HAZAN*

RESUMO, A preparação de ediçoes para execução ou estudo constitui aspecto fundamental
da atividade musicológica. "Edição crítica" é uma expressão rotineira nesta área de pesquisa,
mas o que significa exatamente? Em Th¿ crítical.editingof music, o objeto de minha reflexão, o
autorJames Grier e><pöe uma concepção editodal baseada em quaao principios fundamentais.
Ao examinar cada um deles, demonstrarei de que formas relevam para a ediçao da música sacra
brasileira dos séculos XVIII e XIX, com base em minha experiência no Projeto Acervo da Música
Brasileira,/ Restauração e Difusão de Partituras. E a partir das idéias de Grier, procurarei
chegar a uma definição empírica: afinal, o que é uma edição crÍtica em música?

A preparação de edições para execução ou estudo constitui aspecto
fundamental da atividade musicológica. "Edicão crítica" é uma expressão rotineira
nesta área de pesquisa, mas o que significa exatamente? Embora não exista uma
definição consensual a respeito, existe, desde 1996, um rico referencial teórico-
metodológico destinado à elabora$o de edições musicais, a partir do qual é possível
chegar a uma conclusão concreta sobre o que caracteriza uma edição crítica e de
que maneira esse enfoque contrasta com outros tipos de propostas editoriais. Na
obra The cntical editing of mnuic,l o objeto de minha refle:rão, o autor James Grier
expõe uma concepção editorial baseada em quatro princípios fundamentais: 1) a
edição musical é um processo crítico por natureza;2) acrítica, incluindese aÍ a

"diiao, fundamenta-se no conhecimento histórico; 3) editar envolve uma
investigação histórica da dimensão semiótica do texto musical; e 4) o critério
decisivo do editor é sua concepção do estilo musical.2 Ao examinar cada um
destes princípios, demonstrarei de que formas relevam para a edição da música
sacra brasileira dos séculos XVIII e XD(, com base em minha e>rperiência no Projeto
Acervo da Música Brasileira,/ Restauração e Difusão de Partituras. E a partir das
ideias de Grier, procurarei chegar a uma definição empírica: afinal, o que é uma
ediçao crítica em música?

* lntegrante da Equipe de Musicologia do Projeto Acervo da Mrlsica Brasileira / Restauraçáo e Difusão de
Partituras.

1 GRIER, James. Ihe cr¡t¡cal editing of music: history method, and practice. Cambridge: Cambridge University
Press, 1996. 267 p. Para versóes abreviadas desta obra, cf.: GRIER, James. On the critical editing of music.
The Maynooth lnternational Musicological Conference 1995r Selected proceedings, ll. hish Musicalsfudies,
v.5, p.1 19-130, 1996; e GRIER, James. Editing. ln:. The New Grove D¡ctionary of Music and Musiclans. 2a. ed.
SADIE, Stanley e TYRREL, John, eds. Londres: Macmillan, 2OO1 . v.7, p.885-89S.

2 GRIER. Op. cit., 1996. p.8,36.
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Com este objetivo em mente, convém iniciar a discussão a partir de uma
breve consideração sobre o que significa agir ou pensar criticamente em termos
gerais. Como observa Emma Hornþ em sua excelente análise da obra de Grier,
pensar de uma maneira crítica implica em questionar as aparências, avaliar os
fatos em profundidade, levar em consideração diversos pontos de vista e, desta
forma, determinar a meihor maneira de se alcançar um objetivo.3 Quando Grier
afirma que o processo editorial é "crítico por natureza", está dizendo que o sucesso
de uma edição, seja qual for o tipo - fac-similar, diplomática, prática, crítica,
genética, abertaa - depende do senso crítico do editor. A palawa do compositor
é transmitida aravés das fontes e ao editor cabe avaliar e interpretar criticamente
esta evidência, Essa interação matiza todas as facetas do processo editorial. Trata-
se, em poucas palawas, de um ato de interpretação e reflexão.

A necessidade de uma postura crítica manifesta-se já na escolha do tópico
da ediçao. Ao acolher ou rejeitar determinado repertório, o editor está,
conscientemente ou não, esboçando um gesto identitário. A escolha de, por
exemplo, uma missa de Manoel Dias de Oliveira (c.1735-1813) no lugar de um
dobrado anônimo ou de uma cantata de Têlemann (168I-1767) traz consigo
implicações de caráter ideológico, e àsvezes até polÍtico. O exemplo paradigmático
nos anais musicológicos é a publicaçao, de 1851 a i899, das obras completas de
Bach (1685-1750) e sua ligação com a consolidação hegemônica do discurso
polÍticocultural germânico.s Um bom exemplo brasileiro é a edição das obras de
José Maurício Nunes Garcia (1767-i830) por iniciativa de Alberto Nepomuceno
(1864-L920), cuja "RepúblicaMusical" definiare em contraposigo à ópera italiana
associada ao regime monárquico.6 Existem interesses nem sempre evidentes
motivando a promoção, disseminação e avaliação de obras musicais. Não sem
razáo, os adeptos da chamada "Nova Musicologia" vêm se debruçando sobre a
formação do cânone, examinando com atenção o papel desempenhado pelas
edições históricas e seus editores.

O primeiro princípio postulado por Grier possui ourras implicações
importantes. Uma delas diz respeito ao conceito Urtet, outro terrno usual no campo
dos estudos te>rtuais em música.? fu ediçOes Urte:rt emergiram, a partir de 1895, em
reaSo à prolifera$o do que Grier c-hama de "edições interpretativas".lJma edlgo
interpretativa tem como objetivo comunicar em detalhe uma concepção pessoal

3 Cf.: HORNBY Emma. The critical editing of music, de James G¡ier. TEXT. v.13, p.255-257, 2000. Para outras
avaliaçôes da obra de Grier, cf.: BOORMAN, Stanley. Journal of the American Musicological Soc¡ety. v.54,
n.2, p.359-362,2001 ;CALDWELL, John. Plainsong and Medieval Music. v.6, n.2,p.175-179, out. 1997;
ELLIOTI Patricia. The Beethoven Journal. v.12, n.1, p.46, 1997; GREENNAGEL, David J. Choral Journal.
v.38, n.9, p.68, abr. 1998; HARSH, Edward. The Journal of Musicological Research.v.17, n.3-4, p.301-308,
jun. 1998; e HILL, Jennifer. Context. n.14, p.69-70, 1997.

4 Para uma discussão sobre os diversos tipos de ediçoes, cf.: FIGUEIREDO, Carlos Alberto. Editar José
Maurício Nunes Garcia, Rio de Janeiro, 2000. Tese (Doutorado). Universidade do Rio de Jane¡ro. p.92-106.
Compare-se as consideraçöes sobre ediçöes críticas tecidas por Figueiredo, fundamentadas no trabalho de
autores como Carl Dahlhaus, Georg Feder e Caraci Vela, com as aqui apresentadas.

5 Cf.: BRETI Philip. Text, conte).t, and the early music editor. ln: Authent¡c¡ty and early musrc. KENYON,
N¡cholas, ed. Oxford; Oxford University Press, 1988. p.86,

6 Cf.: VERMES, Mónica. Alguns aspectos da música sacra no Rio de Janeiro no final do século XlX. lV
sttvtpÓsto LATINo-AMERICANo DE MUSICOLOGIA, Curitiba, 2o-2gian.20oo. Anais. curitiba: Fundaçáo
Cultural de Curitiba, 2001. p.193-198.

7 GRIER. Op. cit., 1996. p.4, 10-12.
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- o editor é geralmente um intérprete famoso - de como determinada obra deve
ser executada. fu edições interpretativas de então tendiam a ser especialmente
idiossincráticas, apresentando expressiva quantidade de alterações e acréscimos
editoriais nem sempre discerníveis e muitas vezes em derimento do conteúdo das
fontes.s Em resposta a esses excessos, as edições Urtext partiam de uma orientação
radicalmente oposta: seu objetivo era estimular o usuário a formar uma concepção
própria da música, a partir de um "texto original", alegadamente liwe de qualquer
intervenção por parte de um editor. Porvolta de década de 1950, o termo passou
a ser explorado, cada vez mais, para fins comerciais e aplicado de forma
indiscriminada, situação que persiste até os dias de hoje. Embora louvável em
suas intenções originais, a edição de um Urtext constitui, dento da colocação de
Grier, um evidente conrra-senso na medida em que toda atividade editorial
pressupõe uma interação entre a opinião do editor e o testemunho das fontes. É
generalizado o atual ceticismo em torno deste conceito, descrédito este que é
consistente com um questionamento da objetividade e da imparcialidade na
epistemologia das ciências humanas.

O caráter interpretativo inerente ao ato editorial também é incompatível
com a proposta de uma ediçao definitiva.e Ainda vigora no Brasil a mentalidade
de que uma fonte musical constitui matéria?rima de uso pessoal e restrito. Segundo
este ponto devista, qualquer edição subseqüente por parte de terceiros constitui
não apenas redundância musicológica como também uma quebra da ética
profissional.ro Mas nenhuma edição, sem exceções, pode aspirar à condição de
definitiva. Novas investigações, realizadas por novos pesquisadores, com
orientações, objetivos e perfis distintos, produzirão inevitavelmente novos
resultados, mesmo que sobre fontes já várias vezes estudadas. O preconceito contra
edições múltiplas de uma mesma obra prende-se à idéia de que a edição é um
processo auteevidente, cujo produto final emerge puro, neurro, sem qualquer
rraço de subjetividade. Tämbém parece estar lþdo a uma ânsia por "descobertas"
e "ineditismos" que pouco têm contribuído para a transparência e a pluralidade
de enfoques indispensáveis àvitalidade do esrudo da música do e no Brasil.

No segundo princípio, Grier alinha.se à "teoria social da edição" deJerome
McGann,ll formulada em reação a uma orientacão que predominou durante a
maior parte do século passado, a de que "o editor resþorudvel deve þroanør exþor o
mais cl.o"ramente ÞossíveL as melhores intenções do compositor".lz Gder, influenciado
por McGann, problematiza a intencionalidade ao argumentar que o compositor

8 Embora o próprio Grier náo faça a distinção, acho interessante considerar a "edição ¡nterpretativa" como um
tipo especial de "ediçáo prática". Nem toda publicação essencialmente destinada ao uso do intérprete exibe
as características que acabo de descrever.

9 GRIER. Op. cit., 1996. p.4-6, 36.
10 CASTAGNA, Paulo. O "roubo da aura" e a pesquisa musical no Brasil. X ENCONTRO NACIONAL DA

ANPPOM, Goiânia, 27 a 30 de agosto de 1997. Anais. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 1997. p.35-
39.

11 McGANN, Jerome J. A critique ot modern textual criticism. Charlottesville: Universlty Press of Virgin¡a, 1992.
146 p.

12 "!n general, 2Ûth-century musicians îeel that the responsible editor should try to make as c/ear as he can the
öesf lnfentions of the composer [...]". BROWN, Howard Meyer. Editing. ln: Ihe New Grove Dictionary of
Music and Musicians. SADIE, Stanley, ed. Londres: MacMillan, 1980. v.5, p.839.
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não é um criador solitário, em total conrole de sua obra, mas apenas um enfre
vários agentes sociais e instirucionais que moldam os contornos e significados
dessa composição.r3 A multiplicidade de agentes faz daprocura pelas "melhores
intenções do compositor" um objetivo muitas vezes fiutil; a ediçao é um exercício
complexo, equívoco, sujeito a cada instante a incertezas e indefinições que não
permitem concluir o que pensava o autor.l4 Desta forma, a essência da edição,
como toda forma de crítica, é histórica, não psicológica, e pressupõe uma ampla
investþSo da sociologia da criação, transmissão e transformação da obra musical.

Com o recu$o às intenções do autor (conhecido na crítica literária como
"falácia da intenção"), â participação do editor é absraída e o processo editorial
revestido com uma quaiidade de impessoalidade e desinteresse. Mas é importante
insistir que, na edição, como em toda produção de conhecimento, o fator "quem"
é tão pertinente quanto "o que". fusim como a música que edita, o próprio editor
existe denrro de um contexto sócio-histórico que reflete e condiciona não apenas
a escolha, como já mencionei, mas também a maneira como irá rrabalhar seu
tópico.ls fu chamadas "restaurações" realizadas por Francisco Curt Lange (1903-
L997) são um exemplo desta constatação. Na ediçao de Curt Lange da Míssø em
Mi bemol de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (L7467-1805), Gerard
Behague identificou uma significativa incidência de intervenções editoriais
taciamente efetuadas, enne elas a correSo sistemática de quintas e oitavas paralelas
e a reconfiguração esporádica da ornamentação original.r6 A propensão do
musicólogo teuto-uruguaio a "corrigir" supostas deficiências técnicas e estéticas
explica.se a partk de sua localização num panorama anterior à afirmação definitiva
da música pré,joanina nos anais historiográficos brasileiros. A própria teoria
editorial de Grier pode ser examinada sob essa perspectiva. Sua ênfase no esfudo
da obra de arte como um construto sóciocultural sintoniza-se com os preceitos
daNova Musicologia norte-americana e assim se enquadra neste regime acadêmico
pouco afeito aos estudos textuais e oufras atividades "positivistas".

Algumas questões metodológicas características à ediçao podem ser
proveitosamente contextualizadas a partir de particularidades da música sacra
brasileira. Por exemplo, Grier observa que, quando fontes diretamente associadas
ao compositor encontram+e perdidas ou indisponíveis ao editor, éviável recorrer
aos métodos da crítica textual, notadamente à filiação estemática ("método de
Lachmann" ou "método do erro comum"), com a finalidade de resgatar um
provável original do autor (arquétipo).17 Através da filiação estemática é possÍvel
determinar o parentesco entre as fontes e expurgar as interferências externas ao
compositor, deliberadas ou acidentais, ocorridas durante o processo de
transmissão. Ao que me consta, à exceção do rrabalho do musicólogo Carlos

13 GRIER. Op. c¡t., 1996. p.16-19.
14 ldem. p.2, 8.
15 ldem. p.20.
16 BEHAGUE, Gerard. Música "barrôca" mineira: problemas de fontes e estilística. IJniversitas. Revista da

Universidade Federal da Bahia, Salvador. n.2, p.149-150, 1969.
17 Não cabe aqui uma discussáo detalhada sobre as ¡déias de Karl Lachmann (1793-1851) e a crítica teltual.

Para uma introduçäo em português, cf.: SPINA, Segismundo. lntroduçáo a edótica.2a. ed. rev. e atual. São
Paulo: EDUSB 1994. 165 p.
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Aiberto Figueiredo, sensível aos procedimentos da filologia clássica, nenhuma
composição brasiieira foi objeto de uma reconstituição estemática, apesar da
existência de dezenas ou mesmo centenas de obras sacras do século )nruI e início
do XX que só conhecemos através de cópias tardias.

Por outro lado, diante do exrraordinariamente alto grau de independência
escribal que marca a transmissão do repertório sacro-musical brasileiro, muitas
fontes possuem interesse musicológico por testemunhar radições específicas,
documentando os gostos e necessidades dos escribas que as confeccionaram e
dos intérpretes e platéias a que foram destinadas em determinada época elocal.r8
Em se tratando do Projeto Acervo da Música Brasileira, onde o foco são as práticas
evidenciadas nos manuscritos abrigados no Museu da Música de Mariana (MG),
a existência de um hológrafo do Oficio de Defuntos de José Maurício na Biblioteca
Alberto Nepomuceno, da Escola de Música da UFRJ, não constitui impedimento
à ediçao desta mesma obra com base em uma cópia de segunda ou terceira geração
realizada por Bruno Pereira dos Santos (fl.1815-1861), um músico que atuou
Catas Altas do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais.le Esta alternativa, a
ediçao de um "melhor texto", apesar da existência de um documento do autor, e
o exemplo precedente, a recuperação estemática de um texto arquetípico, na
ausência de um hológrafo, evidentemente não esgotam todas as possibilidades
contempladas pela teoria e prática editorial. Mas os dois exemplos são suficientes
para demonstrar que, como adverte Grier, cada obra, cada fonte e portanto cada
ediçao é um caso específico, e a escolha da estratégia editorial mais adequada
depende da posição do editor diante da relação histórica entre as fontes e da
situacão das mesmas no processo de mansmissão.2o

Permeando toda essa discussão está a distinção fundamental entre o texto
de uma obra musical e a obra propriamente dita. Têxto e obra não são sinônimos
na medida em que um texto define um estado específico da obra. Como afirma
Grier, "um.a" obra enste em um nú:rnero þotencialmente infinito de ætados, quer na formø
escrita (partiwra) ou sonora (execuçã.o)".21 Tôdavia, o objeto cennal da atenção do
editor não é o texto sonoro, mas o manuscrito ou impresso, pois este é o veículo
de rransmissão preferencial do repertório em questão.zz Assim, uma fonte, o
supofte físico deste texto, reifica um estado histórico da obra em seu percurso no
tempo e no espaço. Dois momentos desta trajetória, e:<emplificando a floribilidade
texrual que marca a música religiosa brasileira, podem ser evidenciados a partir de
um confronto entre a referida cópia de Bruno Pereira dos Santos e o hológrafo

18 GRIER. Op. cit., 1996. p.108-109,120-121.
19 GARCIA, José Maurício Nunes. Matrnas e Encomendação de Defuntos. ln: CASTAGNA, Paulo (coord.)

Música Fúnebre; coordenaçáo musicológica Paulo Castagna; coordenação editorial Carlos Alberto Figueiredo;
pesquisa, edição e texto André Guerra Cotta, Carlos Alberto Figueiredo, Fernando Binder, Marcelo Campos
Hazan, Paulo Castagna. Belo Horizonte: Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana,
2003. n.3, p.163193 (Acervo da Música Brasileira / Restauraçáo e Difusão de Partituras, v.9)

20 GRIER. Op. cit., 1996. p.36-37.
21 "The work exrsts in a potentially infinite number of states, whether in writing (the score) or in sound

(perÍormance)". ldem. p.23.
22 Grier faz a ressalva de que suas considerações aplicam-se essencialmenté à tradiçäo da música clássica,

onde o processo de ediçáo normalmente começa e termina com documentos escr¡tos, respectivamente fonte
e edição. GRIER. Op. cit., 1996. p.7.
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do Ofício de Defuntos de José Maurício. Na cópia, por morivos práticos ou
estéticos, a obra não apenas foi subrraída de todos os segmentos hológrafos que
precedem o primeiro Responsório, como também apresenta nova música para o
IÇne e Requiescantque sucedem o nono e último Responsório. Em outras palawas,
início e término desta composição divergem acentuadamente nos dois manuscritos.
É curioso observar a maneira como o Cató.logo iemó.tico d^a"s obras do Padre José
Maurícío Nønes Garcia - publicado em 1970 mas até hoje, pela precisão e escopo,
uma das maiores, senão a maior conffibuição da musicologia latinoamericana no
gênero - encara este fenômeno. Em sua análise das fontes mauricianas, a autora
Cleofe Person de Mattos demonsua certo constrangimento emrelação às múltiplas
variantes que decorrem das interferências dos escribas, caracterizadas como
"'troições' aos onglnais" r"'complßmentações'índevid.as" r"adulteraçõe,s", enfim, como
" as intençõa reformadoras daquelns que se a,r'rogaram o direito de imprimir a.sÞecto nos,)o à
ob¡ødn,]oséMatnício".z3 Não acredito que esse embaracp se justifique em tempos
ditos pó*modernos, onde a descentralizaçãoé adotada como estratégia política e
a ambiguidade, a instabilidade e a transitoriedade são celebradas - e não lamentadas -
como inerentes a qualquer prática ou organização social.

O terceiro dos quatro princípios de Grier pertence ao âmbito da
paleografia ou seja, refere*e à interpretação da notacão musical, enfocada pelo
autor como um "sistema semiótico" ou "significante" a partir das idéias de
Ferdinand de Saussure (1857.1913).2a Em rermos mais prosaicos, a concepção
de Grier pode ser exposta da seguinte maneira. Um símbolozs musical existe denro
de um entre diversos sistemas de notação, e seu significado dentro deste sistema é
definido arbirariamente, a partir de uma convenção socialmente determinada e
acatada. Nao he nada de inrrínseco no fato de que um ponto após uma nota
prolonga esta nota pela metade de sua duração original, mas essa é a convencão
estabelecida e aceita. Grier atenta para a multiplicidade e a ambiguidade de
significados que se tornam possíveis a partir do caráter arbinário da convenção:
em circunstâncias diversas, sÍmbolos diferentes podem possuir um mesmo
significado, e o inverso também é verdadeiro pois, em contextos históricos
diferentes, um mesmo símbolo pode apresentar significados distintos.26

O segundo caso é especialmente pertinente para a edição da música sacra
brasileira já que, com aþmas notáveis exceções, como os repertórios de Piranga
(MG¡" e Mogi das Cruzes (SP),28 registrados em noração mensural ou

23 MATTOS, Cleofe Person de. Catálogo temático das oôras do Padre José Maurício Nunes Garcia. Rio de
Janeiro: Ministério da Educaçáo e Cultura, Conselho Federal de Cultura, 1gz\. p.Zz, 126, 168 e 271 .

24 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral; organizado por Charles Bally e Albert Sechehaye;
9ol¡l ? c9!ab.91a9áo.de Albert Riedlinger; prefácio à edição brasileira: lsaac Nicolau Satum; tradução de
Antônio Chelini, José Paulo Paes e lzidoro Blikstein. 22. ed. São Paulo: Cultrix, 2000, p.B1-84, ISO-1S9.

25 Grier nâo laz uma distinçáo entre os conceitos "signo" e "símbolo", expostos em SAUSSURE. Op. cit. p.B2-
83. Optei pelo uso consistente do segundo termo, aplicado com mais freqüência emThe Critical eanàg of Uusic.

26 GRIER. Op. cit., '1996. p.25-27.
27 Cf': CASTAGNA, Paulo. O manuscrito de Piranga (MG). Revlsfa Música, Departamento de Música da ECA-

USB São Paulo. v.2, n.2, p.116-138, nov. 1991.
28 Gf.: DUPRAf, Régis e TRINDADE, Jaelson. Uma descoberta musicológica: os manuscr¡tos musicais de Mogidas Cruzes, c.1730. ln: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUTSA en¿-n¡ÚSlCR, ll, Såo Joáo del-Rei, 1985.

Organização e revisáo Sandra Loureiro de Freitas Reis. Anars. Belo Hor¡zonte: lmprensa da Univeisidade
Federal de Minas Gerais, 1986. p.52-53; e TRINDADE, Jaelson e CASTAGNA, Paulo. Mrlsica pré-barroca
luso-americana: o Grupo de Mogi das Cruzes. Rev¡sta da Soc¡edade Brasileira de Musicologia,'Sáo paulo.
n.2, p.12-33, 1996.
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proporcional "branca", as fontes manuscritas religiosas em repositórios nacionais
exibem uma notação que é, à primeiravista, imediatamente acessível. Entretanto,
sua efetiva compreensão é obscurecida pela existência de uma variedade de
convenções escribais de caráter local, como mosfram os exemplos a seguir.

No Exemplo l, c.6-7 e LI-LZ, o escriba utilizou semibreves sobre a barra
de compasso para indicar síncopes arualmente grafadas através de mínimas lþdas.
Trata-se de uma idiossincrasia gráfica cuja interpretacão pode não suscitar
controvérsia, mas que, em uma edição moderna, normalmente seria atualizada
para a conveniência do usuário.

Exemplo 1. José Maurício Nunes Garcia (L767-1830). Memento. "Requiescât",
Tènor, c.I-L4 (esp. c.ó7 eII-LZ). COpia e propriedade de Bruno Pereira dos Santos
(fl.1815-1861), Catas Altas (MG), 31 jan. 1854. Museu da Música de Mariana
(MG), BCFll G-1.

i
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Maior ambiguidade existe no Exemplo 7, c.L2-L4, onde aconrece uma
breve passagem em dic,isi, de acordo com a convenção arual, mas que não exclui a
possibilidade da execução de cordas duplas. A opção pela grafia das hastes em
direção oposta pode ter ocorrido de modo a facilitar a legibilidade das cabeças
das notas, que caso contrário estariam muito próximas entre si: quando o bicorde
compreende uma maior distância intervalar, o escriba não adota este
procedimento, como acontece no último tempo do c.i4 (e no c.8).

Exemplo 2. Jerônimo de Sousa (lobo? Queirós?). Lola¡nløem Sol. "Marer Christi",
Violino II, c.1-15 (esp. c.12-14). Copia e propriedade de Felício Pereira da Silva
(1789-1871), sem local, [início do séc. XIX]. Museu da Música de Mariana (MG),
BCLZ|C3.

.¡Èr¡-¡¡---r----¡r'--..:-. ; - :- :_: ¡:
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No Exemplo 3, o editor depara*e com outro símbolo cujo significado
original parece divergir do arual. Aqui, nossa atenção recai sobre as indicações de
dinâmica, as grafias dos f nos c.l e 6 diferem enrre si e da sucessão de þrtes que
ocorre nos c.35. Essas diferenciações gráficas foram aparentemente adotadas para
distinguir, de um iado, níveis de dinâmica propriamente ditos, marcando o inÍcio
do andamento e a aparição do primeirowttie, de ouffo, algum tipo de acentuação
recorrendo sobre a primeira fusa do motivo em questão.

Exemplo 3. MiguelGodoro Ferreira (fl.1788-18l8),GradualeOfertóno doEsptnto
Santo. "Gradual" [sic, "Ofertório"], Violino II, c.1-6 (esp. c.1, 3-5 e 6). Hológrafo,
sem local, 1818. Museu da Música de Mariana, MA-ON11 CUn.

i- !1../-: :-"

E finalmente, no Exempio 4, c.77,78-79,80-81 e 88, a drivida reside na
aplicação de um sinal que, denno da convenção atual, pode ser interpretado como
um regulador de diminuendo, ou talvez como um acento. Esta indicação é
freqüente em outros manuscritos do mesmo escriba, e seu significado é
questionável dada a multiplicidade de siruações em que é aplicada.

Exemplo 4. Jerônimo de Sousa (Lobo? Queirós?). I-ada¡nhø emSibemoL.
"Turris eburnea", Pistão I, c.60-85 e 88-91 (esp. c.77, 78-79, 80-81 e 88). Copia
de Gervásio José da Fonseca (f1.1870-1914), Serro (MG), 73 abr.1888. Museu da
Música de Mariana, SE-L01 C8.

ô,. 5

Esses exemplos ilusnam práticas escribais cujo sþificado, conforme alerta
Grier, só pode ser desvendado a partir de uma investigação do contexto histórico
e das convenções vigentes na época e local em que a fonte foi produzida. Para o
editor do repertório religioso brasileiro, cujo objetivo é gerar um texto escrito,
assim como para o estudioso da ,\uffuhrungsþraxis, cujo propósito é levantar
subsídios que levem a uma execução historicamente fundamentada (as duas
categorias musicológicas se cruzam e se superpõem em diversos aspectos), o exame
da evidência documental dos séculos XVIII e XIX nem sempre oferece respostas.
Existe, todavia, a possibilidade do recurso a um expediente mais conhecido dos
etnomusicólogosr investþr os vestÍgios da mdigo oral, principalmente em relação
aos bicentenários conjuntos coroinstmmentais ainda em atividade na microrregião
do Campo das Vertentes (MG). No final, quaisquer que sejam as circunstâncias,

7/
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cabe ao editor decidir entre dois caminhos: insrruir o usuário de sua ediçao sobre
os possíveis significados da notação original afravés de comentários, ou procurar
"traduzir" os símbolos originais para outros que estejam ao alcance do músico
moderno.

Mas se a interpretação da notação propriamente dita está sujeita a
incertezas, a decifração das convenções implícitas nessa notação constitui desafio
de igual ou maior magnitude. Uma partitura nada mais é do que um conjunto de
instruções, e essas instruções, por mais detalhadas que sejam, de maneira aþma
são autoauficientes. Quanto mais remoto o repertório, maior tende a ser o número
de elementos essenciais para uma execução inacessíveis ao intérprete, mas mesmo
na música de um passado recente a lista de possíveis omissões é extensa, incluindo
indicações de fraseado, dinâmicas, articulações, arcadas e dedilhados. Mais uma
vez, convém recorrer ao repertório religioso brasileiro para iluscrar esse fato, tal o
impacto exercido por convenções tácitas de caráter lirurgico e paraliturgico sobre
como era executado um manuscrito musical e, consequentemente, sobre como
deve ser editado esse manuscrito. A delicada questão de como, onde e quando
reconstituir o cantochão presumivelmente cantado em altemância com a polifonia
explícita nas fontes constitLri excelente exemplo.

O quarto e último princípio de Grier posrula que o fator estilo - referente
ao compositor, período, gênero, etc. - constitui o norte do editor no processo de
determinação do texto musical.ze Qualquer elemento ou porção do te:rto original
pode ser classificado como "correto" ou "variante" e, caso transcenda os limites
estilísticos estabelecidos pelo editor, como um "erro evidente" que precisa
necessariamente ser corrigido de modo conjectural ou a partir de outra fonte.
Este processo seletivo fundamenta-se em um curioso paradoxo. O editor
desenvolve sua concepção de estilo a partir dos textos das obras que edita. Mas a
ediçao destes mesmos textos não éviável sem uma firme noção de estilo por parte
do editor. Este raciocínio de caráter circular, o chamado "círculo hermenêutico",
é enfatizado no trabalho em tela.30 Grier também alerta para o fato de que mesmo
fontes hológrafas podem conter erros e seu conteúdo, portanto, em momento
algum deve escapar ao escrutínio crítico do editor. No extremo oposto existe a
tentacão de "melhorar" o trabalho do compositor, e as palawas de Grier a esse
respeito, tal sua relevância, merecem ser citadas literalmente: "o editor não þod.e,
exþor-se à acusação de hnq.ter publicado uma þeça que o comþositor tena escríto caso
soubesse tanto quanto o editor".3l

Com essas informações em mãos, já é possível chegar a uma conclusão
sobre o que constitui uma edição crítica. Para elaborar uma edição crítica é
necessário localizar e identificar as fontes primárias, estabelecer o parentesco entre
elas, recompor o contexto histórico em que foram produzidas e consumidas,
determinar o texto musical com base em uma sOlida concepção de estilo, e,

29 GRIER. Op. cit., 1996. p.28-36.
30 ldem. p.30-31, 142.
31 "Letthe editor not be accused oÍ printing the p¡ece the composer would have written had he or she known as

much as the editof'. ldem. p.136.
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finalmente, apresentar um produto final no qual o raciocínio e as interferências
do editor transpareçam de modo inequívoco ao usuário. Esta última observação
é ignorada em edições que, embora elaboradas criticamente, pecam por não
esclarecer ao usuário qual foi a lógica por trás da construção do texto. Esta é uma
tecla batida insistentemente em Tlæ crit¡cal" ediangof mtsic: o objetivo de uma edição
crítica - e esta é uma diferença essencial em relação a uma ediçao prática - não é
oferecer respostas prontas mas disponibilizar ao usuário o maior número possível
de subsídios, estimulando-o a chegar às suas próprias conclusões.

Para concluir este trabalho, é importante frisar que nem todas as edições
que se autodenominam "críticas" enquadram-se no que Grier caracteriza como
uma "edição genuinamente crítica". Como observou a musicóloga Margaret Bent,
muitas destas publicações "não são muito críticas, nem muito interessantes".32 Por
outro lado, uma edição crítica não é a opção adequada para todo e qualquer
projeto editorial. Como já foi dito, o editor existe dentro de seu próprio contexto
sócio-histórico e sobre o seu rrabalho incidem diversos fatores de ordem prática,
como o público alvo, resrrições orçamentárias, cronogramas e oucros tipos de
condições e interesses comerciais e institucionais. Todavia, a fundamentação prática
e filosófica da proposta de Grier torna possível a elaboração de um texto lúcido e
convincente quaisquer que sejam esses fatores externos. Enfim, trata+e de uma
proposta que, tenho certeza, a exemplo deste I Colóquio Brasileiro deArquivologia
e Edição Musical, em muito conribuirá para o desenvolvimento da filologia musical
no PaÍs.

32 "Many so-called critical editions are ¡ndeed ne¡ther very critical nor very ¡nterest¡ng". BENI Margaret. Fact
and value in contemporary music scholarship. Musical Times,v.127, p.7, 1986. ln: GRIER. Op. cit., 1996. p.4.
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Arquivo Histórico
Monsenhor Horta: Estilhacos

losé Arnaldo Coêlho de Azuiar LIMA*

RESUMO. Este nabalho objetiva apresentar o acervo documental, hoje conhecido como
Arquivo Histórico Monsenhor Horta, encontrado no disnito de mesmo nome, em Mariana
(MG), e recolhido às dependências do Instiruto de Ciências Humanas e Sociais, da Univenidade
Federal de Ouro Preto, ainda no ano de 1996. Possui as seguintes partes' a) Breve informe
histórico sob¡e o distrito marianense; b) O achado da documentação; c) Caracterização
preliminar do acervo; d) Condiçoes em que o mesmo foi enconnado; e) Seu estado de
conservacão; 0 Primeiras tentativas de organização; g) lntervenções até hoje realizadas; h)
Consultoria externa; i) Avaliaçáo preliminar; j) Estágio atual do uabalho. Objetiva também
expor, para o debate, as possíveis proposta de utilização frrtura deste acervo.

1. INTRODUC, ÃO
De início, gostaria de agradecer o gentil convite formulado por Paulo

Castagna, para que pudéssemos estar aqui, hoje, participando deste I Colóquio
Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical, mais uma positiva realização da
Coordenadoria de Cultura e Artes da UNI-BH, da Fundação Cultural e
Educacional da Arquidiocese de Mariana e da Secretaria de Estado da Culrura de
Minas Gerais. Atodas estas entidades, meus mais sinceros agradecimentos. Devo,
em segundo lugaE informar que minha formação acadêmica passou longe de toda
e qualquer aproximação com a musicologia e seu corolário; o que mefaz, desde
já, solicitar desculpas por qualquer equívoco quevenha a cometer nesta área. Sou
historiador, ministrando aulas de História da Arte no Instituto de Ciências
Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade Federai de Ouro Preto (UFOP), desde
sua criacão, em 1982, e, ultimamente, entre outras atividades, aventurando-me na
organização de acervos documentais de acentuada importância para a história
dos costumes e dos processos civilizatórios estabelecidos em Minas Gerais nos
períodos colonial e provincial. Trata*e do conjunto de documentos conhecido
como Alquivo Histórico Monsenhor Horta. É sobre este acervo, suas origens e
seu atual estado de organização, que pretendo falar a partir de agora.

2. O LOCAL
O antigo arraial de Sao Caetano, também conhecido como do Ribeirão

Abaixo - em conrraposição ao arraial do Ribeirão Acima, ou do Carmo - foi
fundado, entre outros, por Caetano Pinto de Castro, nos estertores do século
)ÕÄLr Depois de descobertas as minas do Ribeirão do Carmo, atual Mariana,
assentado um arraial e erigida ali uma capela, os mesmos foram acometidos por
sucessivas crises de abastecimento de gêneros alimentícios e arrasadoras

* Professor do setor de História da Arte, do Departamento de História, do lnstituto de Ciências Humanas e
Sociais, da Universidade Federal de Ouro Preto; coordenador da Sala Affonso Ávila e do Arquivo Histórico
Monsenhor Horta.

1. Cf.: VASCONCELOS, Diogo de. Apêndice. ln: _. História ant¡ga das Minas Gerais.4 ed. Belo Horizonte:
Itatiaia, 1974. v.1, p.253-4. (Biblioteca de Estudos Brasileiros, 3).
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Figura 1.
L¡SBOA. ARQUIVO

HISTÓRICO
ULTRAMARiNO.

São Caetanonas Geraís e
Mato Dmno; c.1732.
Aquareln. sobre pape\
25,4 x 39 crn. Apuì:

BELLUZO, AnaMaria
deMoroes. Um Lugar no

universo. SaoPaula:
Metaiiuros, 1994. þ. 54.

(O Brail dns qiajantes,
2).

inundações. Estes acontecimentos fizeram com que a população e seus chefes, de
tempos em tempos, debandassem de lá, buscando outras paragens, mais
apropriadas e condizentes para sua sobrevivência. Nesta tarefa, tomam o rumo da
vazante do Ribeirão do Carmo, descendo seu curso, descobrindo novas áreas de
mineração, fundando novos arraiais e, principalmente, abrin¡lo roças e pastos
para assim cuidar melhor do abastecimento daquela população.

Estabelecido um desses novos arraiais, uma das providências inaugurais
tomadas pelos seus primeiros povoadores, no inftrito de atender às suas mínimaì
necessidades devocionais, foi a ereção de uma capela dedicada a são Caetano.
Provavelmente, construído com materiais perecíveis - barro e palha - e de maneira
precária, como aconteceu nos inúmeros arraiais fundados naqueles primeiros anos
do descobrimento, este templo, com toda certeza, sobreviveu até finais da primeira
metade do século XVIIi. Foi em uma de suas campas, existentes debaixo do arco
do cruzeiro, que encontrava-se enterrado o coronel salvador Fernandes Furtado,
o descobridor, juntamente com outros desbravadores, das minas no Ribeirão do
Carmo, e morto em 1775.2

Para se ter uma idéia do fastígio que rondava aquela sociedade, que fazia
da vida religiosa em torno da igreja e de seus festejos a única possibilidade de
ostentação de riqueza e autoridade acumuladas, e já entrando no assunto principal
desta comunicacão, basta lembrar que no ano anterior à sua morte, o coronel
Furtado foi designado o organizador da próxima Semana Santa. Salomão de

2. No mesmo ano em que foi o provedor da irmandade do Santíssimo Sacramento de Sáo Caetano e principal
responsável pela celebração da Semana Santa. Cf.: VASCONCELOS, Diogo de. Op. C¡t. p. ZSZ.
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Vasconcelos assim narra o episódio, informando que as festas foram soleníssimas,
sem, contudo, apontar as fontes pesquisadas:

"Domingos Pais de Børros, seu þarente ldo coronel Furtado] h¿ciiø
instituído a.nos a.ntes esta solenidøde, þara a qual organí7ou a" orquestra., o que

foi todn a dificulÀadr. Amtnica erd, uma arte fu,sþre7ível., e exercida em þarte þor
escrae)os. Quandn um quøþuer dcstes val¡a 180 oitacras no móximo, o wombeteiro
nõ.o se conseguia Þor menos de 500 e mil, prova, contudo, de, sua estim&ção."3

Nesta época, este lugarejo, verificada a importância quevinha assumindo,
tanto por sua capacidade produtiva quanto por sua arrecadação, foi elevado à
categoria de vila. Acompanhando os ditames administrativos então vigentes, numa
atirude paralela à criação davila, foi criada, pelo Ordinário, precisamente no ano
de L747, uma freguesia que manteve, como era cosfume, o mesmo orago escolhido
por seus fundadores. Diante destas transformações e da dilataçao do número de
seus fiéis,logo crataram de ampliá-la, dando-lhe, provavelmente as dimensões que
ela hoje apresenta, e provendo-a de sua decoração interna, suntuosa e sofisticada.
No entanto, no mais remoto registro visual de sua malha urbana, datado
presumivelmente de 1737, observa-se em destaque, além do arruamento e do
casario, a praça e a projeção de um templo de dimensões bastante avantajadas, se
comparado com os outros monumentos dispostos ao seu redor.a

Passados alguns anos, esta matriz obteve a natureza de colativa por alvará
régio de 16 de janeiro de 1756.5 Foi seu primeiro vigário colado o padre Caetano
Lopes Pereira, apresentado por carta régia de 19 de janeiro de 7757 e colado a 3
de ourubro do ano seguinte.6 Este primeiro vigário foi, naturalmente, seguido de
outros, alguns de pouca sorte, sendo mesmo impedidos de tomar posse em seus
cargos, como é o caso do padre Rufino Alves de Mesquita, citado pelo cônego
Raymundo Trindade. Apresentado por carta régia de 18 de junho de 1825, somente
tomou posse no dia 1o de agosto daquele ano, uma vez que a população local
havia sido sublevada "[...] þor um certo padre Paival...l7 que almejava seu lugar e
sua côngrua, seus rendimentos.

No século seguinte, em 1823, quando da visita pastoral do bispo de
Mariana Dom Frei José da Santíssima Trindade, ocorrida em 5 de julho, toda a
freguesia contava Z.3BI almas. Sua igreja

"1...1aclvavase þrovidø d.e. ornamentos festivos sofrivelmente, þorém os do comum
þouco decenta. Quanto aos vasos sagrados emais alfaias, tem alguma decência.

3. ld. p. 236.
4. Sobre esta imagem e outras relat¡vas à iconografia mineira no período colonial, verificar: OnnVRfÁ, Hélio &

AVll-A, Affonso. lconografia mineira do período colonial. Barroco, Belo Horizonte, 1984-5. v.13, p.B3-b'1.
5. Cf.: BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário histórico geográfico de Minas Gerars. Belo Horizonte:

Saterb, 1971 . p.293. (Edição comemorativa dos dois sécutos e meio da capitania de Minas Gerais).
6. Sobre este e outros vigários que lá exerceram seu presbitério, verificar: TRINDADE, Côn. Raimundo. Sáo

Caetano. ln: 

-. 
/nstlfulçóes de igrejas no bispado de Mariana. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e

Saúde, 1945. p.283. (Publicação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 13).
7. td. ib.
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E ornada de cinco al,tares semriqueTa) mas o ca.mÞl.mento todo desbaratado, o

corþo da igreja, sendo de þedra, þor acøbar em telhn vã., a caþel.a,mor de taiþa,
toda arruínada e quase a cair. Sua Excelência Rec)erendíssima þediu aos

faTendziros uma subscriçao þøra & noe,)a, caþel*mor e møis reþa:ros, que clægavam
a 700$000, entrando o þdroco com 100$000. SuaExcelênciaReqterendíssima

Þrometeu 100$000 þara quando começl"ssem e temmais em deþósito þara ata
reforma, em þoder e por di\igências do padreloaquim doMonte, 300$000 . Para
diligenciar estas obrøs ficou o þd.roco e mais doís proctnadores encørregados e

nomeados þor Sua Excelência Rev er endíssima."

Continua ele no provimentos lawado em seguida, na freguesia de Paulo
Moreira, no dia 20 de julho, como que reforçando o que havia sido combinado
antes, enrre ele e a população mais abastada do lugar,

"Sentimos sobremaneíra atotal,ruína a que estd"redundo o templo desta
matriT, das camþas das sepul,ttnas, þaredes e conedores e todo o edificio, e

igualmente o desalinho e indecência total. dos ornl.mentos, e nãn þodcmos deixar
dz estranhnr muíto graq)emente a f alta de zelo dos paroquianos em conconer þara
a. reÞd.raçã.o do tempLo, e muito þrinciþalmente dos administradores das rendas
dn fdbricø, que em tantos ønos têm desamparado de todn a igreja, disuaindo o

emþrego dø.s mesmas e faltando até com o guisamento ordinário e indispensdvel,
como nos coTtstou. E drrurto esquecímento notd,c)el. dos deqteres dc. cnsao e da
obediência àsl.eis dø igreja e à uniõ,o que devehø"orer com o reqtendo þd.roco, þara
fins taojøstos como necessá.rios.

Qr.ar'tdo nos Lembramos que a cdsl, møtenal clømø peln Fé e peln religlao
da esþiritual, que sã.o øs aLmas dos aplicados? Foi þor isso que nos exþusemos a
pedir aos fiLhos dn lgreja aLgumas subscrições þroþorcionad"as aos seus teres,
esþerando 0"o mesmo temþo que os mais conconam também com os seru seruiços

ÞaÍa d sua reedificaçã.o, quando aos seus a.gentes chnmarem os que se frzerem
precisos, e confiamos muito no TeLo e atividndz, dos wês encanegados que, unidos
com o reuerendo þó"roco, þromovam o" mesma. reedificaçõ"o do templo e conserto
dos ornamentos com ø møis þerfeitaharmonia, segundo o þLa.no estabe\ecido."e

É dessa época, justamente no momento em que a igreja matriz de Sao
Caetano estava em seu pior estado de conservação, que datam os mais antigos
documentos musicais lá enconcrados.

3. O ACI{AMENTO
O achado da documentação ora conhecida como Arquivo Histórico

Monsenhor Horta deuae de maneira quase acidental. No primeiro semestre letivo

8. Neste caso, o mesmo que carta pastoral.
9. Para obter mais informaçóes sobre este assunto, verificar: TRINDADE, Dom Frei José da Santíssima. Vrs¡fas

pas¿orais de Dom Frei José da Santissima Trindadei 1821-1825. Belo Horizonte: Fundação Joäo Pinheiro/
Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1998. p.154. (Mineiriana, 11).
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do ano de 1993, eu ministrava a disciplina Seminário de História da Arte X, cujo
tema é o esrudo das manifestações artísticas realizadas em Minas Gerais no período
colonial, incluindo aí a arquitetura e as artes plásticas. Tínhamos já iniciado um
estudo de caso, quando fui procurado por um morador de Monsenhor Horta,
líder comunitário e estudante de Filosofia no curso løtu serro que estava sendo
minismado no ICHS. Queria que fossemos até seu distrito, para lá estudarmos a
possibilidade de nansformar, pela restauração, um antigo e abandonado sobrado
em casa de cultura. O grupo que ele representava pretendia que lá fosse instalada
alguma instituição que pudesse abrigar as atividades culturais e sindicais do local
e que a UFOP poderia conüibuir de alguma maneira para a sua concretização.

Discuti esta nova proposta com nossos alunos e, resolvido que naquele
semestre o referido imóvel seria nosso objeto de estudo, solicitamos transporte
para a então Diretoria de Extensão da Universidade e para 1á nos dirigimos. Foi
uma viagem bastante agradável, uma vez que os moradores de Monsenhor Horta,
envolvidos com a organização de associação de moradores e com a questão da
preservação da memória material, nos esperavam de braços abertos e com lauto
almoço.

Figura 2.
Sob¡ada na Þraça Luiz
Macedo, øntigorua do
Come¡cio, em Moruenho¡
Høø, distríto d¿

Moriana.MG (Faclwda
princíþal). Foto d¿ José
AmaWa C. A. Lima,
1997.
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Figura 3.
Sohada na þraçø Luil
Maceda, antígatun da

C-onercio, em Monselho¡
Horta, disvito d¿

Mariana-MG (Facl¡nda

þrinciþøL). Foto dn, José

'*nolln C. A- Linw,
1993.

Na oportunidade, fomos até o sobrado e, depois de termos resolvidos
alguns problemas de ordem prática, começamos a fazer o inventário de suas
dimensões e a descrição de sua características arquitetônicas, para que um projeto
arquitetônico e de restauração pudesse ser elaborado em outra oporrunidade.
Ao longo desta etapa, nos deparamos com uma quantidade enorme de papel
amontoado em um dos pequenos cômodos nos fundos do segundo pavimento.
Na hora, tivemos a impressão de que foram ali ¡ogados de suas primitivas gavetas
e/ou caixas onde deveriam estarguardados, com algumaviolência, pois estavam
dispostos como que em camadas sucessivas e desajeitadamente amontoados. Tälvez,
fruto da ação de aþem com bastante pressa, querendo liwar+e deles, para poder
ficar com seus recipientes. O estado de conservação em que se encontravam era
deveras lamentável. Do telhado daquele pequeno cômodo, constatamos que, já
ha aþm tempo,vinhaenuando águada chuva. Nele faltavam telhas, ripas ecaibros
em um pedaço considerável. Tämbém vazavam papéis por um buraco no assoalho.
Tudo dava a impressão de caos. Repito, era lamentável.
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Não tivemos, de imediato, uma idéia da importância, do sþificado daquilo
nrdo, a não ser um profundo pesar poï estarem aqueles papéis - aþmas partituras
manuscritas, algumas cartas ainda em seus envelopes, revistas rasgadas - naquele
lastimável estado e naquelas péssimas condições de conservação. Nossa primeira
vontade foi a de levar tudo para um lugar minimamente adequado e neste lugar
proceder a uma análise do material. Vontade esta advinda, principalmenre, diante
da fala convicta de um dos membros do grupo que nos recebia. Disse ele com a
maior das boas intenções: "- Depois de limparmos tudo isso, depois de jogarmos
tudo isso no fogo, a casa ficará limpa, terá uma aparência melhor para que as
obras de reforma possam comecar". Diante da situação, discutimos, ali mesmo,
com os representantes da associacão local de moradores, e ficou acertado, é bom
que se registre, por unanimidade, que, na semana seguinte, um carro da UFOP
passaria por 1á e pegaria o que fosse possível.r0

4. AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS
Não fomos até lá quando isso aconteceu. Compromissos inadiáveis nos

prenderam em Mariana naquele dia de abril de L993.Mas, de qualquer modo, os

10' O trabalho final realizado por alguns alunos matriculados naquele semestre letivo resultou num pré-dossier
de restauração do imóvel. Constou dele as seguintes partes: lntroduçáo, informe histórico, descriçáo
arquitetônica, propostas de ocupação, bibliografia, inventário fotográfico. Participaram de sua elaboração
os seguintes alunos: Eduardo Alves Covas, Maria Fernanda Noronha Serpa e Rubens pereira da Silva.

Figura4.
Sohadn no praçn LuiT
Maceda, antigaru.a do
CorÉrcío, emMonsellwr
Hútt, ¿istlilo d¿
Mañano-MG (Detsü:æ

do píso assoollødo dcurt
dos cômodos da pauíme¡to
supatar). Foto MareTa,
2000.
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Figura 5.
Doanrrctttos na

embølngemmtquz
vieøm pora o ICHS/
UFOP. Foto dz '\nùé

Haviqu¿ Gustø ùtta,
'2002.

documentos foram "embalados" em caixas de papelão e enffegues no ICHS uma
semana depois. Lá permaneceram no porão da sala onde se enconfra depositado
o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana por exatos seis anos. Isso
poïque tínhamos duas idéias equivocadas sobre esta documentação. Primeira: a

de que a maioria daqueles papéis eram documentos musicais. Segunda, decorrente
da primeira: a de que somente alguém que entendesse de música, que lesse notação
musical, poderia trabalhar neles. Estes equívocos foram, finalmente, desfeitos pelo
professor Ronald Polito de Oliveira, quando o mesmo ouviu de um seu aluno'
RicardoAle:<andre de Freitas Lima, graduado emMúsica pelaUniversidade Federal
de Minas Gerais, que isso tudo poderia ser uma tarefa muito simples. Ele explicou
que a maioria das partes de qualquer música trazia, como cabeçalho, o título, a

autoria e o gênero musical a que cada uma delas pertencia, além de especificar o
instnrmento, e o seu tom, para a qual ela tinha sido copiada. Desta maneira, ficaria
fácil separar todo aquele material para um primeiro agenciamento arquivístico.
Assim, em 1999, exatos seis anos depois de estarem guardadas nos porões do
ICHS e depois de já terem sido avaliadas, mesmo que de maneira superficial, por
aþns músicos e musicólogos de Minas Gerais, esta documentação, enfim, iria
ter o rratamento merecido e adequado!

'Yv

':::?
. ) -.' .,.., I
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Figura 6.
Doatrnartosfuø dø
embahgan em qu¿ t)íeram

þoro o ICHS/UFOP.
Foto dz, Anà¡é Hamquz
Guø'ra ùtø,2002.

Figura 7.
C,onjunto d¿ doasnentæ
enwaformoanta d¿se¡
d¿stn¿mbrada. Foø dz Jué
AmÃlta C. A. Linø.,
2001.
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Conjunto d¿ daaønmtos
saúa desnæmbradn. Foto

dz losé Arnalln C. A.
Limø,2001.
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Figura 9.
CartÅo fotogrdfico
Þublicitono. Foto d¿ José

ArnolÅD C. L Lûu,
2001.
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Figura 10.
MARIANA.
ARQUIVO

HISTÓRICO
MONSENHOR

HORTA Docummto
comøcial (Doc. n¡o
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Figura 11.
MARIANA.
ARQUIVO
HISTÓRICO
MONSENHOR
HORTA. Doø¿.mento

físcol dc 1888, no ryal
figna, como ucobtøî",

o nom¿, da mißico
CaeønoDøaa
Conêa (1845.1921).
(Doc. nao catalogaàa).
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Reunido o gïupo inicial, formado pelos alunosAlessandroJosé Gorgulho
Figueiredo Miguel, AlexandreJorge Duarte, Flávia deAraújo Esteves, João Paulo
Barbosa, KleversonTêodoro de Lima, MariaAugusta Barbosa Gentilini e Ricardo
Alexandre de Freitas Lima, todos voluntários, o professor Ronald Polito principiou
os rrabalhos pela separação serial dos documentos. Para que isso ocorresse, estes
primeiros alunos fizeram o mais árduo dos rrabalhos jamais exercido por qualquer
historiador e/ouarquivista, ou mesmo outro profissional que tenha de se haver
com materiais nestas situações de completa degradação, qual seja: a da higienização
do acervo. Separação serial é uma forma não muito precisa, nem muito adequada
para descrever o que ocorreu nesses primeiros momentos. Tratava-se, naverdade,
de separar este material. Mas a separação possivel era aquela indicada pelo grau
de degradação que cada um deles apresentava. Assim, higienizou-se e separou-se,
primeiramente, aqueles documentos que se apresentavam inteiros. Depois partiu-
se para aqueles que apresentavam perda de 10% de sua superfície e assim
sucessivamente, até que não fosse mais possível identificar a natureza do fragmento,
ou do estilhaço, para ser mais exato, manipulado. Estes, onde a perda era total,
foram parar numa caixa específica para, no futuro, serem nabalhados.

Ao mesmo tempo em que isso estava ocorrendo, estes documentos foram
separados pela sua natureza, contrariando, forçosamente, toda a norma de
organização arquivística, que reza pela manutenção da forma em que os fundos
arquivísticos são encontrados. P¡imeiramente foram separados os documentos
musicais daqueles não musicais. Enrre os primeiros, procedeu*e uma outra divisão,
a dos manuscritos e a dos impressos. Naqueles manuscritos procedeu-se ainda
mais uma grande divisão, a das composições sa$as e a das composições profanas.
No rol daqueles documentos não musicais, o procedimento foi semelhante,
separando*e primeiramente os manuscritos daqueles impressos e, depois tratando
os por categoria. Somente neste momento foi possível perceber a abrangência e a

riqueza deste acervo, mesmo estando ele em lastimável estado de conservação.
Foi também possível perceber que há um equilíbrio e uma correlação, mesmo
que aindavaga, entre cada uma destas partes apontadas anteriormente. Todas elas
formam, em conjunto, uma unidade documental e arquivística, sendo a residência
assobradada o elo que as une. Tanto que temos a impressão de que foram sendo
ajuntados ao longo do tempo por gerações de moradores do antigo sobrado.

I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical



ANAlS

Figura 12.
MARIANA.
ARQUTVO
HiSTÓRiCO
MONSENHOR
HORTA. Anônimo.
Ma¡cha Amazonas.
(Doc. nõo catalagada).
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Numa tentativa de finalizar a árdua tarefa de higienização deste marerial e
de sua imediata identificação para posterior separação tipológica, trabalharam
como voluntários, sob nossa coordenacão, os seguinres alunos: Ênio Alves dos
Santos, Érica Fernandes Silva, Estevão de Melo Marcondes Luz, Fábio Aparecido
Monteiro, Fernando Abrantes Maurat, Fernando L. Oliveira Figueiredo, Francis'Wellington 

de BarrosAndrade, Igor Guedes de Carvalho, Isabella Fátima Oliveira
de Sales, Leonan Maxney Carvalho, Luiz Gustavo Santos Cota, Marina Falsetti
Silveira, Rafael Mansano Dalbon, Renato Augusto da Costa, Suianni Cordeiro
Macedo e Thiago Ribeiro da Silva, entre outros. Na época, eram todos calouros e
alunos das disciplinas ministradas pelo professor Ronald Polito, no primeiro
período de História. Dai o entusiasmo de todos, diante de tão ingrata tarefa! Creio
ser por isso que alguns deles abandonaram o curso logo no semestre seguinte!
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5. AS CONSURORIAS
Findas estas etapas de higienização e separação dos documentos, e

reconhecido o acervo na sua totalidade, partimos para a elaboração de fichas de
. r .a. - 1rdentrtlcaÇao dos mesmos. Foram assim construÍdos formulários e instruções de
preenchiåento para as seguintes categorias documentais: Manuscritos Musicais,
Impressos Musicais, Correspondências, Fotografias, Documentação Comercial,
Iconografia, Notas Fiscais e Impressos e Periódicos. Para os documentos musicais,
manuscritos e impressos, usamos como ponto de partida a dissertação de mesrrado
do musicólogo André Henrique Guerra Cotta, um dos nossos consultores
voluntários, intirulad a O Tratamento dø. informaçao em a,cervos dr. martuscritos rrunicais
brasilniros,apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação
da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais em março
de 2000. Esta dissertação, segundo seu autor, aborda o tratamento da informação
em acervos de manuscritos musicais brasileiros, pardndo do esrudo dos princípios
de arquivologia, das normas internacionais de descrição arquivística e de normâs
internacionais específicas para a catalogação de manuscritos musicais. Faz uma
análise panorâmica dos catálogos de manuscritos musicais publicados no Brasil e

conciui com reflexões a respeito da aplicação dos princípios arquivísticos no
tratamento de fontes para a pesquisa musicológica.11

Dessas normas internacionais de descrição arquivística de acervos musicais
apontadas pelo autor, optamos, assim como outros pesquisadores têm feito, pelo
Reþertoirelnternational.e. desSotncesMusicale,s (RISM). A opção por esta normativa é

fruto da orientação do próprio musicólogo André Guerra, que assim busca
acompanhar, principalmente, a organização do acervo documental do Arquivo
de Música de Mariana. Isso ranto pelas suas características intrínsecas, como pela
sua proximidade do acervo do Museu da Música de Mariana com o do Arquivo
Histórico Monsenhor Horta. No entanto, foram necessárias algumas adaptações.
Vários irens enconrados no RISM foram eliminados, principalmente aqueles que
diziam respeito à editoração sonora dos documentos musicais, tais como gravações

anteriores, orquesrras e regenres responsáveis, data de primeira audição e ourros
que, pelas características dos documentos de Monsenhor Horta, foram avaliados
como não necessários. l2

No momenro em que a organização do Arquivo Histórico Monsenhor
Horta estava sendo definida por estas formas normativas, tivemos que conviver
com inúmeros problemas, denffe eles a última greve do funcionalismo público
federal, acontecida no ano de 2001. Ficamos um pouco mais que um semestre
letivo sem a colaboração vital de alunos voluntários. No entanto, este momento,
para nossa felicidade, coincidiu com a chegada do musicólogo Paulo Castagna à

vida do nosso Arquivo. Foi ele o primeiro a aquilatar a importância dos

11. COTTA, André Henrique Guerra. O Tratamento da informação em acervos de manuscritos musicais brasi-
leiros. Belo Horizonte: UFMG/Escola de Biblioteconom¡a, 2000. p.1 1. (Dissertaçáo de mestrado do Programa
de Pós-graduaçáo em Ciência da lnformação, digitalizada).

12. lsso ainda pode ser alterado, havendo a possibilidade de todo o formulário B/SM ser utilizado.
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manuscritos musicais lá encontrados e a se dispor a colaborar efetivamente com
sua organizaçáo. Passou inúmeras horas nabalhando nos porões do ICHS, nas
dependências da Sala Afonso Ánila, em noites seguidas, depois de já ter trabalhado
sobejamente em suas pesquisas no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese e no
Museu da Música, ambos em Mariana e na coordenação da pesquisa musicológica
que nos tem brindado, a cada ano, com três importantíssimos CD's, além, é claro,
da organização, poderíamos dizeç definitiva, de tão importante acervo documental
para entendermos a História das Minas Gerais nos séculos )il/lll, XIX e inícios
do )O(. E ele o responsável pela identificação, divisão e organização preliminar de
todo o acervo de manuscritos musicais sacros existentes sob nossa guarda.l3

No último ano conseguimos outra turrna de alunos trabalhando conosco.
Desta vez, remunerados, através de bolsas de esrudo patrocinadas pelas pro-
Reitorias de Extensão e de Graduação em programas específicos para este tipo de
atividade. Aturma era formada por Luciene Paraiso Rocha, Paula Ferrari e Gilcéia
Freitas Magalhães; esta última, responsável, junto com o aluno Caio Pinheiro
Tèixeira, pela implantag.o do processo digital de guarda das informações cadætrais
já elaboradas e pela construF.o dobanco de dados que aindanão está funcionando.
A estes foram acrescidos os alunos Suianni Cordeiro Macedo eJean George Farias
do Nascimento, neste último semestre.

6. ESTÁGIO ATUAL DO TRABALHO
De posse do instrumental teórico de nabalho, e das fichas identificatórias

impressas pelo Departamento de História, partimos para a organização arquivística
dos documentos. Esses estão sendo reåigienizados, identificados individualmente
e estão tendo, a partir desta identificação preliminar, suas fichas individuais
preenchidas. O próximo passo a ser dado é juntar estas partes dispersas das várias
músicas.la Tèrminado este procedimento poderemos, então, agrupar em pastas
isoladas, individuais, as músicas, antes dispersas, numa tentativa de torná.las
disponíveis para a comunidade que as gerou, mas que quase as perderam. Pela
simplicidade, que depois notamos ser somente aparente, começamos pelas músicas
manuscritas profanas. Aprimeira caixa a receber este tratamento mais sofisticado
foi a que continha dobrados para bandas de música. Foram quase quinhentos
documentos rratados e em fase de conclusão. O mesmo está sendo feito com a
caixa das polcas. No presente momento, elas estão sendo identificadas com a
colaboração dos alunos Suianni Cordeiro Macedo e Jean George Farias do
Nascimento. Nesta caixa estão acondicionados aproximadamente 200 (duzentos)

13. O trabalho de Paulo Castagna iniciou-se em dezembro de 2000 e resultou, até o momento, na separaçáo
e codificação dos grupos documentais e conjuntos de cópias, e na elaboraçáo da primeira versäo de um
mapa de catalogaçáo, no qual já estáo indicados autor, ¡nc¡p¡t ¡atino e funçáo cerimonial de cada uma das
mais de 300 composições identificadas. Em duas oportunidades, uma em 2001 e outra em 2002, contamos
com a preciosa colaboraçáo do também musicólogo Aluízio José Viegas, de Sáo Joáo d'El Rei e membro da
equipe de pesquisa musicológica, na restauração e difusäo de partituras, trabalhando no Arquivo da Mrisica
de Mariana.

14. Neste momento em que revemos estas notas,27 de outubro de 2003, quase todos os documentos aglut¡nados
sob as rubricas "dobrados" e "polcas", perfazendo um total de aproximadamente 500 manuscritos, estão
identificados e prontos para serem ¡ndexados.
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documentos, na sua maioria datados do século XIX e em razoável e bom estado
de conservação.15

7. FRUTOS OBTIDOS
Mesmo não estando ainda aberto ao público, o Arquivo Histórico

Monsenhor Horta vem servindo de base para pesquisas desenvolvidas na área de
musicologia, objeto de indagação deste I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e
Edição Musical. Notadamente aquelas desenvolvidas pelos pesquisadores do
projeto Acervo da Música Brasileira - Restauração e Difusão de Partituras,16 os
já mencionados musicólogos Paulo Castagna e André Henrique Guerra Cotta..
O acervo sob nossa guarda tem se mostrado bastante útil, seja por revelar
manuscritos até então desconhecidos de algumas composiçoes sacras executadas
na região, no final do século XVIII e todo o século XIX, seja revelando outros,
úteis para o cotejamento com outras fontes disponíveis em outros acervos, como
é o caso do Museu da Música de Mariana. Esse cotejamento foi importante na
ediçao e na gravação da Missa Abrec)iada em R¿ de Manoel Dias de Oliveira (c.1735.
1813) e da Missø PequenaemDó, deJoaquim de Paula Sousa (c.1780-1842), ambas
no v.2 (Missa) da série Acervo da Música Brasiieira,/ Restauração e Difusão de
Partituras, gravadas pelo Coral de Câmara Sao Paulo e Orquesrra Engenho Barroco,
sob a regência de Naomi Munakata.

15. Nesta tarefa temos encontrado algumas dificuldades. Uma delas é a descupinizaçáo da área em que
trabalhamos. Outra á o enorme atraso na compra de mobiliário adequado para a guarda destes documen-
tos.

'1 6. Trata-se de uma idealização da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, realizado
pelo Bureau Cultural e patrocinado pela Petrobras. Seus objetivos säo, em suma, a organizaçáo e a difusäo
do repertório musical, disponível no Museu da Música de Mariana
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Do mesmo modo, foi inevitável que os alunos envolvidos nas diversas
etapas de seu tratamento tomassem conhecimento das inúmeras possibilidades
de pesquisas que o Arquivo Histórico Monsenhor Horta apresentava e ainda
apresenta. Assim, dois excelentes trabalhos já podem ser apontados como frutos
da sua existência. [Jm terceiro ainda está por terminar e deverá ser apresentado
nofinaldomêsdenovembrodesteano.rT O primeiro deles, intitulado São Caetano,
vestígios do início de século )C(, do aluno do curso de História Kleverson Têodoro
de Lima, orientado pelo professor Ronald Polito de Oliveira, nabalhou com as
inúmeras correspondências já higienizadas e arranjadas por ordem de seus
emitentes, numa tentativa "1....1d" estabelecer o seu vínculo com o resta,nte do matenal
que comþõe o acerq)o [.. .] bem como Þercebu as configrnações irsuitas em seus tøctos como

þistas þraentes no estímul.o à" prdtica eþistolør - os registros dos eus. , ê d interlígaçã,o
dcssas à" þrofusõ.o dn imagens íntercificadøs pelos disansosliberais no início da República
brasilzira."ls

17. Trata-se da monografia do aluno Francis Wellington de Barros Andrade, intitulada A lgreja Católica e o
anticomunismo; a dinâmica anticomunista no periódico católico O Arquidiocesano, da cidade de Mariana
(título provisório) e orientada pelo professor Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira, cuja temática surgiu
quando o mesmo higienizava a porção impressa do Arquivo e teve contato com publicaçóes católicas da
primeira metade do século XX.

18. LIMA, Kleverson Teodoro de. São Caetano: vestígios do início de século XX. Mariana: DEHIS/CHS/UFOB
2001 . p.3. (Relatório geral sobre o projeto de pesquisa referente ao estudo das correspondências do acervo
do histórico de Monsenhor Horta).
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O outro trabalho é uma monografia de bacharelado em estudos
linguísticos, intitulad o Estrunnas negaavøs em cartas passoøis dn séa,rla XIX e fimeira
metaÅe.do sécu.lo )C( da aluna Elaine Chaves, do Departamento de l,etras, elaborado
sob orientação da professora Mônica Guieiro Ramalho de Alkmim. Nela a aluna
objetivou "L...1 ætud.ar a.s co'nstruções negativa.s em cartas pessoais do distnto de
Monsenlwr Horta (MG), no século XIX e þnmeira metadß do sé.anlo XX"le e seu
arcabouço teórico foi dado pela sociolingüística. Um subproduto deste trabalho
é composto de um anexo com a transcrição crítica de 111 manuscritos.

Ao fim, gostaríamos de ressaltar que iniciativas dessa natureza são
sobremaneira salutares e enriquecedoras para os nossos alunos de graduação,
seja para aqueles do curso de História, seja para os de Letras. São raras as
instituições universitárias que têm condições de colocar seus alunos em contato
direto com uma documentação tão importante, fazendo com que os mesmos
possam participar das diversas tarefas de se organizar e manter uma instituição da
natureza do Arquivo Histórico Monsenhor Horta, o que os torna privilegiados!

19. CHAVES, Elaine. Esfruturas negatvas em cartas pessoals do século NX e primeira metade do século W.
Mariana: DEHIS/ICHS/UFOB 2003. p.3.
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Acervos Musicais:
Informação e Tecnologia

O caso da Fundacão Padre Anchieta
Mau¡ício MONTEIRO.

RESUMO. O projeto, em parceria com o LARC/USP (Laboratório deArquiterura e Redes de
Computadores da Universidade de Sao Paulo) e CNPq pretende disponibilizar para esrudos e
consulta um vasto acervo musical em várias tipologias. Para ser desenvolvido na Fundação
Padre Anchieta, Centro Paulista de Radios e TV Educativas, o projeto pretende recuperar
imagens sobre a execução de música brasileira arquivadas pela TV Cultura, fitas de áudio
(Betamax, rolo, DAf) das Rádios Cultura AM e FM e partituras da Orquesna Sinfonia Cultura,
bem como de doações e emprestimos de melômanos e pesquisadores. Nesse sentido, o Núcleo de
Música Brasileira - Documentação e Referência utilizará do sistema de MPEG-?(ISO) e, a
þostenon,pretende criar e disponibilizar uma página na'!ØEB com imagens estáticas e móveis,
áudio em MP3, midi e ø¿ve, te:<tos explicativos e críticos e incipts de partituras, com todas essas

tipologias relacionadas em momentos de pesquisas para melhor orientar e facilitar a busca das
práticas musicais no Brasil.

1. INTRODUçÃO
A Fundação Padre Anchieta possui um vasto acervo de áudio e vídeo

acumulados em 26 anos de existência. A Funda$o Padre Anchieta - Centro Paulista
de Rádio e TV Educativas, instituída pelo governo do Estado de Sao Paulo em
L967 , euma entidade de direito privado que goza de autonomia intelecrual, política
e administrativa. Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e
recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta
mantém uma emissora de televisão - a TV Cuitura - e duas emissoras de rádio - a
CulturaAlr4 e a Culrura FM, além da Orquestra Sinfonia Cuitura. Por inspiração
de seus fundadores, as emissoras da Fundação Padre Anchieta não são nem
entidades governamentais, nem comerciais. São emissoras públicas cujo principal
objetivo é oferecer à sociedade brasileira uma informação de interesse público e
promover o aprimoramento educativo e cultural de telespectadores e ouvintes,
visando a tansformação qualitativa da sociedade.

Nesse sentido, visando não somente o aprimoramento, mas também a
recuperação e manutenção de seus acervos de áudio e vídeo, a Fundação Padre
Anchieta possui já estabelecidos um compiexo atrativo que denominado
internamente de "tecas", isto é, um conjunto onde encontram a discoteca, a
biblioteca, a fitoteca e o Núcleo de Música Brasileira. Juntos, essas células mantêm
uma relação importante nas demandas necessárias ao funcionamento de toda a
Funda$o PadreAnchieta, atendendo as rádiosAM e FM, a Orquesaa e aGlevisão
Cultura. De um ponto de vista mais prático, entende-se e observa-se, que todos

ANAIS

* Fundaçáo Padre Anchieta/Centro Paulista de Rádios e TV Educativas e Universidade Anhembi-Morumbi.
Juntamente com: Carlos Alberto Araújo, Celso Hatori e lvan Negro lsola da Fundação Padre Anchieta e ainda
Regina Melo Silveira, Rubens Ramirez, Reinaldo Matsushima, Sérgio Rodrigo de Almeida, ltana Stiubiener,
Graça Bressan, Teresa Cristina Carvalho e Wilson Ruggiero do Laboratório de Arquitetura de Redes de
Computadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (I-ARC/POLVUSP).
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esses núcleos têm uma integração inevitável e necessária para a programação de
nossas emissoras.

Adiscoteca conta com mais de 17.580 (dezessete mil, quinhentos e oitenta)
horas de programas gravados, sendo 757o (setenta e cinco) relativos à programação
de FM. Essas horas estão distribuídas em mídias já obsoletas, como betamax, fitas
magnéticas, além de ourros supoïtes recenres, como DAT(DigitalÁudioTâpe) e
MD (Mini Disc). Alem deste acervo próprio, as rádios conram com mais de 10.000
(dez mil) tírulos em compact disc e 20.000 (vinte mil) em long.plays. Em suma,
todo o acervo de áudio soma cerca de 70.000 (setenta mil) horas de material
fonográfico. Propõeae, partindo dessa riqueza de informaSo, uma reestnrturação
dos acervos de áudio e vídeo da Fundação Padre Anchieta, arravés de suas
emissoras de rádio, televisão e orquestra, buscando a integração dos núcleos e
das funcionalidades supracitadas. Em outras palawas, procura.se reunir o sistema
de digitação e digitalizaçáo com o Núcleo de Música, com os acervos da discoteca
- posteriormente somace os acervos de vídeo - e com uma significativa referên-
cia textual que proporcionará ao público interno e externo, uma maior flexibili.
dade na pesquisa. Sobre esse assunto, quando se pensa em envolver todas as
tipologias de pesquisas musicais, iniciaae o projeto com todas as imagens referen
tes às práticas musicais exclusivamente brasileiras produzidas pela Fundação. Pa.
ralelamente ao processo de reesmururação, será criada uma página da]üüEB sobre
música brasileira, onde o internauta poderá ter acesso às informações contidas
nos acervos da Fundação Padre Anchieta. Nesse sentido, a idéia seria de
disponibilizar para consulta os suportes que possuímos, como áudio, imagem
estática e em movimento e textos sobre vida, obra e análises dos compositores.
Em suma, na páginavirrual, o pesquisador poderá encontrar textos, fotografias,
vídeos, partituras e áudio sobre o compositor que the interessa. Pode-se pensar
que é possível criar as mais completas referências sobre as práticas musicais no
Brasil.

Nesse mesmo momento, deverá nabalhar em conjunto com esses setores,
em processo complementar de catalogação e digitalização dos acervos. A
informatização dos vários setores da Fundação Padre Anchieta é um dos passos
mais importantes do trabalho quevem sendo desenvolvido desde o ano de 2001.
É importante pensar que o uso da tecnologia em benefício dos projetos
educacionais e culrurais permite que suas emissoras de Rádio e TV se preocupem
com a qualidade e a informação, disponibilizada para um público maior. Um
bom exemplo do processo de informatizaçã,o/qualidade já acontece nas rádios
AM e FM. As transmissões radiofônicas já utilizam, desde os fins do mês de
novembro do ano de 2000, dos recursos da tecnologia de ponta, como centrais
de computadores que as controlam. Acrescente-se ainda a aquisição da mais
moderna tecnologia para gravacões de áudio, como concertos, recitais,
apresentações e entrevistas. Soma-se, nesse complexo em desenvolvimento, a
criação de uma Unidade Móvel que se dedicará às transmissões "ao vivo" e às
gravacões de apresentações musicais. Nesse sentido podemos ttaçar alguns
tópicos que são imprescindíveis para os propósitos do presente projeto, quais
sejam:
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. Disponibilizarpela intranete e:cranetum arquivo dereferências de áudio
- arquivo já iniciado com mais de 10 mil obras digitalizadas;

. Adicionar nesse arquivo referências textuais e imagéticas, para a melhor
compreensão da obra, do interprete e do compositor;

. Criar um setor de audio especializado através de um Núcleo de Música,
em caráter geral, que reúna todos os suportes de áudio necessários à
pro$amação de rádios, tv e orquestra;

. Facilitar através das novas tecnologias um processo de escutas e de
estudos sobre a música no Brasil e no Mundo, criando uma fonoteca
com arquivos sonoros (digitais e analógicos) para escuta no local em
cabines próprias, incluindo as gravações do acervo especial da Radio
Culrura FM.

' Elaborar um processo de preservacão da memória arquivística da
Fundação Padre Anchieta;

. Recuperar e reesftunrrar arquivos de imagem relativos à música no Brasil,
tais como o programa "Ensaio" e gravações da televisão Cultura sobre
as práticas musicais;

. Criar uma pagina da'lØEB com esses arquivos, alimentada con&
tantemente por especialistas das mais diversas áreas e, por fim,

' Disponibilizar o acesso do público externo as informações contidas nela

Os acervos da Fundação PadreAnchieta, tanto de áudio quanto devídeo,
representam uma parte significativa da memória brasileira. Considera*e ainda, a
finalidade e a missão de suas redes educativas que têm, como prioridade, a
elaboração, produção e radioteledifusao de programas e conteúdos educativos,
culturais e artísticos. E imporante lembrar que o Conselho Curador da Fundação
Padre Anchieta vem discutindo em reuniões ordinárias e extraordinárias o que
poderemos definir como "missão" de suas redes educativas. Cinco termos vêm
sendo discutidos como finalidade e prioridade de suas emissoras, conceitos como
educação, informação, cultura, arte e entretenimento definem o funcionamento
da Fundação Padre Anchieta. O assunto torna-se importante para destacar o
diferencial de suas pro$amações, ou seja, em meio a uma constante banalização
dos produtos televisivos e radiofônicos, as Rádios e a TV Cultura mantiveram. e
se reforçaram através de debates internos - suas diretrizes de respeito ao público
ouvinte e telespectador.

Esse acervo é único e necessita de melhores condições de armazenamento,
umavez que as novas tecnologias de preservação podem ser aplicadas às diversas
mídias que possuímos. Da forma, pode+e reiterar que somos a única rede de
emissoras de radio e w que possui uma orquestra e que todos os concertos,
predominantemente de música brasileira são.gravados em sistema digital e
armazenado em nossos arquivos. Cabe ainda ressaltar que, como um sistema
educativo, os modelos foram indicados pela UNESCO como ideal para emissoras
daAmérica latina - com as quais estabeleceu-se parceria, como nos casos daTV
Educativa do México e da radio Sodre do Uruguai. Em Têrritório Nacional, a
pro$amação de televisão é repetida em 19 Estados por cerca de 1500 emissoras.
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Considera-se a Fundação PadreAnchieta um parrimônio de todos e procura-se,
através do presente projeto, manter e conservar um patrimônio que resguarda
boa parte da arte, educação e cultura brasileiras.

Pensando nisso, pretende-se resgatar, conservar e disponibilizar
inicialmente os acervos de música brasileira através dos mais usuais e profícuos
sistemas tecnológicos: a intranet, exffanet e internet. Em etapas posteriores a idéia
seria obter procedimentos semelhantes para todos os arquivos de imagens e de
áudio. Através desse acesso, o internauta, seja ele melômano, pesquisador ou
estudante, poderá tomar conhecimento de nossos acervos e, se for de seu interesse;
adquirir mediante acertos prévios, o material de que necessita, para pesquisa, estudo
ou informação. Pode-se entender que esta ideia e mais uma importante iniciativa
educacional da Fundação Padre Anchieta que ao longo dos anos tem merecido
reconhecimento pela sua grande contribui$o à cultura brasileira. A idéia da cria$o
de um núcleo geral de áudio nos moldes do presente projeto pode ser considerado
original à medida que contempla uma furura organização de um acervo mais
amplo. Em contrapartida, disponibilizará.paraconsultas internas e externas um
acervo próprio com referências de especialistas em práticas musicais no Brasil.
De um lado, sabemos que a produção musical brasileira em geral nem sempre
tem sido destacada com merecido valor em derrimento das práticas musicais
européias. De outro lado, é praticamente inexistente um centro de pesquisa que
reúna informações sobre as atividades musicais de uma sociedade multifacetada,
que traduz em suas obras artísticas a suavisão de mundo. Da mesma forma, não
existe um centro que as disponibilize ao público em geral, como pretendemos dar
início com a músicabrasileira.

Por sua importância, a idéia é incentivar um número sþificativo de visitas
ao seu acervo, por parte de estudantes, pesquisadores e demais interessados na
música brasileira. Anavés da implantação do sistema de áudio, toda essa produção
musical brasileira disponibilizada conta ainda com a importante e contínua
divulgação dosveículos da Fundação padreAnchietar Rádios CulturaAM e FM,
Tèlevisão Cultura (rede nacional) e site na internet. Acrescente.se que será
imprescindível a elaboração de oucras parcerias quevisem a aquisição de acervos
particulares, de materiais necessários para o funcionamento desse Sistema de Áudio.
A partir dessa iniciativa, outras propostas serão concretizadas, não somente a
extensão das idéias preliminares, mas também todo acervo da Fundação Padre
Anchiea.

2.OTEMPOEATECNOLOGIA
Face aos avanços tecnológicos, sobrenrdo ao desenvolvimento dos suportes

digitais e, ao tempo de vida útil dos antigos suportes analógicos, as emissoras de
rádio e televisão tem-se preocupado com a manutenção de seus acervos de áudio
e vídeo. Essa é uma preocupação necessária, uma vez que esses acervos têm, em
terrnos gerais, cerca de 30 a 40 anos devida e estão, portanto, sujeitos às intempéries
do tempo com sérias conseqüências de danos em suas informações e riscos
iminentes de perda geral do conteúdo. Pensando nisso pretende-se desenvolver
projetos que procurem reverter esse processo e, obviamente, de forma a utilizar
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os recursos tecnológicos mais avançados de preservação da memória áudio-visu-
al. A ideia apresentada no I CBAM paftiu de um projeto idealizado e parcialmen-
te desenvolvido (atualmente interrompido) na Fundação PadreAnchieta, Centro
Paulista de Rádios e TV Educativas. Inicialmente, com o apoio da FundaSo VITAE,
foi criado o Núcleo de Documentação e Referência em Música Brasileira
(NUDOCMB), que visava resgatar não somente os acervos de imagem e áudio
relativos à prática da música no Brasil, mas também incentivar atraves de programas
de rádio e televisão a doação de quaisquer tipologias que façam referências à música
no Brasil. O acervo hoje conta com mais de 600 obras já catalogadas de autores
brasileiros. Através desse trabalho é possÍvel estabelecer relações com o acervo de
áudio das Rádios AM e FM e de vídeo da Tèlevisão Cultura, além de manter uma
oferta ativa para as apresentações da Orquestra Sinfonia Cultura. Esse Núcleo
pretende ainda reunir informações textuais sobre as práticas musicais do Brasil,
seja anavés de aquisição de material bibliografico ou de resumos de libretos de
gravação fonográfica. Nesse sentido, pensa+e que todas as variadas formas de
registros de tais práticas devem ser utilizadas como fontes de pesquisa e, sobretudo,
utilizadas e disponibilizadas para o interesse público.

A prática da música se enquadra no que a recente historiografia chamou
de'longa duração', particularmente os estudos de François Dosse, Peter Burke,
Jacques Le Goff e Fernand Braudel. Nesse sentido, a música deve ser pensada
como prática cultural e seus eventuais registros, como cultura material. Práticas
de madições orais, através das pesquisas de campo são tão importantes quanto à
da música æcrita, isto é, daquela anotada em papel. Afinal, como assinalou Femand
Braudel, "a vidn matenal sdo os lwmens e a,s coisl,s, øs cois¿s e os homens"..O que se
propõe é exatamente a utilização das diversas tipologias como meios de
conhecimento humano e não mais nomeá-las pelo seu grau de importância - muitas
vezes relegadas a um segundo plano. Fontes são fontes e têm a mesma importância
no processo de compreensão do fato ou do evento. A historiografia tradicional
utilizava termos como 'fontes primárias' e 'fontes secundárias' para definir, na
maioria dos casos, aquelas manuscritas das impressas. Entretanto, essas
denominações criam juízos de valor sobre as informações contidas nas fontes e
criam, por conseguinte, uma falsa hierarquia entre elas. Uma outra questão
importante e que muitasvezes não é relevada nesses casos de fontes de pesquisa é
que, muitas vezes, os poucos historiadores não consideram os registros musicais,
que sejam impressos ou manuscritos, como fonte histórica. Coloca*e então um
outro problema que é o do autor da pesquisa e do texto frente à proposta que
pretende desenvolver.

Nesse caso é importante que para a escrita da história da música aconteça
um entrecruzamento de fontes, e todas elas devem ter a mesma importância no
sentido de uma historiografia arraente tanto no texto quanto na reconstituição
dos fatos que proporcionam essas práticas. O texto deve ser sedutor ao mesmo
tempo em que devevir apoiado por reconstituições convincentes e apresentadas
as fontes. Portanto, fontes textuais, musicais, iconográficas e orais, auxiliam na
reconstnrção de uma determinada prática, em um determinado momento histórico
de uma determinada sociedade. Desde o surgimento da eletricidade e a invenção
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de meios de reprodução áudio-visuais, sugiram mais dois tipos de fontesr a
fonográfica e a imagética. Ahistória das práticas musicais feitas a partir do século
)C( conta então com mais dois recursos imprescindíveis que são exatamente
aqueles criados pela mídia. Parte-se do termo original em latim: médium, o que
nada mais é do que o intermediário entre o significante e o significado. Como
reconstituir, por exemplo, uma microfisica da história da música brasileira de
radiçao oral (MPB), sobre Noel Rosa e o Bando dos Tangarás, se não se recorrer
às gravações de áudio e vídeo dos acervos das emissoras? O mesmo acontece
com a prática da música de tradição escrita, ou erudita ou de concerto. Muitas
obras inéditas ainda estão amontoadas precariamente, e emvias de deterioração,
nesses mesmos acervos. E as práticas musicais autóctones que, por muito tempo
ignorada pela musicologia, só recentemente puderam ser observadas através
desses registros contemporâneos? Lembre-se nesse último caso que a música
das culturas nadicionais tiveram e têm uma outra funcionalidade, que é mágico
religiosa e que, tais práticas acontecem de acordo com a visão de mundo - e
compreensão e andamento dele - dessas sociedades. Seria por demais falso e
espetacular a reprodução de uma prática qualquer em um ambiente diferente e
um momento diverso. Quantas vezes os pesquisadores não são obrigados a
recorrer a tais fontes, fonográfica e imagética?

Foi pensando nessa perspectiva que a Fundação PadreAnchieta iniciou
um projeto em parceria com o Laboratório de Arquitetura e Redes de
Computadores, visando recuperar, tratar e disponibilizar para o público
interessado seu rico acervo de áudio e vídeo. Um problema que surge nessa
relação com o que se chama de 'mídias contínuas' e a indexação, torna-se um
assunto de grande importância, sobretudo quando se trabalha em um ambiente
de convergência. O MPEG-7 (Moving Picture Experts Group) - denominado
também e de forma genérica como no inglês Mukímedia Content Desaiþtion
Interface e traduzido para o português como "Interface de Descrição do
Conteúdo Multimídia" - foi definido para padronizar formas de descrição de
objetos multimidia de modo a garantir interoperabilidade entre sistemas e
aplicações que fazem uso de tal descrição.

Esses padrões podem ser observados no ISO/IEC International
OrgøniTation for Støndartization, na verdade um comitê internacional para
regulamentação de operações de mídia, cujo sistema permite cadasnar na base de
dados, diversas tipologias de fontes. Dessa forma, podem ser pensadas algumas
dessas intersemioses importantes não somente para armazenamento de
informações, mas também para pesquisas de seus conteúdos. Assim, textos, como
bibliografias, histórico e lemas de músicas; partinrras com seus ícones musicais
(não somente a 'música no papel'como falou'l7alter Benjamin); áudios, que sejam
nos formatos de mp3 ou midi e imagens, em movimento ou estáticas, dando uma
determinada importância para as fotografias, gravuras, orquestrações,
documentários, entrevistas e depoimentos, serão facilmente armazenadas e
nabalhadas pelo sistema.

Pensa-se ainda numa relação enrre essas tipologias, criando assim uma
reiteração entre as diversas interfaces.
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Obviamente necessita¡e de aþmas ferramentas, quais sejam:

'Indexação: produção de sumários customizados de pro$amas de audio/
vÍdeo de acordo com a preferência do usuário;

. Filragem: seleção de conteúdo por preferência, disponibilidade de
Íecursos, descrição de conteúdo;

. Busca comparativa: desenho de linhas, busca por formas semelhantes,
notas tocadas, busca por melodia;

. Movimento: acompanhamento de movimento de pessoas, faces, objetos
(medidas de trajetória, velocidade, aceleração, etc.)

Enfim, dispondo de um acervo tão rico evasto em informações como é o
da Fundação Padre Anchieta e com a parceria do IARC/POL/USP, e ainda,
apoiandese em financiamentos através de projetos que visem a manutenção e
organização de arquivos, a idéia discutida nesse artigo tomaaeviável. Podere dizer
que a tecnologia aliada ao conteúdo, facilita a criacão de um acervovivo e utilizável,
gerando diversas interfaces. Em conseqüência dessa indexação e desses suportes,
a Fundação Padre Anchieta pode criar uma sala virrual, como página da \ØEB,
cujo conteúdo e informação, pode se tornar o maior e mais completo sítio de
música brasileira e, conseqüentemente, atender as necessidades internas, geradoras
de programas e externas, como meio de consulta e pesquisa qualificada.
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