
ANATS

O Atquivo Músical da Orquestra Lira
Sanjoanense de Sao João Del-Rei (MG)

)

Aluízio "losé VIEGAS'

RESUMO. Nesre nabalho faço um relato pessoal de minha experiência enquanto músico e

arquivista musical da Orquesna Lira Sanjoanense de São João del-Rei MG) e como pesquisador
da música sacra brasileira. Apresento aþmas informaçõæ sobre meu ffabalho com manuscritos
e acervos musicais, sobre aþns trabalhos realizados e o contato que tive com musicólogos como
Francisco Curt Lange, Cleofe Person de Mattos, Maria da Conceição de Rezende e outros, que
poderão ser úteis para a história da musicologia no Brasil.

I.INTRODUçAO
Convidado pelo Prof. Dr. Paulo Castagna a participar deste I Colóquio

Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical, pensei no que escrever e falar,
chegando a redigir um texto sobre alguns acervos musicais mineiros que conheço
e sobre alguns tópicos referentes ao seu conteúdo, como testemunho de minha
passagem por eles.

Enrretanto, como minha participação foi designada para a última sessão
de nabalhos, tive a oporrunidade de ouvir atentamente todos os participantes, os
debates e as dúvidas surgidas. A cada novo rrabalho, percebia que o que eu
escrevera diminuía em importância, pois tudo já estava sendo explanado de um
modo claro, objetivo e científico, com a apresentação de gráficos importantes e

esclarecedores, demonstrando que, até que enfim, parece haver uma certa unidade
de pensamento e propósitos entre os musicólogos e esildiosos do passado musical
brasileiro.

Com isso, se eu fosse apÍesentar o que escrevera, meu te)fto representaria,
em um modo bem mineiro de falar, chover no moLhndo. Na manhã do domingo
tomei a decisão de não usar o texto escrito e comecei a pensar no que apresentar.
Resolvi falar de minha experiência à frente do arquivo musical da Orquestra Lira
Sanjoanense, ao longo de minhas atividades musicais na entidade. Inicialmente
pensei que isso poderia ser interpretado como promoção pessoal e falta de
modéstia, mas não tive outra solução. Comentei o problema com Paulo Castagna
e com André Cardoso (que seria o moderador de minha sessão de mabalhos), os
quais concordaram que eu teria inteira liberdade para apresentar minhas reflexões
de improviso. Confiei então em minha memória, esperando que o que eu dissesse
não se tornasse ridículo. Pedi, em meu íntimo, as luzes do Espírito de Deus.

2. o tÑclo
Narural de SaoJoao del-Rei (MG), de uma família envolvida com as artes,

a cultura, política e atividades sociais, desde meus avoengos, encontrei-me cercado
de tudo isso desde pequeno. Levado pela mão de meu saudoso pai, ia à igreja para
as festas religiosas e lá me via envolvido por sons musicais de coro e orquestra nas
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novenas, missas solenes, procissões, etc. Ouvia coros paroquiais devozes simples
acompanhadas de harmônio no Mês de Maria (maio) e no Mês do Sagrado
Coração de Jesus Ûunho). Em minha casa, tanto a do Largo do Rosário onde
nasci, como a da Rua Santo Antônio, para onde minha família mudou quando eu
tinha quatro anos de idade, ainda aconteciam os encontros familiares nos quais
se falava de tudo, incluindo a história da família, onde ouvi muito sobre meus
ancestrais.

Na Rua Santo Antônio, a partir de 1949, na casa geminada à nossa pelo
lado esquerdo, foi instalada a sede da Orquestra Lira Sanjoanense e, poucas casas
adiante, a parth de 1950, também instalou sua sede musical nessa rua a Orquestra
Ribeiro Bastos. Com isso, era comum ouvir6e, à tarde, as aulas de iniciação musical
dos professores de ambas as entidades e, à noite, os ensaios das músicas para as

festas religiosas.
Muitos problemas surgiram em minha família, que era numerosa, sendo

eu o caçula de doze irmãos. Os problemas de saúde que afetaram minha mãe e
meu irmão maisvelho exigiam de toda a família inúmeros cuidados, incluindo a
procura de emprego por pârte de todos os homens da casa. Em 1953 eu já iniciava
minhavida de rabalhos no comércio em uma farmácia, substituindo meu irmão
que saíra para prestar servicp militar. Nesse emprego, ainda com 12 anos de idade,
tive a oporrunidade ímpar de conhecer pessoas que foram muito importantes
para minha formação e.conhecimentos em todos os sentidos.

Como era comum nessa época, ali na farmácia reuniam-se diariamente
pessoas amigas dos proprietários que militavam em vários setores da sociedade,
especialmente na política. Um desses personagens era José Vicente de fuevedo,
Capitão da Guarda Nacional, já octogenário, que fora bibliotecário municipal e
era considerado um prodígio de memória. Diariamente ele relatava um fato, às
vezes sério, às vezes cômico, que ele presenciara na sua já longa vida. Eu,
acostumado a ouvir histórias de família, prestava toda a atenção às conversas, e
ele, notando meu interesse, estabeleceu comigo uma grande amizade, apesar da
disparidade de nossas idades. Deu-me um apelido - Aluizinho - e sempre tinha
algo a me contar sobre a história de Sao João del-Rei.

Em 1959 resolvi aprender música para ingressar na orquestra sacra. O
professor que procurei era particular e meu intento era aprender contrabaixo.
Vários ancestrais haviam sido músicos e meu próprio pai fora um excelente flautista
e copista musical, porém encerrara suas atividades poucos anos após o casamento,
mas sempre me incentivando ao aprendizado. O professor particular não
participava das entidades musicais, era uma pessoa temperamental e, como eu
não tinha o instrumento para começar a prática de conrrabaixo, feame iniciar
com ovioloncelo, informando que depois eu passaria a tocar o conrabaixo. Como
disse, ele era temperamental, neurótico de guerra (e>r-combatente da FEB) e com
pouco mais de seis meses foi taxativo: "desista de música, você não tem talento e
será sempre um músico medÍocre". Nao desisti e, gmças a um grande amigo -
Geraldo Barbosa de Souza, já instrumentista justamente no contrabaixo, e que
me incentivara ao aprendizado - continuei a tomar liçOes e adquiri um violoncelo
usado e métodos para praticar em casa sob sua orientação. Minhas pretensões
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eram de ser apenas um músico para tocar na i$eja e, para tal, eu achava que seria
necessário apenas um estudo prático. Nunca tive pretensões maiores.

Quando da estada emSaoJoao del-Rei do eminente musicólogo eprofæsor
alemão Dr. Francisco Curt Lange, na década de 50, eu assisti à pequena palesna
que ele pronunciou no salão da Paróquia do Pilar, com demonstracões sonoras
em fita magnética de concertos que ele realizara com as obras "restauradas".
Lembrome perfeitamente de sua presença na sede da Orquestra Lira Sanjoanense
com o maesrro Dr. Pedro de Souza e dos ensaios que ele assistiu, tanto na Lira
Sanjoanense como na Ribeiro Bastos, quando houve até uma polêmica entre Curt
Lange e Pedro de Souza sobre os andamentos musicais.

3. O INGRESSO NA ORQUESTRA LIRA SANIJOAI{ENSE
Em 1960, a convite do maesrro Pedro de Souza, ingressei na Orquestra

Lira Sanjoanense, apesar de ter participado antes em alguns ensaios na Ribeiro
Bastos, então sob a direção de um parenre, o maesrro Emílio Viegas. Na Lira
Sanjoanense, tive intenso apoio, não só do maestro como do meu amigo Geraldo
Barbosa, que muito me ajudava.

Interessado pelo que já sabia sobre a história de são João del.Rei,
aprendido na família, com o CapitãoJoséVicente deAzevedo, e através da consula
de liwos manuscritos na Biblioteca Municipal, incluindo a preciosa coleção de
jornais e periódicos sãojoanenses ali preservada, manifestava grande interesse em
conhecer mais sobre a música em São João del-Rei. O maesrro Pedro de Souza,
então, mosfrou.se solícito e incentivador, pois, notando meu interesse, facilitou
meu acesso ao arquivo musical, mostrandeme obras que não mais eram execuadas
e manuscritos autógrafos de vários autores locais, incluindo aí as partituras do
Padre José Maria Xavier ( 1819- 1887), o autor mais importante da história musical
sãojoanense.

Tendo facilidade e boa caligrafia, pedi a meu pai para ensinar-me como
copiar música, já que ele era um bom calígrafo. fusimilando a técnica da cópia e
ainda usando as famosas penas de aço fixadas em hastes de madeira, comecei a
copiar partes, especialmente as que iam ser tocadas por mim. Pedro de Souza
mais umavez incentivou-me, dandome obras inteiras parâ re-copiar. Com Geraldo
Barbosa, tomei então conhecimento de como montar partituras, ainda que não
conhecesse harmonia. Por isso, fazia partituras-rascunho a lápis, que depois eram
revisadas por Geraldo Barbosa, Pedro de Souza e pelo compositor, contrabaixista
e professorJoão Américo da Costa, de quem também privei da amizade e com o
qual muito aprendi.

com isso, o maestro Pedro de souza viu em mim qualidades de
colaborador e, depois de poucos meses como integrante da Lira Sanjoanense,
pediu-me para ajudálo a cuidar do acervo musical, confiando.me uma chave
da sede para que, em minhas folgas de trabalho e nos dias nos quais não
houvesse ensaios, eu tivesse um lugar para estudar o instrumento e também
copiar música, colocando à minha disposicão tinta, penas e papel
pentagramado em diversos tamanhos. Este foi o meu início como arquivista
da Orquestra Lira Sanjoanense.
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Minha curiosidade em conhecer mais sobre a música sacra fazia-me folhear
obra por obra, solfejando melodias, tomando conhecimento de diversos tipos de
orquestração, aprendendo a ler em todas as claves - especialmente as usadas nas
partesvocais -, exercitando as re$as de mansposição para a clave de sol e também
para os instrumentos rranspositores, como clarinetas, frompas e pistons. Ao {azer
novas cópias, eu utilizava esse aprendizado.

Querendo conhecer obras antigas ever a possibilidade de reintegráJas ao
repertório, comecei então a elaborar partituras, porém sem usar critérios
acadêmicos e musicológicos, pois eu não os possuía e ainda hoje não os possuo.
Utilizei somenre o que na prática do dia a dia fui assimilando de músicos mais
experientes.

Assim, fui o primeiro dos pesquisadores da música sacra mineira a montar
partiruras de obras de autores como José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e

Jerônimo de Souza Lobo, e a revelar um compositor ainda totalmente
desconhecido, apesar de já citado: Manoel Dias de Oliveira. Em 1963, montei
partituras doMagnificat emRé, da Encomendøçao de '\lmas e do famoso Miserere de
Manoel Dias, do Invitatório da Nocrenø d¿ Nossa Senhoradn Carmo deJerônimo de
Souza Lobo e alguns trechos do Oficio dc,Domingo dcRamos de Lobo de Mesquita,
posteriormente apresentados em concertos na Sociedade de Concertos Sinfônicos
de Sao João del-Rei, sob a regência do maestro Pedro de Souza.

4. O ARQUIVO DE JAPHET MARIA DA CONCEIC, AO
Ainda em 1959, influenciado pelas pesquisas e trabaihos de Curt Lange,

soube, arravés de um amigo do meio musical, que os descendentes do músico
Japhet Maria da Conceição, herdeiro de Martiniano Ribeiro Bastos, possuíam
em sua residência uma grande parte do arquivo musical que não pertencia à
Orquestra Ribeiro Bastos e que tais descendentes estavam a queimar músicas.
Imbuído do espírito de pesquisa e curioso em conhecer o que lá havia, fui à casa
de Maria Carmen Sá, neta deJaphet e, acompanhado de meu amigo, mencionei
meu interesse em conhecer o que ali havia e minha preocupação em saber que
eles estavam a queimar músicas. Foi apenas uma conversa informal e não tive
acesso imediato ao acervo.

Poucos dias após, fui convidado a retornar sozinho, tendo então uma
grande surpresa. Numa conversa franca, tomei conhecimento de tudo o que ali
havia e do interesse da família em se desfazer do acervo. Por ourro lado, a família
tinha medo de interferências por parte da Orquesrra Ribeiro Bastos, já que o que
havia na sede da orquestra fora adquirido porJaphet a partir da morte de Ribeiro
Bastos em 1912, quando então a entidade tomou forma jurÍdica. Após a morte de
João Pequeno em 1950, não houve mais nenhuma transação e o que restara estava
a incomodar e a ocupar espaço na casa. Por isso, estavam acendendo o fogão a
lenha com músicas que apresentavam adiantado estado de deterioração.

A partir desses esclarecimentos, propus adquirir as músicas, solicitando
que fosse definido o valor que queriam e sugerindo que fossem tomadas
informações com outras pessoas ligadas à música para estabelecimento do preço.
Retornando alguns dias depois, minha surpresa foi ainda maior: todas as pessoas
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consultadas, além de não terem nenhuma noção dovalor documental do acervo
musical, achavam que não havia nas músicas nenhumvalor comercial. Usando de
franqueza com Maria Carmen Sá, disse{he que o que eu mais valorizava era a
preservação de tais documentos, os quais eram testemunho de importante parte
do passado musical de Sao João del-Rei, acrescentando que o fato de eu adquirir
aquelas obras poderia ser para ela uma fonte de lucro. A resposta foi: "Se você
não as quiser comprar, o destino do arquivo continuará a ser o fogo".

O valor que então foi estipulado era irrisório e, para demonstrar que eu
não queria enganar ninguém, ofereci dez vezes o que tinham sugerido, isto é,
Cr$20,00 (vinte cruzeiros) por cada obra, mas como eu dependia do salário que
recebia como empregado no comércio, somente poderia adquirir três músicas
por mês, proposta que acabou sendo aceita. Então, eu ia mensalmente à casa de
Maria Carmen Sá com metade do meu salário e levava algumas músicas para
minha casa, o que fez com que essa transação durasse bastante tempo. Tendo
necessidade de maiores recursos, foi-me proposto fazer uma compra maior, em
troca de uma redução do preço à metade. Consegui um adiantamento salarial e
comprei um número maior de músicas, recebendo como presente duas grandes
partituras: a Miss¿ a grandc orquestra composta por Antônio Joaquim Nunes em
t8Z7 , em manuscrito autógrafo, e a Messø a Quatro eoce e þiu Stromenti obligatti
Del.M" e Cøc)øLieri Rossini, ambas encadernadas. Ao abrir a partitura de Rossini,
levei um grande süsto: era uma partitura também manuscrita e tudo indicava
tratar-se de um autó$afo. Chegando em casa, consultei o Dicionário de Música
de Tomás Borba e Fernando Lopes Graça,r mas essa obra não estava relacionada
entre as composições do grande mestre italiano. Procurei maiores informações,
porém minhas pesquisas, pela limitação de recursos bibliograficos, foram
infrutíferas.

Em 1963, ao conhecer pessoalmente a notável maestrina e pesquisadora
Cleofe Person de Mattos, mostreiJhe a partitura e ela tomou algumas notas,
propondo,ee a fazer consultas com amþs europeus. Pouco tempo depois, solicitou
que eu providenciasse fotografias das folhas principais e as remetesse, pois através
de Renzo Massarani, eüê então morava no Rio de Janeiro, a musicóloga as
conseguiria encaminhar a pessoas influentes na Europa, eue teriam maiores
possibilidades de fazer consultas na Itelia. Foram então, através do grande regenre
Mario Rossi, encaminhadas as fotos ao Centro Rossiniano de Estudos, em Pesaro
(Italia) e, algum tempo depois, recebi cópia das correspondências trocadas enrre
Mario Rossi e a instituição, incluindo o parecer do Dr. Bruno Cagli, diretor do
referido Centro, que dizia tratar+e da Mess¿ diGlaria,cujo manuscrito autógïafo
estava desaparecido, existindo somente cópias das partes vocais e instrumentais
elaboradas em diversas épocas. Afirmava tratar'te de um manuscrito importante e
de grandevalor, sugerindo a possibilidade da remessa do manuscrito para estudos
e avaliação final. Aventou,se a hipótese de tratarae do autógrafo desaparecido e,
nas entrelinhas, dizia a Mario Rossi que o proprietário devia saber que possuía
um grande "pezzo" rou seja, um objeto de grandevalor. Falava, ainda, que a obra

1 BORBA, Tomás & GRAçA, Fernando Lopes. Dlcionário de m¡isica. Lisboa: Cosmos, 1956-1958.2v.
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estava conhecendo um "Íissorgimento", estando programadas várias apresentações
em concerto.

De fato, o manuscrito que possuo é de suma importância histórica para a
música ocidental, por tratar-se de um provável autógrafo rossiniano. Tènho plena
consciência que esse documento não pode pertencer a uma cole$o pessoal, porém
até o momento as pessoas que se interessaram por ele somente o fizeram no sentido
de tirar algum proveito financeiro ou pessoal. O ideal seria que o próprio Cenrro
Rossiniano de Btudos o adquirisse, pois, aí sim, estaria no lugar ao qual realmente
deveria pertencer.

Ao adquirir esse acervo, salvei cópias únicas e manuscritos importantes
de um destino catasfrófico. Hoje esse acervo está incorporado ao da Orquestra
LiraSanjoanensee considero essa a melhoratiilde que tomei emrela$o ao mesmo,
pois ali ceftamente estará preservado. Assim, quando o acervo da Lira Sanjoanense
tiver a possibilidade de ser catalogado a partir de critérios mais modernos, haverá
farto material para a pesquisa e a divulgação.

s. MUSICÓLOGOS EM SÃO JOÃO DELRET
Na Quinta-feira Santa de 1963 eu ajudava na Orquestra Ribeiro Bastos

comovioloncelista e também no conrrole do arquivo, disrribuindo e recolhendo
as músicas a serem tocadas. Na Missa do Crisma, pela manhã, durante a homilia,
compareceram na tribuna do coro e se apresentaram ao maestro EmÍlioViegas a
maestrina Cleofe Person de Mattos e o ProfessorAdhemarNóbrega. taziam um
cartão de apresentação e, ao término da solenidade, eles puderam melhor expor o
que queriam. Cleofe estava no auge de suas pesquisas sobre o PadreJosé Maurício
Nunes Garcia e, baseada na informação contida na edição da Missa deRequiem de
1816 em redução a vozes e órgão por Alberto Nepomuceno, solicitava permissão
para pesquisar as obras do padre-mesrre no acervo da Orquestra Ribeiro Bastos.

O maestro EmilioViegas, que era chamado por todos os músicos de "Seo
Milico", não tinha pleno conhecimento do arquivo musical e só tinha mesmo
contato com aquilo que era executado nas solenidades são,joanenses, logo
afirmando não ter certeza de haver tais obras no acervo, porém chamou-me,
apresentando Cleofe eAdhemar e dizendor "OViegas aqui, meu primo, conhece
o arquivo melhor do que eu e a senhora pode ver com ele". Eu, como era muito
curioso e já havia manuseado muitas obras naquele arquivo, logo me adiantei e
informei que havia várias obras do padre carioca e o material era muito bem
conservado. E logo marcamos um encontro na sede da orquesrra para que eu lhe
mostrasse o que ali havia. A partir de então, fui um constante colaborador de
Cleofe em suas pesquisas sobre o PadreJosé Maurício e mantivemos uma grande
amizade até o fim davida dessa grande musicóloga, a quem o Brasil muito deve
pelo resgate da obra mauriciana, em suas pesquisas, textos, edições e,
principalmente, na revitalização de suas obras.

Cleofe retornou inúmeras vezes a Sab Joao del-Rei e eu sempre a ajudava.
Notou que eu já demonstrava um gosto peia pesquisa e que começava a elaborar
paftiruras de obras dos compositores mineiros, incentivando-me e orientando-
me na metodologia de montagem de partiruras, e explicando, ainda, os critérios
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que a musicologia exigia para esse tipo de trabalho. Para ela elaborei as partituras
do Atleluia a 5 vo¡aæ þarasd.bado d'AlIBLu¡a,2 o coro Domine,Turniltilma pedes?3

e um Credo em Si bemoL.a O Alleluia era do meu acervo pessoal e em cópia de
Bento das Mercês . O Domine,Tumihi era do acervo da Orquestra Lira Sanjoanense
e o Credo do acervo da Ribeiro Bastos.

Cleofe incentivou-meafazer levantamentos de arquivos, a localizar dados
históricos de liwos manuscritos, instruindùme como copiá-los ipsis li*ens e depois
transcrevê-los, atualizando a grafia e eliminando abreviafttras para a melhor
compreensão do rc)fto. Durante muitos anos, mesmo após a publicago do Cøtálago
temótico dns obras do padreloséMaurício Nønes Gørciø,s nos correspondemos e nos
falamos a respeito de trabalhos musicais. Cleofe fez com que eu pafticipante em
diversos eventos lþdos à pesquisa e levou a Sao João del-Rei várias personalidades
para conhecer o ambiente musical, no qual elafezmuitas amizades, destacandoae
o maestro Pedro de Souza, o maestro Emílio e, especialmente, o talentoso
compositor Geraldo Barbosa de Souza, também excelente instrumentista,
arranjador e orquestrador.

Esse convívio com Cleofe, aliado à amizade com Geraldo Barbosa de
Souza, motivou-me não só a restaurar obras que jaziam no esquecimento,
retornando-as ao repertório usual da Lira Sanjoanense, como a recopiar o material
em uso, constiilído em sua maioria por cópias antigas e autógrafas.

A preocupação em preservar os manuscritos levou-me a ser um copista
incessante de música e, a cada cópia, fui adquirindo agilidade e rapidez, procurando
fazer cópias bem legíveis, ainda utilizando penas de aço e tinta. Não existia na
época a fotocópia, que mais tarde iria revolucionar a duplicação de partes. O
mabalho mais desgastante era fazer as cópias vocais, devido à quantidade a ser
copiada para cada naipe do coro.

Sendo uma cidade de interioE São João del-Rei tinha e ainda tem a
deficiência de não ter um comércio especializado em música e acessórios. Assim,
eu dependia de pessoas amigas para adquirir em Belo Horizonte ou no Rio de
Janeiro o papel pautado com número variado de pentagramas, especialmente os
destinados à montagem de partituras. Isso também motivou-me a pautar o papel
nas dimensões que necessitava, usando o sistema de mimeógrafo a dnta e
elabora$odospenagramasno stfficil.Pude, assim, montarváriaspartituras, dando
prioridade às obras da Novena de Nossa Senhora da Boa Morte, hoje todas
disponíveis em cópias novas. Depois consegui, também influenciado por Cleofe,
copiar em papel vegetal pentâgramado as cópias das partes vocais e das cordas,
para facilitar a duplicação em papel heliográfico.

O apoio e a influência de Cleofe junto ao Conselho Federal de Cultura
possibilitaram uma primeira ajuda financeira para algumas reformas nas sedes das

2 MATTOS, Cleofe Person de. Catálogo temático das obras do padre José Maurício Nunes Garcra. Rio de
Janeiro: Ministério da Educaçao e Cultura, 1970. n.201 , p.298.

3 MATTOS, Cleofe Person de. Op. cit. n.198, p.295.
4 O manuscrito desse Credo pertencente ao arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos indica como autor José

Maurício Nunes Garcia, mas Cleofe Person de Mattos náo o considerou uma composição do padre-mestre,
deixando-a de incluir em seu catálogo, mesmo entre as obras de autoria duvidosa.

5 MATTOS, Cleofe Person de. Op. cit.413p.
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entidades musicais e para a preservação e restauração de obras musicais dos seus
acervos. Muitos manuscritos estavam impossibilitados de serem manuseados,
devido à fragilidade do papel, por seu alto índice de acidez, infestação de fungos e
térmitas, mas também pela umidade à qual muitos documentos estivemm expostos.
Graças à restauração física, ainda que hoje o sistema empregado não seja mais
recomendado, obras tidas como irrecuperáveis puderam ser manuseadas e re-
copiadas, estando esses manuscritos ainda preservados, gïaças a esse tipo de
intervencão.

Depois de Cleofe, muitos foram os maestros, musicólogos e pesquisadores
que foram a São João del-Rei e com os quais procurei colaborar em suas visitas
aos acervos musicais da cidade. Assim, posso destacar alguns nomes que para
mim foram importantes, pois pude assimilar alguns conhecimentos, ainda que de
modo bem prático, como o Pe. Jaime Diniz Cavalcante, com quem também privei
de uma grande amizade. Dele, eu e Geraldo Barbosa de Souza tivemos algumas
aulas sobre música antiga e tomamos contato com alguns critérios musicológicos.
Foi através dele que se divuþu oMempntobaianode Damião Barbosa deAraújo,6
cuja cópia existia na Lira Sanjoanense. Jaime Diniz também incentivou.me a
conhecer a pesquisa e a metodologia da consulta de documentos manuscritos,
ensinando-me a leitura e interpretação das abreviaturas tão abundantes em
manuscritos dos séculos XVIII e XX.

Vários pesquisadores como Mercedes Reis Pequeno, Luiz Elmerich,
George OlivierToni e seus alunos da Escola de Comunicações e Artes da USP,
Antônio Alexandre Bispo (antes de ir se especializar na Alemanha) vieram a São
João del-Rei nas décadas de 60 e 70. Posteriormente, outros como Heitor Combat,
Concei$o Rezende, Régis Duprat e Maria Augusa Callado dveram a oporn-rnidade
de consultarvárias obras musicais no acervo da Lira Sanjoanense.

Outros pesquisadores tiveram maior evidência, salientandese o maestro
e compositor Ernani Aguiar, que estabeleceu com o meio musical da cidade de
Sao Joao del-Rei um grande vínculo de amizade e de apoio, pois sempre reaiizou
doações de instrumentos e acessórios, divulgando, através de restaurações em
rrabalhos conjuntos comigo, várias obras musicais de autores antes esquecidos.
Mais recentemente, Paulo Castagna também estabeleceu contato com a Lira
Sanjoanense, do qual originou.se a gravação em CD dos ?és grandæ duetos
concertarrtes de Gabriel Fernandes daTrindade,T cujo manuscrito é propriedade
da Lira Sanjoanense. Pude atixiliar e prestar informaçöes sobrevários aspectos a
todos os que me procuraram para informações sobre a música em SãoJoão del-
Rei ou para a realização de pesquisas musicais e históricas, sendo bastante extensa
a relação de seus nomes.

6 ARAUJO, Damião Barbosa. Memento baiano para côro e orquestra: estudo introdutório, restauraçáo e
revisáo de Jaime C. Diniz. Esfudos Ba¡anos, Salvador, Universidade Federal da Bahia, n.2. 1970. 30, 23p.

7 TRINDADE, Gabriel Fernandes da. Duetos concertantesi restauraçáo Paulo Castagna e Anderson Rocha;
violinos Maria Ester Brandáo e Koiti Watanabe; texto Paulo Castagna; english version Martha Herr. São Paulo:

cD 11100'7. Gf. também: OASTAGNA, Paulo. Gabriel Fernandes daTrindade: os Duetos
ll ENcoNTRo DE MuslcoLoon ntsrÓRlcR, Juiz de Fora, centro cutturat pró-Música, jut.
Juiz de Fora: Centro Cultural Pró-Música, Petrobrás, Universidade de Juiz de Fora, [19Éi7].

Paulus, 1995,

1996. [Anals]
Concertantes.
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6. O CICLO DO OURO
Com o passar dos anos, minhas atribuições na Lira Sanjoanense foram se

avolumando e, porvárias mandatos, exerci cargos na diretoria, como tesoureiro,
secretário e, por imposição do maestro Pedro de Souza, a responsabilidade de
cuidar do panimônio da entidade, especialmente do arquivo musical, tarefa que
exerço até o presente. Sinto que, mesmo com esses longos anos de atividade,
muito pouco pude fazer, por faltarem-me recursos financeiros e, sobretudo, o
conhecimento para que pudesse realmente organizar e catalogar o imenso arquivo
da LiraSanjoanense.

Em1974 houve o interesse do Professor Elmer Cipriano Corrêa Barbosa,
cujas raízes também são são-joanenses (é meu primo pelo lado materno), o qual
elaborou um projeto intirulado O cícln do otno: o temþo e anusica dnbønoco cøtóLico,8

cujo resultado foi a publicação de um catálogo temático de obras de compositores
existentes em alguns arquivos mineiros. Na mesma época, o maestro Adhemar
Campos Filho, da Lira Ceciliana (Prados - MG), havia apresentado ao Ministério
da Educação e Culrura um projeto idêntico e, com a criação da FUNARIE, esta
julgou por bem unir os dois projetos, indicando Adhemar Campos Filho e duas
equipes para sua realização.

Al¿m do citado catálogo, foi feita e edição de partituras de música sacra
mineira dos séculos XVIII e XIX, através de cópias a mão em papel vegetal
pentra$amado, para impressão em papel heliográfico. Participei, comAdhemar,
na CAD (Comissão de Análise da Documentação), comissão que teve como
finalidade a pesquisa de campo nos acervos da Orquestra Lira Sanjoanense e da
Orquestra Ribeiro Bastos (Sao Joao del-Rei), da Lira Ceciliana (Prados), da
Orquestra Ramalho (Tiradentes), do Museu da Música de Mariana, e do Arquivo
do Pao de Santo Antônio (Diamantina), selecionando as obras para microfilmagem
e elaborando a ficha com todas as informações possíveis. Foi um mabalho pioneiro
e, como tal, com muitas falhas, pela falta de uma'sistematização científica. Os
resultados, porém, ainda hoje são válidos, pois o catálogo tem sido utilizado como
fonte de referência e consulta por muitos pesquisadores da música brasileira do
passado.

Apartir desse trabalho e pela constante comunicação com pesquisadores,
fui convidado a fazer palestras sobre a música em Minas Gerais, enfocando somente
os aspectos históricos e sempre baseado no que eu pesquisara em Sao Joao del-
Rei e na prática de lidar com vários arquivos de música e liwos manuscritos de
irmandades.

?. CÓPIAS E EDIçÕES
Anecessidade de renovar partes antigas por cópias novas é permanente,

pois quem está lidando sempre com manuscritos sente a responsabilidade de

e BARBOSA, Elmer Corrêa (org.). O ciclo do ouro: o tempo e a música do barroco católico; catálogo de um
arquivo de microfilmes; elementos para uma histór¡a da arte no Brasil; Pesquisa de Elmer C. Corrêa Barbosa;
assessoria no trabalho de campo Adhemar Campos Filho, Aluízio José Viegas; Catalogaçáo das músicas do
séc. )C/lll Cleofe Person de Mattos. Rio de Janeiro: PUC, FUNARTE, XEROX, '1978 [na capa: 1979]. vi,454p.
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preservar documentos desgastados e autógrafos como um meio de conservá-los
para a posteridade. Como isso é constante na Orquestra Lira Sanjoanense,
estabeleci um critério: aofazer a cópia integral de uma obra e montar sua partitura,
duplico tudo em fotocópias e preservo as cópias em envelope ou pasta, evitando
seu desgaste e permitindo ter sempre à disposição uma boa fonte para novas cópias.

Um exemplo desse tipo de rrabalho está na renovação de todo o material
das obras musicais que se utilizam nas solenidades do tânsito e fusunção de
Nossa Senhora em SaoJoão del-Rei e que são abrilhantadas pela Lira Sanjoanense
desde L776, o qual foi recopiado por mim e por Geraldo Barbosa de Souza. fu
partes vocais foram organizadas em pastas de envelopes plásticos transparentes, o
que garante sua melhor preservação. fu partes instrumentais foram duplicadas
em fotocópias e encadernadas, também para melhor presewação. De todas essas
obras, foram elaboradas païtituras, corrigindose erïos, revisandose o texto latino
e uniformizandose a dinâmica, com a finalidade de obter+e um melhor material
para os executantes, o que sem dúvida se reflete na melhoria da prática musical
do conjunto.

Em 1976 comemorou-se com muitos eventos artísticos e religiosos o
bicentenário da Orquestra Lira Sanjoanense. Importantes artistas do cenário
musical brasileiro participaram em concertos e recitais, como o Quarteto
Guanabara, o Conjunto Ludwig, a orquesrra de Câmara e Coral de Sao Paulo, o
Coral Municipal de Penópolis, a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro,
os pianistasAntônio Guedes Barbosa, Caio Pagano, Tälitha CardosoVale, Isabel
Mourão e André Luiz Dias Pires, a cantora Adalgisa Rosa, a Lira Ceciliana de
Prados e a Sociedade de Concertos Sinfônicos de Sao João del-Rei. A Lira
Sanjoanense promoveu as cerimônias religiosas das Matinas de Santa Cecília e
uma missa solene em22 de novembro, com programa exclusivamente constituído
de obras de autores sãojoanenses. Foram ainda realizadas conferências e paiestras
sobre música, enfocando a música sacra que se faz em São João del-Rei, tendo
sido pubiicados vários rabalhos. Foi realizada uma exposição no Museu Regional
de Sao Joao del-Rei com obras de arte de importanres autores do período colonial
e a exposição de manuscritos musicais do arquivo da Lira Sanjoanense. A ECT
(Empresa Brasileira de Correios e Tèlégrafos) participou com um carimbo postal
comemorativo, usado durante um certo período na agência de SaoJoao del.Rei,
despertando o interesse do mundo filatélico.

Gracas a essas comemorações, despertou-se também o interesse da
comunidade musicológica brasileira, incrementando-se a pesquisa, a restauração
de obras para apresentações em concertos e o estudo histórico do movimento
musical brasileiro de modo mais sistemático. Os compositores mineiros dos séculos
XVIiI e XIX passaram a ser tema de dissertações de mesrrado e teses de doutorado.
Jovens que ingressaram nos cursos acadêmicos de Música foram levados a se
interessar pela pesquisa como meio de ampliar os estudos e muitos têm se envolvido
com a música sacra brasileira.

Posteriormente, em 1977 e 1978, o maesrro Adhemar Campos Filho
celebrou com a FUNARTE, por inrermedio da Lira Ceciliana (prados), um projeto
para edição de partiruras em papelvegetal pentagramado, de música sacra mineira
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dos séculos )nruI e XIX, do qual participei, juntamente com Geraldo Barbosa de
Souza e o próprio Adhemar. Os critérios do trabalho não obedeceram ao rigor
científico, tendo sido os mesmos que anteriormente foram estabelecidos pela
direçao da FUNARIE. O mabalho sofreuvárias críticas, porém seus críticos nada
tinham feito até aquela época e nada fizerem depois. O trabalho realizado, contudo,
foi positivo, no sentido de despertar mais interesse pelo passado musicalbrasileiro.
Dele resultou a edição de um catálogo de música sacra mineira, por José Maria
Neves, também impresso pela FUNARTE, do qual participei fornecendo todos
os dados históricos sobre os autores e sobre o material que originou as partituras,
embora não tenha recebido por essa pesquisa o devido crédito, pois o autor os
usou como se tivesse realizado todo o trabalho.e

Muitas têm sido as obras que jaziam no esquecimento e que retornaram
âo repeftório usual da orquestra após a elaboração da partitura e das partes
individuais. O que também nos obriga a esse tipo de trabalho é o fato de o número
de componentes das orquestras sacras de SaoJoao del-Rei ter aumentado de modo
considerável, tendo passado cada uma delas a contar com cerca de 80
componentes.

8. O ARQUIVO DA ORQUESTRA LIRA SANJOA}TENSE
Com a criacão da Fundação Roberto Marinho e, pela influência de um

de seus diretores, Dr. José Carlos Barbosa de Oliveira (filho do grande pesquisador
Dr. Tärquínio de Oliveira), houve um apoio mais objetivo às atividades musicais
de Sao Joao del-Rei. Graças a esse apoio, a Lira Sanjoanense teve sua sede ampliada
e totalmente restaurada, sob o patrocínio da Fundação Roberto Marinho, da
Xerox do Brasil e do Banco do Brasil, criandese um espaço próprio para o acervo
musical, agora liwe de infiltrações.

Conseguimos, então, adquirir alguns armários e estantes de aço para
melhor acondicionamento de parte do acervo, apesar de ainda não ser a solução
ideal nem a mais recomendável. Foram adquiridas pastas plásticas (tipo polionda)
para acondicionar obras restauradas e encadernadas.

Com o imprescindível apoio do maesrro Pedro de Souza, do qualguardo
grata recordação pelos longos anos de convívio e mútua confiança, passei a montar
partituras, especialmente do repeftório usual no qual ainda usavam*e manuscritos
de seus próprios autores. Após a montagem das partituras, exrraía as partes
individuais de canto e instrumentos. Com isso, houve a preservação dos
manuscritos autógrafos. Mas isso ttrdo tem sido um trabalho estritamente artesanal,
lento e dedicado, para o qual eu contava com a colaboração de Geraldo Barbosa
de Souza, que revisava as partiruras e corrigia erros harmônicos.

De obras que jaziam esquecidas no arquivo, muitas foram recuperadas e
passaram a integrar novamente o repertório usual. Täis obras causavam admiração,
pois eram totalmente desconhecidas dos integrantes da orquestra, mesmo dos
maisvelhos.

9 NEVES, José Maria (org.). Mrisica sacra mineira: catálogo de obras. Rio de Janeiro: Funarte, 1997. 140p.
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Paralelamente a esse nabalho musical, sempre que possível e havendo
disponibilidade de tempo, eu realizava pesquisas nos liwos manuscritos das
irmandades e mesmo da Câmara Municipal. Como sempre mantive um bom
relacionamento com o pároco e com as mesas administrativas das irmandades e
ainda por ser na época servidor público municipal, tive o privilégio de poder levar
liwos emprestados para, à noite, pesquisar em minha casa e franscrever dados
históricos. Isso ampliou em muito as informações históricas disponíveis sobre
Sao Joao del-Rei, fazendo com que nomes de músicos, compositores e atividades
ainda desconhecidas fossem reveladas, embora ainda haja muito por ser feito.

Tèntei, várias vezes, começar a catalogação do arquivo da Orquesrra Lira
Sanjoanense, mas a falta de conhecimento e de metodologia científica em
tratamento de arquivos sempre me impediu de levar adiante esse propósito. Além
disso, o acúmulo de tarefas e responsabilidades com as atividades da instituição,
que nesse caso se mostravam mais importantes, absorviam-me quase todo o tempo
restânte.

Para melhor conservação das obras que restaurava, aprendi um sistema
simples de encadernar as partes instrumentais evocais, protegendo com capa em
cartolina e/ou papel pardo e colocando um ródo para identificação da obra.
Isso era feito à noite, e a cada dia eu fazia um pouco.

Visando a seleção do material que deveria receber novas cópias, eu e
Geraldo Barbosa de Souza organizamos uma estratégia peculiar, aos domingos,
um pequeno grupo composto de doisviolino, violoncelo, flauta, clarineta, e quatro
cantores (SATB) reunia+e na sede da Lira Sanjoanense e, usando as partes antigas,
fazíamos a leitura de aþmas obras, para então selecionar as que melhor soassem.
A partir disso, montávamos a partitura e extraíamos novas partes. Isso também
aguçou, nesse grupo, uma maneira de identificar até mesmo a autoria e a época da
composição, quando se tratava de autor anônimo. O grupo não chegou a
estabelecer a autoria de tais obras, mas apenas levantou algumas hipóteses.

9. PARA FORA DE SAO JOAO DELREI
Quando rrabalhei no projeto O ciclo do ouro: o temþo e amtßica dobarroco

catóLico,juntamente com Adhemar Campos Filho, em 1976, conheci e convivi,
durante os trabalhos no Museu da Música de Mariana, com a Professora Maria
da Conceição de Rezende, que ficava admirada comoAdhemar e eu rabalhávamos
e conversávamos sobre a música sacra de Minas Gerais. Após a conclusão dessa
pesquisa, ela contatoú-me por telefone, convidando-me a ser debatedor em um
rabalho sobre a música mineira no século XIX que ela iria apresentar no iII
Seminário sobre a Cultura Mineira, promovido pelo Conselho Btadual de Cultura
em novembro de 1980. Tentei recusar o convite, pois não me julgava competente
para essa participação, mas devido à sua insistência, à sua afirmação de que eu
teria o prazo de seis meses para ler o trabalho que ela estava redigindo e à
informação de que eu seria apenas um dos debatedores, aceitei e aguardei o envio
do texto, o que acabou não acontecendo.

Faltando somente duas semanas para o evento, Conceição Resende, em
novo telefonema, agora inverteu os papéis: queria que eu fosse o expositor e ela a
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debatedora, alegando vários problemas de ordem pessoal, como a doença e mor.
te de sua mãe, que a levaram a não conseguir redigir a tempo o seu tabalho. É
claro que eu não poderia concordar, pois se ela tivera mais de dois anos para se
preparar e não conseguira escrever o texto, como.eu, sem nenhuma experiência
de falar em público e, principalmente, sem os esrudos necessários, poderia me
aventurar a ser um expositor nesse tipo de eventol No mesmo dia, recebi novos
telefonemas, agora de membros do Conselho Estadual de Cultura, solicitando
que eu apresentasse um trabalho sobre a música mineira no século XIX, pois se
eu não aceitasse o convite, teriam que cancelar o Seminário. Aleguei novamente a
exigüidade de tempo - menos de quinze dias - para pesquisar e redigir um texto
tão comploco. No diaseguinte, estavamemSãoJoão del-Reimembros do Conselho,
que me obrigaram a aceitar o convite e afirmaram ter consultado diversas outras
pessoas, todas unânimes em indicar-me para expor um uabalho no Seminário.

Procurei o amigo Adhemar Campos Filho, em Prados, e pedi seu arxílio
para que pudesse me sair razoavelmente daquela empreitada. Ele tranqüilizou-me
e, juntos, elaboramos uma estratégia para a realização do trabalho. Eu estava
apavorado, pois nunca havia falado em público e porque mesmo a redacão de um
texto para tal finalidade implicava em uma linguagem acadêmica e científica que
eu não dominava. Depois disso, reli anotações e rememorei tudo o que já havia
lido e ouvido. No dia determinado,fizminha erçosição na Sala Humberto Mauro
do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Foram debatedores José Maria Nevesro
e Concei$o Rezende.ll Nas perguntas feitas pelos presentes, uma foi interessante:
a pessoa queria saber a minha idade. Ao responder que estava com 37 anos, a
pessoa afirmou: "então você passa o dia inteiro pesquisando, para deter tantas
informações que ainda não li nem ouvi!" Esse trabalho foi publicado nos anais do
III Seminário Sobre a Cultura Mineira, pelo Conselho Estadual de Cultura.12 A
paftir de então, recebi muitos convites para falar sobre a música em Sao João del-
Rei.

Em 1981, também por insistência, agora de Cleofe Person de Mattos,
AntônioAlexandre Bispo e Conceição Rezende, recebi o convite para participar,
como especialista, do I Simpósio Internacional de Música Sacra e Culrura
Brasileira, a ser realizado em São Paulo.r3 Fui pela curiosidade de conhecer as
personalidadæ que estariam presentes, entre elas o Professor Francisco Curt lange.

1o NEVES, José Maria (debatedoo. Cultura mineira - século XIX (música). lll Se¡¡t¡,¡ÁRlO SOBRE A CULTURA
MINEIRA - SECULO XlX, Belo Horizonte, 17 a21 nov. 1980. [Afas]. Belo Hor¡zonte: Conselho Estadual de
Cultura, 1982. p.45-52.

11 REZENDE, Maria [da] Conceiçáo [de] (debatedora). A música integrada no fenômeno social do século XlX.
lll SEMINARIO SOBRE A CULTURA MINEIRA - SECULO XlX, Belo Horizonte, 17 a21 nov. 1980. [Atas]. Belo
Horizonte: Conselho Estadual de Cultura, 1982. p.53-71.

12 VIEGAS, Aluísio José. A música mine¡ra do sécuto XlX. lll SEMINÁnIO SOgRe A CULTUBA M|NE|RA -
SÉCU]-O XlX, Belo Horizonte, 17 a21 nov.1980. lAtasj. Belo Horizonte: Conselho Estadual de Cultura, 1982.
p.194Í1. Reimpresso em: VIEGAS, Aluísio José. A música mineira do século XlX. ln: REZENDE, Maria [da]
Conceiçáo fdel. A mttsica na história de Minas colonial. Belo Horizonte: ltatiaia; Brasília: lnstituto Nacional do
Livro, 1989. p.675-692.

13 O lSimpósio lnternacional de MúsicaSacrae Cultura Brasileirafoi realizado de27 de setembro ag de
outubro de 1981 pe¡a Secretar¡a do Estado da Cultura de São Paulo e organizado pela Pontifícia Comissáo
de Música Sacra "Consociat¡o lnternationalis Musicee Sacræ" (Roma) e seu 'lnstitut ftir Hymnologische und
Musikethnologische-Studien" em Maria Laach (Alemanha). Näo foram impressos anais desse evento.
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Esta foi uma experiência gratificante: ouvir personalidades internacionais
(com nadução simultânea) e conhecer, por autoridades abalizadas, o pensamento
da lgreja sobre a música sacra, já que estaria presente um legado pontifício. É
natural que houvesse divergências nos debates, pois estavam reunidas as duas
correntes da música liturgica católica: a tradicional e a vanguarda pós-Concílio
Vaticano II. Ao final do Simpósio, integrando uma comissão intitulada "Prática
de música sacra nas igrejas na forma de coro e orquestra", foi redigido um texto
para ser encaminhado à Santa Sé, em Roma, com diversas reivindicações, como a
permissão.da celebração, nas grandes solenidades, de missa totalmente rezada em
latim, para se preservar o incomensurável tesouro mundial de música existente
em todos o paises católicos. Nessa opornrnidade, participei também como membro
fundador da Sociedade Brasileira de Musicologia, mesmo sem me considerar um
musicólogo. Na qualidade de "especialista", tive a oportunidade de conversar com
várias pessoas, muitas das quais queriam saber como SaoJoao del-Rei, conseguira
preservar sua música sacra. !ários desses participantes, após o Simpósio,
mantiveram correspondência comþ, solicitando informações e material musical.

Em 1982 fui solicitado a assessorar o Professor Francisco Curt Lange,
quando da aquisição, pelo Governo Brasileiro, arravés do então SPHAN (Serviço
do Patrimônio Histórico e ArtÍstico Nacional), do acervo de música brasileira
colecionado por ele arravés de suas pesquisas realizadas desde a década de 40.
Minha função, nessa assessoria, foi a de elaborar uma primeira listagem dos
manuscritos que o Brasil esava adquirindo, já que Curt Lange não tinha realizado
nenhuma caaloga$o. Até então, apenas aþmas das músicas de lobo de Mesquita,
Francisco Gomes da Rocha, Marcos Coelho Neto e Inácio Parreira Neves haviam
sido divulgadas, através de ediçõesr4 e concertos.

Minha maior curiosidade, nesse caso, foi esclarecer, com o próprio Curt
Lange, a razáo da escolha de meu nome para o trabalho, uma vez que eu era
apenas um músico e pesquisadoE sem nenhuma formação acadêmica, ou seja,
praticamente um autodidata.Em26 de outubro de 1982, em Ouro Preto, tive
então a opornrnidade de esclarecer essa dúvida: Curt Lange foi taxativo, alegando
que já havia lido o texto publicado no III Seminário Sobre a Culrura Mineira e
acompanhava, por informações de alguns de seus amigos, o que acontecia sobre
a música em Minas Gerais, afirmando, então: "você e o maesûo Pedro de Souza
são os únicos que sempre me defenderam contra todos os que me criticam, e
como eu queria conhecê-lo pessoalmente, esta foi uma oportunidade".

Os rrabalhos de listagem iniciaram-se em 28 de ourubro daquele ano,
com a chegada do acervo, acondicionado em 27 grandes pacotes, e estenderam*e
até o dia 14 de novembro. Nesses dias tive a oportunidade de conviver com Curt
Lange e ajudá-lo em suas pesquisas nos liwos manuscriros da Paróquia do Pilar e
em umaviagem a Glaura (discrito de Ouro Preto).

14 Cf.: LANGE, Francisco Cutl. Archivo de Música Ret¡g¡osa de la "Capitania Gera! das Minas Gerais" (Siglo
Xl/il|), Brasil; Hallazgo, Restauración y Prólogo, Francisco Curt Lange. Tomo l. Mendoza: Departamenio de
Musicología, Universidad Nac¡onal de Cuyo, 1951 . 102p.; MESQUITA, José Joaquim Emerico Lobo de.
Quatro Tnctus do Sábado Sanfo; coro misto, órgão e violoncelo obrigado; descobrimento e restauraçáo por
Francisco Curt Lange (1964); nota introdutória de Jaime C. Diniz. Recife, Coro Guararapes, 1979. vi 1Sp.
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Estabelecida por Curt Lange a metodologia a ser utilizada na elaboração
da listagem, tive, então, conhecimento do seu expressivo acervo. O material
continha obras separadas em pastas de cartolina, porém predominavam pacotes
maiores onde estavam misruradas obras sem identificação de autoria, originárias
de vários acervos e copiadas por vários copistas. À noite eu abria esses pacotes
mais confusos e tentava dar uma certa ordem aos papéis, conseguindo separar
muitas obras e identificando muitas delas.

Tive a surpresa de enconrrar material pertencente às duas orquesrras de
Sao Joao del-Rei, que ali encontravam*e indevidamente. Consegui identificar as
partes vocais da Míssø dn. Quarta{eira dz, Cinzas de Lobo de Mesquita,rs que era
tida pelo próprio Curt Lange como incomplea, pois só encontrarâ em Diamantina
as partes instrumentais.ló

É claro que a maior parte do acervo não tinha sido devidamente avaliada
por Curt Lange. Apenas uma pequena parcela mereceu sua atencão e havia sido
divulgada. Para agilizar o que eufazía,especialmente nos pacotes mais confusos, o
material que eu conseguia separar e identificar era envolvido em uma nova pasta
de papel branco, onde se anotava tudo o que poderia ajudar para uma futura
catalogação sistemática.

Tive a oportunidade de por em prática o conhecimento dos acervos são
joanenses para a identificação de muitas obras. Ao final de cada dia de trabalho,
entregavâ a Curt lange o resultado - listagens, dúvidas, afirmações - e rrocávamos
idéias sobre o que fora realizado. Tive, também, aþmas divergências quando o
inquiri sobre o material originário de SaoJoao del-Rei e de outras localidades que
ali se encontrava, quando discordei de algumas de suas anotações nas capas que
ele elaborara.

Aprendi muito com ele, como ele também muito aprendeu comigo. Âs
diversas pessoas que o procuravam na Casa do Pilar, ele fazia questão de me
apresentar sempre afirmandot "Se eu tivesse tido, desde o início de minhas
pesquisas, assessores como o Aluízio, eu teria feito muito mais pela música de
Minas Gerais".

Quando o Museu da Inconfidência contratou especialistas parâ a
catalogação do Acervo Curt Lange, várias vezes fui solicitado a ajudá-los. Depois
da realização desse rrabalho com Curt Lange, deparei-me com uma responsabili.
dade que nunca imaginei que teria: vários convites para participar de encontros,
simpósios, seminários, sempre instado a escrever sobre o que já havia pesquisado.

O interesse pela musicologia teve um incremento expressivo na década de
1990: a pedido do amigo maestro ErnaniAguiar,flzo levantamento da partirura
devárias obras que ele posteriormente apresentou em concerto, destacandosæ a
Miss¿ eCredn emDóMaior deJoaquim de Paula Souza, asMatinas doEsptntoSønro

15 MUSEU oR ltlCO¡¡rloÊNCA / OURO PRETO. Aceruo de manuscritos muslcais: Coleção Francisco Curt Lange:
compositores mineiros dos séculos XVlll e XIX / coordenação geral: Régis Duprat; coordenação técnica: Carios
Alberto Baltazar. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. v.1 , 1991 . n.121 , p.84. (Coleção pesquisa
Científica)

16 Cf.: BARBOSA, Elmer Corrêa (org.). Op. cit. p.139-140.
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easMatínns doNatal.deJoão de Deus de Castro Lobo, alxtaniødß&.M. \4rgrnts
de lobo de Mesquita evárias ourras obras de menor porte.

Com Ernani Aguiar e uma pequena equipe - Carlos Eduardo Fecher e
AlorAssis Milagre - realizamos pesquisas em Piranga, Mercês do Pomba e Rio
Pomba, as quais resultaram, na primeira cidade, em um volumoso nabalho
realizado na Sociedade Musical Santa Cecília, com a separação do material de
música sacra do material debanda de música, que estava totalmente misturado.

LO. CONSIDERAçÕES RNArS
Com mais de quarenta anos dedicados à música em São João del-Rei e de

modo especial na Orquestra Lira Sanjoanense, muito tentei fazer napreservação
dos acervos musicais da cidade. Infelizmente, pela falta de recursos financeiros e
de conhecimentos específicos de arquivologia, não consegui catalogar seu acervo.

Aproveitando a oportunidade, quando estão reunidos musicólogos, pev
quisadores e estudiosos do nosso passado sonoro, neste I Colóquio Brasileiro de
fuquivologia e Edição Musical, faço um pedido aos colegas: que o projeto que
tantobeneficiou o Museu daMúsica de Marianapossa tercontinuidade em outros
acervos e, de modo especial, no arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense.
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I ColOquio Brasileiro de Arquivologia
e Edição Musical
P er sþ e ctiu øs Meto doló 91 c a s

da ,\rquiuol,ogpa e da Ediçao Musical
no BrasiL

18 a 20 de iulho de 2003

coNCLUsÕ¡s E RECoMENDAçÕrs
Com o notável surgimento de iniciativas brasileiras lþdas à arquivologia

e à edição musical no início do século )Cü, destacando+e o tratamento de acervos
que ainda não haviam passado por esse processo, os levanamentos de informações
de grande extensão geográfica, a edição de séries musicais e mesmo a ampliação
das edições acadêmicas, como se observa nos trabalhos publicados nos Anais
deste I Colóquio Brasileiro de fuquivologia e Edição Musical, consrarouæe a
necessidade de uma ampla discussão, de forma a estimular o desenvolvimento de
novos projetos e de nova metodologia em tais disciplinas. Neste sentido, os
participantes do colóquio apresentam, nos trinta e três itens que se seguem, suas
conclusões e recomendacões.

1. O I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Ediçao Musical ratifica todas
as Conclusões do III Simpósio Latino-Americano de Musicologia (Curitiba,74
jan. 1999), também reiteradas nas Conclusões do IV Encontro de Musicologia
Histórica (|uiz de Fora, 23 jul. 2000), manifestando a contínua necessidade de
sua divulgação e aplicação. Reafirma.se também, para o caso brasileiro, que é
garantido aos pesquisadores o direito de acesso direto à informação contida nos
acervos públicos de qualquer espécie (musicais, documentais, bibliográficos,
sonoros, iconográficos, organológicos etc.), em consonância com os objetivos do
Conselho Internacional de Arquivos (9.11 jun. 1948), mas também de acordo
com a Declaração Uniuersal dos Direitos do Homern (10 dez. 1948) e com a
Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil.

2. É fundamental a criação de novos eventos cientÍficos na área de música,
além da manuten$.o e fortalecimento daqueles que já e:<istem. This eventos podem
ser nacionais, regionais e caracterizaremce como congressos, simpósios, colóquios,
encontros, seminários, ciclos, etc., atentando-se para o significado dessa tipologia.
Mas é importante que esses eventos sejam inte$ados entre si, visando a existência
de eventos nacionais amplos, mas também de eventos regionais e/ou ligados a
aspectos particulares da musicologia, como é o caso do Colóquio Brasileiro de
Arquivologia e Edição Musical.

g. É fundamental, além de uma atuali zaçáoe uma recepção metodológica
crÍtica, em relacão à musicologia internacional, um efetivo desenvolvimento
metodológico lþdo aos problemas arquivísticos e editoriais encontrados no Brasil,
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procurandese refledr sobre as questões já levantadas nesses campos em nabalhos
brasileiros e internacionais, mas também objetivando soluções direamente ligadas
â esses problemas, em lugar da utilização não-crítica de soluções criadas em
contextos diferentes do nosso.

4. É necessária uma abertura à interdisciplinaridade e à multidisciplinari-
dade em questões da arquivologia e da ediçao musical relativas ao resgate,
tratamento, cataloga$o e conceituação de acervos musicais, assim como em outros
campos do trabalho musicológico, estimulandese a interação com as áreas de
história, sociologia, antropologia, arquivologia, literatura, filologia, grafoscopia e
outras, ou mesmo a associação com profissionais dessas áreas. Assim, é
fundamental o fortalecimento e a ampliação do rabalho em grupo tanto na
arquivologia e edição musical, como em oufros setores da musicologia.

5. É fundamental incentivar o dialogo entre os diversos setores envolvidos
com a memória musical brasileira, objetivand@se o estabelecimento de padrões
éticos e responsáveis, no que se refere à consulta, tratamento e administração de
acervos musicais comunitários (institucionais públicos, eciesiásticos ou privados)
e mesmo individuais (coleções particulares).

6. A interação entre o acervo musical e o pesquisador é a base para a
disponibilização do itens desse acervo e, consequentemente, a difusão do
repertório, das informações e dos estudos sobre o mesmo. Essa base será tanto
mais sólida e segura, na medida em que forem utilizados critérios democráticos,
claros e rigorosos para tal interação.

?. É urgente o estímulo e a implementação de políticas de gestão dos
acervos musicais em uso corrente (e intermediário), para que não estejam, no
futuro, nas precárias condições em que vários acervos de valor permanente são
hoje enconrrados.

8. fu principais finalidades dos acervos musicais institucionais são a
preservacão, tratamento e disponibilização do material ao consulente. Nesse
sentido, é fundamental a conscientização e o preparo de arquivistas e bibliotecários
para essas nês atividades, prioritárias em relação a quaisquer outras desenvolvidas
por tais instituições.

9. É necessário, junto às instituições públicas, eclesiásticas ou privadas, o
desenvolvimento de uma nova mentalidade no que se refere à posse, preservação
e disponibilização de bens culrurais ligados à música. Alem disso, é importante
atentar para as particularidades do parrimônio culrural brasileiro (e os seus
desdobramentos materiais ou imateriais) relativos à arquivologia musical.

10. É importante que, através de discussões tecnicamente fundamentadas,
sejam claramente estabeiecidas as bases legais vigentes sobre os acervos de bens
culturais ligados à música, tanto no que se refere à propriedade dos bens em si,
como à propriedade intelecrual dos eventuais produtos resultantes de sua pesquisa
e/ou difusão.

11. Recomendace a observação do pnncípio deræþeito aosfurdos arquivßticos
e desaconselha*e a prática do colccionismo. Nesse sentido, é fundamental que as
coleções musicais privadas já existentes sejam alvo de discussões mais amplas,
visando sua furura integração a acervos maiores, especialmente de caráterpúblico.
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12. É imprescindível uma política de conscientização dos colecionadores,
para que suas coleções não sejam maadas como fontes de especulação econômica
ou de poder intelectual, vetadas à maioria dos pesquisadores e passíveis de
transferência para outras pessoas com intenções semelhantes, mas que possam
ser institucionalizadas ou recolhidas em instituições que visem seu tratamento,
catalogação e disponibilizaçao, a partir de critérios técnicos e democráticos.

13. É fundamental que as entidades eclesiásticas (dioceses, seminários e
congregac,ões religiosas) invistam na informa$o aos seminaristas e anrais sacerdotes
sobre a importância da custódia, preservacão e disponibilização à pesquisa do
patrimônio arquivístico-musical, de acordo com a Carta Circular "A Formação
dos Futuros Presbíteros e os Bens Culturais da Igreja" (15 out.1992), publicada
pela Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da lgreja.

14. No que se refere aos acervos musicais religiosos, é fundamental a
criação de momentos de debate profícuo entre a CNBB (Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil) e os seus regionais, as ordens primeiras, ordens terceiras,
fraternidades, congregacões, irmandades e demais instituições de caráter religioso
com a comunidade acadêmica interessada na apresenação de projetos específicos
lþdos à arquivologia musical, ediçao musical e ourras disciplinas do âmbito da
musicologia.

15. É necessária uma abertura à inter-institucionalidade na locação
(temporal ou definitiva) de acervos de música em situação crítica, frisando-se a
necessidade da pesquisa histórica relativa à gênese de cada acervo. Nesse sentido,
é importante que os acervos musicais sejam reconhecidos não apenas pelos itens
que conservam, mas também pela história a eles relacionada.

L6, E importante considerar os acervos musicais em sua totalidade,
incluindo, nas iniciativas de traamento, câtalogago e disponibilfuØo,todas fontes
documenais existentes, sejam elas manuscritas, impressas, bibliograficas, virtuais,
sonoras, iconográficas, organológicas, etc

1?. É importante a consideração minuciosa das decisões a serem tomadas
no inicio do natamento de acervos musicais, pela dificuldade ou até mesmo
impossibilidade de se desfazer e corrigir os eventuais erros cometidos.

18. É necessária uma ampliação da tipologia das fontes ê¡ corìsêeü€n
temente, da metodologia de uabalho com as mesmas, nos processos de taamento
de acervos musicais, de maneira a incluir, além de impressos e manuscritos
musicais, registros fonográficos, iconográficos evirtuais, assim como documentos
indiretamente relacionados à música, como os documentos administrativos de
corporações musicais, anúncios e programas de concertos, fotografias,
correspondência e outros.

19. A confusão entre comþosi@o ema:mtscrito (ou seja, entre a obra musical
e sua fonte documental), observada em várias edições e carálogos brasileiros de
manuscritos musicais até agora publicados, torna necessário definir com maior
precisão a terminologia utilizada, mas também descrever e citar com precisão as
fontes consultadas e as obras repertoriadas. Nesse sentido, é fundamental o
reconhecimento dos manuscritos musicais enquanto daanrnsntoshßtfficos,em lugar
de fontes informais de repertório musical.
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20. E importante que os instrumentos de busca de acervos musicais
eliplicitem os critérios metodológicos que nortearam o arranjo físico, o tratamento
e a descrição de seus itens, bem como as arribuições de locais, datas ou autoria,
evitandose as ações arbitrárias ou sem fundamentação científica.

21. É fundamental que os insrrumentos de busca de acervos musicais e
mesmo as edições musicais e><plicitem o tipo de unidade musical ou o conceito de
obrautilizado para sua individualização. A utilização apenas da transcrição dos
títulos ou frontispícios dos manuscritos como título das obras nem sempre é
suficiente e/ou adequada. Nesse sentido, é interessante discutir novos critérios
de individualização, como os conceitos de unidade cuimonial, unidø.defuncional.,
seção eunidadn.mwicalþermutdueL para os casos ligados à música religiosa.

22, E necessário o desenvolvimento de esrudos lirurgicos que possam
subsidiar a catalogação e a ediçao de música religiosa. Mas como a individualização
da obra musical religiosa e a caracterizaçáo de sua função cerimonial nem sempre
estão especificadas nas fontes musicais, é necessário, para isso, utilizar liwos
liturgicos ou cerimoniais referentes âo período e ao rito para o qual a obra foi
destinada. Tälprocedimento éfundamentai tanto na cataloga$o quanto na edição
criteriosa da obra, pois a utilização de liwos lirurgicos de ritos diferentes daquele
ao qual a obra está relacionada, muitas vezes gera caracterizações incorretas das
funções cerimoniais, aplicações impróprias dos textos cantados ou mesmo a
apresentação incorreta da própria composição.

23. Uma das questões problemáticas na catalogação, estudo e edição da
música brasileira, especialmente dos séculos XVIII e XIX, é a autoria das
composições. Trabalhos brasileiros, até agora publicados, incluem muitas
atribuições de autoria sem fundamentação científica ou cujos critérios de atribuiSo
não estão especificados. É necessário, para o desenvolvimento da pesquisa
musicológica, no Brasil, a revisão das atribuições já realizadas e um cuidado
permanente para se evitar anibuições sem uma clara fundamentação documental
e musicológica.

U. O debate dos critérios editoriais é tão importante quanto as discussões
arquivísticas, sendo fundamental o desenvolvimento de uma metodologia nessa
disciplina, ligada às particularidades dos acervos musicais brasileiros. Nesse sentido,
é importante considerar a tipologia das edições (crítica, diplomática, aberta,
facsimilaq prática, etc.), para a obtenção de resultados coerentes com os objetivos
editoriais.

25. As ediçoes musicais que atendam a propósitos musicológicos devem
sempre indicar, com abSoluta clareza, as fontes utilizadas, suas particularidades
(título ou frontispício, copista e/ou proprietário, local, data, partes disponíveis) e
sua localização atual (ou seja, o acervo no qual está preservada), atentandoae
para o estudo crítico da relação encre as mesmas. Täis edições também devem
explicitar as normas editoriais utilizadas nesse processo, evitando-se as decisões
sem fundamentação teórica ou documental.

26.Ê,importante considerar criticamente, no processo de ediçao musical,
além do contexto sóciohistórico da obra e do autor, também a conrribuição e o
contexto dos copistas. Por essa razão, é necessário desenvolver uma metodologia
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de esrudo da atividade dos copistas, para que sua conribuição seja tratada com o
mesmo rigor científico que a contribuição dos compositores.

27. É importante incentivar o dialogo permanente entre os pesquisadores
e os profissionais envolvidos no tratamento, catalogação e/ou administração de
acervos musicais, com a finalidade de estabelecer uma consciência crítica e uma
padronização tecnológica, metodológica e conceitual ligadas às particularidades
dos acervos musicais brasileiros.

25. Ê. importante estabelecer um dialogo entre a arquivologia e a
musicologia, atentando-se para as necessidades particulares de descrição musical,
tanto as de caráter musicológico quanto as de caráter funcional.

29.Ê, importante consolidar a terminologia arquivística em todos os
campos da musicologia, procurandose desenvolver mais adequadamente seus
conceitos, para se estabelecer uma terminologia arquivísticomusical precisa,
relevante e funcional.

30. É cadavez maior a necessidade de uma padronização dos elementos
descritivos, a qual deve passar por uma discussão coletiva em direção a uma matriz
metodológica pertinente e adequada ao caso brasileiro. Nesse sentido, é importante
iniciar a normalização de campos e conteúdos de instrumentos de busca como
guias, repertórios, inventários, catálogos, etc., visando a utilização da informática
e de programas de bancos de dados.

3L. Ê, necessária uma atualização continua dos suportes técnicos,
tecnológicos e metodológicos aplicados à arquivologia e à edição musical, bem
como uma constante reciclagem dos recursos humanos disponíveis.

32. Ê, necessária uma constante atuali zaçáo das ferramentas tecnológicas
de reprodução e difusao de imagens de manuscritos musicais (microfilme,
digitalizaçao, formatação de imagens edos arquivos disponibilizados, etc.),visando
a melhor adequação das relações entre durabilidade e custos de manutenção,
formato de arquivo e velocidade de transmissão.

T.Ê,importante a criação de uma rede interestadual de bases de dados,
visando o desenvolvimento de uma furura rede nacional de acervos musicais, que
será ferramenta inestimável para o intercâmbio de informações entre os mesmos,
permitindo arealiza$o de pesquisas e edþes fundamenadas em uma quantidade
maior de informações.

Mariana, 20 de julho de 2003

ALUIZIO JOSE VIEGAS (Orquesrra Lira Sanjoanense, Sao Joao del Rei. MG).
ANIDRÉ CARDOSO (Escola de Música da UFRJ, Rio deJaneiro. RJ)
ANIDRÉ GUERRA COTTA (Arquivo Curt l^ange,/ Biblioteca Central da UFMG,
Belo Horizonte - MG)
FERNANDO PEREIRA BINDER (Projeto Acervo da Música Brasileira, São
Paulo - SP)
FRANCISCO DEASSIS GONZAGA DASILVA (Museu da Música de Mariana
.MG)
JAIR MONGELLI JUNIOR (tuquivo da Cúria Menopolitana de Sao Paulo . SP)
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JOSÉ ARNALDO COÊLHO. DE AGUTAR LIMA (Universidade Federal de
Ouro Preto, Mariana - MG)
LUIZAI'iTONIO PINHEIRO MARilNS (Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte-MG)
MARCELO CAMPOS HAZAN (Escola de Música da Universidade federal do
Rio deJaneiro-RJ)
UÁnCtO MIRANDA PONTES (Uni-BH, Belo Horizonte - MG)
MARTAJOSE FERRO DE SOUSA (Museu da Música de Mariana. MG)
MARTATERESA GONC, ALVES PEREIRA (lr4useu da Música de Mariana - MG)
MAURÍCIO MÁRIO MONTEIRO (Radio Cultura, Sao Paulo - SP)
PAULO CASTAGNA (Instiruto de Artes da UNESR Sao Paulo - SP)
RICARDO BERNARDES (Americantiga, Sao Paulo . SP)
ROSANGETA PEREIRA DE TUGNY (Escola de Música da Universidade federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte.MG)
VANDALIMABELI-q,RD FREIRE (Escola deMúsica da Universidade federal
do Rio deJaneiro - RJ)
WADMIRA. CERQUEIRA (Museu da Música de Mariana. MG)

RAltrFrcAçÃo DAS CONCLUSÕES DO ril SrMpOilO
IATINOAMERICAI:{ O DE MUSICOLOGIA (CURITIBA,
FTINDAC, AO CUUTT.IRAL DE CURITIBA, 21. A 24 DE
JA¡{EIRO DE leee)
1. O desenvolvimento da musicologia e a difusao de seus resultados e

benefícios dependem da organização, catalogação e disponibilização de quaisquer
tipos de fontes primárias (manuscritos, impressos, regisrros sonoros, registros de
imagens, instmmentos, objetos etc.), pertencentes a acervos públicos, eclesiásticos
e privados, mas principalmente de políticas não restritivas de acesso a tais fontes,
incluindo a disponibilização de fac*Ímiles, independentemente dos esrudos já
realizados sobre os mesmos.

2. O pesquisador deve respeitar a integridade dos acervos, contribuir para
sua preservação evalorizar o acesso dos demais interessados, mesmo aos acervos
com os quais rabalha ou nabalhou, visando à democratização da pesquisa, à
pluralidade de abordagens dos objetos de estudo e à expansão das investigações
musicológicas.

¡. E fundamental uma postLrra ética e humanística dos pesquisadores em
relação aos acervos musicais, documentais, bibliográficos, sonoros, iconográficos,
organológicos etc., sejam eles públicos, eclesiásticos ou privados, procurando
também renibuir à comunidade que os conservou, pelo acesso que teve às fontes
primárias.

4.Egarantido aos pesquisadores o direito de acesso direto à informação
contida nos acervos públicos de qualquer espécie (musicais, documentais,
bibliograficos, sonoros, iconográficos, organológicos etc.), em consonância com
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os objetivos do Conselho Internacional de fuquivos (9,11 jun. 1948),r mas
também de acordo com a Decla:raçao lJniqtersaL dos Direitos d,a Homem (10 dez.
L948)z e com a legislação específica de cada país.

5. E garantido aos pesquisadores o direito de acesso direto à informação
contida nos acervos eclesiásticos de qualquer espécie (musicais, documentais,
bibliograficos, sonoros, iconográficos, organológicos etc.), de acordo com a

Epístola Encíclicà Pacem in Terris (11 abr. 1963) de João )CüI3 e com a Carta
Circular A f,m g,o postoral dos ørquívos eclcsiósacos (7 fev. L997), emitida pela Pontifícia
Comissão Para os Bens Culturais da lgreja.a

6. É necessária, para o desenvolvimento da musicologia e para a difusão
de seus resultados e benefícios, uma política de sensibilizaçáo dos proprietários
de acervos privados de qualquer espécie (musicais, documentais, bibliográficos,
sonoros, iconográficos, organológicos etc.) quanto à necessidade e à importância
de sua abertura aos pesquisadores e da divulgação de seu conteúdo em
apresentações, registros sonoros, publicações e mídia, devido ao seu significado
enquanto parte da história coletiva e ao seu caráter público de panimônio culru¡al.

7. É fundamental que as instituições públicas, eclesiásticas e privadas, que
têm como função a guarda e a preservação de acervos permanentes de qualquer
espécie (musicais, documentais, bibliográficos, sonoros, iconográficos,
organológicos etc.), correspondam às necessidades e às expectativas dos
pesquisadores e de toda a comunidade em relação à segurança, preservação e
acesso aos materiais depositados, do que dependem a credibilidade e a função
social de tais instituições.

g. É fundamental investir na formação da opinião pública, através da
conscientização e mobilização da comunidade em relação à importância de
preserva$o da memória musical, para que ela possa reclamar, junto às autoridades
constituídas, políticas eficazes em relação à criação, manutenção e continuidade
das instituições comprometidas com o patrimônio musical.

1 Esfafutos do Conselho lnternacional de Arquivos (9-11 jun. 1948), artigo 2 (Objetivos Gerais), inciso d:
'Facilitar a interpretaçáo e uso de documentos arquivísticos, tornando o seu conteúdo mais amplamente
conhecido e promovendo maior facilidade de acesso aos arquivos".

2 Declaração Universal dos Dlreifos do Homem (10 dez. 1948), artigo 19i "Todo indivíduo tem direito à
liberdade de opinião e de expressáo, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opinióes e o de
procuraf receber e diÍundif sem consideraçáo de fronte¡ras, informações e idéias por qualquer meio de
expressão". [destaque nosso]

g pRpR ¡OAO X(ll. Encíclica Pacem in lerrls ('l 1 abr. 1963): "Todo ser humano tem d¡re¡to [...] à liberdade na
busca da verdade [..] as exigências da moral e do bem comum sejam salvaguardadas. O ser humano tem,
igualmente, direito a uma informaçáo objetiva".

4 PONTIFICIA COMISSAO PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA. Carta Circular A îunçáo pasfora/ dos
arquivos eclesrãsficos (Vaticano, 2 fev. 1997), item 4.3 (Destinação universal do patrimônio arquivístico): "Os
arquivos, enquanto bens culturais, sáo oferecidos antes de mais ao usufruto da comunidade que os produziu,
mas com o passar do tempo assumem uma destinação universal, tornando-se patrimônio da humanidade
inteira. Com eteito, o material depositado não pode ser impedído àqueles que podem tirar proveito dele, a fim
de conhecer a história do povo cr¡stão, as suas vicissitudes religiosas, civis, culturais e sociais. / Os responsá-
veis devem fazer com que o usufruto dos arquivos eclesiástlcos possa ser faclrtado náo só aos interessados
que a ele têm direito, mas também ao mais amplo círculo de esludr'osos, sem preconceitos ideológicos e
religr'osos, como se dá na melhor tradição eclesiástica, salvaguardando as oportunas normas de tutela,
dadas pelo direito universal e pelas normas do Bispo diocesano. fals perspectivas de abertun deslnteressa-
da, de acolhimento benévolo e de seruiço competente devem ser tomadas em alta cons¡deração, a fim de que
a memória histórica da lgreja seja oferecida à coletividade inteira". [grifo nosso]
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9. É importante a criação de novos centros regionais de documentação,
pesquisa e informaSo musical, encarregados da preserva$o do patrimônio musical
latinoamericano de todos os períodos, conforme recomendações da&ctaGeneral
de Arlrcrdns y Proþosícionæ del I* Grupo Reglonal de Estudio delaMtuícolngía Historicø
en Amenca I¿tina (Lima, Peru, 6 a 11 de setembro de 1982) e sugestões do I
Simpósio I-atíno,*twriærn deMtnícolog¡a(Curitiba, Brasil, 2I.24 de janeiro de L997).

10. É fundamental que os manuscritos musicais, registros sonoros e
imagens de qualquer período, depositados em acervos públicos, eclesiásticos e
privados, sejam tratados como documentos permanentes,.pela sua unicidade e
pelo valor histórico que têm, referenciados com precisão e sujeitos à normatização
técnica e à legislação arquivística específica.

11. E importante a caracterizacão e a padronízação terminológica dos
elementos e materiais musicais com os quais se depara o pesquisador. Nesse sentido,
é importante também observar a distinção entre fundo arquivístico e coleção,
para que se possa determinar conscientemente os procedimentos mais adequados
a cada caso, de acordo com as normas arquivísticas internacionais e com as
necessidades e especificidades de cada acervo e de cada região.

12. É importante reconhecer as singularidades de cada acervo, para que
o tratamento da informação e a confecção de insfrumentos de tabalho, como
guias, catálogos, inventários etc., observe seus aspectos pafticulares, considerando,
porém, critérios e normas científicas, de maneira a não gerar sistemas casuísticos
de catalogação.

13. fu condições precárias de preservação e organização de grande parte
dos acervos de manuscritos musicais latino-americanos evidenciam a importância
de se incluir, na pesquisa musicológica, também o trabalho de natureza
documental, como a organizacão e a catalogação.

14. Ê, necessário discutir a utilização de formatos de intercâmbio de
informação entre os acervos (musicais, documentais, bibliográficos, sonoros,
iconográficos, organológicos etc.), tendo emvista a necessidade de compatibilizago
com os sistemas internacionais de informação e a necessidade de observância dos
critérios e possibilidades pertinentes à realidade latinoamericana.

Curitiba, 74 dejaneiro de i999

SIGNATÁRIOS DO III SLAM
ALBERTO DAI.JTAS FILHO (Universidade Federal do Maranhão, São Luís.

Brasil)
ÁfVnnO CARLINI (Faculdade Santa Marcelina, São paulo. Brasil)
ANDRÉ GUERRA corrA (Fundago cultural carlos Drummond deAndrade,

Itabira. Brasil)
AURELIO TELLO (Centro Nacional de Investigación, Documentación e

Información Musical - CENIDIM, México - DF)
ELISABETH SERAPHIM PROSSER (Escola de Música e Belas tutes do pR,

Curitiba- Brasil)
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FERNAI.IDO LE\7IS DE MAITOS (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre. Brasil)

LENITA NOGUEIRA (Centro de Documentação em Música de Campinas /
UNICAMP, Campinas - Brasil)

LEONARDO \TAISMAI.J (CONICET Cordoba / Universidad Complutense
de Madrid - Espanha)

LUCTANE CARDASSI (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre-Brasil)

MARTA ELISA PASQUALINI (Discoteca Oneyda Alvarenga, Sao Paulo - Brasil)
MIGUELANGEL BAQUEDAì.IO (Facultad de Bellas Artes de la Universidad

Nacional de La Plata-fugentina)
UirueU ESCUDERO (Oficina del Historiador, Havana- Cuba)
MÓNICA VERMES (Faculdade Mozarteum, São Paulo - Brasil)
PAULO CASTAGNA (Instiruto de Artes da Universidade Estadual Paulista,

UNESP, Sao Paulo - Brasil)
VANDA FREIRE (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Brasil)
VÍCfOn nONDÓN (Universidad de Chile, Santiago - Chile)
\TALDEMAR¿XÉL-nODÁN 0nstituto Nacional de Musicologia "Carlos Vega",

Buenos Aires - Argentina)
\øALTER GUIDO (Fundación CEDIAM / Universidad Central de Venezuela,

Caracas -Venezuela)
\øILLIAM SUMMERS (Dartmouth College, Hanover - USA)

SIGNATÁRIOS DO IV EMH
ANDRE GUERRA COTIA (Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade,

Itabira. MG)
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO (Universidade do Rio deJaneiro'RJ)
FABIO VIANNA PERES (Bacharel em música pela Universidade do Rio de Janeiro

-RJ)
GTAURA LUCAS (Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais,

Belo Horizonte-MG)
JAEISON BITRAI.{ TRINDADE (Instituto do Patrimônio Histórico eArtístico

Nacional, Sao Paulo - SP)
LUCAS ROBAITO (Bcola de Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador

.BA)
MARCELO CAMPOS HAZAN (Escola de Música da Universidade Federal do

Rio deJaneiro-RJ)
MARTA INÊS GUIMARÃES (Cebramusik, Paris - França)
MARÍLIALABOISSIÈRE (Es.ola deMrisica da Universidade Federal de Goiás,

Goiânia- GO)
PABLO SOTTIYO BTANCO (Bcola de Música da Universidade Federal da Bahia,

Salvador,BA)
PAULO CASTAGNA (Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, São

Paulo. SP)
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ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY (Escola de Música da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. MG)

ROSEMARA STAUB DE BARROS zAGo (Fundação Universidade do
Amazonas, Manaus-AM)

SÉnCtO DLAS (Escola de Música do Espírito Santo, Vitória. ES)

SIGNATÁRIOS DO I CBAEM
ALUÍZIO JOSÉ VIEGAS (Orquesüa Lira Sanjoanense, Sao Joao del Rei - MG).
Aì.JDRÉ CARDOSO (Escola de Música da UFRJ, Rio deJaneiro. RJ)
ANIDRE GUERRA COTTA (fuquivo Curt [¿nge,/ Biblioteca Cenral da UFMG,

Belo Horizonte.MG)
FERNANDO PEREIRA BINDER (Projeto Acervo da Música Brasileira, São

Paulo - SP)
FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA DA SILVA (Museu da Música de Mariana

-MG)
JAIR MONGELLI JUNIOR (tuquivo da Cúria Metropolitana de Sao Paulo. SP)
JOSÉ ARNALDO COÊLHO DE AGUTAR LIMA (Universidade Federal de ouro

Preto, Mariana-MG)
LUIZAI'JTONIO PINHEIRO MARilNS (Universidade Federal de Minas Gerais,

Belo Horizonte-MG)
MARCELO CAMPOS HAZAN (Escola de Música da Universidade êderal do

Rio deJaneiro - RJ)
UÁnCtO MIRANDA PONTES (Uni-BH, Belo Horizonte - MG)
MARTAJOSÉ FERRO DE SOUSA (Museu da Música de Mariana. MG)
\4ARIATERESA GONC, ALVES PEREIRA (Museu da Música de Mariana - MG)
MAURÍCIO MÁRIO MONTEIRO (Radio Culrura, Sao PauIo-SP)
PAULO CASTAGNA (Instituto de futes da uNESp, sao paulo . sp)
RICARDO BERNARDES (Américanriga, Sao paulo . S p)
ROSÂNGEIA PEREIRA DE TUGNY (Escola de Música da Universidade federal

de Minas Gerais, Belo Horizonte. MG)
VANDA LIMA BELTARD FREIRE (Escola de Música da Universidade federal

do Rio deJaneiro. R)
VLA.DMIRA. CERQUEIRA (Museu da Música de Mariana. MG)
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I ColOquio Brasileiro de Arquivologia
e Edição Musical
Per sþ ectiu as Meto dolo 91 cas
da Arquiwol,ogla e da Ediçao Musica|
no BrasiL

Mariana, 18 a 20 de iulho de 2003

PARTICIPANTES
AruÍaoJosÉVtrcas. Naturai de SãoJoão del-Rei (MG). Desde jovem, inreressou.se pela pesquisa histórica
de sua cidade natal. Em 1960, ingressou na Orquestra Lira Sanjoanense para prática de orquestra em
vioioncelo. Posteriormente dedicouse à flauta e ao connabaixo. Já em 1960 começou suas atividades no
arquivo musical da Lira Sanjoanense, inicialmente copiando novas partes das obras em uso; em 1963
comecou a fazer montagem de partituras de obras de Manoel Dias de Oiiveira, Je¡ônimo de Souza Lobo,
Padre João de Deus de Castro Lobo e Lobo de Mesquita. Adquirindo obras de um acervo particula¡
resgatou diversas obras de autores mineiros diversos; de autores do Rio de Janeiro, e porrugueses. A partir
de 1963 tem coiaborado com diversos pesquisadores e musicólogos, como: Cleofe Person de Mattos, Pe.
Jaime Diniz Cavalcante, Adhema¡ Nóbrega, Olivier Toni, Antônio Alexandre Bispo, Adhemar Campos
Filho, Ernani Aguiar, Paulo Castagna e muitos ourros. Integrou a equipe da Pesquisa O ciclo d.o ouro: o
temþo e a mtßica da borroco católico (PUCRJ). Em 1982 assessorou o Prof. Francisco Curt Lange, no Museu
da Inconfidência/ Casa do Pilar, em Ouro Preto (MC). lntegrou a equipe que fez as partituras de obras
de música sacra mineira para a FUNARTE. A partir de i97B tem feito palesnas sobre música mineira e
também sobre outros aspectos da história de Sao João del-Rei, como: Música Sacra Mineira do Século
XIX; A Lira Sanjoanense e a região de sua influência; O Padre Mesne José Maria Xavier - sua vida e sua
obra; Música em São João del-Rei de 1777 a 1900; O Barroco Mineiro; Linguagem dos Sinos de Sao Joao
del-Rei; A Ordem Tèrceira do Carmo de Sao Joao del-Rei e a consrrução de sua igreja; O Tèatro de ópera
no período coionial em São Joao del-Rei, etc. É integrante da equipe do Projeto Acervo de Música
Brasileira - Restaurago e Difusão de Partituras. Pela sua experiência em arquivos mineiros, tem participado
de congressos e encontros da área de musicologia histórica.

Arpnr C¿nooso. Violista e regente graduado pela Bcola de Música da UFRJ, com Mesrado e Doutorado
em Musicologia pela Uni-Rio. Em 1994 foi o vencedor do Concurso Nacional de Regência da Orquesna
Sinfônica Nacional, passando a atuar à frente de orquestras como a Sinfônica Brasileira, Sinfônica da
Paraíba, Sinfônica de Minas Gerais, Sinfônica do Têano Nacional de Brasília e Sinfônica Penobras Prô
Música do Rio de Janeiro. Recebeu, durante três anos, bolsa da Fundação Vitae para curso de
aperfeiçoamento na Argentina com o Maesno Guillermo Scarabino, na Universidade Nacional de Cuyo
(Mendoza) e no Garro Colón de Buenos Aires. Atua também como produtor fonográfico, tendo recebido
o Prêmio Sharp e o Prêmio APCA (Associação Paulista dos Criticos de Arte), pela gravação da ópera
"Colombo" de Carlos Gomes, lançado pelo selo UFRJrzMrisica. Atualmente é professor de Regência e
Prática de Orquestra da Escola de Música da UFRJ e Maesrro Assistente da Orquesna Sinfônica do Tèatro
Municipal do RJ. Como pesquisador seus úitimos trabalhos foram, 'A Capela Real e Imperial do Rio de
Janeiro - iB0B/1839", tese de-Doutorado defendida em outubro de 2001 na Uni.Rio e "A música na
Catedral do Rio de Janeiro nos séculos XVII e XVIll", publicado no volume 22 da Revista Brasileira de
Música.

A¡lnÉ Gurnne Corrn. Bacha¡el em Regência pela Escola de Música da UFMG (i995) e Especialista em
Musicologia Histórica Brasileira (1996-200I), tem atuado desde 1992 como regente de diversos grupos
corais, contribuindo para a recuperacão e divulgação de obras do repertório brasileiro, incluindo desde
música sacra do sécuio XVIIi até composições de carárer conremporâneo e obras da MPB. É Mesrre em
Ciência da informação (2000), com a dissertação O tratamenþ da informação em aceßros dr manwcritos
musicaßbrasileiros,em que esrudou processos de ftatamento da informação aplicados a acervos de música,
especialmente a arquivos e coleçöes de manuscritos musicais. Desenvolveu, anaves de BolsaVitae deArtes
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(2000), a pesquisa Mßicø e mtuicos em kabíra do Matto Denuo - sécwlo XlX. Pesquisador convidado pelo
Instituto Itaú Culrural para representar o Brasil no Simpósio de Música Colonial de Sarrebourg, na
França, em junho de 2000, tem aruado nos mais importantes congressos de pesquisa em música brasileiros
da última década. É pesquisador colaborador junto ao Acervo Curt Lange, custodiado pela Universidade
Federal de Minas Cerais - onde coordena os nabalhos de tratamento arquivístico - e também junto à

Sociedade Musical Euterpe ltabirana. É pesquisador no projeto Museu da Música de Mariana, celebrado
entre a Fundação Arquidiocese de Mariana e a Penobras, no qual é responsável pela coordenação dos
nabalhos de reorganização do acervo e também pela edição de obras musicais do mesmo, com vistas à
gravação de CDs e publicação de partiruras.

FrnNeNoo P¡nune Bwo¡n. Graduado em Composição e Regência pelo Instituto de Artes da UNESP.
Atua há vários anos na pesquisa da música brasileira, tanto erudita como popular,tendo sido bolsista do
CNPq e FAPESP. Possui nabalhos sobre teoria musical lusobrasileiras entre os séculos XVI e XIX, o
desenvolvimento das bãndas brasileiras no século XIX e sobre o compositor Angelino de Oliveira. Já foi
bolsista do CNPqe da FAPESP. Atualmente é editor do Projeto Acervo da Música Bræileira - Restauração
e Difusão de Partiruras e esruda os instrumentos de sopro do século XIX.

FneNqsco o¡ Asts GoNzeo¡, DA SrLvA. Natural de Ouro Preto (MG), onde desenvolve arividades musicais
"religiosas e profanas" desde 1987.Em 1996 iniciou o curso de "Criação Musical" com o compositor Rufo
Herrera e o curso de "CantoCoral" com o maesfto Afrânio Lacerda na Universidade Federal de Ouro
Preto aonde mais tarde viria a se graduar no curso de "Licenciatura em Educação Musical". Faz parte desde
2002 da equipe de reorganização e catalogação do Projeto: Acervo dn Música Brasileira - Restauação e

Dífæao dc partitrnas. Atualmente exerce as atividades de compositor, arranjador e instrumentista da
Orquesna Experimental da UFOP e de regente dos corais CEFET.OP e do ICHS/UFOR além de aruar
como diretor, arranjador e compositor para grupos de teaffo e de música folclórica brasileira. Na área de
educa$o musical desenvolve um nabalho destinado a valorizar elementos da música brasileira. Faz parte
da equipe musicológica que cuida da catalogação do acervo musical do Museu da Música de Mariana,
coordenado por Paulo Castagna e André Guerra Cotta, equipe essa que integra o Projeto Acervo da
Música Brasileira, patrocinado pela Perrobras e adminisnado pelo Santa Rosa Bureau Cultural.

Jan MoNcrruJurvron. Chefe do fuquivo da Cúria Merropolitana de São Paulo (desde 1989), Secrerário-
Executivo da Comissão para os Bens Culturais da lgreja (C.B.C.I.) da fuquidiocese de São Paulo e Secretárie
Executivo da Comissão para os Bens Culturais da Igreja (C.B.C.I.) do Regional Sul 1 da CNBB (abrangendo
as quarenta dioceses do htado de Sao Paulo). Foi o Coordenador Geral do I e II Seminários dos Bens
Culturais da lgreja, promovidos pela C.B.C.I. daArquidiocese de São Paulo e reâli?ådos; respectivamente, em
setembro de 2001 e setembro de2002,tendo reaiizado, até o momento, trintâ e quano palesnas sobre "Bens
Culturais da lgreja" e "Organização de Arquivos Eclesiásticos", direcionadas às secretárias paroquiais,
seminaristas e sacerdotes, em diversas dioceses dos Btados de São Paulo e Minas Gerais.

JosÉ AnNaroo CoÊuio o¡ Aounn Lna¡. Graduado em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, onde concluiu seu bacharelado em 1981. É, desde
1982, professor das disciplinas do setor de História da fute do Departamento de História do lnstiruto de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, onde coordena a Sala Affonso Ávih
e o Arquivo Histórico Monsenhor Horta. É ceautor, junro com o professor Ronald Polito de Oliveira, da
obra "Visitas Pastorais de Dom FreiJosé da Santíssima Trindade; 1821-1825", publicado pelo Cenmo de
Esrudos Históricos e Culrurais da Fundação João Pinheiro, dentro da coleção Mineiriana, no ano de
1998. Tèm se dedicado, ultimamente, a pesquisar e a restabelecer te><tos novecentistas de novenas realizadas
em Mariana e em aþns de seus disnitos.

Luz ANto¡no Pr¡¡srmo M¡nrn¡s. Graduação na Escola de Música da UFMG . 1986. Mesuado no
Departamento de Ciência da Computação da UFMG (ênfase em Computago Musical). 1995. Summer
Vorkshop - Agorithmic Composition - Stanford University - 1995. Atividade Profissional' Professor de
Música - Fundação de Educação Artística (de 1982 a l9B9). Analista de Sistemas - Têlemar (de 1995 a
1998). Analista de Sistemas - UFMG. Projeto Grude (de 1999 até hoje).

Ltnz GurnrnvB Duno Gorps¡Rc. Pianista gaúcho, narural de Rio Grande. lniciou seus esrudos com
Marigênia Ferreira e Diva Oliveira, concluindo seu curso básico com Ináh Martensen. Graduou.se pela
Universidade Federal de Pelotas, com posterior complementação curricular na Universidade Federal do
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Rio Grande do Sul, onde estudou com Bruno Kiefer, Armando Albuquerque, entre ounos. É pó*
graduado a nível de Bpecializago em Música e Indúsnia Culrural pela Univenidade Federal de Uberlândia,
MG, e Mesne em Música, com ênfase em Práticas Interpretativas - Piano, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, onde está cursando o Doutorado em Musicologia. Desenvolve intensa pesquisa sobre
Alberto Nepomuceno, já tendo publicado os artigos Variaçöes sobre um Tèma Original op.29 de Alberto
Nepomuceno e As Valsas Humorísticas de Alberto Nepomuceno - uma edi6o crítica, estando em fase de
publicação, nos Anais do 5" Encontro de Musicologia Histórica, o artigo O Problema das Fontes em
Alberto Nepomuceno e, nos Anais do II Congresso Chileno de Musicologia, o artigo Repensando a
História da Música Brasileira - um novo paradigma para uma geracão maldira. No momento encontra.
se em revisão a monografia A Linguagem Musical de Alberto Nepomuceno em sua Obra para Piano e em
elaboração As Esrrururas Rítmicas de Alberto Nepomuceno. Desse autor, publicou as obras inéditas para
piano 5 Peças Infantis para mão esquerda, Noturno noZ para mão esquerda, Sonata op.9 para piano e
Valse.lmprompru; além dos Quartetos de Cordas nos. I e 3, Un Soneto dei Dante, para canro, violino e
piano, e as obras Adágio, Andante Expressivo e Serenata, para orquestra de cordas, e Valsas Humorísticas
op.22, para piano e orquestra. Desde 1992 desenvolve atividades did¿ticas no Conservarório de Música
da Universidade Federal de Pelotas, onde ministra aulas de piano, conjunto de câmara, conrraponto e
análise musical.

Mencno Cn',æos Hez¿¡¡. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Mesne em Música (Fagote) e Ph.D. em Musicologia Histórica (especialização: História da Música Latino-
Americana) pela Universidade Católica da América, Washington, DC. A tæe The Sacred '!íorks of Francisco
Manuel da Silva (1795-1865), realizada sob a orientação de Roberr Stevenson e Emma Garmendia, foi
defendida cum laude em novembro de 1998. Ex-bolsista da Organização dos Estados Americanos, do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tècnológico e da Fundação Vitae. Finalista na
competição para o Prêmio lrvingJ. L-owens de 1997, promovida pela Sociedade Americana de Musicologia
(Capital Chapter). E>cProfessor Designado da Universidade Estadual de Minas Gerais e ex-Professor
Visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atual membro da equipe do Projeto Acervo da
Música Brasileira,/ Restauração e Difusão de Partiruras ,/ Museu da Música de Mariana, patrocinado pela
Petrobras.

MÁncto Mm¡Non PoNr¡s. Graduado em Can¿o e Regenciø Sin/ónica pela UFMG com especializacão em
Musicolo$a Histórica Brosileira pela UFMG e mestrado em Comunicaçao Social pela Universidade Sao
Marcos (SP). Foi regente titular do Coral Lírico de Minas Gerais e da Orquesrra de Câmara Lobo de
Mesquita, com a qual realizou diversos concertos no Brasil e Europa divulgando a música brasileira.
Publicou o liwo Mr^ic¿ emBelo Horizonte, o CD.Rom Catdlogo deManæcritosMusicais Præentes no Acero¿o
dnMaesnoVesþosiano Gegório dos Søntos e artigos em revistas especializadas, tendo gravado LPs e CDs com
música brasileira. É regente da Orquesna Sinfônica da Imprensa Oficial de MG, Coordenador de Culrura
e Artes do Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH e professor nas Escolas de Música da
Universidade do Estado de Minas Gerais e Fundação ClOvis Salgado.

MerueJosÉ FrRRo DE SousA. Graduou-se em História pelo ICHS/UFOP (Mariana. MG). Foi bolsista do
Department of History da Haward University, atuando como pesquisadora de um banco de dados sobre
gÌupos étnicos africanos em Minas Gerais no século XVIII. Fez o Curso de Organização de Arquivos e
Preservação da Memória, pela FAOP. Organizou o Arquivo do Setor de Pessoal da UFOP, e documentos
avulsos dos Séculos XVIII e XlX, do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, rais como:
Testamentárias e Inventários, do período competente à l$eja, De Genere, Libelos, assentos de Casamentos,
Breves, Cartas de Excomunhão, Cartas Pastorais, Visitas Pastorais, Bandos, Editais, etc. Participou como
pesquisadora, do liwo "Chica da Silva e o Conrratador dos Diamanres" da Professora Júnia Ferreira
Funado. Da tese de doutorado do Professor Marcos Magalhaes Aguiar/UNB. Da dissertação de mesnado
de Alcilene Cavalcante de Oliveira/UNICAMP. Da tese de doutorado do professor Francisco Eduardo de
Andrade/USP. Da dissertação de mestrado de Carmem Silva Lemos/UFMG. E, para Carolina Maria
Proença Nardi/ CECOR. Participou como pesquisadora bolsism PIBIC/CNPq do Projeto Banco de
Dados da Paróquia do Pilar de Ouro Preto/UFMG/Casa dos ConIos/FAPEMIG/UFOP. Ministrou o
curso "Assentos de Casamentos dos SéculosXMII eXIX" para os alunos do curso de Pós.Graduação Laru
Sensu em Culrura eArte Barroca IFAC/UFOP. Assim como, o de "Paleografia, Metodologia e Incentivo
à Pesquisa", para os alunos de graduação em História e Letras no Departamento de História ICHS/
UFOP. Ministrou, também, o de "Técnicas paleográficas", no IV Seminário Perspectivas do Ensino de
História promovido pela UFOP/UNP, o de "Técnicas Paleográficas e Metodologia Aplicada à Pesquisa
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Histórica", no Departamento de História e CEDOC,/UESC/llheus, o "Curso de Leitura, Transcrição e
Coleta de Dados e Normas Paleográficas", no "XllI Encontro Regional de História", realizado em Belo
Horizonte, em 2002, e o de "Teoria, Pesquisa e Paleografia" para os alunos de graduação da "Fundação
Educacional de Divinópolis/FUNEDI". Atualmente nabalha no Museu da Música de Mariana, como
pesquisadora da área de reorganização e catalogação de manuscritos musicais, sob a coordenação de
Paulo Castagna e André Guerra Cotta, no projeto Acervo da Música Brasileira - Restauração e Difusão
de Partituras da Fundação Culrural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, patrocinado pela Penobras
e adminisnado pelo Santa Rosa Bureau Cultural.

M¿ru¡Tsn¡sa Goxç¿uæs Penrne. Licenciou+e em História, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal de Ouro Preto, no ano de 1994. Foi bolsista do Prof. Luiz Carlos Villalta,ICHS,/
UFOP PIP/UFOR de 1995 a7996,com o projeto "Mulheres, Padres e Religiosidade nas Minas Gerais
Escravista (Século XVIII e XIX)". Tämbém bolsista de iniciação científica PiBlC,zCNPq, em 1996, com o
projeto "Liwarias e Habilidades de Ler nas Minas Gerais da Colônia", do Prof. Luiz Carlos Villalta, ICHS/
UFOP.Bolsista deAP/CNPq de 1996 a 1998, com o projeto "Pompa Barroca e Semana Santa na Culrura
colonial Mineira", da Prof. Adalgisa Arantes Campos, FAFICH/UFMG. Como bolsista APIFAPEMIG/
UFMG e Casa dos Contos, participou do projeto de Desenvolvimento de um Banco de Dados para o
Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto de 1998 a 1999. Monitorou a prof".
Adalgisa Arantes Campos na regência da disciplina "Imaginário Popular e Religiosidade Mineira" em
Curso de Especialização da Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo (1999) e na apresentação
do Banco de Dados da Paróquia de N. Snr" do Pilar de Ouro Preto, aos alunos do 4o periodo da
disciplina História do Brasil Colônia, do Curso de graduação da Faculdade de Ciências Humanas de
Pedro Leopoldo, em 1999. Ministrou Cursos de Metodologia, Tèoria e Técnicas Paleográficas e Incentivo
à Pesquisa na UFOP (2000), com duraçâo de 30 horas, UFOP/Unicenrro Newton Paiva (2001), com
duração de 6 horas, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus (2001), com duração de 30 horas e na
ANPUH,/BH em 2002, com carga horária de 4 horas, como atividâde do NHED/DEHIS/UFOR (Nucleo
de História Econômica e Demográfica do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro
Preto do qual é membro). Atualmente nabalha no Museu da Música de Mariana, como pesquisadora da
área de reorganização e catalogação de manuscritos musicais, sob a coordenação de Paulo Castagna e

André Guena Cotta, no projeto Acervo da Música Brasileira - Restauração e Difusão de Pa¡tituras da
Fundaçao Cultural e Educacional da fuquidiocese de Mariana, parrocinado pela Penobras e administrado
pelo Santa Rosa Bureau Culrural.

MnunÍclo MÁmo MoNrnRo. É *esne e doutor em História Social pela Universidade de Sao Paulo, com
rabalhos voltados para a música brasileira. Concluiu cursos de extensão em violoncelo e canto em Belo
Horizonte e Ouro Preto (MG). Foi colaborador da Folha de São Pauio (SP-Vale). Desde de 1995 desenvolve
trabalhos de radioteledifusão, na Rádio e TV Culrura de São Paulo e na Rádio USP, como comenrarisra,
produtor, diretor e ennevistador. Foi professor convidado da PUCSP por dois anos, para a disciplina
"Música e Jornalismo" e professor substituto da disciplina "Som, propaganda e Publicidade". Tèm vários
artigos publicados em revistas especializadas sobre a música no Brasil. Autor da trilha sonora sobre a
Exposição Internacional do Barroco no Brasii do Petit Palais de Paris, e do vídeo institucional da
Universidade Federal de Ouro Preto. Desenvolveu nabalhos didáticos e anísdcos na Universidade Federal
de Ouro Preto, Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Departamento de Música da USP, Departamento
de História da USP, Departamento de Música da UFMG, Instituto de Psicologia da USP, SESC,/Santos,
SESC/lpiranga e UNITAU, sobre a importância da música na Publicidade e Propaganda. Coordenador
de Cursos de Música na Oficina Culrural Oswald de Andrade de São Paulo e Grande Otelo de Sorocaba.
Foi o criador e arual coordenador do Núcleo de Música Brasileira - Documentação e Referência - da
Radio e TV Cultura. Consultor da Editora da UNESP para as pubiicações em Radio e TV. Desenvolve
atualmente nabalhos multidisplinares que visam o enrrecruzamento de diversas manifestações a¡tísticas
com a musica, sobrerudo as artes plásticas e a literatura. É membro do Conselho Curador da Fundação
Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádios e TV Educativas. Cu¡ador de música do Congresso 'Festa'
cultura e sociabilidade na América Porruguesa' realizado na USP em 2000, vencendo o Premio Jabuti de
ciências humanas de 2002. Colaborador da revista Bravo!! É autor do estudo crítico do Salmo Inudqte
Puerí Omnes Gentes de José Maurício Nunes Garcia, publicado pela FUNARTE em 2002.

Moo¡sro Fr¡vlo Ctr¡oes FoNsrce. Natural de Ponte Nova, MG, é graduado pela Universidade Federal de
Minas Gerais - Belo Horizonte em Regência - Bachareiado no ano de 1993. Mesnando na Universidade do
Rio deJaneiro em Musicologia com orientago do Prof., Dr. CarlosAlberto Figueiredo. RegenteAdjunto
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da Orquesrra Filarmônica do Espírito Santo desde 1993 e Regente Titular da Orquestra de Câmera de
Vicosa, MG, desde 1994. Participou dos II e Iil Enconmo Nacional de Pesquisa em Música em SaoJoao
Del Rei e Ouro Preto respectivamente e apresentou comunica$o no 5o. Enconno de Musicologia Histórica
emJuiz de Fora. Na qualidade de intérprete gravou a ópera ll Guarany de Carlos Gomes emversão parcial
e frente a diferentes orquestras e grupos de câmara tem divulgado nomes da música brasileira como Lobo
de Mesquita, José Maurício Nunes Garcia, João de Deus Castro Lobo, Villa-Lobos, Guerra.Peixe, Ernest
Mahle e outros. É o organizador responsável pelo Acervo de Música de Viçosa.

P¿sLo Soruvo Br¿Nco. Nascido em Montevidéu (Uruguai) em 1963, é formado em Composição pela
Escuela Universitária de Música desse país, onde também estudou ftompa, tendo integrado diversos
conjuntos de câmara e sinfônicos, tanto em Montevidéu, quanto na Colômbia e no Brasil. Na sua forma$o
teve professores da valia de Guido Santórsola, Hector Tösar, Antonio Masnogiovanni, Beatriz Lockhart,
Riccardo Bianchini (Professor convidado do Conservatório "Santa Cecilia" em Roma, Itália) e Domingo
Ganeffa (Trompa Soiista da Orquesra Filarmônica de Buenos Aires), enrre ouhos. Em 1998 foi convidado
pela Universidade Federal da Paraíba para fornecer assistência técnica à pesquisa desenvolvida pela Prof."
ilza Nogueira, com bolsa cedida pelo CNPq. Em 2003 concluiu o Doutorado em Música, defendendo a
Têse "Modelos Pré-Composicionais nas Lamentações de Jeremías no Brasil", sob orientação do Prof.
Jamary Oliveira e coorientação do Prof. Manuel Veiga. Conceitualmenre ecléticas, suas obras abrangem
diversos gêneros e combinações insnumentais, desde a música para insrrumento solo até orquestra sinfônica
e eletroacústica, tendo composto tanto música "absoluta" quanto aplicada (balé, tearro musical, teaüo,
filme, vídeo.arte, etc.). Sua primeira peça premiada data de 1990, em Santiago do Chile ('Juke Box"),
esrreada em Bogotá no mesmo ano. Suas obras foram interpretadas e/ou difundidas tanto em Montevidéu,
quanto em outras cidades como Buenos Aires, Porto Alegre, Caracas, Canberra, Salvador, Santiago do
Chile, e Gainsviile (Fl.), entre outras. Focalizando o seu inreresse composicional no conceiro de modelo pre.
composicional, apoiado na metodologia própria da musicologia histórica, vem desenvolvendo ampla
atividade composicionai e musicológica, em cuja interface se destaca o aproveitamento das múltiplas
técnicas e tecnologias aplicadas à música. Atualmente é Professor visitante e pesquisador (ProdocCAPES)
do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia (PPGMUS-UFBA) pelo
período 2003-2007.

Paulo CesreoNa. Depois de graduar-se no lnstituto de Biociências da Universidade de São Paulo (1982),
graduou-se (1987) e apresentou dissertação de mesnado (1992) na Escola de Comunicações e A¡tes da
USP e defendeu tese de doutorado (2000) na Faculdade de Filosofia, Lerras e Ciências Humanas da
mesma Universidade. Foi bolsista do CNPq (i985), da FUNARTE (1988-1989), da FApESp (1986-l9S?
e 1989-1991) e da VITAE (2007.2002), produzindo liwos e artigos na área de musicologia histórica,
cursos, conferências, programas de rádio e televisão e coordenando a pesquisa musicológica para a grava$o
de CDs. É professor e pesquisador do Instituto de Artes da UNESPdesde 1994, o.d..ooìd".,r=o grupo
de pesquisa "Musicologia Histórica Brasileira", tutora o Programa Especial de Treinamenro (PEÐ, com
doze bolsistas, e orienta pesquisadores nos cursos de graduação e pó*graduação. Coordenou a Equipe de
Organização e Catalogação da Seção de Música do Arquivo da Cúria Menopolitana de Sao Paulo (1992.
1999) e desde janeiro de 2001 exerce a coordenação musicológica do projeto Acervo da Música Brasileira
,/ Restauração e Difusão de Partituras, da Fundação Cuirural e Educacional daArquidiocese de Mariana,
financiado pela Penobras e administrado pelo Santa Rosa Bureau Culrural (Belo Horizonte - MG). É
membro associado da Sociedade Brasileira de Musicologia e participou de enconnos de musicologia na
América Latina, Europa e Estados Unidos, tendo coordenado a seção brasileira do ler Symposium
Mondial des Chemins du Baroque au Couvent de Saint-Ulrich (Sarrebourg, França, 2000), o Encontro
de Músicos e Musicólogos do instituto Itaú Cultural (Sao Pauio, 2000), o IV V e VI Enconnos de
Musicologia Histórica do Cenro Cultural Pro-Música Quiz de Fora, 2000, 2002 e2004),as cinco edições
do Simpósio Latino-Americano de Musicologia da Fundação Cultural de Curitiba (Curitiba, 1992-
2001), com Elisabeth Seraphim Prosser e Lutero Rodrigues, e o IV Encuentro Científico Simpósio de
Musicología da Asociación Pro-Arte y Cultura (Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, 2002), com Víctor
Rondon, ideaiizando e coordenando o I Colóquio Brasileiro deArquivologia e Edição Musical.

Rlcenoo B¡nNenors. Em i995 realizou seu primeiro nabalho na área de musicologia, escrevendo junto a
Harry Crowl a reorquestração do ? Deumlnudnmøs do compositor pernambucano Luís ÁIvares pinro,
para versão gravada em CD pela Camerata Antiqua de Curitiba. Em 199? realiza a nanscrição e execução
de várias obras de compositores brasileiros e porrugueses do século XVIII para o regisrro em CD do
Américantiga Coro e orquestra de Câmara de Curitiba, sob sua direção; entre elas, Oratória ao menino

I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edicão Musical



ANAIS

Deus na Noite de Natal de lgnácio Paneiras Neves e Tè Deum de 1799 de José Maurício Nunes Garcia. bm
2001, participa do curso Storia dcllø Notazione, ministrado po¡ Dinko Fabris na Universidade de Bari,
Itália, fazendo esrudo e transcrição parcial do Mattutino dei Morti de Davide Perez.Em 2002, como
musicólogo e pesquisador da FUNARTE - Ministério da Cult ura, coordenou a Coleção Mu.sicøno Brasil
- séculns XVIII e XIX, baseada em pesquisas e convênios com instituições e bibliotecas do Brasil e Europa
e a partcipação de vários pesquisadores brasileiros. Ainda neste ano, realizou para a FUNARTE a

digitalização das partituras das óperas "Salvador Rosa" e "Colombo" do compositor brasileiro Antônio
Carlos Gomes. Em 2003, preparago a edição crítica do Mamrtino dei Morti de Davide Perez em associação
a Dinko Fabris (Universidade de Ba¡i,/Cenmo de Música antiga de Nápoles).

RosÂno¡r¿ Psn¡rnn DE TuGNy. Defendeu a tese de doutorado: "Læ piano et les des. Érude sur le l(avierstuck
XI de Stockhausen, Music of Changes deJohn Cage et Consællation Miroir de Pierre Boulez" em 1996,
pela Université de Tours/França sob a orientação de Robert Piencikowski. Foi bolsista da CAPES e da
Paul Sacher Stifrung (Basiléia) para a realização deste doutorado. Desde 1998, é professora adjunta do
Departamento de Tèoria Geral da Música da UFMC e pesquisadora do CNPq. Coordena projetos de
organizaSo e divuþçeo do Acervo Curt Lange da UFMG e o Laboratório de Musicologia,/Etnomusicologia
da Escola de Música da UFMG, onde realiza pesquisa sobre registros sonoros de músicas indÍgenas da
primeira metade do século )C(. Publicou enne outros, a ediçao da Correspondência Pierre Boulez/André
Schaeffner (Paris, Fayard, 1998).

VaNonLnreB¡u¿no FR¡rne. Graduada em Piano, Composição e Regência pela Universidade Federal do
Rio deJaneiro e em Geografia, pela Universidade do Rio deJaneiro. Concluiu, em nível de pósgraduago,
Aperfeiçoamento em Piano, na UFRJ, Mesnado em Filosofia da Educação, na Fundação Gerulio Vargas
e Doutorado em Educação Brasileira na UFRJ. Presidiu a Associação Brasileira de Educação Musical
(ABEM) no período 1996/2001. Tem diversos nabalhos publicados, nas áreas de Educação Musical e

Musicologia, merecendo destaque os livros M*¡ca e Sociedadc - Uma Paspectíva Histfica e Uma Reflexao
AplícadaaoEruinoSøperiordzMusica,publicadopelaABEM, eRiodeJaneiro,séadaXIX-CidadedaOpøa,
aguardando publicação pela FUNARTE. É pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tècnológico (CNPq), na área de Música, e consultora do CNPq e da CAPES. É conselheira do
Conselho Nacional de lncentivo à Cultura ( Ministério da Cultura / Brasil), representando a área de
Música. Integra o corpo docente da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde
leciôna História da Música, Metodologia da Pesquisa e Metodologia do Ensino de Música e orienta
nabalhos de pesquisa na Graduação e na PóvGraduação.

Vl¿om. A. C¡neuEIRA. Iniciou seus esrudos de violão com Tèodomiro Goulart na Fundaçao de Educação
futística em 1988. Em i993 ingressou na Escola de Música da UFMG, nabalhando com os professores

José Lucena Vaz, Fernando Araújo e Flávio Barbeitas. Tornouse Bacharel em violão em 1998. Foi bolsista
do CNPq de 1995 aI997 ,desenvolvendo, em conjunto com o professorAntônio Gilberto M. de Carvalho,
pesquisas na área de Música Computacional. Atuou por dois anos, desde 2000, na Escola Municipal de
Música Maestro lvan Silva (Divinópolis - MG), vindo a compor, posteriormente, o quadro docente do
curso de Licenciatura em Educação Musical da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ministrando
Violão, Harmonia, História da Música e Tópicos em Musicologia. Desenvolveu, também nesta instituigo,
projetos pedagógicos como a edição de livros de arranjos musicais para violão solo, o desenvolvimento do
site do DEART (Depto. de Artes), e projetos de extensão, como o de Gravação e Lançamento de CD com
as composições e rrabalhos interpretativos dos alunos deste departamento, e a Orquesna de Violoes do
DEART/UFOP. Participa da pré-produçao de rabalhos de seus alunos como desenvolvimento de atividade
exrracurricular, tendo acumulado experiência nesta área. Atualmente, faz parte da equipe musicológica
que cuida da cataloga$o do acervo musical do Museu da Música de Mariana, coordenado pelos musicólogos
Paulo Castagna e André Guerra Cotta, equipe essa que integra o Projeto Acervo da Música Brasileira,
patrocinado pela Penobras e adminisnado pelo Santa Rosa Bureau Culturai.
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Este livro foi imprcsso nas oficinas da Gráfica e &litora "O Lutadot'', em dezembro de 2004.
O tipo usado no texto foi Goudy Old Style l3115.6 a cor dos textos é Pantone 1685 - U, e a capa em Pol¡cromia (Frente e Verso).

O papel do miolo é Pólen Print 120 grlm! , e o da capa Canão Supremo Duo Design 300 grlm:,
ambos fabricados pela Cia. Suzano de Papel e Celulose,
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