
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
COTTA, AG., and BLANCO, PS., org. Arquivologia e patrimônio musical [online]. Salvador: 
EDUFBA, 2006. 92 p. ISBN 85-232-0406-7. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Apresentação 
 
 

Maria das Graças Ribeiro 



                                               13

Apresentação

Ser convidada para apresentar o livro Arquivologia e Patrimônio
Musical, resultado do ciclo de palestras homônimo realizado pelos
professores André Guerra Cotta (Universidade Federal de Minas Ge-
rais – UFMG) e Pablo Sotuyo Blanco, em agosto de 2004, é motivo
para a conjunção de três sentimentos profundos: satisfação, emoção e
prazer.

Satisfação em ter servido em mais de uma maneira à comuni-
dade científica baiana e brasileira dando condições para a realização
do referido ciclo de palestras. Emoção de ver que os esforços nunca
são em vão, pois a semente do conhecimento, quando plantada com
critério e bom senso, tende a desenvolver suas capacidades até o seu
limite. E, finalmente, prazer de poder dar testemunho do fruto con-
creto de um esforço conjunto que se sabe especial, momento que
marca indelevelmente o percurso de um desses raros atores que a
Bahia ganha de tempo em tempo.

Uruguaio de nascença, baiano por opção, Pablo, na sua fértil
inquietação de recém-doutor selecionado pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Música da Universidade Federal da Bahia – UFBA, para
levar à frente o Projeto Institucional de Pesquisa “O Patrimônio Mu-
sical na Bahia”, buscava rumos e soluções para os problemas que
atingiam os arquivos de música.

Foi então que procurou a Biblioteca Central Reitor Macedo
Costa, propondo-nos iniciar um caminho de parceria, de discussão e
de transformação da consciência para com o patrimônio musical em
nosso Estado.

Assim, a sua proposta de realizar um ciclo de palestras focando
os problemas e as soluções existentes e possíveis no âmbito
arquivístico baiano e nacional foi muito bem recebida não apenas
pela Biblioteca Central, mas pelo Sistema de Bibliotecas da UFBA
como um todo.

Com o intuito de garantir a abrangência federal que caracteri-
za as suas ações, Pablo decidiu convidar o musicólogo André Guer-
ra Cotta, mestre em Ciência da Informação pela UFMG e atual Pes-
quisador Coordenador do Acervo Curt Lange, daquela Universida-
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de Federal, medida que se confirmou como acertada e louvável, com-
binando assim num mesmo ciclo, dois profissionais capazes e com-
prometidos com o fortalecimento da novíssima arquivologia musical
brasileira e as suas ferramentas específicas.

A qualidade do resultado está, agora, ao alcance de você, caro
leitor. Este é apenas o primeiro de uma série de livros que os ciclos
de palestras subseqüentes organizados por Pablo (cada um deles com
convidados externos criteriosamente escolhidos) permitiriam pro-
duzir. Embora alguns deles poderiam estar à espera de publicação,
preferimos manter a ordem cronológica da sua realização. Como
disse Geraldo Vandré “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Vamos, então, aproveitar esta leitura, colocando este livro como
ferramenta de pesquisa e estudo no campo do conhecimento
arquivológico e, por que não, biblioteconômico.

Boa leitura!

Maria das Graças Ribeiro
Diretora da Biblioteca Central

“Reitor Macedo Costa”
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