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O Patrimônio Musical na Bahia:
Diagnóstico, Estratégias e Propostas

Pablo Sotuyo Blanco

Apresentação
Não acreditando que a tradição musical na Bahia comece ape-

nas no primeiro século da colonização americana (segundo foi afir-
mado no passado), mas vinda de tempos mais remotos, no que diz
respeito à tradição musical européia, o ano de 1500 pode ser tomado
como limite cronológico às buscas musicológicas relativas ao nosso
passado musical escrito e à documentação contextual correspondente.

Os arquivos baianos têm sido fonte de múltiplas pesquisas por
parte de muitos pesquisadores já faz muito tempo. Mas a musicologia
na Bahia demorou muito tempo a se consolidar como área acadêmi-
ca de pesquisa e a tal riqueza documental foi poucas vezes reconhe-
cida ou dignificada. No ano de 1976, Bruno Kiefer declarava:

As pesquisas do passado musical baiano são muito es-
cassas. As razões devem ser várias. Entre elas figura, sem
dúvida alguma, a pouca importância que deve ter e ainda
tem a música erudita na cultura brasileira. Não há
necessidade de muita pesquisa para se constatar a gran-
de ignorância que reina, mesmo nas camadas cultas, em
relação à chamada música erudita brasileira. [...] Tal situação
deve prejudicar o interesse por nosso passado musical e
dificultar a concessão dos auxílios indispensáveis. Em
todo caso, a julgar pelas descobertas feitas em vários
Estados, pode-se alimentar a esperança de futuros
achados, talvez valiosos. (KIEFER, 1976, p. 18).

Na intenção de concretizar tais anseios musicológicos, o Pro-
grama de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da
Bahia iniciou, em maio de 2003, o projeto “O Patrimônio Musical na
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Bahia” com apoio da CAPES. Este projeto institucional visa a con-
solidação da pesquisa musicológica na UFBA e no Estado, através
de uma série de ações (levantamento, catalogação, estudo analítico
e divulgação de fontes documentais musicais e bibliográficas cons-
tantes na Bahia) e eventos (palestras, conferências, congressos, en-
contros, concertos e comemorações diversas) que serão realizadas
no período 2003-2007, duração máxima prevista do projeto.

Antecedentes
Várias foram as conseqüências do deslocamento da capital da

colônia portuguesa em território americano da Bahia para o Rio de
Janeiro em 1763. Em termos gerais, pode-se afirmar que as mesmas
ultrapassaram o âmbito político, atingindo, inclusive, o plano da
consciência coletiva, com as mudanças de atitude (provincianas ou
metropolitanas) dela decorrentes. Ao mesmo tempo em que dita
mudança de metrópole enquanto centro cultural acontecia, o foco
dos interesses culturais e dos investimentos (econômicos e/ou aca-
dêmicos) em “cultura” também parece ter sido deslocado.

Realizando uma revisão bibliográfica preliminar, pode-se ve-
rificar que os arquivos baianos de música foram fonte relevante de
pesquisa em música desde mais de um século. Os documentos neles
depositados foram avaliados tanto por pesquisadores brasileiros quan-
to por estrangeiros. Entre os brasileiros se encontram baianos (como
Manuel Querino, Guilherme de Mello, Sílio Boccanera Jr., Frederico
Dantas, Conceição Perrone, Manuel Veiga, Ilza Nogueira, Paulo
Costa Lima, Lucas Robatto e Edmundo Hora, entre tantos outros),
pernambucanos (Jaime C. Diniz), paulistas (Régis Duprat e Paulo
Castagna), cariocas (José Maria Neves, Adeilton Bairral) e
paranaenses (Rogério Budasz), entre os mais significativos.

Mas o indispensável retorno direto dessas ações para os acer-
vos pesquisados ou para a comunidade envolvida nem sempre acon-
teceu como seria de se esperar. Em alguns dos casos, a falta de
retorno foi o menor dos problemas detectados.

Seguindo a inércia dos “deslocamentos” históricos, certos do-
cumentos foram também “deslocados” - em nome da melhor preser-
vação dos originais - para serem produto de estudos e divulgação
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nem sempre satisfatórios, em eventuais melhores condições acadê-
micas e/ou mercadológicas nas diversas metrópoles.

Essa “colecionismo deslocador”, prática comum entre certos
musicólogos históricos do Brasil e da América toda (até hoje, infe-
lizmente), pretensamente justificada por uma suposta supremacia
de capacidade e infraestrutura, aceita ou tolerada pelos baianos, de-
veria ser rejeitada  a priori pela aculturação (no sentido de esvazia-
mento e de perda da memória cultural) que significa para a Bahia e,
eventualmente, para o Brasil como um todo. É mister lembrar aqui
deslocamentos significativos como a doação que Guilherme de Melo
fez da sua coleção privada para o Rio de Janeiro; do traslado do
acervo musical do Convento do Carmo de Salvador para Belo Hori-
zonte, por decisão da própria ordem ou, em tempos mais recentes,
da situação das obras de Ernst Widmer, atualmente localizadas na
Suíça por vontade do próprio compositor, ou de parte da produção
musical de Nikolau Kokron, retirada da Escola de Música de UFBA
pela família após a morte do compositor e que atualmente não é
possível localizar.

De que adiantaria produzir conhecimento e cultura na Bahia
(ou no Nordeste) se eles devessem ser sistematicamente “desloca-
dos” e “promovidos” a depósitos das metrópoles brasileiras ou es-
trangeiras para ganhar durabilidade ou permanência? Eis o visível
prejuízo que o nosso Estado (e a nossa região como um todo) ganha
a partir do preconceito de um Brasil que ainda custa em se assumir
como plural e se articular na sua múltipla dimensionalidade.

O status quo de aceitação ou conivência com tais práticas
metodológicas (compreendidas como resultado da influência
museística e colecionista franco-germânica e/ou anglo-saxônica em
relação às culturas externas) fez parte da negligência local e regio-
nal em relação aos arquivos baianos, os quais ainda se ressentem
das “doações” e “vendas” de documentos locais, realizadas com
particulares e/ou instituições metropolitanas.

Por outro lado, constata-se uma atitude de negação ou negli-
gência por parte de certos pesquisadores em relação aos nossos ar-
quivos quando, ao desenvolverem visões panorâmicas da pesquisa
no Brasil, não se referem a nenhum arquivo baiano, nem fazer men-
ção de pesquisa alguma relativa à Bahia, omitindo tanto as referên-
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cias que Jaime C. Diniz fez aos arquivos da Santa Casa da Miseri-
córdia, da Sé Metropolitana de Salvador, e/ou do Arquivo Histórico
Municipal, quanto as que eles mesmos e/ou os seus orientandos re-
alizaram de materiais oriundos de arquivos eclesiásticos de Salva-
dor, inclusive durante o saudoso arcebispado de Dom Lucas Moreira
Neves.1  É como se, depois do “deslocamento” a lembrança das ori-
gens não importasse mais. Como se a Bahia (ou o Nordeste) não
apresentasse nenhuma relevância em termos arquivísticos brasilei-
ros, uma vez que os documentos considerados de maior importância
tivessem sido recolhidos para a sua eventual salvaguarda.

Sobre o projeto e a sua articulação
Levando em consideração os antecedentes aqui apresentados

e a atual situação de emergente consciência local em relação ao
patrimônio histórico musical na Bahia, tanto no plano social quanto
no institucional e no acadêmico, o presente projeto vem consolidar os
esforços iniciados, nos últimos anos, por pesquisadores como Concei-
ção Perrone (através do projeto de pesquisa “A música nas igrejas
da Bahia”), por Manuel Veiga (através das pesquisas sobre as Mo-
dinhas e a “Impressão Musical na Bahia”), e por Ilza Nogueira (atra-
vés do projeto “Marcos Históricos da Composição Contemporânea
na UFBA”), sendo estes dois últimos disponibilizados na Internet.

Levando em consideração que o estabelecimento da musi-
cologia histórica na Bahia, objetivo principal deste projeto, não po-
deria nunca significar nem implicar a conclusão das pesquisas rela-
tivas a dita área no Estado baiano num período de apenas quatro
anos, desde o seu início procuramos estabelecer um cronograma vi-
ável através de uma série de etapas que permitissem cumprir os ob-
jetivos estabelecidos no projeto de maneira crescente, gradativa e
acumulativa, mas não necessariamente conclusiva . Como surge da

1 Exemplo disto aparece na participação de José Maria Neves na mesa-redonda II
“Perspectivas da Pesquisa Musicológica na América Latina (séc. XVI a XX)” du-
rante o I Simpósio Latino-americano de Musicologia (Curitiba, 1997). Cf. José
Maria Neves, Arquivos de Manuscritos Musicais Brasileiros: Breve Panorama -
Recuperação e propostas para uma sistematização latino-americana, In: Anais I
Simpósio Latino-americano de Musicologia (Curitiba: Fundação Cultural de
Curitiba, 1998), p. 137-163.
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observação da Tabela 1, as atividades continuam ou não, dependen-
do das suas características inerentes e da sua articulação intra-
institucional e/ou inter-institucional.

No nível intra-institucional, além do suporte recebido pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (tanto pela administração das
verbas envolvidas no projeto, quanto pela concessão de bolsas de
Iniciação Científica aos projetos por nós encaminhados ao Progra-
ma Institucional que contempla ditas atividades, o PIBIC), é mister
destacar o apoio irrestrito que a Direção da Biblioteca Central e do
Sistema de Bibliotecas da UFBA tem manifestado ao nosso projeto
desde o seu início. Esperamos contar no futuro com a colaboração e
apoio de outras duas unidades estrategicamente importantes no desen-
volvimento das ações previstas: o Centro de Processamento de Da-
dos (ao qual, depois de contatos iniciais, já encaminhamos, um esbo-
ço de projeto a fim de desenvolver um Sistema Integrado de Catálo-
gos de Acervos Musicais Baianos [em diante SICAMB]) e do Institu-
to de Ciência da Informação, cuja presença significativa durante este
ciclo de palestras, parece prometer futuras parcerias no desenvolvi-
mento da Arquivologia Musical como disciplina acadêmica na UFBA.

Tabela 1 - Cronograma das etapas previstas no projeto

PERIODO 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

ETAPA 
Chamado de 
atenção regional 
e nacional 

Afirmação regional 
e articulação federal 

Expansão 
acadêmica 
internacional 

Fim de uma etapa... 
Começo de outras... 

Prognose 
Arquivística. 

Detecção, inventário e reprodução digital dos acervos de música mais 
relevantes. 

Desenvolvimento dos aspectos pedagógicos em nível terciário – Publicações, aulas, 
palestras, orientações PIBIC, co-orientações, etc. 
Desenvolvimento de pesquisas e projetos em Musicologia Histórica – Participação em 
eventos nacionais e internacionais 
 Desenvolvimento do SICAMB e Inicio do Processo de Catalogação 

em rede via Internet dos acervos de música baianos. 
 Fundamentos teóricos: Musicologia Histórica e disciplinas afins 

(Arquivologia Musical, Edição Musical, etc.) – Convidados externos e 
desenvolvimento de novas ferramentas. 

  Elaboração do projeto acadêmico para a 
Musicologia Histórica na UFBA 

  Homenagens e Eventos Internacionais em 
Musicologia Histórica na Bahia 

A
 T

 I 
V

 I 
D

 A
 D

 E
 S

 

   Estabelecimento 
definitivo da 
Musicologia Histórica na 
Bahia 

 

No nível inter-institucional, além do apoio recebido das agênci-
as nacionais e estaduais de amparo à pesquisa (CAPES, CNPq e
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FAPESB), contatos foram estabelecidos com diversos órgãos e ins-
tituições públicas ou privadas a fim de dar suporte documental aos
trabalhos de pesquisa. Neste sentido cabe destacar os contatos esta-
belecidos em nível de governo estadual com a Fundação Pedro
Calmon (diretamente ou através da Direção da Biblioteca Pública
do Estado e da Sub-Gerência de Obras Raras e Valiosas, ou da Dire-
ção do Arquivo Público do Estado) ou com a Polícia Militar (com a
qual temos iniciado as atividades de pesquisa e catalogação dos seus
acervos musicais, com destaque para o da Banda Militar Maestro
Wanderley) e Municipal com a Fundação Gregório de Mattos (espe-
cialmente através da Chefia do Setor Áudio-Visual).

No plano das outras instituições contatadas, com as quais te-
mos iniciado trabalhos de pesquisa, catalogação e extensão, além
das ações iniciadas nos acervos do Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia (IGHB) e da Fundação Instituto Feminino da Bahia (FIFB)
destacam-se aquelas já iniciadas nas instituições de natureza eclesi-
ástica (CNBB Regional Nordeste 3, Arquidiocese de São Salvador
da Bahia), assim como nas diversas confrarias em atividade na Bahia.

Contatos iniciais realizados com a Casa das Filarmônicas ain-
da não deram os resultados esperados. Foi apresentado à Direção
Administrativa e Executiva dessa instituição um projeto de parce-
ria, envolvendo a aplicação de normas apropriadas ao tratamento ar-
quivístico musical apoiado no princípio de respeito aos fundos ou
princípio de proveniência (carência infelizmente observada no tra-
balho desenvolvido pela dita instituição no que diz respeito aos acer-
vos das filarmônicas a ela vinculadas e ao banco de partituras decor-
rente das suas ações). O recente convênio assinado entre a mencio-
nada instituição e a Universidade Católica de Salvador (através do
seu Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), parece não preen-
cher tal lacuna, se levamos em consideração a noticia de 15 de julho
de 2004 publicado na página web da referida ONG. O uso de termos
“coleção” para designar o acervo da Banda de Música do Corpo de
Bombeiros, parece confirmar a falta de uso dos princípios
arquivísticos e da terminologia apropriada.2

2 Cf. NOTICIARIO DA CASA DAS FILARMONICAS, Casa das Filarmônicas
firma convênio com a UCSal. Disponível em <http://www.casadasfilarmonicas.
org.br/noticiario_0051.htm>. Acesso em: 10 de ago. 2004.
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Mas não perdemos a esperança que dita instituição venha, em
futuro breve, quebrar o silêncio e se integrar positivamente entre os
nossos parceiros.

Primeira etapa do projeto – Chamado de atenção
regional e nacional

A primeira etapa, já concluída, do projeto em desenvolvimento
foi articulada em três níveis de ação, a fim de chamar a atenção para
o valor e a relevância ainda existente nos arquivos baianos no nível
regional e nacional.

No primeiro nível de ação foi realizada a prognose arquivística
relativa a música, isto é, a do reconhecimento territorial ou o
mapeamento e a listagem das instituições possuidoras de fundos do-
cumentais relativos à música na Bahia.

Com relação ao mapeamento acima mencionado, o território
baiano foi dividido em sete áreas (ou mesorregiões) a serem
pesquisadas, visando a operabilidade do projeto e seguindo critérios
espaciais geográficos. Tais áreas assim determinadas são: 1) Metro-
politana de Salvador; 2) Centro-Norte Baiano; 3) Centro-Sul Baiano;
4) Nordeste Baiano; 5) Sul Baiano; 6) Vale de São Francisco da
Bahia; e 7) Extremo Oeste (Fig. 1).

Figura 1 – Divisão do território da Bahia em mesorregiões

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

Em Salvador têm-se localizado vinte instituições possuidoras
de acervos relativos à música, assim como um número crescente de
acervos privados relacionados ao projeto (somando mais de 18 até
hoje), tendo-se assim uma idéia do enorme potencial informacional
que esta mesorregião apresenta, chegando hoje a ultrapassar o nú-
mero de cinqüenta arquivos localizados.

Em relação ao resto do Estado, na tentativa de equacionar o
tempo disponível do projeto com a superfície territorial do Estado, o
levantamento inicial realizado a partir de informações relativas às
filarmônicas e outras instituições vinculadas direta ou indiretamen-
te à atividade musical formal, tanto de natureza pública ou privada,
civil ou militar, laica ou religiosa, empresarial ou comunitária, en-
quanto naturais possuidores de acervos musicais, permite realizar
uma estimativa de distribuição territorial destes acervos, o que justi-
ficaria um escalonamento das atividades a iniciar na mesorregião
Metropolitana, continuando pelo Sul, Centro-Norte, Centro-Sul, Nor-
deste, Vale do São Francisco, para concluir no Extremo-Oeste baiano.

Ao todo, nos mais de 500 municípios baianos recenseados pelo
IBGE, já foram localizados mais de 190 fundos de documentos musi-
cais pertencentes a arquivos públicos estaduais e municipais, socieda-
des e associações filarmônicas civis, além das coleções privadas e
dos diversos acervos bibliográficos relativos à música. Por outro
lado, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Cultura e
Turismo do Estado da Bahia, relativas às festividades nos municípios
baianos, permitem vislumbrar o potencial volume de documentos que,
por exemplo, a prática das novenas (com ou sem procissões acom-
panhadas de filarmônicas) produz.

Ao todo, podemos afirmar que mais de dois mil (2000) arqui-
vos relativos a música permanecem à espera do tratamento
arquivístico necessariamente sistemático seguindo normas próprias
da arquivologia e/ou da arquivologia musical.

Uma vez concluída a estimativa anterior foi iniciado um gra-
dativo levantamento (e a conseqüente indexação, inventário e catalo-
gação) dos seus materiais relativos a música.
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Problemas encontrados
Em termos gerais, os problemas mais comumente encontrados

nos diversos acervos podem ser organizados em quatro grupos: a)
condições infra-estruturais; b) condições de guarda e preservação;
c) regulamentos e condições extremas de disponibilização para pes-
quisa e divulgação; e d) sistemas de catalogação e descrição documen-
tal utilizados.

Entre os problemas relativos às condições infra-estruturais, po-
dem-se mencionar a falta de espaço adequado (os arquivos se encon-
tram em prédios deteriorados ou em condições precárias de seguran-
ça); a falta de equipamentos apropriados para administração e mani-
pulação dos documentos; a falta de orçamento dedicado por parte
das autoridades responsáveis; e a falta de pessoal capacitado (atuan-
do, em muitos dos casos, na base da boa vontade).

Em concomitância com o grupo de problemas inicialmente des-
crito, verificaram-se problemas relativos às condições de guarda e
preservação, destacando-se a falta de cuidado em relação às condi-
ções climáticas (umidade e temperatura ambiente excessiva, possibi-
litando a proliferação de diversos tipos de fungos) ou falta de isola-
mento adequado dos ambientes (fechamentos deteriorados ou
inapropriadamente abertos , impossibilitando a segura manipulação
de manuscritos particularmente frágeis); o empilhamento
indiscriminado de pastas horizontais (ultrapassando o peso máximo
suportado por elas, ficando literalmente esmagadas umas embaixo
das outras) ou verticais penduradas (muitas vezes contendo um nú-
mero de documentos maior que o que a resistência dos materiais
prevê); armários e prateleiras metálicos enferrujados; caixas verti-
cais, de papelão ou plásticos (os documentos sofrem a gravidade e
se amassam, ou colam as folhas por pressão).

Já em relação às carências detectadas no que diz respeito aos
regulamentos e condições extremas de disponibilização para pesqui-
sa e divulgação, pode-se indicar como mais crítica a manipulação ir-
restrita dos manuscritos (permitindo o acesso direto inclusive aos
armários ou prateleiras) ou desconfiança excessiva (não disponibi-
lização de documentos para pesquisa), além da falta de critério na i-
dentificação prévia do pesquisador ou visitante (ausência de reque-
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rimento de identificação do pesquisador ou solicitação desproporcio-
nada de credenciais do pesquisador e de descrição do objeto da pes-
quisa).

Finalmente, é mister mencionar a falta de atualização detecta-
da nos sistemas de catalogação e de descrição documental utiliza-
dos. Nas bibliotecas (públicas ou comunitárias) são utilizados siste-
mas de catalogação com um grau insuficiente de descrição dos itens
processados, ressentindo-se a identificação e gestão dos documen-
tos, inclusive no que diz respeito ao controle no uso e circulação dos
documentos musicais nelas depositados. Por sua vez, nos arquivos
públicos ou institucionais (como nos casos do Arquivo Histórico
Municipal ou da Fundação Instituto Feminino da Bahia, por exem-
plo) e nas coleções privadas os sistemas chegam a ser do tipo sui ge-
neris, apresentando problemas semelhantes ao caso das bibliotecas.

Soluções propostas
A partir do reconhecimento dos problemas gerais detectados,

podem-se propor as seguintes soluções: a) melhora qualitativa das
condições de guarda e preservação; b) melhora ergonômica das con-
dições humanas e infra-estruturais; c) adoção de sistemas de catalo-
gação e descrição documental adequados; e d) desenvolvimento e
aplicação de regulamentos e condições criteriosas de disponibilização
para pesquisa e divulgação.

Na procura de melhorar qualitativamente as condições de guar-
da e preservação, o controle da umidade, da temperatura ambiente e
da luminosidade dos ambientes com janelas fechadas, com auxilio de
aparelhos controladores da umidade ambiente, ar condicionado re-
gulado e iluminação “fria”, seriam indispensáveis. Tais condições
existem apenas no Centro de Documentação (CEDOC) da Empresa
Gráfica da Bahia (EGBA) e vêm se estabelecendo definitivamente
na Biblioteca Central da UFBA. O uso de armários metálicos inoxi-
dáveis com número suficiente de gavetas horizontais de pouca pro-
fundidade permitiria alocar as pastas de papel neutro ou alcalino
envolvendo os documentos em condições adequadas.

A melhora ergonômica das condições humanas e infra-estrutu-
rais, envolvendo a aquisição de equipamentos informáticos apropri-
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ados para consulta das bases de dados (que também deveriam ser
disponibilizadas pela Internet) e, eventualmente, das imagens digi-
talizadas dos documentos; a definição de orçamentos dedicados a
manutenção, restauro e pesquisa; e a capacitação do pessoal pelo
estabelecimento de parcerias entre a UFBA e a instituição envolvi-
da, pelo sistema de estímulo e incentivo.

Com relação aos sistemas de catalogação e descrição documen-
tal utilizados nas Bibliotecas, arquivos públicos e acervos privados,
no que diz respeito aos documentos musicais, está sendo proposta e
discutida aqui a utilização do sistema de catalogação tipo RISM con-
juntamente com as normas de descrição tipo ISAD(G), com adapta-
ções semelhantes às propostas pelo nosso colega, o Prof. André Guer-
ra Cotta, na sua dissertação de mestrado em Ciência da Informação
(COTTA, 2000), ou às utilizadas no Museu da Música de Mariana,
no Museu da Inconfidência, ou parcialmente no Acervo Curt Lange
da UFMG, o que permitirá uma certa padronização do formato das
informações disponíveis no Brasil.

Finalmente, no que diz respeito aos regulamentos e condições
de disponibilização para pesquisa e divulgação, sugerimos o estabele-
cimento de formulários de solicitação prévia à visita expondo os
motivos da consulta e uma identificação do pesquisador (institucional,
profissional, etc.) minimamente suficiente; a manipulação controla-
da dos manuscritos (quando concluída a digitalização, só deveria
ser autorizado o acesso aos documentos reais para estudos muito
específicos e absolutamente necessários e justificados). Caso o pes-
quisador venha a solicitar a reprodução de documentos, poderia ser
cogitada a fixação de uma taxa a ser cobrada por conceito de repro-
dução de imagens, via uma tabela pré-fixada de valores.

Se os problemas não forem passíveis de soluções definitivas e
adequadas, procurar-se-ão soluções temporárias, podendo envolver,
inclusive, processos de reelaboração digital ou eletrônica de partitu-
ras (editoração) nos casos de músicas ainda funcionais, com o inde-
sejado, mas eventualmente necessário “deslocamento” estritamente
temporário dos documentos para o lugar com condições adequadas
mais próximo do local de origem da documentação. Neste sentido,
elaboramos e apresentamos à Fundação Pedro Calmon um projeto
de parceria (amparado no Convênio amplo já assinado entre dita
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Fundação e a UFBA) com a finalidade de estabelecer um Centro de
Documentação Musical da Bahia, que ainda se encontra em estudo
por parte daquela instituição.

Segunda etapa do projeto – Afirmação regional e
articulação federal

Nesta segunda etapa, iniciada há poucos meses, o objetivo deno-
minado “Afirmação regional e articulação federal” propende à multi-
plicação das ações desenvolvidas pelo projeto e dos seus colabora-
dores.

Neste sentido, as atividades iniciadas e desenvolvidas em cada
local possuidor de fundos documentais incluem as seguintes:

a) entrevista com os responsáveis institucionais ou particula-
res pelo acervo em questão procurando saber sobre a história do a-
cervo (gênese, aquisição, etc.), a função que tem e/ou teve para a co-
munidade que usufrui dele, em algum momento, e os objetivos e fi-
nalidades que ao seu respeito foram estabelecidas pela instituição
ou particular;

b) entrevista com os encarregados/funcionários diretamente vin-
culados ao acervo em questão, verificando a existência de algum ti-
po de catálogo, inventário, lista ou semelhante, ao tempo de coletar
outras informações relativas à história do acervo (pesquisadores que
o utilizaram, visitaram, consultaram, etc.);

c) definição dos limites do acervo à procura de uma localiza-
ção adequada do seu conteúdo;

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

e) catalogação dos fundos documentais seguindo as priorida-
des já estabelecidas;

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

g) estudo e divulgação dos mesmos articulando tais atividades
sob diversas formas, com destaque para as eletrônicas, entre as quais
se destaca a edição crítica de texto musical em formato de hipertexto,
cuja idealização e desenvolvimento está sendo realizada.
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Já iniciadas as atividades anteriormente descritas em grande
parte dos acervos localizados na capital e em municípios do Recôn-
cavo Baiano (Maragogipe, Cachoeira, Santo Amaro, por exemplo),
pretende-se articular a pesquisa dos municípios restantes através de
três ações fundamentais:

a) estabelecer um convênio com as instituições competentes
nas áreas musical e social (profana e/ou religiosa) visando o apro-
veitamento de estruturas e prestígio entre as organizações musicais
da Bahia, para estabelecer uma rede de contatos socialmente respon-
sáveis que serão treinados para realizar o levantamento dos acervos
de música do Estado, geralmente localizado em instituições como
filarmônicas, corais, etc., de caráter familiar e cujas tradições na
Bahia se remontam aos tempos coloniais. Segundo constatamos em
arquivos localizados em Cachoeira, elas foram muitas vezes recep-
toras dos repertórios sacros que perderam a sua funcionalidade duran-
te a primeira metade do século XX, preservando parte da memória
musical sacra da região. A idéia básica é treinar agentes multiplica-
dores que, colocando-se à frente de cada comunidade cultural, seriam
treinados ao tempo em que receberiam equipamentos e condições para
irem alimentando as bases de dados necessárias a uma primeira etapa,
que denominamos de inventário ou pré-catalogação.

c) sensibilizar as autoridades eclesiásticas e governamentais
(estaduais e/ou municipais) a fim de procurar estabelecer uma situa-
ção semelhante à ação anterior no que diz respeito aos arquivos e a-
cervos de música locados nessas instituições no interior do Estado;

d) procurar os financiamentos ou parcerias necessárias para a
melhor guarda, preservação e administração do patrimônio assim
identificado, envolvendo nesta tarefa tanto as forças políticas, quan-
to as sociais e empresariais de cada local e município.

Tais ações já estão sendo articuladas. Para tais efeitos, proje-
tos e solicitações tem sido encaminhadas e estão sendo analisadas
pelas autoridades competentes em cada caso, tanto internamente na
UFBA, quanto em forma inter-institucional.

��� �������� ���������� �������



70

Breve descrição do SICAMB
O Sistema Integrado de Catálogos de Acervos Musicais Baianos

(SICAMB), segundo foi mencionado acima, foi apresentado na for-
ma de esboço preliminar ao Centro de Processamento de Dados da
UFBA (CPD-UFBA) a fim de desenvolvê-lo em parceria com o nos-
so projeto, levando em consideração as normas internacionais para
a catalogação descritiva de documentos musicais (impressos ou ma-
nuscritos) desenvolvidas pelo grupo RISM adaptado à realidade ar-
quivística e musical documental brasileira; adaptações já incorpora-
das, por exemplo, na base de dados desenvolvidas pelo Prof. André
Guerra Cotta para o Museu da Música de Mariana, fato pioneiro no
Brasil.

O fato de adotarmos um padrão internacional como o RISM
(único na sua categoria e que completou o seu primeiro meio século de
existência em 2002) não configura apenas uma medida de natureza
política. É, antes de tudo, uma decisão estratégica no que diz respeito
as atualizações conceituais na área, colocando o SICAMB em igual-
dade de condições com as bases de dados mais importantes do mundo,
ao tempo em que, se tudo acontecer no tempo certo, seria o primeiro
sistema on-line dessa natureza a ser desenvolvido no Brasil.

A segunda grande inovação que propõe o SICAMB é a inser-
ção de dados à distância, via Internet. Contando com um treinamen-
to prévio e com ajuda de formulários que seriam disponibilizados de
maneira gradativa segundo avançam as etapas desde o inventário
preliminar até completar a catalogação definitiva, o responsável pelo
ingresso de dados de um arquivo relativo a música numa localidade
determinada, não precisaria sair da própria cidade, nem do próprio
local do arquivo para realizar a tarefa. Isto permitiria, não apenas
poder obter uma relação clara do universo documental relativo a
música em tempo mínimo, mas garantir a permanência dos docu-
mentos no seu local original, sem deslocamentos desnecessários,
mantendo assim a unidade documental e respeitando a memória e o
patrimônio musical da referida localidade baiana. Tanto o ingresso
quanto o controle dos dados ingressados por nossa parte, acontece-
ria desde qualquer ponto de Internet, tendo níveis de acesso e segu-
rança garantidos por senhas e outros dispositivos.
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À guisa de exemplo a Figura 3 apresenta o diagrama que resul-
taria se o SICAMB fosse utilizado desde um arquivo histórico
diocesano localizado na Arquidiocese de Feira de Santana, sendo o
processo controlado desde o PPGMUS-UFBA em Salvador.

Esperamos em breve ter avançado na implementação deste sis-
tema, sempre em parceria com o CPD-UFBA a fim de desenvolver o
SICAMB no âmbito estritamente acadêmico universitário.

Figura 3 – Diagrama exemplificando o funcionamento do SICAMB pela
Internet

Outros aspectos e atividades desenvolvidas
Além de tudo o já exposto até aqui, desde o início do projeto “O

Patrimônio Musical na Bahia” se desenvolvem atividades pedagó-
gicas (tanto em nível terciário quanto de pós-graduação) e de pes-
quisa em musicologia histórica, focando assuntos relevantes ainda
não estudados com a necessária profundidade (como o caso do re-
pertório das novenas em Salvador e no Recôncavo Baiano) ou as-
suntos com pesquisas incompletas ou abandonadas (como a dos nos-
sos vultos histórico-musicais, exemplificados aqui nos casos de
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Damião Barbosa de Araújo, João Manoel Dantas, Domingos da Ro-
cha Mussurunga, Manoel Tranquillino Bastos, entre outros).

O projeto permite ainda a realização de outras atividades tais
como a publicação de documentos musicais relevantes, colaborar
com outras pesquisas concomitantes cujo alvo musicológico se en-
contre na Bahia (ou a ela esteja de alguma forma vinculado), partici-
par em eventos nacionais e internacionais, promover o desenvolvi-
mento de ferramentas e metodologias necessárias, assim como o
estabelecimento de estratégias inter-institucionais através da elabo-
ração de projetos estratégicos, podendo acrescentar, finalmente, a
disponibilidade para fornecer assessoria no que diz respeito a assun-
tos inerentes ao projeto, isto é, relativos à musicologia histórica, à
arquivologia musical, à edição e editoração musical, assim como ou-
tras atividades conexas.

Resultados esperados
Entre os resultados esperados, além daqueles inerentes aos ob-

jetivos específicos do projeto, podemos destacar o resgate da me-
mória cultural e musical histórica baiana, o reaquecimento do inte-
resse e envolvimento da comunidade baiana com os aspectos musi-
cais da sua história, a valorização do passado histórico musical e
cultural baiano, assim como o fortalecimento das relações comunitá-
rias-acadêmicas-governamentais através da organização de semi-
nários, eventos, palestras, e/ou publicações decorrentes do projeto.

(Palestra ministrada em 18 de Agosto de 2004)
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