
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayra de Souza Marques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIAS DO MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA:  

mutação e pluralização dos meios da memória cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA 

2018 
 



 
 

 
 

Mayra de Souza Marques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIAS DO MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA:  

mutação e pluralização dos meios da memória cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Ouro Preto, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em História. 

 

Linha de pesquisa: Ideias, Linguagens e Historiografia  

 

Orientador: Professor Dr. Mateus Henrique de Faria 

Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA 

2018 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

  

Esta dissertação de mestrado é fruto de diversas paixões. Em uma tentativa de unir os 

assuntos acadêmicos que mais me despertam interesse, em especial a memória cultural, e um 

hobby que me acompanha desde a infância, a música, surgiu a ideia de transformar o Museu da 

Música em objeto de análise. É preciso dizer que o fato de ser marianense também teve bastante 

influência na elaboração deste trabalho: após o crime socioambiental ocorrido devido à 

negligência de grandes mineradoras, mais do que nunca eu desejei ver minha cidade natal 

investir mais no turismo e em atividades culturais como fonte de renda para não mais depender 

exclusivamente da exploração de minério. Este desejo já estava presente em outras pessoas de 

outras épocas, como foi o caso de Dom Oscar de Oliveira, arcebispo de um tempo em que as 

prioridades da Arquidiocese eram a cultura e a educação do povo marianense. 

 Para realizar essa tarefa de unir assuntos que, embora muito interessantes, nem sempre 

fossem fáceis de articular, contei com a ajuda de muitas pessoas. A começar pelo meu 

orientador Mateus Henrique de Faria Pereira, que sempre me incentivou a continuar escrevendo 

e teve muita paciência para lidar com minhas idas e vindas, minhas dúvidas sobre o trabalho e 

minhas dificuldades. Da mesma forma, o apoio do Programa de Pós-Graduação em História da 

UFOP foi fundamental, especialmente através das pessoas do coordenador Sérgio da Mata e da 

secretária Luciana Oliveira. Agradeço também aos professores Virgínia Buarque e Marcelo 

Abreu, que não apenas me iluminaram durante o exame de qualificação de mestrado, como 

também se mostraram muito solícitos quando requisitados, e aos professores Luiz Henrique de 

Assis Garcia e Luciano Roza, por terem aceitado avaliar este trabalho, contribuindo 

enormemente para minha formação. Agradeço também aos funcionários do Museu da Música 

de Mariana, do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, do Arquivo Eclesiástico 

Dom Oscar e do Arquivo Municipal por permitirem a minha pesquisa, na medida do possível.  

Família e amigos também foram muito importantes na construção deste trabalho, não 

apenas pelo apoio emocional, mas por ajudarem diretamente em sua elaboração: agradeço à 

minha mãe, ao Marcos, Aline e ao Tim por me ajudarem a encontrar a bibliografia necessária; 

à Letícia, Stephanie, Leonardo, Lorraine, Amanda, Jumara e Thiago Oshiro por me darem 

conselhos sobre a escrita e me ajudarem com minhas dúvidas; ao Ricardo, por me ajudar com 

a revisão e a formatação; à Wanessa, que fotografou o Museu da Música. A todos eles e a outros 

amigos não citados agradeço também pelo carinho e pela paciência, em especial aos meus pais, 

Ercimar e Antônio. 



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação procura compreender como o avanço da tecnologia, assim como o 

interesse da população em geral e dos acadêmicos em relação à memória cultural, contribuiu 

para uma pluralização dos meios de memória, transformando diferentes mídias não apenas em 

um meio de comunicação das memórias abordadas, mas também em objetos de museu. Com 

esta finalidade, tomaremos o Museu da Música de Mariana como objeto de análise. Sua 

fundação se deu no contexto da criação de outros museus em Mariana e Ouro Preto, nos anos 

70, durante o arcebispado de Dom Oscar de Oliveira – figura importante também para o Museu 

de Arte Sacra e fundador do Museu do Livro. Embora a coleção das partituras seja organizada, 

preservada e exposta em um museu, em alguns momentos a instituição parece se identificar 

mais com um arquivo. Assim, a identidade desta instituição como museu envolve também o 

uso de diversos meios de memória, como performances, áudios, vídeos e publicações na 

Internet, a fim de ampliar o seu significado social. Através da execução das músicas do acervo, 

de cursos de musicalização, da divulgação de histórias a respeito de compositores e peças 

musicais através do Facebook, da disponibilização de parte do acervo online, o museu busca 

difundir uma memória cultural da música produzida em Minas Gerais nos séculos XVIII, XIX 

e XX, em especial a música sacra católica. Assim, a memória que antes tinha como meio apenas 

os manuscritos musicais, ao longo do tempo ganhou novos suportes e novos meios. A 

pluralização dos meios de memória ocorrida na trajetória do Museu da Música de Mariana, 

desde a sua fundação até o uso da Internet, nos permite refletir sobre as possibilidades de 

trabalhar com memórias em através de vários meios, e pensar se estes meios realmente 

favorecem a experiência do passado no tempo presente, produzindo alguma forma de presença.  

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims to understand how the advancement of technology, as well as the 

interest of the population in general and of the scholars in relation to cultural memory, has 

contributed to a pluralization of the mediums of memory, transforming different media not only 

into a means of communication of these memories, but also in museum objects. Therefore, we 

will take the Museu da Música de Mariana (Mariana Music Museum) as an object of analysis. 

Its founding took place in the context of the creation of other museums in Mariana and Ouro 

Preto in the 1970s, under the archbishop Dom Oscar de Oliveira - an important figure also for 

the Museu de Arte Sacra (Museum of Sacred Art) and founder of the Museu do Livro (Museum 

of Books). Although the collection of music sheets is organized, preserved and exhibited in a 

museum, sometimes the institution seems to be more like an archive. Thus, the identity of this 

institution as a museum also involves the use of different  mediums of memory, such as 

performances, audios, videos and publications on the Internet, in order to broaden its social 

meaning. Through the execution of the music of the collection, musicalization courses, the 

dissemination of stories about composers and musical pieces through Facebook, the availability 

of the digitalized collection, the museum seeks to disseminate a cultural memory of the music 

produced in Minas Gerais in eighteenth, nineteenth and twentieth centuries, especially the 

Catholic sacred music. Thus, the memory that previously had only musical manuscripts as 

medium, over time has gained new supports and new means. The pluralization of mediums of 

memory in the Museu da Música de Mariana's history, from its foundation to the use of the 

Internet, allows us to reflect on the possibilities of working with memories through different 

media, and to think if these media really allow an experience of the past in the present time, 

producing some form of presence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os lugares de memória, materiais ou imateriais, muitas vezes são identificados como 

patrimônio de uma determinada comunidade (ou até mesmo do mundo inteiro) e a cada ano o 

número de patrimônios reconhecidos como tal aumenta. O ano de 1980 foi decretado o ano do 

patrimônio na França, o que levou a mudanças neste conceito e em seus possíveis usos: 

anteriormente, esta palavra pertencia ao âmbito jurídico e se referia a bens privados, posses; 

após 1980, seu significado foi expandido aos bens culturais coletivos, fazendo com que ela 

figurasse não apenas em textos jurídicos, mas também em outras áreas como história e 

sociologia. No Brasil, a Constituição de 1988 ampliou o conceito de patrimônio de modo a 

englobar também o patrimônio intangível, substituindo o termo “patrimônio histórico e artístico 

brasileiro” por “patrimônio cultural brasileiro” nos artigos referentes à sua preservação. 

Dentre tantas formas de patrimônio cultural, pode a música ser uma delas? E mais: 

música pode ser objeto de museu? A presente dissertação procura compreender como o avanço 

da tecnologia, assim como o interesse da população em geral e dos acadêmicos em relação à 

memória cultural, contribuiu para uma pluralização dos meios de memória, transformando 

diferentes mídias não apenas em um meio de comunicação das memórias abordadas, mas 

também em objeto de museu. Com esta finalidade, tomaremos o Museu da Música de Mariana 

como objeto de análise. Sua fundação se deu no contexto da criação de outros museus em 

Mariana e Ouro Preto, nos anos 70, durante o arcebispado de Dom Oscar de Oliveira – figura 

importante também para o Museu de Arte Sacra e fundador do Museu do Livro. Embora a 

coleção das partituras seja organizada, preservada e exposta em um museu, o trabalho exige 

principalmente técnicas da arquivologia e musicologia, ou seja, um trabalho fundamentalmente 

interdisciplinar. Além disso, buscando adaptar-se à realidade dos anos 2000 e da era da Internet, 

o MMM não apenas dispõe das novas tecnologias para preservar e difundir o acervo para 

músicos e musicólogos, como também para estabelecer uma comunicação com seu público 

leigo, através da rede social Facebook. Deste modo, o MMM apresenta-se como um bom objeto 

de pesquisa, pois em uma única instituição pode-se encontrar várias formas de corporificação 

e transmissão da memória cultural, através de várias mídias. 

No primeiro capítulo, discutiremos o crescimento do número de museus nas últimas 

décadas, assim como dos estudos sobre memória cultural no meio acadêmico. A crescente 

preocupação com o patrimônio e a ampliação deste conceito a partir da década de 1980 são 

associados, por François Hartog, a uma mudança na relação da nossa sociedade com as 

temporalidades. Segundo ele, não apenas o consumismo de nosso tempo intensificou a 
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classificação de lugares como patrimônio, incentivando a indústria do turismo, mas também a 

expansão do presente, que a todo tempo produz um passado “novo”1. Também outros autores 

como Koselleck e Huyssen identificaram mudanças na experiência do tempo, seja através da 

historiografia ou da proliferação dos meios de cultura de massa. Assim, ao refletirmos um pouco 

sobre estas transformações na experiência do tempo, pretendemos compreender melhor a 

relação da contemporaneidade com seus espaços de recordação. 

O sucesso ascendente de museus e outros lugares de memória, assim como o interesse 

pelo passado em geral, estão acompanhados de novas pesquisas sobre a relação entre memória 

e história. Embora as pesquisas sobre memória cultural ainda não sejam um campo de estudos 

muito bem definido, a sua abrangência possibilita discussões em diversas áreas do saber, como 

a história, psicologia, sociologia, entre outras. De maneira a introduzir as diversas 

possibilidades de meios da memória cultural antes de abordar propriamente o Museu da Música 

de Mariana, discorreremos sobre o crescente surgimento de museus e de suas novas formas, 

como é o caso dos museus virtuais. Também faremos uma reflexão sobre como a música pode 

ser objeto de museu ou um meio de memória, citando alguns exemplos como a Casa de 

Beethoven, na Alemanha, e a utilização do alaúde pelas comunidades alevitas como forma de 

transmitir o conhecimento a respeito desta cultura. Deste modo, tentaremos compreender, em 

um âmbito mais teórico, o que leva ao interesse pela preservação de determinados objetos ou à 

criação lugares que deveriam transmitir a memória e a identidade de uma determinada 

sociedade. 

O segundo capítulo será dedicado à criação do Museu da Música de Mariana, dentro do 

contexto histórico da redescoberta do patrimônio musical mineiro e da criação de outros museus 

pela Arquidiocese de Mariana.  Através da leitura de artigos publicados no jornal eclesiástico 

O Arquidiocesano, cujos exemplares consultados encontram-se no Arquivo Histórico da 

Câmara Municipal de Mariana (AHCMM), tentaremos compreender as intenções de Dom 

Oscar de Oliveira ao fundar o MMM relacionando-o à “retórica da perda”2, assim como as 

primeiras atividades levadas a cabo pela instituição. Tentaremos refletir também sobre a 

valorização dos manuscritos musicais brasileiros após as pesquisas feitas por Curt Lange na 

América Latina nos anos 1930 e 1940, passando pela sua relação com o estilo identificado como 

Barroco mineiro. 

                                                           
1 HARTOG, François. Regimes de historicidade. Presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2015. 
2 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 2002. 
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Em 2007 o Museu foi transferido para um prédio próprio, o antigo Palácio dos Bispos, 

estruturando-se verdadeiramente como museu e não mais como anexo do Arquivo Eclesiástico. 

Analisaremos a forma de sua exposição, assim como os projetos de preservação e difusão do 

acervo empreendidos pela instituição. Por ser um museu que lida com partituras musicais, há, 

por parte desta instituição, uma preocupação em “fazer soar” a música que ali é preservada, 

mantendo uma comunicação com os coros locais, afim de capacitá-los para a execução de tais 

obras. A relação do MMM com a comunidade se dá também através do uso do espaço do museu 

para outros eventos, como concertos, festas e seminários. 

Finalmente, no terceiro capítulo, analisaremos as experiências mais recentes do MMM: 

o uso da Internet para a divulgação do acervo. Com o objetivo de democratizar cada vez mais 

o acesso à informação do Museu, em 2014 foi iniciado o serviço de Mediação Digital e 

Pedagógica aos usuários do Facebook, fornecendo informações diárias aos seus seguidores. 

Neste mesmo ano, iniciou-se a digitalização de uma das 11 coleções do museu, a coleção “Dom 

Oscar de Oliveira”, que contém composições de músicos principalmente brasileiros, 

portugueses e italianos, como José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, João de Deus de Castro 

Lobo e José Maurício Nunes Garcia3. Através da Internet, o Museu tem a possibilidade de 

ampliar o seu alcance, tanto para o público especializado, que se atém mais à pesquisa 

arquivística, quanto ao público leigo ou os visitantes em geral, que buscam adquirir novos 

conhecimentos de uma forma mais informal. 

Sobre alguns termos usados ao longo deste trabalho, talvez seja interessante fazer alguns 

esclarecimentos. Quando a palavra museu aparece grafada com M maiúsculo, estamos nos 

referindo ao Museu da Música de Mariana, que também pode ser referido através da sigla 

MMM. Embora seja comum tratar acervos como o do MMM como “partituras musicais” ou 

“música barroca”, usaremos preferencialmente os termos “patrimônio musical” ou 

“manuscritos musicais” devido à especificidade de algumas palavras: música barroca define 

um gênero específico de música erudita que não condiz com a totalidade das músicas 

produzidas no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Além disso, “partituras” contém as melodias de 

todos os instrumentos, enquanto “partes” contém apenas a melodia de cada instrumento (por 

exemplo, primeiros violinos), por isso não podemos nos referir a todos os documentos como 

partituras. Embora os manuscritos tenham sido os primeiros exemplares a serem coletados pelo 

Museu, hoje em dia há também várias partes e partituras impressas que fazem parte do acervo. 

                                                           
3 CASTAGNA, P. Mediação digital e pedagógica do Museu da Música de Mariana. Informativo Caravelas, ano 

6, n. 4, maio. 2014. 
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Os diferentes meios através dos quais os indivíduos e as sociedades acessam e utilizam 

suas memórias muitas vezes são determinantes para a relação mantida entre a sua identidade e 

a sua história, pois só através destes meios a memória cultural pode ser compartilhada. As 

formas de lidar com o passado também são influenciadas pela forma como a passagem do tempo 

é percebida pelas diferentes comunidades em diferentes épocas e a importância dada à escrita 

da história em cada uma delas. Assim, abordando a trajetória do Museu da Música de Mariana, 

esta dissertação tem como objetivo compreender o processo de desenvolvimento de um espaço 

de recordação singular, preocupado em adaptar-se às exigências de seu público potencial ao 

longo do tempo, fazendo uso de diferentes mídias e performances – partituras, áudios, 

apresentações ao vivo, cursos, redes sociais, sites -  baseando-nos teoricamente no campo dos 

estudos em memória cultural. 
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1 O INTERESSE PELO PASSADO NA CONTEMPORANEIDADE: MUSEU E 

MÚSICA COMO MEIOS DE MEMÓRIA 

  

 A popularização das novas tecnologias e da Internet, assim como sua rápida evolução, 

parecem indicar que o futuro está mais perto do que nunca e o passado fica rapidamente para 

trás. Embora isso pudesse nos levar a crer que o foco da contemporaneidade é o amanhã, o 

aumento no número de museus, filmes e séries de temática histórica e de memórias 

compartilhadas mostra que as pessoas em geral têm um grande interesse pelo passado. Pode-se 

tentar explicar esta mudança analisando as diferentes experiências de tempo, já que a percepção 

do tempo histórico é algo que se altera ao longo das gerações. Esta mudança influencia também 

as memórias culturais, já que este interesse pelo passado faz aumentar o número de fatos que 

se deseja lembrar.  

A criação do Museu da Música de Mariana se deu em um contexto em que a Arquidiocese 

de Mariana colocava em prática um projeto civilizador através da criação ou reabertura de 

instituições de ensino, museus e do Arquivo Eclesiástico, durante os anos 1960 e 1970. Em 

relação aos museus, a justificativa para sua criação passava pelo medo de que o patrimônio 

histórico e artístico da região se perdesse tanto pela ação do tempo quanto pelas mãos de 

ladrões. Assim, a preservação deste patrimônio era importante para que a memória cultural 

marianense – neste caso, uma memória católica, não se perdesse. 

Dom Oscar de Oliveira, fundador do MMM, fundou também o jornal O Arquidiocesano, 

do qual era o principal redator. Este periódico teria como principal função orientar os sacerdotes 

e catequizar os fiéis, de acordo com Silveira4. Para isso, D. Oscar buscava mostrar as raízes 

cristãs da história brasileira e, especialmente, marianense. Condenando o comunismo, o 

divórcio e outras pautas contrárias aos preceitos de Roma, D. Oscar posicionava-se sempre de 

maneira conservadora, buscando no passado mais continuidades do que rupturas. Isto explica 

também seus esforços de preservação do patrimônio artístico e histórico católico, explicitado 

na refundação do Museu de Arte Sacra e no Museu da Música. 

D. Oscar, assim como outros intelectuais e membros do clero, referia-se à Mariana como a 

“Roma Mineira”, indicando uma ligação entre ambas cidades não apenas através da religião 

                                                           
4 SILVEIRA, Diego Omar da. Sacerdos Magnus: Dom Oscar de Oliveira, O Arquidiocesano e a recepção 

fragmentada do Concílio Vaticano II na Arquidiocese de Mariana (1959-1988). Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. UFOP: 2009, p. 

54. 
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católica mas também por serem “museus a céu abertos”5. Este epíteto evidencia um desejo de 

continuidade com um passado católico, “original”, que se dá não apenas através do caráter 

evangélico de seus cidadãos, mas também pelas obras de arte ali preservadas. No 1º Encontro 

Nacional de Pesquisa em Música, D. Oscar chama a atenção para o fato de que algumas músicas 

cantadas contemporaneamente nas igrejas não faziam jus à celebração católica, pois possuíam 

letras e músicas pobres. Citando Paulo VI, ele diz que mesmo que o Concílio Vaticano II tenha 

incentivado os novos cantos sacros, as Capelas musicais e as Scholae Cantorum não deveriam 

ser deixadas de lado6. Talvez aí também, no âmbito musical, se possa perceber um certo 

saudosismo. 

O conservadorismo de D. Oscar era expresso, então, não apenas no plano ideológico, 

através de seus artigos evangelizadores no jornal O Arquidiocesano, mas também em suas ações 

patrimonializadoras, que buscavam preservar as artes sacras – considerando aqui não apenas as 

artes plásticas, mas também a música – afim de que estas representassem a identidade católica 

de Mariana. Dado que esta onda de preocupação em preservar elementos identitários de um 

passado foi algo sentido em muitos lugares a partir da década de 1960 e, mais fortemente, de 

1980, tentaremos relacionar o tempo histórico com a memória cultural e seus meios de maneira 

mais teórica e genérica ao longo do capítulo que se segue, para nos próximos capítulos 

atentarmo-nos mais ao Museu da Música de Mariana. 

 

1.1 A experiência do tempo e o interesse pelo passado 

 

A época moderna foi a primeira a se enxergar como tal, e a partir disso criou fronteiras 

a fim de delimitar as épocas passadas. Essas formas de “quebrar” o tempo, distinguindo o que 

é passado, presente e futuro, fazem parte do discurso historiográfico, e este discurso não apenas 

está inserido no mundo como também o modela. No entanto, muitos historiadores ainda tomam 

o tempo como algo natural e pré-existente em relação a história, negligenciando o fato de que 

a percepção do tempo não é a mesma em todas as épocas. Reinhardt Koselleck, pioneiro no 

estudo do tempo histórico, identifica um período “moderno” em que houve uma transformação 

na forma de se lidar com o passado, após a Revolução Francesa:  “Desde o século XVIII, todos 

admitem que a verdade da história não permanece a mesma para sempre. Atribui-se ao decurso 

                                                           
5 SCARPATI, Riler Barbosa. Para a glória da Roma Mineira: Museu Arquidiocesano de Mariana (1926-1964). 

2014. 155 f. Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal 

de Ouro Preto, Mariana, 2014, p. 79. 
6 OLIVEIRA, D. Oscar de. Música a serviço da Arte e da Fé. I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. Belo 

Horizonte: Imprensa Universitária, 1984, p. 36. 
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temporal histórico uma qualidade geradora de experiências que nos ensina a reconhecer o 

passado de forma nova.”7. Assim, não apenas a percepção da passagem do tempo se transforma, 

como também a relação das sociedades com o seu passado. 

 “Modernidade” é um termo evocado por várias épocas para distinguir o presente do 

passado, como períodos que se apresentam em forma de cascatas8. Além das diferentes épocas 

que reivindicaram para si o sentido de “moderno” – desde o humanismo do século XVI, 

passando pelo Iluminismo do XVIII e o positivismo do XIX – houve também uma modernidade 

epistemológica que, de acordo com Gumbrecht, modificou a percepção do observador de 

primeira ordem, que passou a se observar no ato da observação. Esta transformação se iniciou 

no século XIX e, mais tarde, no século XX, levaria à “crise de representabilidade” e ao que 

alguns intelectuais chamam de pós-modernidade. A princípio, a experiência de tempo do regime 

moderno deixava de ter o passado como referência e possuía um direcionamento para o futuro, 

justificado pela ideia de progresso. O presente era um momento fugidio, um mero instante entre 

o que passou e o que está por vir. Após as catástrofes do início do século XX, o futuro se tornou 

algo temível e o presente deixou de ser somente um ponto de transição. Nas palavras de 

Gumbrecht: “Como o presente é o ponto de convergência entre um passado que não nos 

sentimos dispostos a abandonar e um futuro no qual não queremos ingressar, faz realmente 

sentido que experienciemos esse presente como ‘expansivo’”9. 

A expansão do tempo presente leva a uma nova percepção do tempo histórico. Para 

melhor representar esta nova relação entre as temporalidades, Koselleck cria as categorias de 

espaço de experiência e horizonte de expetativa, que seriam mais adequadas “pois o passado e 

o futuro se entrelaçam na presencialidade da experiência e da expectativa”10. O que se percebe 

neste novo regime temporal, além de um aumento na duração do que é identificado como 

“presente”, é a intensificação do interesse pelo passado, mesmo que ele já não possa ser uma 

referência segura para as ações na atualidade. Memoriais, museus, livros e filmes com temática 

histórica se reproduzem cada vez mais no nosso tempo, e a questão que se coloca é: estas coisas 

estão no nosso cotidiano porque ainda fazem sentido para nossa sociedade ou estes são 

instrumentos usados para reforçar uma memória e uma identidade que já não são tão presentes? 

                                                           
7 KOSELLECK, R. Estratos do tempo. Estudos sobre história. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora da PUC-Rio, 

2014, p. 273-4. 
8 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Cascatas de Modernidade. In: GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos 

sentidos. São Paulo: Ed. 34, 1998, p. 9-32. 
9 Idem, p. 22. 
10 KOSELLECK, op. cit, p. 307. 
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Nietzsche, no século XIX, criticava o historicismo e a obsessão por tudo o que é antigo, 

dizendo que o homem moderno só possuía uma identidade a partir do momento que se 

preenchia de conhecimentos alheios e se tornava uma “enciclopédia ambulante”: “a qualidade 

mais própria a este homem moderno: a estranha oposição entre uma interioridade à qual não 

corresponde nenhuma exterioridade e uma exterioridade à qual não corresponde nenhuma 

interioridade”11. Na segunda metade do século XX, o giro linguístico levou os intelectuais a se 

perguntarem se a linguagem seria capaz de reproduzir a realidade histórica, e o os discursos 

pareciam não conseguir abarcar todo o significado contido nos fatos passados narrados. Ao 

mesmo tempo, historiadores como Nora e Hartog perceberam, nas décadas em que se seguiram, 

uma separação entre a disciplina histórica e a memória que constituía o significado das nações 

(neste caso, especificamente a nação francesa). Para Huyssen, diferentemente do historicismo 

combatido por Nietzsche, o que se observa no século XX não é uma obsessão pela memória 

visando a invenção de tradições nacionais, e sim algo muito mais fragmentado, fruto das novas 

mídias e da globalização12. 

 Em seu famoso texto “Entre memória e história”, publicado no início dos anos 90, Pierre 

Nora declara a morte da memória e sua substituição pela história. Enquanto a primeira seria um 

fator constitutivo das sociedades e presente naturalmente nas mesmas, a segunda seria 

constituída apenas por narrativas construídas artificialmente. Segundo ele, a história se afastou 

da memória no momento em que os historiadores passaram a refletir sobre sua própria escrita. 

O surgimento da consciência historiográfica fez com que a história se desligasse da memória e 

da Nação, conceitos que estavam essencialmente unidos desde o século XIX, momento em que 

se formavam os nacionalismos. Este desligamento põe fim àquela memória que vincula o 

passado ao presente, e a falta desta memória leva à construção de monumentos e locais onde 

uma parte dela seja cristalizada, os “lugares de memória”. Os lieux de Nora são, como o próprio 

autor diz, “rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras de uma sociedade que 

se dessacraliza”13. São tentativas de manter os resquícios de uma identidade que já não faz parte 

da vida contemporânea. A falta de continuidade da memória espontânea levou à criação de 

datas comemorativas, lugares e práticas, como uma forma de memória artificial produzida com 

                                                           
11 NIETZSCHE, F. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagens da história para a vida (1874). 

Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p. 33. 
12 HUYSSEN, Andreas. Memoria: global, nacional, museológica. In: HUYSSEN, Andreas. En busca del futuro 

perdido. Fondo de Cultura Economica, Buenos Aires, 2007. 
13NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução de Yara Aun Khoury. Proj. 

História, São Paulo, 10 (dez) 1993, p. 13. Disponível em: 

<http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/12101/8763> Acesso em: 21 jul. 2016. 
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o auxílio da história, pois um local de memória passa a sê-lo quando deixa de possuir sua 

utilidade original e se torna um meio de recordação. 

A crescente preocupação com o patrimônio e a ampliação deste conceito a partir da 

década de 80 são associados, por Hartog, a uma mudança na relação da nossa sociedade com 

as temporalidades. O conceito de “regime de historicidade” cunhado por este autor busca 

distinguir diferentes épocas através de uma suposta ordem dominante do tempo – de uma forma 

geral, considera-se que as culturas tradicionais são majoritariamente orientadas pelo passado; 

as modernas, pelo futuro; e as “pós-modernas”, pelo presente14. Segundo ele, não apenas o 

consumismo de nosso tempo intensificou a classificação de lugares como patrimônio, 

incentivando a indústria do turismo, mas também a expansão do presente, que a todo tempo 

produz um passado “novo”. A pergunta que Hartog tenta responder é: qual tipo de mudança na 

experiência do tempo levou a esta crescente preocupação com o patrimônio? Segundo ele, a 

ânsia de preservar tudo, o grande interesse pelo passado e a historicização imediata dos 

acontecimentos são sintomas de um presente-monstro que se estende tanto ao passado como ao 

futuro, o que ele chama de presentismo. A antecipação de um futuro ameaçador é o que leva a 

esta obsessão pela memória, e o “passado atrai mais que a história”15. 

Mateus Pereira, no entanto, alerta para que talvez a nossa experiência do tempo 

contemporânea esteja mais relacionada a uma simultaneidade dos regimes futurista e presentista 

do que por uma predominância deste último, o que indicaria o surgimento de um novo tempo 

para além dos regimes de historicidade ou do tempo histórico16.  Segundo Pereira e Araújo, 

mais do que uma ampliação do presente, a experiência de tempo contemporânea pode conter 

também uma ampliação do passado e do futuro, mas as referências provenientes destas 

temporalidades não conseguem conectar-se tão bem ao presente devido ao processo constante 

de atualização em que vivemos17. Aproximando-se desta mesma linha de raciocínio, Turin vê 

a simultaneidade de duas experiências do tempo na contemporaneidade: o tempo lento da 

memória traumática, no qual há um desejo de embate contra um passado traumático e o medo 

da repetição futura da violência vivida, e o tempo acelerado, onde o passado não importa, o 

                                                           
14 BEVERNAGE, B.; LORENZ, C. Breaking up time – Negotiating the borders between present, past and future. 

An introduction. In: BEVERNAGE, B.; LORENZ, C. (orgs.). Breaking up time: negotiating the borders between 

present, past and futures. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2013. 
15 HARTOG, F. Regimes de historicidade. Presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2015 (Coleção História e Historiografia 8), p. 244. 
16 P PEREIRA, Mateus H. F. A história do tempo presente: do futurismo ao presentismo?. Humanidades. Brasília, 

v. 58, pp. 56-65, 2011. 
17 PEREIRA, M.; ARAUJO, V.; Reconfigurações do tempo histórico: presentismo, atualismo e solidão na 

modernidade digital. Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 23, n. 1 e 2, p. 270-297, jan./dez. 2016. 
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futuro é imprevisível e o presente em constante movimento, onde o novo se torna obsoleto 

rapidamente.18 

A popularização da Internet a partir de 1990, ano de criação da World Wide Web, 

provocou, também, mudanças na experiência do tempo. Segundo Manuel Castells, as novas 

tecnologias de comunicação e transporte provocaram uma aceleração, pois permitiam que as 

pessoas realizassem mais ações em um menor espaço de tempo; a internet, por sua vez, 

transformou o tempo sentido pela nossa sociedade – a sociedade em rede – devido à sua 

simultaneidade e intemporalidade. Simultaneidade porque disponibiliza diversas informações 

concomitantemente, e intemporalidade porque essas mesmas informações podem ser 

apropriadas em qualquer contexto no qual sejam acessadas, o que as torna eternamente 

presentes. Sendo assim, a temporalidade dominante da nossa sociedade seria esse tempo 

intemporal19. 

Entre o presentismo proposto por Hartog e o tempo intemporal de Castells, existem 

algumas proximidades. Enquanto para o primeiro há, em nossa experiência de tempo 

contemporânea, uma compulsão pelo passado e uma historização imediata que torna possível 

lembrar-se de tudo, no segundo há uma disponibilidade de informações nunca conhecida antes 

da Internet. Ao mesmo tempo, tanto no presentismo quanto no tempo intemporal, nota-se a 

efemeridade das memórias. Enquanto alguns fatos são relembrados, outros são ignorados ou 

superados por novas informações que respondem às novas demandas do presente.  Assim, 

podemos dizer que essas experiências de tempo (que são o nosso presente) proporcionam tanto 

uma facilidade em acessar o passado quanto em esquecê-lo, visto que a cada minuto se 

produzem e armazenam mais biografias, memoriais, arquivos digitais, enquanto outros 

desaparecem, apagados da memória da Internet. 

Também Andreas Huyssen vê essa preocupação com o passado como característica do 

século XX. Segundo este autor, a modernidade possuiria “futuros presentes”, enquanto a pós-

modernidade estaria repleta de “passados-presentes”, especialmente após a década de 1980. A 

busca pelas tradições estaria relacionada com o medo do “fim”, que se difundia após a década 

de 1960 pelo fim da história, o fim da arte, o fim do sujeito, assim como a mudança na percepção 

das temporalidades, causada pelas novas mídias e pela globalização:  

 

                                                           
18 TURIN, Rodrigo. A polifonia do tempo: ficção, trauma e aceleração no Brasil contemporâneo. ArtCultura, 

Uberlândia, v. 19, n. 35, p. 55-70, jul.-dez. 2017. 
19CASTELLS, M. A sociedade em rede – a era da informação: economia, sociedade e cultura, v. I. Tradução de 

Roneide Venâncio Majer e Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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Me atreveria a sugerir que o que está em questão é uma transformação lenta 

mas tangível da temporalidade que tem lugar em nossas vidas e que se produz, 

fundamentalmente, através da complexa interação de fenômenos tais como as 

mudanças tecnológicas, os meios de comunicação em massa, os novos padrões 

de consumo e a mobilidade global.20 

 

Outro fator muito importante para o “boom memorialístico” para o qual Huyssen chama 

a atenção foi a emergência de inúmeros testemunhos sobre o Holocausto, que começava a 

ganhar um status de trauma ocidental globalizado, assim como várias datas comemorativas 

relativas à Segunda Guerra. Aleida e Jan Assmann alertam que não é possível haver uma 

memória global, pois a memória cultural está intrinsecamente ligada a grupos, e só dentro destes 

grupos pode sobreviver e fazer sentido21. O que houve com o Holocausto foi uma divulgação e 

discussão muito mais intensa do que em relação a outras grandes tragédias, devido 

primeiramente à influência causada por este crime em outros países (muitas famílias judias e 

sobreviventes do Holocausto emigraram para outros países), e depois pela sua intensa 

abordagem midiática, através de livros, filmes e séries, e da criação de monumentos e museus. 

Fundamental para a percepção do Holocausto como trauma global foi a iniciativa do 

primeiro-ministro sueco Göran Perrson em 1998 em convidar o presidente dos Estados Unidos 

e o primeiro ministro britânico para uma discussão sobre o Holocausto com diversos diplomatas 

e historiadores, que no ano seguinte resultaria na Internacional Task Force on Holocaust 

Education, Remembrance and Research (ITF). A princípio, o primeiro-ministro pediu que os 

países participantes escolhessem um dia de rememoração para o Holocausto. Em 2000, ele 

reuniu-se com representantes de 13 países para definir como seria a educação relativa a este 

evento traumático, assim como sua comemoração. Após a declaração do parlamento europeu 

em Bruxelas do dia da liberação de Auschwitz (27/01/1945) como o dia comemorativo do 

Holocausto, a participação na ITF tornou-se fundamental para a entrada de países na União 

Europeia. Assim, através da mídia, de monumentos, museus e políticas de memória, o 

Holocausto tornou-se um ícone global, uma referência para tratar outras tragédias e para afirmar 

ou desvalorizar atitudes políticas. 

                                                           
20 “Me atrevería a sugerir que lo que está en cuestión es uma transformación lenta pero tangible de la temporalidad 

que tiene lugar en nuestras vidas y que se produce, fundamentalmente, a través de la compleja interacción de 

fenómenos tales como los cambios tecnológicos, los medios masivos de comunicación, los nuevos patrones de 

consumo y la movilidad global.” HUYSSEN, Andreas. Memoria: global, nacional, museológica. In: HUYSSEN, 

Andreas. En busca del futuro perdido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica, 2007, p. 9 
21ASSMANN, A. The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community; 

ASSMANN, J. Globalization, Universalism, and the Erosion of Cultural Memory. In: ASSMANN, Aleida; 

CONRAD, Sebastian. Memory in a global age. Discourses, practices and trajectories. New York: Palgrave 

Macmillan Memory Studies, Ed., 2010, pp. 97-118; 121-137. 
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Voltando à Hartog, outro ponto de sua análise se baseia na separação entre memória e 

história, como Nora, porém a figura do historiador e de sua “objetividade” se faz necessária 

para devolver ao monumento histórico e à história-memória nacional o seu valor, que foi 

suplantado pelos diversos patrimônios e memórias particulares. Para François Hartog, não é a 

identidade de uma comunidade que dá forma ao patrimônio, e sim o contrário: o patrimônio é 

uma ferramenta usada pelas comunidades para reforçarem uma identidade que já estaria se 

perdendo. Outra característica desta nova concepção de patrimônio é a preocupação com o 

desaparecimento de bens culturais que deveriam ser preservados para a posteridade. A partir do 

momento em que os discursos ecológicos sobre a destruição da natureza entraram em voga, os 

bens naturais também passaram a ser classificados como patrimônio22. 

Maurice Halbwachs, um dos grandes pioneiros do estudo da memória e pedra 

fundamental neste campo, já separava a memória coletiva da memória histórica23. A primeira 

seria algo natural, uma continuidade no tempo que estaria sempre presente sem esforço, algo 

vivo. Já a história é uma infinidade de datas, nomes, acontecimentos – enfim, coisas exteriores 

a quem tem que estudá-la, ou seja, coisas mortas. Para Nora, a memória da Nação era uma, 

enquanto as histórias eram várias e, por isso, não tinham o mesmo poder de identidade. Para 

Halbwachs, porém, a história é única, “enquadrada” e preocupada com as rupturas, enquanto 

as memórias coletivas são várias, apoiando-se umas nas outras, pois não se recorda sozinho. 

Aleida Assmann procura mostrar que a memória não foi deixada de lado; o que houve 

foi uma transformação na forma de lidar com as memórias e até mesmo de utilizá-las, 

enfatizando que a oposição entre memória e história não traz explicações satisfatórias, já que 

ambas não podem ser separadas completamente24.  Assim, ela contrapõe a sua noção de 

“espaços da recordação” à ideia de Pierre Nora de lieux de memoire: para este autor, a 

transformação do milieu de memoire em lieu de memoire se deu por causa da modernização e 

da historicização, provocando mudanças tão rápidas que fizeram aumentar o número de locais 

de recordação;  para Assmann, esta “objetividade científica” da história denunciada por Nora 

incorreria numa “mortificação” da memória – só se pode fazer história com aquilo que 

definitivamente “ficou pata trás” – que não corresponde ao crescente interesse de estudiosos e 

leigos pelo passado, seja através de séries e filmes ou da emergência dos estudos sobre memória 

cultural. Este interesse só ocorre porque as pessoas ainda atribuem significado aos eventos 

                                                           
22 HARTOG, F. Tempo e Patrimônio. Tradução de José Carlos Reis. Varia HIistoria, Belo Horizonte, vol. 22, n. 

36, p. 261-273, jul/dez 2006. 
23 HALBWACHS, M. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006. 
24 ASSMANN, A. Espaços da recordação. Tradução de Paulo Soethe. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011. 
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recordados, o que indica que a memória está viva e possui/produz presença25. Esta objetividade 

que mortifica na verdade não existiria, pois tanto a busca pelo passado pode partir de um 

impulso emocional, quanto os fatos recordados ainda podem nos comover no presente. 

Ademais, a busca por uma objetividade extrema na historiografia pode ser uma 

armadilha. De acordo com Ankesrmit, a subjetividade do historiador é “temida” em termos de 

posicionamento moral e político, mas não em questões de estilo ou correntes historiográficas, 

que também são um tipo de performance do historiador no mundo; por isso, às vezes a pretensão 

de objetividade pode levar ao mais “arrogante e prepotente subjetivismo”26. Além da 

subjetividade que faz parte de coisas sutis como estas citadas, Bevernage e Lorenz chamam a 

atenção para o fato de que a maneira como os historiadores abordam e classificam o tempo 

histórico também é um tipo de performance moral e política, pois todas as periodizações e 

categorias relativas a elas também são construídas no ato da escrita27. Desta forma, é preciso 

tomar cuidado para não tomarmos estas estruturas temporais como algo exterior à construção 

do discurso historiográfico. 

Voltando à discussão sobre o interesse pelo passado, também a historiografia tem a 

capacidade de suprir, ao menos em parte, este desejo de experiência do passado existente na 

sociedade contemporânea. Elco Runia procura mostrar que o surpreendente do texto histórico 

não é a sua incapacidade de reproduzir a realidade histórica, como pensam os pós-modernistas, 

e sim sua capacidade de às vezes conseguir, de alguma forma, nos colocar em contato com esta 

realidade - ou seja, a realidade histórica é capaz de nos tocar.  A “presença” do passado no 

presente é tão importante quanto o seu significado, que foi colocado em cheque por 

historiadores como Nora e Hartog. O instrumento utilizado pelo historiador para transferir a 

presença seria a metonímia, assim como existem metonímias no cotidiano das comunidades, 

que trazem uma partícula do passado que abarca em si um significado maior deste evento que 

passou. Neste sentido, tanto os textos historiográficos como os lugares de memória poderiam 

ser considerados metonímias: “monumentos são Fremdkörper (coisas que estão fora de lugar) 

                                                           
25 KLEINBERG, Ethan. Presence in Absentia. In: KLEINBERG, Ethan; GOSH, Ranjan. Presence. Philosophy, 

history and cultural theory for the twentieth first century. New York, London: Cornell University Press, Ed., 2013, 

p. 8-25. 
26 ANKERSMIT, F. The ethics of History: from the double binds of (moral) meaning to experience. History and 

Theory, Theme Issue 43 (December 2004), p. 87. 
27 BEVERNAGE, B. e LORENZ, C. Breaking up time – Negotiating the borders between present, past and future. 

An introduction. In: BEVERNAGE, B.; LORENZ, C. (orgs.). Breaking up time: negotiating the borders between 

present, past and futures. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2013. 
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que fazem eventos passados presentes no plano do presente, fistulae que conectam e justapõem 

estes eventos no aqui e agora”28. 

Compartilhando da noção de “presença” de Runia, Kleinberg alega que, da mesma 

maneira em que o subconsciente possui uma “presença” no consciente (numa perspectiva 

psicanalítica), também nós somos afetados por elementos do passado sem necessariamente dar-

nos conta disso29. O paradigma da “presença” vai contra o pós-modernismo e tenta reconectar 

o significado/discurso a algo real, embora não seja um retorno ao positivismo. O que é 

perseguido pelos museus, memoriais etc. não seria um significado racional objetivo e sim a 

presença, que pode ser representada inclusive por elementos que estão ausentes, ou que indicam 

a ausência de algo que agora pertence ao passado. 

 

1.2 A memória cultural e seus meios 

 

O sucesso ascendente de museus e outros lugares de memória, assim como o interesse 

pelo passado em geral, estão acompanhados do interesse acadêmico pela memória. Os estudos 

sobre a memória cultural surgiram na década de 80, assim como o boom memorialístico que 

impulsionou o surgimento de vários museus e discussões sobre o patrimônio. Embora sejam 

ainda um campo um pouco disperso, a sua abrangência possibilita discussões em diversas áreas 

do saber, como a história, psicologia, sociologia, entre outras. A definição provisória de 

memória cultural sugerida por Astrid Erll é “a ação recíproca do presente e do passado em 

contextos sócio-culturais”30. Este termo, segundo Dietrich Harth, deve ser entendido como uma 

categoria hermenêutica, que permite a reconstrução de uma consciência formada historicamente 

“além deste domínio teleologicamente construído da memória”31.  

Embora a pedra basilar destes estudos seja o conceito de memória coletiva elaborado 

por Halbwachs, o que se pensa como “memória cultural” não coincide em todos os aspectos 

                                                           
28 “Monuments are Fremdkörper (things that are out of place) that make past events present on the plane of the 

present, fistulaethat connect and juxtapose those events to the here and now”. RUNIA, E. Presence. History and 

Theory 45 (February 2006), p. 17. 
29 KLEINBERG, Ethan. Presence in Absentia. In: KLEINBERG, Ethan; GOSH, Ranjan (Eds.). Presence. 

Philosophy, history and cultural theory for the twentieth first century. New York, London: Cornell University 

Press, 2013. 
30 “[…] the interplay of present and past in socio-cultural contexts”. ERLL, A. Cultural memory: an introduction. 

In: ERLL, A.; NÜNNING, Ansgar. Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook. 

Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008, p. 2. 
31 “The concept denoted by the formula ‘Kulturelles Gedächtnis’ is to be understood […] as a hermeneutical 

category, which leads the efforts to reconstruct the historically shaped consciousness beyond that teleologically 

constructed realm of memory […]”. HARTH, D. The Invention of Cultural Memory. In: ERLL, Astrid; 

NÜNNING, Ansgar. Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook. Berlin; New York: 

Walter de Gruyter, 2008, p. 92. 
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com a tese deste autor. Segundo Halbwachs, a memória individual não existe; mesmo quando 

estamos sozinhos, sempre relacionamos o que vemos, ouvimos ou sentimos com experiências 

que tivemos com outras pessoas ou conhecimentos adquiridos de outras pessoas. Além disso, a 

rememoração também dependeria de agentes externos que nos ajudam a recordar. O exemplo 

usado é um passeio solitário pela cidade de Londres, no qual cada prédio, cada obra de arte, 

cada aspecto geográfico tem relação com um grupo social:  

 

Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, não posso dizer que 

estivesse sozinho, que estivesse refletindo sozinho, pois em pensamento eu 

me situava neste ou naquele grupo, o que eu compunha com o arquiteto e com 

as pessoas a quem ele servia de intérprete junto a mim, ou com o pintor (e seu 

grupo), com o geômetra que desenhou o mapa, com um romancista. Outras 

pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais do que isso, elas 

me ajudam a recordá-las e, para melhor me recordar, eu me volto para elas, 

por um instante adoto seu ponto de vista, entro no seu grupo, do qual continuo 

a fazer parte, pois experimento ainda sua influência e encontro em mim muitas 

das ideias e maneiras de pensar a que não me teria elevado sozinho, pelas quais 

permaneço em contato com elas.32 

 

  

Cada lembrança humana seria, então, inegavelmente conectada à sua vida em sociedade 

e o esquecimento seria eminente assim que o indivíduo se afastasse do grupo ao qual estas 

lembranças estão relacionadas. Para Ricoeur, de acordo com esta teoria, não existiriam atores 

sociais; se tanto as lembranças quanto o ato de recordação dependem de agentes externos, isso 

significa que não somos “um sujeito autêntico de atribuição de lembranças”33. Buscando a 

reelaboração da “memória coletiva” de Halbwachs, sem excluir a existência de outros tipos de 

memória, surgiram vários estudos na década de 1980, especialmente oriundos do Instituto de 

Egiptologia de Heidelberg, comandado por Jan Assmann. 

Assmann destacou três diferentes tipos de memória: a individual, a comunicativa e a 

cultural. A primeira é simplesmente a memória neurológica, através da qual as experiências 

captadas pelos sentidos são armazenadas no cérebro humano, relacionada a um tempo interno 

e responsável por uma identidade íntima (inner self). A segunda seria uma memória social, 

relacionada ao papel exercido pelo indivíduo na sociedade, através da sua profissão, por 

exemplo, e, como já elaborado por Halbwachs, seria formada pelo convívio com outras pessoas. 

                                                           
32 HALBWACHS, M. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006, p. 31. 
33 RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 2007, p. 132. 
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Este segundo tipo não costuma durar mais que 80 anos, pois “não é suportada por quaisquer 

instituições de ensino, transmissão e interpretação; [...] ela vive na interação e no dia-a-dia” 34.  

A memória cultural, por sua vez, depende destas instituições de ensino, transmissão e 

interpretação para sobreviver à passagem do tempo, precisa ser “corporificada”, e por isso 

mesmo sobrevive por mais tempo que a memória comunicativa. Esta dependência faz com que 

a participação na memória cultural tenha uma tendência elitista, pois nem todos participam da 

“corporificação” desta memória, selecionando o que vale a pena ser preservado e transmitido.  

Embora seja baseada em pontos fixos do passado, ela não é igual à reconstrução feita por 

historiadores e arqueólogos, pois não se baseia em evidências e sim em lembranças: “memória 

cultural só se volta ao passado à medida em que ele pode ser reclamado como ‘nosso’. Este é o 

porquê nós nos referimos a esta forma de consciência histórica como ‘memória’ e não apenas 

como um conhecimento sobre o passado”35. Além disso, ela só se desenvolve em grupos, não 

podendo ser globalizada. Um exemplo já citado é o da internacionalização da comemoração do 

Holocausto: embora vários países em todas as partes do mundo possam sentir empatia e fazer 

analogias de seus próprios eventos históricos ao Holocausto, a memória relativa a este 

acontecimento nunca será a mesma em todos os países. Quando removido de seu contexto 

geográfico, este evento torna-se mais abstrato, enquanto na Europa ele seria, segundo Aleida 

Assmann, “profundamente arraigado na história nacional e local”36. Além disso, há muitos 

países que preferem fazer um trabalho de memória com seus próprios eventos traumáticos: 

 

China e Japão estão preocupados com suas próprias memórias de derrota e 

vitimização; Índia e Paquistão comemoram a separação; os descendentes de 

tribos africanas que foram tornados escravos coloniais comemoram a 

“Passagem do Meio”; e os antigos poderes coloniais, como Austrália e 

Canadá, comemoram a extinção de sua população indígena. Estes países são 

herdeiros de seus próprios fardos e traumas históricos.37 

                                                           
34 “Communicative memory is non-institutional; it is not supported by any institutions of learning, transmission, 

and interpretation; it is not cultivated by specialists and is not summoned or celebrated on special occasions; it is 

not formalized and stabilized by any forms of material symbolization; it lives in everyday interaction and 

communication […]”.  ASSMANN, J. Communicative and Cultural Memory. In: ERLL, Astrid; NÜNNING, 

Ansgar. Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook. Berlin; New York: Walter de 

Gruyter, 2008. P. 111. 
35 “Cultural memory reaches back into the past only so far as the past can be reclaimed as ‘ours’. This is why we 

refer to this form of historical consciousness as “memory” and not just as knowledge about the past.” Idem, p. 113. 
36 “In Europe, this memory is anything but abstract and removed, but rather deeply entrenched in local and national 

history”. ASSMANN, A. The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory 

Community. In: Memory in a global age. Discourses, practices and trajectories. New York: Palgrave Macmillan 

Memory Studies, 2010, p. 100. 
37 “China and Japan are preoccupied with their own memories of defeat and victimhood; India and Pakistan 

commemorate the partition; the descendants of African tribes who were deported into colonial slavery 

commemorate the Middle Passage; and former colonial powers, such as Australia or Canada, commemorate the 
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Este processo de “corporificação” da memória é resultado da dinâmica entre lembrança 

e esquecimento, cada um possuindo uma forma ativa ou passiva, de acordo com Aleida 

Assmann. O esquecimento ativo é aquele que resulta da destruição e da censura, como o que 

ocorre em regimes totalitários ou em culturas que são subjugadas por outros povos, como o 

caso dos indígenas durante a colonização das Américas. No entanto, o esquecimento ativo não 

tem apenas um aspecto negativo; ele também é necessário e faz parte da transformação das 

sociedades. O esquecimento passivo, por sua vez, está relacionado à perda não intencional de 

documentos ou hábitos relativos à memória de um grupo. Neste caso, há uma possibilidade 

maior de que talvez, no futuro, algum vestígio seja encontrado, seja por pesquisas arqueológicas 

ou por mero acaso.  

Do mesmo modo que o esquecimento, a lembrança também tem um lado ativo, quando 

o passado é preservado como presente, e passivo, quando o passado é preservado como passado, 

o que Aleida Assmann classifica como cânon e arquivo38. A palavra cânon remete à 

santificação e representa tudo o que foi selecionado e classificado como representativo da 

memória cultural de um grupo, que é preservado e reinterpretado pelas novas gerações, como 

é o caso de monumentos e museus. As três principais bases deste tipo de memória são a religião, 

a história e a arte. Já o arquivo, ou seja, a memória cultural passiva, não é tão visível e presente 

no cotidiano das sociedades, mas ainda é acessível e possui uma existência duradoura, como os 

porões dos museus ou os arquivos históricos. Elementos do cânon podem ser transferidos para 

o arquivo e vice-versa, e estas duas áreas influenciam-se mutualmente, segundo a dinâmica da 

memória cultural dos grupos. 

Outro aspecto relevante nos estudos da memória cultural é a função dos media, pois a 

transmissão da memória se dá oralmente, pela escrita, por imagens, e por todos estes meios 

através da televisão e, mais recentemente, da Internet. Na Antiguidade a escrita já era tida como 

meio mais eficaz de eternização da memória, embora alguns entendessem-na como uma 

ferramenta que faria justamente o contrário: para Platão, por exemplo, a confiança na escrita 

tornaria os homens esquecidos, pois eles sempre recorreriam aos textos para recordarem-se dos 

fatos39. Não seria possível aprender sobre o passado através da escrita, pois ela sempre 

                                                           
extinction of their Indigenous populations. These countries are the inheritors of their own historic traumas and 

burdens”. Idem, p. 108. 
38 ASSMANN, A. Canon and Archive. In: ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar. Cultural memory studies: an 

international and interdisciplinary handbook. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. 
39 PLATÃO. Fedro. Tradução e notas de Pinharanda Gomes. Lisboa, Guimarães Editores, 2000. 
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apresentaria aquelas mesmas informações que ali foram registradas, só sendo útil a quem já 

possuía o conhecimento daqueles fatos narrados. 

No entanto, na Renascença, período de valorização máxima da forma escrita segundo 

Aleida Assmann, já não havia dúvidas sobre a capacidade de conservação desta mídia, que 

permitia a comunicação com os mortos, fazendo-os retornar à vida através da rememoração. 

Francis Bacon via na escrita a emanação viva de um espírito do passado assim como a 

renovação das ideias ali conservadas, e o advento da imprensa afastou o medo de se perder a 

memória da humanidade e retornar a uma Idade das Trevas. Tal como Bacon, John Milton 

considerava a escrita como o “destilado do espírito”, enfatizando “a produtividade imanente da 

palavra escrita para compará-la a sementes que conservam, através dos tempos, o potencial 

germinal e podem sempre brotar”40. 

Apesar do deslumbramento causado pelas letras em alguns escritores, filólogos como 

Valla e Casaubon começaram a perceber o caráter enganoso da escrita ao descobrir documentos 

falsificados. Além disso, a sua historicidade é revelada através das transformações ocorridas na 

língua ao longo do tempo, o que dificulta sua garantia de durabilidade. No século XIX, a ideia 

de uma escrita que resistiria às intempéries dos anos e que seria uma forma de acesso direto aos 

pensamentos do passado já não inspira confiança. O poeta William Wordsworth, por exemplo, 

entende que os livros estão sujeitos à destruição pelo tempo e acusa o espírito humano de “não 

dispor de medium algum que seja duradouro e congenial”41. Já Thomas Carlyle vê a escrita do 

ponto de vista de uma nova consciência histórica, na qual não é possível acessar diretamente o 

passado através da escrita, pois ela não é capaz de armazenar toda a história, apenas uma parte 

– segundo ele, a história passa a ser medida não pelo que se conservou, mas pelo que se perdeu 

e foi esquecido. Contudo, isto não seria algo ruim, pois se não houvesse o esquecimento não 

seria possível a recordação de longas durações. 

A associação da memória às imagens também possui um longo percurso ao longo da 

História. A mnemotécnica da retórica romana usava imagens que afetariam a imaginação de 

maneira a gravar os significados daqueles símbolos na memória. Durante o Renascimento, a 

disputa entre imagem e escrita como medium de conservação da memória podia ser entendida 

como uma disputa política entre catolicismo e protestantismo – o primeiro, que detinha o poder 

da leitura e da interpretação nas mãos dos sacerdotes e educava seus fiéis através de imagens; 

                                                           
40 ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação. Tradução de Paulo Soethe. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2011, p. 212. 
41 Idem, p. 223. 
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e o segundo, que priorizava a leitura do texto sagrado na formação dos fiéis, além de desaprovar 

o uso de imagens de santos nos templos. 

No século XIX, a imagem passou a ser interpretada como uma maneira de se acessar a 

memória através de uma afetividade que faria emergir o inconsciente. “Imagens surgem na 

memória sobretudo em regiões não alcançadas pelo processamento verbal. Isso vale 

principalmente para experiências traumáticas e pré-conscientes”42.  O surgimento da fotografia 

transformou esta mídia em um provável indício seguro da recordação, visto que seria o retrato 

“fiel” de uma imagem do passado. No entanto, mesmo a fotografia precisa de um texto que a 

emoldure, caso contrário fica suspensa no tempo, como um fantasma de um momento passado. 

Além disso, questões sobre o ângulo da imagem e a espontaneidade das cenas fotografadas 

colocam em xeque a fidelidade da fotografia à cena representada. 

Na contemporaneidade, filmes, séries e livros de conteúdo histórico são também mídias 

através das quais a memória cultural se corporifica. Astrid Erll chama a atenção para o fato de 

que estes meios são formadores de memória, pois muitas vezes um fato histórico se fixa na 

memória coletiva após sua representação artística (um bom exemplo é o naufrágio do Titanic, 

famoso após o filme homônimo de James Cameron de 1997). Isto não acontece porque estas 

representações sejam fiéis ao conteúdo histórico, e sim porque passam uma sensação de 

veracidade ao público e “criam imagens do passado que ressoam com a memória cultural”43. 

Analisando romances sobre a Primeira Guerra Mundial a autora conseguiu distinguir quatro 

diferentes “retóricas da memória coletiva”. A primeira, a forma empírica (experiential), se 

relaciona com a memória comunicativa, pois apresenta o passado como uma experiência 

recente, geralmente narrado em primeira pessoa, com muitos detalhes do cotidiano dos soldados 

e suas memórias. O segundo modo é o mítico (mythicizing) e se relaciona com a memória 

cultural, no sentido em que se baseia em um evento fundador situado em um passado distante, 

mitológico. O terceiro seria o modo antagonista (antagonistic), que tem como objetivo tornar 

oficial uma determinada versão de um evento passado, desqualificando todas as outras, usando 

estereótipos e uma narrativa em segunda pessoa do plural, que passa a impressão de que aquele 

grupo era um todo homogêneo. Por último, há o modo reflexivo (reflexive) são aqueles onde a 

narrativa dá destaque aos problemas relacionados ao próprio ato de recordar e narrar as 

                                                           
42 Ibidem, p. 237. 
43 “They create images of the past which resonate with cultural memory”. ERLL, A. Literature, Film, and the 

Mediality of Cultural Memory. In: ____; NÜNNING, Ansgar. Cultural memory studies: an international and 

interdisciplinary handbook. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008, p.389. 
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lembranças. Embora Erll tenha se concentrado em romances de guerra, a autora afirma que 

estes modelos retóricos estão presentes em todo tipo de literatura. 

No que diz respeito à função exercida pela mídia na criação de “lugares de memória”, 

Erll identifica duas dinâmicas: a re-mediação (remediation), caracterizada pela aparição de um 

evento memorável em várias mídias e sua repetição constante, como foi o caso do 11/09 nos 

Estados Unidos; e a pré-mediação (premediation), que diz respeito à influência das mídias nas 

formas de representação de eventos futuros: “ A compreensão e representação americana do 

11/09 foi claramente pré-mediada por filmes sobre desastres, a narrativa das Cruzadas e 

histórias bíblicas. Pré-mediação, portanto, refere-se à práticas culturais de observar, nomear e 

narrar.”44. Levando em conta essas dinâmicas da memória operadas pelas diversas mídias, faz 

sentido que na Era da Internet, onde tudo é multimidiático, os eventos sejam representados de 

forma mais rápida e mais amplamente, alcançando mais pessoas, sendo repetido, 

“compartilhado” e reinterpretado inúmeras vezes. 

Mas o que são “lugares de memória” ou “espaços da recordação”, nos quais a memória 

cultural é corporificada no espaço geográfico? A memória dos locais pode referir-se tanto à 

memória que se tem de alguns lugares significativos quanto a uma memória que está arraigada 

no próprio espaço. A seguir, faremos uma relação dos diferentes espaços citados por Aleida 

Assmann em “Espaços da Recordação – Formas e transformações da memória cultural”45. Os 

locais honoríficos, como aqueles que remetem às grandes civilizações antigas, podem ser desde 

museus construídos na contemporaneidade até ruínas que resistiram à ação do tempo, 

relembrando a história daquele lugar. No entanto, estes locais dependem de um conhecimento 

prévio do visitante para fazerem sentido, caso contrário não é possível entender sua importância 

– ou seja, estes locais dependem também da história oral e escrita. As ruínas podem reavivar a 

recordação, e esta característica é o que torna estes lugares sinais de uma descontinuidade: eles 

representam o que já foi e não é mais, o que está ausente. No entanto, aqueles vestígios só 

podem ser reconhecidos como parte da história se fizerem sentido para os seus observadores no 

presente. 

Na Antiguidade, alguns lugares eram considerados sagrados devido à possibilidade de 

as pessoas entrarem em contato direto com os deuses. Com o surgimento do Cristianismo, 

muitos destes locais sagrados foram destruídos para que a memória cristã sobrepujasse a 

                                                           
44 “The American understanding and representation of 9/11 was clearly premediated by disaster movies, the 

crusader narrative, and Biblical stories. Premediation therefore refers to cultural practices oflooking, naming, and 

narrating”. Idem, p. 393. 
45 ASSMANN, A. Espaços da recordação. Tradução de Paulo Soethe. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011. 
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memória pagã com seus novos templos. Assmann dá dois exemplos de locais da memória: 

Jerusalém e Tebas. A primeira cidade é conhecida por ser um espaço de disputa entre 

comunidades de recordações diversas; em Israel, diferentemente dos lugares pagãos, os lugares 

aos quais os fiéis se dirigiam para entrar em contato com o divino eram lugares históricos, e 

não “moradas” dos deuses com possibilidade de contato direto. Eram, sim, lugares de 

rememoração de encontros passados, dos quais sobreviveram os relatos de quem ouviu Deus 

naquele lugar. Já Tebas é um local de memória pois quando Alexandre Magno conquistou o 

local, um poeta chamado Ismênias tentou impedir o conquistador, apelando para o fato de que 

naquele local haviam vivido muitos antepassados de Alexandre e de onde saíram muitos heróis. 

No entanto, isso não foi o suficiente para evitar a destruição da cidade, pois o guerreiro se 

mostrou indiferente às “velhas histórias” do poeta. 

 Durante o Romantismo inglês houve a valorização das ruínas góticas de uma maneira 

melancólica, como se elas fossem a prova da superação da força humana pela passagem do 

tempo. No entanto, os locais de memória que estivessem expostos à degradação poderiam, 

então, ser registrados pela imagem e pela escrita, sobrevivendo através de outras formas. De 

acordo com Assmann, o Romantismo deu novos significados aos locais: “Com razão, acentuou-

se que os verdadeiros heróis do romance gótico são os edifícios, assombrados pelo espírito de 

um tempo antigo”46. Os túmulos e os memoriais também são considerados locais de memória, 

já que preservam em si a recordação de entes queridos ou pessoas que fizeram parte da história 

de alguma forma, seja pela glória ou pela tragédia. Os túmulos, pelo fato de possuírem a 

presença de um corpo, provocam um maior afeto do que os memoriais, que não possuem em si 

restos mortais, apenas remetem às pessoas ali descritas: “os mortos são menos do que seres 

humanos, mas ainda sim são uma reminiscência deles”47. Para que façam sentido, os 

contemporâneos devem sempre relembrar as pessoas que ali jazem.  

 Existem, ainda, os locais traumáticos, como é o caso de Auschwitz – nome que se tornou 

a metonímia dos horrores nazistas. Considerando que o trauma é algo que não pode ser 

expressado através de medium algum, os locais traumáticos têm como função transmitir aos 

visitantes a aura daquele lugar, que não pode ser representada através das mídias. Assim como 

os outros lugares, para que um local traumático faça sentido no presente é preciso que o visitante 

já possua conhecimentos a respeito de sua história. Só assim estes lugares podem ser um meio 

                                                           
46Idem, p. 342. 
47“The dead are less than human beings, but still reminiscent of them”. BAETS, Antoon de. A declaration of the 

responsabilities of present generations toward past generations, History and Theory, Theme Issue 43 (December 

2004), p. 130. 
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de entrar em contato não mais com os deuses, como na Antiguidade pagã, mas com os 

“fantasmas do passado”.  

 

1.2.1 O Museu 

 

 O Museu da Música de Mariana, embora tenha sido assim denominado desde sua 

fundação, nem sempre teve uma estrutura de museu como a entendemos hoje. A princípio as 

partituras recolhidas por D. Oscar de Oliveira foram alocadas em uma sala do Arquivo 

Eclesiástico, não possuindo sede própria nem sala de exposição. Provavelmente, a opção em 

chamar este acervo de museu tinha relação com a criação de outros museus pela Arquidiocese, 

a saber, o Museu de Arte Sacra e o Museu do Livro (que tampouco parece um museu tradicional, 

também conhecido como Biblioteca dos Bispos). Além disso, talvez possamos pensar que, 

como os documentos do MMM não eram documentos administrativos como os do Arquivo 

Eclesiástico, e sim expressões de uma arte – a música, seria mais adequado considerá-los 

elementos de um museu do que do Arquivo Eclesiástico. Para compreender melhor a definição 

de museu, vamos refletir um pouco sobre as transformações ocorridas ao longo do tempo neste 

tipo de instituição. 

 O “Mouseion” era, na Grécia Antiga, o templo das musas. Não se destinava a guardar 

coleções e sim a estudos científicos, literários e artísticos. Não há muitos indícios de museus na 

Idade Média, mas este conceito reapareceu no século XV devido ao colecionismo. Além do 

gosto humanista pela Antiguidade Clássica, a descoberta das Américas também fez as coleções 

dos nobres aumentarem no século XVI. Neste período haviam também muitos “cabinetes de 

curiosidades”, salas que acumulavam de forma caótica objetos exóticos de tipo e origem 

variados. Nos séculos XVII e XVIII, estes cabinetes passaram a ser organizados de forma 

científica, deixando de ser mero objeto de fruição e ganhando um aspecto utilitarista. A 

princípio, estas coleções não estavam abertas ao público, o que só viria a acontecer no fim do 

século XVIII, quando começam a surgir os museus nacionais.48 

 No século XIX surgiram os primeiros museus brasileiros, como o Museu Real 

(atualmente Museu Nacional), criado por D. João VI em 1818. Neste período, segundo Letícia 

Julião, os museus dividiam-se em dois tipos: os museus celebrativos, que comemorariam os 

acontecimentos importantes da Nação e sua história, e os enciclopédicos, que se ocupariam das 

descobertas arqueológicas e etnográficas, afim de que pudessem ser um local propício para 

                                                           
48 JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história do museu. Caderno de diretrizes museológicas, v. 1, n. 2, 2006. 
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estudos científicos. Este segundo tipo de museu perderia sua força nas décadas de 20 e 30 do 

século XX, com a superação das teorias evolucionistas a eles relacionadas. 

Em 1946 o ICOM – Conselho Internacional de Museus – é criado pela UNESCO. A 

partir da década de 60, a preocupação com a democratização da cultura se acentua. Em 1972 a 

UNESCO promoveu a Mesa Redonda de Santiago no Chile, evento que redefiniu a função do 

museu como sendo social, e não apenas de conservação, com maior foco no público. O 

desenvolvimento cultural não havia acompanhado o desenvolvimento tecnológico na América 

Latina, e o museu deveria estimular as sociedades na transformação de sua realidade. 49 

 Durante os anos 80 do século XX ocorreu um boom memorialístico – cuja manifestação 

mais explícita se deu pela nomeação de 1980 como o “ano do patrimônio”, como já citado – 

que impulsionou nos países ocidentais a criação de outro tipo de local de memória: os museus, 

com temas diversos. Em 1984 surge o Movimento Internacional da Nova Museologia (Minom), 

que defendia a função social do museu através de uma concepção antropológica de cultura, com 

mais atenção à comunidade na qual o museu está inserido do que aos objetos. Embora o museu 

como instituição moderna tenha surgido após a Revolução Francesa, foi nesta década que estes 

locais deixaram de ser ambientes restritos à alta cultura e se tornaram cultura de massa: 

 

A anterior crítica sociológica do museu como instituição, segundo a qual sua 

função consistia em reforçar ‘em umas pessoas o sentimento de pertença e em 

outras o sentimento de exclusão’, já não parece que se possa aplicar ao 

panorama atual, que enterrou o museu como templo das musas para ressuscitá-

lo como espaço híbrido, metade feira de atrações e metade grandes 

armazéns50. 

 

A “museu mania” identificada por Huyssen foi o tema de algumas teorias que tentaram 

explicá-la: a) a “cultura da compensação”, desenvolvida por teóricos alemães neoconservadores 

que acreditavam na proliferação dos museus como um sintoma da perda da tradição; b) a teoria 

“apocalíptica”, que via os museus contemporâneos da mesma forma que os programas de 

televisão: instrumentos para manipular a realidade; c) a teoria sociológica, ou teoria crítica, que 

compreendia este boom memorialístico como um novo estágio do capitalismo consumista. A 

primeira, representada por Hermann Lübbe e Odo Marquard, defende que a modernização 

                                                           
49 UNESCO. Regional Seminar: Round Table on the Development and the Role of Museums in the Contemporary 

World, Santiago de Chile, Chile, 20-31 May. 1973. 
50 “La anterior crítica sociológica del museo como institución, según la cual su función consistía en reforzar “en 

unas personas el sentimiento de pertenencia y en otras el sentimiento de exclusión”, ya no parece que se pueda 

aplicar al panorama actual, que ha enterrado el museo como templo de las musas para resucitarlo como espacio 

híbrido, mitad feria de atracciones y mitad grandes almacenes”. HUYSSEN, Andreas. Memoria: global, nacional, 

museológica. In: HUYSSEN, Andreas. En busca del futuro perdido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica, 

2007, p. 16. 
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provoca a perda das tradições verdadeiras e estáveis, e a velocidade crescente das inovações 

tecnológicas e, por conseguinte, do consumismo expandem o tempo presente, provocando um 

paradoxo: este presente se expande, mas perde estabilidade, causando insegurança nos sujeitos, 

que buscam compensar esta falta de experiência voltando sua atenção ao passado em um 

impulso historicista. O museu seria, então, um instrumento para devolver a sensação de 

estabilidade perdida. A teoria apocalíptica, representada por Jean Baudrillard e Henri Pierre 

Jeudy, defende que a musealização é o contrário da preservação, pois ela descontextualiza e 

des-historiza: a função do museu seria sobreviver ao apocalipse nuclear, “congelado” no tempo. 

 Dentre estas três teorias explicativas, Huyssen tem preferência pela sociológica, embora 

diga que uma boa compreensão deve levar em conta as propostas das três correntes. Para este 

autor, a teoria da compensação seria apologética da modernização universal ao mesmo tempo 

em que apenas pensam sua própria teoria em termos nacionais ou regionais; já a teoria 

apocalíptica, igualando o museu à televisão, identificaria este tipo de instituição não como um 

local de preservação das memórias, e sim da separação destas de seu contexto histórico, 

esvaziando seu significado. A tese da teoria crítica estaria relacionada à teoria da 

Kulturgesellschaf, uma sociedade onde as identidades são provisórias e se relacionam com a 

função cultural e o estilo de vida mais do que com Estado, família ou religião. Esta teoria 

defende que a indústria cultural, por meio dos mass media (em especial a televisão), “tenha 

suscitado um desejo irrealizável de experiência [...] e identidade que não consegue satisfazer”, 

o que dá ao museu a possibilidade de completar esta lacuna do desejo de experiência deixada 

pela mídia51. Quanto mais distante do presente é um objeto, mais “reencantado” pelo olhar do 

presente ele é, e daí nasce a atração pelo museu. 

 Para Marta Anico, o que se busca nos museus contemporâneos é menos autenticidade 

do que representatividade52. Assim, os temas dos novos museus seriam menos elitistas, como 

as vivências dos camponeses e trabalhadores de uma região, seus instrumentos de trabalho e 

tudo o que fez parte do cotidiano de uma geração que se reconhece no que é preservado como 

patrimônio. Bons exemplos são os museus industriais que povoam a região do Ruhr, na 

Alemanha, como o Museu da Mineração (Bergbaumuseum), em Bochum, criado em 1930 com 

o objetivo de incentivar os habitantes da região a trabalharem nas minas; a antiga mina de 

carvão Zollverein (Zeche Zollverein), em Essen, elevada em 2001 a Patrimônio Mundial pela 

                                                           
51 HUYSSEN, Andreas. Memórias do Modernismo. Rio de Janeiro: Editora da  UFRJ, 1996, p. 248. 
52ANICO, Marta. A pós-modernidade da cultura: patrimônio e museus na contemporaneidade. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, v. 11, n. 23, p. 71-86, 2005. 
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UNESCO; e o Landschaftspark no norte de Duisburg, antigos altos-fornos que se tornaram 

ponto turístico da região.  

Outro exemplo, desta vez brasileiro, é o Museu de Artes de Ofícios de Belo Horizonte, 

cujo projeto foi coordenado pelo museólogo Pierre Catel com o objetivo de atingir um público 

popular e “restituir uma identidade, um interesse ao trabalho manual e ao trabalho técnico”53. 

Em entrevista concedida à revista Museus de Ciência, Catel explicou que a preocupação em 

montar um museu próximo à população começou na escolha no próprio lugar onde o mesmo se 

localizaria: em uma estação de metrô, o que facilita a acessibilidade. De um modo geral, o 

museólogo defendeu que é preciso incentivar as pessoas a se apropriarem dos museus das mais 

variadas formas, através de cursos, reuniões, festas ou até mesmo casamentos. Esta preocupação 

reflete uma transformação ocorrida nas instituições museais em geral, que já não têm tanto um 

caráter elitista e investem mais na comunicação com o público. 

Além do objetivo da representatividade, muitos museus têm também uma função 

“redentora”. Instituições políticas ou empresas que se envolveram em acontecimentos 

históricos comprometedores podem fundar seus próprios museus não apenas para aproximar-

se mais da comunidade na qual estão inseridos, mas também para tentar justificar ou reformular 

certa parte de sua história. Pode-se perceber este tipo de intenção no museu da Família Krupp, 

um dos principais grupos industriais da Europa: na Villa Hügel, antiga mansão da família na 

cidade de Essen (Alemanha), a parte da exposição permanente dedicada aos anos do Nazismo 

tenta justificar a produção de armas e munições para o regime, assim como a implementação 

do trabalho forçado de judeus e prisioneiros de guerra. O que se tenta afirmar é que os lucros 

do trabalho forçado favoreceram apenas ao regime nazista, não à empresa; também se destaca 

o pagamento da indenização relativa ao trabalho forçado efetuado pela empresa às famílias 

atingidas anos depois do fim da guerra. 

Voltando à questão da relação do museu com a sociedade, um exemplo interessante é o 

Dreiländermuseum em Lörrach. Este nome, “museu dos três países”, se refere à localização do 

museu, na fronteira da Alemanha com a Suíça e a França, e sua abordagem da cultura e da 

história destes três países. Os estudantes que têm a oportunidade de participar das atividades 

agendadas oferecidas pelo museu têm a possibilidade, entre outras (como passeios pela cidade 

ou pesquisas dentro do museu), de fazer um “Tandem”, isto é, interagir com falantes de outra 

língua. As crianças alemãs recebem cadernos com charadas sobre as informações contidas no 

                                                           
53 CATEL, Pierre. Como nascem os museus? CATEL, Pierre; SEPÚLVEDA, Luciana. Museu de Artes e Ofícios, 

Belo Horizonte: afinal, como nascem os museus? História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, p. 323-38, 2005, 

p. 326. 
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museu em francês, por exemplo. Além disso, também há audições dos dialetos da Suíça, da 

Alsácia e o “Allemanisch”, do sul da Alemanha. Desta forma, promove-se também uma 

interação entre os visitantes dos três países que são tema do museu. 

A popularização da Internet nos anos 2000 também foi um agente transformador na 

organização dos museus e na sua relação com seus visitantes. A maioria das instituições 

museais possuem, hoje em dia, um site e/ou um perfil em alguma rede social, onde são 

divulgados os eventos do museu, conta-se sua história, agendam-se visitas etc. No entanto, um 

fenômeno interessante é o surgimento de museus virtuais que não possuem uma sede física e, 

por isso, não são apenas uma mídia usada pelo museu, e sim o museu em si. São museus que 

alteram a relação do visitante com o tempo e o espaço, pois nunca estão fechados e não exigem 

que se saia do conforto do lar para visita-los. No entanto, não estão livres de problemas: links 

quebrados, hackers ou a perda do domínio onde o site estava hospedado fazem com que os 

museus virtuais desapareçam em questão de segundos. 

Os museus virtuais são diferentes dos sites de museus. Segundo a tipologia elaborada 

por Piacenti, a maioria dos museus teriam sites que funcionariam como “folhetos eletrônicos”, 

que tem como objetivo a apresentação do museu e o marketing. Eles são uma forma de atrair 

mais visitantes para o espaço físico do museu. Já os museus virtuais, classificados como 

“museus realmente interativos”, não necessariamente possuem exposições físicas, ou quando 

as possuem, podem apresentar on-line outros conteúdos que não são expostos no prédio do 

museu. Para Rosali Henriques, “museu virtual é aquele que faz da Internet espaço de interação 

através de ações museológicas com o seu público utilizador”54. Isto significa que este tipo de 

museu não deveria ser confundido com um catálogo online ou um site de museu, pois sua 

característica principal é a interatividade. No entanto, os museus virtuais ainda são um 

fenômeno novo e sua definição não é clara. No Brasil, de acordo com o site do IBRAM – 

Instituto Brasileiro de Museus e a plataforma MuseusBr, da Rede Nacional de Identificação de 

Museus55, há pelo menos 40 museus virtuais, dos quais 10 não conseguimos acessar, listados 

no anexo 1. Foram chamados de “mistos” os museus que possuem sede física além da virtual. 

 Como se pode perceber através dos nomes dos museus citados no anexo 1, os temas dos 

museus contemporâneos são os mais variados, inclusive temas corriqueiros como o sexo ou 

“coisas banais”, como peças de roupas ou moedas pertencentes a pessoas não tão conhecidas. 

                                                           
54 HENRIQUES, R. Museus Virtuais e Cibermuseus: a internet e os museus. Disponível em: 

<http://www.museudapessoa.net/pt/explore/artigos/museus-virtuais-e-cibermuseus-a-internet-e-os-museus>. 

Acesso em: 18 set. 2017, p. 15. 
55 REDE NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE MUSEUS. Disponível em:<http://renim.museus.gov.br/>. 

Acesso em: 18 set. 2017. 

http://renim.museus.gov.br/
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O Museu da Música de Mariana, como já é explícito no nome, trata da Música composta na 

região da cidade de Mariana nos séculos XVIII, XIX e XX. Considerando a música por si como 

um possível meio de memória, parece necessário, antes de abordarmos o Museu da Música de 

Mariana propriamente, analisar a música como “objeto” de museu e como meio de memória. 

 

1.2.2 A música 

 

 Como já dito, a música também é tema de museu. A maior coleção de instrumentos 

musicais da Alemanha está no Museu de Instrumentos Musicais da Universidade de Leipzig 

(Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig), que possui mais de 5000 peças 

construídas a partir do século XVI. Paul de Wit, um editor de música holandês, transformou 

sua coleção particular de instrumentos musicais em um museu histórico-musical aberto ao 

público em 1886, em Leipzig. Na virada do século, a coleção passou a ser propriedade de um 

fabricante de papel, Wilhelm Heyer, que transferiu a coleção para Colônia. Em 1926, a 

Universidade de Leipzig recuperou os instrumentos musicais, que voltaram à cidade de origem, 

e o museu faz parte das atividades de pesquisa da universidade até os dias de hoje. 

 Muito importante para um museu de música é fazer com que seu objeto soe, pois música 

não se faz apenas de instrumentos e papel. Assim, na exposição do Museu de Instrumentos 

Musicais de Leipzig, os visitantes têm a oportunidade de escutar alguns áudios, nos quais 

instrumentos antigos são executados. Além disso, o museu possui várias opções de visitas 

agendadas para crianças, nas quais elas podem tentar tocar instrumentos musicais exóticos, 

construir novos instrumentos ou encenar contos de fadas com acompanhamento sonoro. Além 

disso, são dadas explicações sobre os diferentes períodos históricos através dos instrumentos 

musicais e das práticas musicais de cada época e sobre os materiais dos quais os instrumentos 

são feitos. O museu também possui uma programação de concertos e recitais para todos os 

públicos. 

 Ainda na Alemanha, outro interessante museu com temática musical é a Casa de 

Beethoven (Beethoven-Haus), em Bonn, onde o famoso compositor Ludwig van Beethoven 

nasceu. O museu, que também possui uma versão digital, abriga a maior coleção sobre 

Beethoven do mundo, expondo mais de 150 documentos originais, como cartas e partituras. A 

antiga casa onde o compositor nasceu abriga o museu, expondo documentos, peças de roupa, 

instrumentos musicais, livros e pinturas, enquanto a casa vizinha, onde foi festejado o batismo 
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de Beethoven, é o Estúdio para a Coleção Digital, onde estão instalados vários computadores 

com fones de ouvido, para que os visitantes possam navegar pelo museu digital.  

A versão digital do museu contém partituras manuscritas e impressas digitalizadas, 

todas as peças de Beethoven para escutar, com a possibilidade de ler os autógrafos ao mesmo 

tempo em que se escuta, imagens, correspondências entre Beethoven e amigos ou clientes (tanto 

escritas quanto áudios), uma reconstrução digital da última morada de Beethoven em Viena e 

uma seção interativa para crianças, chamada “Hallo, Beethoven!”. Também há um Palco para 

a Visualização da Música, situado no antigo porão da casa, onde há interpretações visuais de 

obras de Beethoven através de computação gráfica, reproduzidas em uma tela e se movimentam 

pela sala quando se usa óculos 3D. Há aparelhos interativos, com os quais os visitantes podem 

influenciar os sons e imagens apresentados. A imagem abaixo apresenta uma parte do folder 

explicativo, onde são mostradas algumas imagens produzidas para a ópera Fidelio e os 

aparelhos interativos: 

 

Figura 1 – Cópia do folder da Casa de Beethoven 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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 A busca por museus relacionados à música na plataforma MuseusBr encontra 7 

resultados: a Casa da Música da Bahia, em Salvador; Museu da Sociedade Musical 08 de 

Dezembro e Museu Virtual de Instrumentos Musicais, no Rio de Janeiro; Museu da Música de 

Itu e Museu Parnaibano de Música Bendito Antônio Pedroso, em São Paulo; Museu da Música 

de Timbó, em Santa Catarina; e o Museu da Música de Mariana, em Minas Gerais. Acreditamos 

que o Brasil possua mais museus relacionados à música do que os encontrados, com diferentes 

abordagens e tipos de acervo, mas que ainda não foram registrados na plataforma online. 

Partituras e instrumentos musicais fazem parte da coleção da maioria destes museus, que 

também são palco de apresentações musicais. Mas o que leva ao entendimento da música como 

algo a ser preservado em museus? Quais as suas relações com a memória cultural, ou como 

instrumentos e partituras preservados podem ajudar a transmitir esta memória? 

 Há músicas que nos remetem imediatamente a uma situação ou a uma pessoa. Os 

“motivos”, ou Leitmotivs, de Wagner, por exemplo, são trechos musicais que sempre remetem 

a um personagem ou sentimento durante suas óperas. Há também melodias que remetem a 

outras sem citá-las diretamente, como é o caso de canções folclóricas que inspiraram obras 

românticas. Outras melodias, ainda, tornam-se parte de uma tradição à qual originalmente não 

estavam relacionadas. A Nona Sinfonia de Beethoven (Ode à Alegria), por exemplo, é muito 

executada nas festas de Ano Novo no Japão e na Europa Central; já na Alemanha, ela está 

relacionada à queda do muro de Berlim e à comemoração deste evento. Desde 1985, esta 

melodia é considerada o hino da União Europeia. Mesmo quando a Nona é tocada 

instrumentalmente, sem a poesia de Schiller que canta sobre a alegria e a fraternidade, estes 

sentimentos são evocados56. A música, segundo Jankélevitch, não é como um poema, que 

explica palavra por palavra, mas ela dá sugestões e cria atmosferas que avivam a lembrança:  

 

A terceira sinfonia de Rachmaninoff: não é inteiramente um poema sobre 

exílio e nostalgia? A Evocação, de Albeniz: não é uma Espanha vista de longe, 

vista do exílio? No Dekabristï de Aleksey Nikolayevich Tolstoy, um dos 

heróis, ao ouvir os sinos de Moscou, diz, “nada traz o passado de volta tão 

bem como os sons”.57 

 

                                                           
56 MOTTE-HABER, H. Musik über Musik. In: NIEPER, Lena; SCHMITZ, Julian. Musik als Medium der 

Erinnerung. Bielefeld: Transcript Verlag, Ed., 2006. 
57 “The third simphony of Rachmaninoff: it is not through and through a poem about exile and nostalgia? Albeniz’s 

Evocation: not a Spain seen from far away, seen by an exile? In Aleksey Nikolayevich Tolstoy’s Dekabristï (The 

Decebrists), one of the heroes hearing the bells of Moscow, says ‘Nothing brings back the past so well as sounds.’”. 

JANKELEVICH, V. To describe, to evoke, to recount along rough lines. In: JANKELEVICH, V. Music and the 

Ineffable. Princeton University Press, 2003, p. 51-2. 
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 Além da evocação de lembranças relativas a lugares ou outros tempos, há também 

melodias que entram para a memória do campo musical. Jan Assmann faz uma distinção entre 

cânon e repertório: um repertório é o conjunto de músicas muito conhecidas e apreciadas; já o 

cânon, assim como o cânon a que Aleida Assmann se referiu e já citamos mais acima, está 

relacionado à preservação e reinterpretação de aspectos da memória cultural. O cânon musical 

é, então, o conjunto de músicas que geram um discurso didático e/ou crítico e influenciam a 

composição de outras obras musicais58. Seriam peças musicais paradigmáticas, que serviriam 

de referência para as novas composições. 

 A música também pode servir como meio de transmissão de uma cultura. Não apenas a 

música, no sentido do som, mas também o instrumento usado para executá-la pode ser 

considerado um meio de memória, de acordo com Hendrich, que analisou o uso do Saz – um 

alaúde de pescoço longo muito usado na Turquia – na transmissão da cultura dos alevitas da 

região da Anatólia59. A comunidade alevita se formou no século XVI e ainda sofre com 

perseguições de osmanos e sunitas, por serem considerados heréticos. Por isso os ensinamentos 

são transmitidos secretamente de forma oral através do canto e da dança pelos descendentes 

masculinos das “famílias sagradas”, ou seja, as famílias descendentes do quarto califa Ali ibn 

Abi Talib. O Saz, usado nos rituais, possui um status sagrado e atua como mediador entre Deus 

e os fiéis.  

 Ainda sobre a relação dos alevitas com o alaúde Saz, Hendrich explica que as músicas 

narram histórias sobre os fundadores alevitas, o profeta Maomé, os califas, as batalhas e a 

perseguição de seu povo, citando muitas vezes o alaúde como metáfora, como quando dizem 

que o alaúde “chora”. Também o corpo do instrumento simboliza o conhecimento secreto dos 

alevitas: o braço do alaúde (ou o pescoço) representa a espada mística de Ali; o cavalete, é como 

a soleira da porta, que possui um significado especial para alguns grupos alevitas; as doze 

cordas ou os doze trastes presentes no braço do alaúde representam os doze Imãs sagrados para 

os alevitas e xiitas. No início das cerimônias o alaúde recebe uma bênção, e durante as mesmas 

ele nunca é deixado sobre o chão enquanto não está sendo tocado. O músico que o executa 

recebe o nome de “zakir”, que significa “aquele que faz lembrar” (Erinnerer) ou “aquele que 

recita”. Assim, a identidade alevita é lembrada através do alaúde Saz de forma visual, acústica 

e também performativa, o que o transforma em um meio de memória desta comunidade. 

                                                           
58 ASSMANN, J. Das kulturelle Gedächtnis des Sacre du printemps. In: NIEPER, Lena; SCHMITZ, Julian. Musik 

als Medium der Erinnerung. Bielefeld: Transcript Verlag, Ed. 2006. 
59 HENDRICH, B. “Im Monat Muharrem weint meine Laute”. Die alevitische langslaute als Medium der 

Erinnerung. In: ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar. Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität - 

Historizität - Kulturspezifität. Berlin, Ed., 2004, pp. 159-176. 
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Vimos que a música possui diversas relações com a memória, seja ela individual, 

comunicativa ou cultural. No entanto, a música por si mesma é efêmera; embora esta 

efemeridade não seja algo negativo, pois possui a capacidade de suscitar afetos em relação ao 

passado60, a música depende sempre de outros meios para sobreviver não apenas na memória 

comunicativa, mas também na cultural, como gravações ou partituras61. Embora partituras 

sejam são codificações, e não a música em si, e necessitem de um mediador para que soem, são 

elas que muitas vezes fazem uma determinada melodia sobreviver por séculos. O registro das 

músicas em partituras, no entanto, depende da importância dada pela sociedade contemporânea 

a estas peças, e a preservação destas partituras é muito importante para que estas composições 

sobrevivam aos séculos e possam ser executadas por novos intérpretes. Este é o trabalho feito 

no Museu da Música de Mariana, que será abordado de forma mais minuciosa nos próximos 

capítulos. 

 

 

  

                                                           
60 ABREU, Marcelo; BIANCHI, Guilherme; PEREIRA, Mateus. Popularizações do passado e historicidades 

democráticas: escrita colaborativa, performance e práticas do espaço. Tempo e Argumento. Florianópolis, v. 10, n. 

24, p. 279 - 315, abr./jun. 2018.  
61 UNSELD, M. Musikwissenschaft und Erinnerungsforschung. In: NIEPER, Lena; SCHMITZ, Julian. Musik als 

Medium der Erinnerung. Bielefeld: Transcript Verlag, Ed., 2006. 
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2 CRIAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DO MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA 

 

 Como vimos no primeiro capítulo, a memória cultural é formada através da seleção de 

aspectos de uma sociedade que desejam ser recordados através de instituições e meios 

duradouros, fazendo com que ela tenha um aspecto elitista. Recapitulando o conceito de 

presença de Kleinberg, podemos imaginar que o projeto civilizador da Arquidiocese de 

Mariana, em especial sob D. Oscar de Oliveira, se dava através da seleção de determinadas 

obras artísticas como símbolos da presença do catolicismo na região; peças que mostram a 

continuidade de uma identidade católica que já era presente desde a formação de Minas Gerais 

e se fortaleceu através do desenvolvimento da escultura, da pintura e da música, impulsionada 

pela opulência econômica. A influência católica presente nestas artes legitimaria a identificação 

da sociedade mineira como verdadeiramente católica. 

D. Oscar de Oliveira (1912-1997), nascido em Entre Rios de Minas, doutorou-se em 1938 

pela Pontifícia Universidade Gregoriana com a tese “Os Dízimos Eclesiásticos no Brasil”, que 

mais tarde virou livro. Foi membro da Academia Mineira de Letras e dos Institutos Históricos 

e Geográficos do Brasil, de Minas e de São Paulo. Foi, também, vice-presidente do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, além de fundar o jornal O 

Arquidiocesano. Embora os projetos do Arquivo Eclesiástico e do Museu de Arte Sacra tenham 

sido formulados durante o arcebispado de D. Helvécio, foi sob D. Oscar que ambos ganharam 

novas sedes e maior divulgação. Seu currículo mostra seu envolvimento com a historiografia, 

a memória local e com o projeto civilizador da Igreja, tendo sempre o objetivo de transformar 

Mariana em um polo cultural através do turismo e da educação.62 

Os manuscritos de música sacra encontradas em Minas Gerais estão inseridos no contexto 

histórico de valorização do barroco mineiro como símbolo de uma identidade brasileira que se 

buscava definir através da seleção de patrimônios, especialmente a partir da criação do SPHAN 

em 1937. Segundo Maria da Conceição Rezende Fonseca, em conferência realizada no I 

Encontro Nacional de Pesquisa em Música, sediado do Museu da Música em 1984, “a música 

é autêntica memória do alvorecer da cultura em terra mineira, sendo a mais lídima expressão 

da opulência que caracterizou a época”63. Neste mesmo encontro, Sandra Loureiro diz que é 

importante estudar o passado, pois “nas primeiras músicas e partituras autóctones de nossa 

                                                           
62 SCARPATI, Riler Barbosa. Para a glória da “Roma Mineira”: Museu Arquidiocesano de Mariana (1926-

1964). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal de Ouro Preto, 

2014. 
63 FONSECA, Maria da Conceição Rezende. Música Mineira nos Séculos XVIII e XIX. In: I Encontro Nacional 

de Pesquisa em Música. Belo Horizonte: Imprensa Universitária, 1984, p. 35. 
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gente, cristalizaram-se sentimentos e ideais de gerações que lutaram com todas as suas forças 

pela conquista de uma independência sócio-política-cultural”64. Se a música mineira é a 

expressão da opulência do ouro e caracteriza o povo mineiro, então não seria estranho que ela 

fosse rotulada com a mesma denominação das artes e da arquitetura que caracterizam a região. 

Considerando a iniciativa tomada por D. Oscar em constituir o Museu da Música de 

Mariana, podemos admitir que ele também entendia que a preservação e a divulgação das 

partituras encontradas no Arquivo Eclesiástico era importante para preservar a memória da 

cidade considerada a primaz de Minas. Usando como fonte os artigos do jornal O 

Arquidiocesano, periódico eclesiástico que circulou em Mariana e região entre 1959 e 1993 e 

cujo editor-chefe era o próprio arcebispo, e também documentos referentes ao Museu presentes 

no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, abordaremos os esforços de D. Oscar em 

promover a cidade de Mariana como polo cultural através do discurso de preservação do 

patrimônio, especialmente através do Museu da Música. 

  

2.1 Dom Oscar e a música “barroca”65 

 

O início da historiografia musical brasileira data do século XIX, com a publicação de 

“Ideias sobre a música no Brasil”, de Manuel de Araújo Porto Alegre, na Revista Niterói em 

1836. Neste artigo, Porto Alegre traçou uma história da música brasileira desde as melodias 

indígenas até o resultado da mistura desta música nativa com os elementos estrangeiros trazidos 

pelos portugueses que resultaria, para ele, na música nacional. A partir de então, surgiram outros 

escritos sobre o que seria a música brasileira: “A música no Brasil, desde os tempos coloniais 

até o primeiro decênio da República”, de Guilherme de Melo (1908); “História da Música 

Brasileira”, de Renato Almeida (1926); “História da Música no Brasil”, de Vicenzo Cernichiaro 

(1926) e, provavelmente a obra do autor mais conhecido, “A música no Brasil”, de Mário de 

Andrade (1941)66. 

 Embora estes autores tenham se referido à miscigenação como um fator característico 

da produção musical brasileira, foi apenas com Curt Lange que as pesquisas foram embasadas 

                                                           
64 LOUREIRO, Sandra. O significado do I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. I Encontro Nacional de 

Pesquisa em Música. Belo Horizonte: Imprensa Universitária, 1984, p. 17. 
65 “Dom Oscar e a música barroca” é o título de um artigo do jornal O Arquidiocesano, de 09 maio. 1976. AHCMM, 

Coleção O Arquidiocesano, livro 15, códice 869. 
66 COELHO, Eduardo Lara. A Historiografia sobre a Música no Brasil. In: 66 COELHO, Eduardo Lara. Coalhadas 

e Rapaduras: estratégias de inserção social e sociabilidades de músicos negros –São João del-Rei, século XIX. 

Dissertação defendida no curso de pós-graduação em História da Universidade Federal de São João Del Rei, São 

João Del Rei, 2011. 
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em documentos históricos, estimulando a busca e a preservação dos manuscritos musicais 

brasileiros. Além disso, com as pesquisas deste musicólogo teuto-uruguaio a atuação de negros 

e pardos no meio musical ganhou destaque em relação à música que se fazia no Brasil, sem se 

limitar ao Rio de Janeiro.  Em outras regiões da América Latina já se havia confirmado a relação 

entre os anos de intensa mineração e o desenvolvimento das artes, inclusive a música. Por isso, 

Lange já desconfiava que encontraria, em Minas Gerais, material para suas pesquisas. Entre 

1944 e 1946 foram encontrados diversos manuscritos e, desde então, este musicólogo lutou 

contra a destruição dos mesmos que, segundo seus relatos, eram usados como papel de 

embrulho nos açougues, em foguetes e em fogueiras67. 

A importância da pesquisa de Lange no que diz respeito ao patrimônio musical mineiro 

não se relaciona apenas aos aspectos estéticos da música que se fazia nessa região, mas também 

à influência que ela poderia ter como um meio de mobilidade social para pobres e mestiços. 

Desde 1991 é possível acessar a toda a documentação reunida por Curt Lange no Museu da 

Inconfidência, em Ouro Preto, mas o trabalho de Lange não se restringiu ao recolhimento e 

conservação das músicas aí guardadas. O musicólogo também promoveu palestras e cursos em 

diversas universidades e conservatórios, divulgando a música mineira em vários países e 

organizando concertos para fazer soar as músicas que havia redescoberto em suas pesquisas. 

As descobertas deste musicólogo incentivaram D. Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana no 

período de 1960 a 1988, a buscar por mais partituras, que levariam à fundação do Museu da 

Música de Mariana (MMM). 

Na década de 1960, D. Oscar de Oliveira, então arcebispo de Mariana, encontrou alguns 

manuscritos musicais nos porões do Arquivo Eclesiástico, que à época funcionava na Igreja de 

São Pedro dos Clérigos e seria transferido a uma sede própria, na rua Direita. A origem destas 

peças musicais não é certa, mas de acordo com as pesquisas realizadas por Paulo Castagna, há 

fortes indícios de que sejam provenientes do arquivo da Catedral da Sé68. O cruzamento da 

documentação contida na seção “Mariana” do MMM (a primeira reunida por D. Oscar) e de 

uma “Lista geral de todas as músicas” que fazia parte de um livro de recibos e registros de 

pagamentos do Cabido da Catedral de Mariana leva a crer que alguns dos nomes citados na lista 

se referem a partituras musicais que hoje se encontram no acervo do Museu da Música, algumas 

delas possuindo inclusive a inscrição “Cathedral”. Ainda segundo Castagna, as partituras 

                                                           
67  LANGE, Francisco Curt. Um fabuloso redescobrimento. Separata da Revista de História, n. 107, São Paulo, 

1976. 
68 CASTAGNA, Paulo. Do arquivo da catedral ao Museu da Música de Mariana. VIII Encontro de Musicologia 

Histórica. Juiz de Fora: Centro Cultural Pró-Música, 18-20 de julho de 2008. Juiz de Fora: Editora da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, 2010. p.72-106. 
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usadas na liturgia seriam guardadas pelos mestres de capela, e não necessariamente nas 

catedrais69. A transferência desta documentação para o arquivo eclesiástico provavelmente se 

deu após o Motu Próprio Tra le sollecitudine do Papa Pio X70, que fez cair em desuso boa parte 

do repertório litúrgico dos séculos XVIII e XIX devido às influências profanas contidas nestas 

composições – trechos que lembravam árias de ópera ou músicas dançantes, por exemplo. 

Estes manuscritos foram encontrados por D. Oscar na década de 1960, durante a 

organização do Arquivo Eclesiástico empreendida pelo arcebispo. Esta documentação começou 

a ser tratada em 1967 por Aníbal Pedro Walter e Vicente Ângelo das Mercês, músicos de 

relevância na cidade. Durante suas visitas pastorais às paróquias da arquidiocese D. Oscar 

procurava por manuscritos que pudessem ser adicionados ao acervo do Arquivo Eclesiástico e, 

em 1969, recebeu uma oferta de José Henrique Ângelo, que lhe passou o arquivo musical de 

sua família, proveniente de Barão de Cocais. De acordo com o relatório do Pe. José de Almeida 

Penalva publicado no jornal O Arquidiocesano de 22 de outubro de 1972, no ano seguinte, 

1970, este senhor doou ainda outras mais de 200 “peças do barroco mineiro” em (segundo ele) 

péssimo estado.  

De março a agosto de 1972 o Pe. José de Almeida Penalva foi encarregado de organizar 

o acervo doado por José Henrique Ângelo, com o patrocínio do Conselho Federal de Cultura71. 

O resultado deste trabalho foi a catalogação de 218 partituras provenientes de Barão de Cocais, 

organizadas de acordo com sua função litúrgica, e um relatório publicado no jornal O 

Arquidiocesano sob o título “Informe sobre acervo de música sacra dos séc. XVIII e XIX 

encontrado em Barão de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana”72. Maria 

Ercely Coutinho, por sua vez, foi a responsável pela organização das partituras encontradas no 

Arquivo Eclesiástico entre 1968 e 1972. A partir de 1972, o trabalho arquivístico ficaria a cargo 

de Maria da Conceição Rezende, então professora de História e Estética Musical na Fundação 

de Educação Artística de Belo Horizonte. Os trabalhos destes arquivistas, assim como os 

                                                           
69 Idem. 
70 PIO X. Motu Próprio de S.S. Pio X sobre a musica sacra. Disponível em <http://w2.vatican.va/content/pius-

x/pt/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19031122_sollecitudini.html>. Acesso em: 23 mar. 2018. 
71 OLIVEIRA, Dom Oscar de e PENALVA, Pe. José de Almeida. Declaração sobre a pesquisa do acervo de 

músicas dos séculos XVIII, XIX e XX provenientes de Barão de Cocais realizada por José de Almeida Penalva 
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72 PENALVA, José de Almeida. Informe sobre acervo de música sacra dos séc. XVIII e XIX encontrado em Barão 

de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. O Arquidiocesano, Mariana, ano. 14, n. 684, p. 2, 

22 out. 1972.  



43 
 

 
 

esforços de D. Oscar, resultaram na fundação do Museu da Música de Mariana, registrado em 

31 de julho de 1972 e inaugurado em 06 de julho de 197373. 

De acordo com um artigo do jornal O Arquidiocesano de 24 de julho de 1966, o marista 

Irmão Wagner Ribeiro, musicista e escritor da Editora F.T.D., foi à Mariana a convite de D. 

Oscar para conhecer e estudar as partituras que haviam sido encontradas no Arquivo 

Eclesiástico. Segundo o relato do marista, as partituras “antiquíssimas de 1720” estavam mais 

bem conservadas que aquelas encontradas por Curt Lange e despertariam “grande interesse 

histórico [...], de modo especialíssimo, as obras em autêntico estilo barroco [...]”, embora tenha 

iniciado esta parte do artigo com o subtítulo “Músicos mineiros renascentistas”74.  

É interessante notar como, muitas vezes, os manuscritos encontrados por D. Oscar são 

identificados como representantes do barroco mineiro, embora possuam influências de vários 

estilos musicais. Associa-se a música descoberta às outras artes da região que se tornaram 

famosas sob o rótulo do Barroco, como se nota nesta passagem da conferência proferida por 

Maria da Conceição Rezende Fonseca durante o I Encontro Nacional de Pesquisa em Música, 

ocorrido no Museu da Música de Mariana em 1984: “Integrada no período áureo, [a música] 

situa-se contemporaneamente à atuação do Aleijadinho, na arquitetura e na escultura; de 

Athayde, na pintura; de Cláudio Manoel da Costa na poesia e da Arcádia Mineira na 

literatura.”75.  

Ainda de acordo com esta pesquisadora, as formas da música colonial mineira possuem 

uma pluralidade, apresentando características clássicas e românticas, além da influência do 

canto gregoriano. Por ser uma música funcional, precisava ser adequada ao texto litúrgico, mas 

mesmo assim há uma preocupação dos compositores em causar sensações em seus ouvintes 

através da melodia, o que seria uma característica barroca: 

 

Os fundamentos estruturais conferem às grandes obras uma idiomática 

“concertante” que lhe esvazia, quase totalmente, a finalidade circunstancial de 

música sacra. Vista como um fenômeno social, esta idiomática reflete a típica 

característica barroca do dualismo sacro e profano, espírito e corpo, pois o 

texto é litúrgico e a música se estrutura em moldes de música profana. 76 

  

                                                           
73 VIDIGAL, Pe. José Renato Peixoto. Museu da Música do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. In: 

I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. Belo Horizonte: Imprensa Universitária, 1984. 
74RIBEIRO, Wagner. Músicos Mineiros Renascentistas. Jornal O Arquidiocesano. Mariana, 24 jul. 1966. 

AHCMM, Coleção O Arquidiocesano, Livro 6, códice 358. 
75 FONSECA, Maria da Conceição Rezende. Música Mineira nos Séculos XVIII e XIX. In: I Encontro Nacional 

de Pesquisa em Música. Belo Horizonte: Imprensa Universitária, 1984, p. 39. 
76 Idem, p. 44. 
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 Também uma revista italiana, ao comentar o museu fundado por D. Oscar, se refere a 

ele como “o 1º Museu de Música Sacra Barroca de Minas Gerais”77. Não queremos entrar no 

âmbito da análise dos estilos musicais, mas é interessante notar que, mesmo que as referidas 

músicas não se enquadrem nos moldes do barroco musical europeu, ao menos não todas, muitas 

vezes elas são associadas a este estilo. Seria essa uma maneira de associar um patrimônio 

descoberto recentemente – a música – a outro já reconhecido nacional e internacionalmente, a 

saber, o estilo arquitetônico, as pinturas e as esculturas do chamado barroco mineiro? 

A classificação da música produzida em Minas nos séculos XVIII e XIX pode ser 

qualificada como barroca quando se observa outros aspectos que não apenas o estilo das 

composições. A associação entre as artes plásticas e a música barrocas poderia ser feita, 

segundo Suzel Ana Reily, sob a ótica da estética, pois a música, assim como a pintura e a 

escultura também possuiria uma dramaticidade e um exagero próprios do estilo barroco78. Já 

Lins Brandão defende que a concepção do barroco mineiro não pode ser compreendida dentro 

dos períodos lineares da história da música tradicional, pois mais importante para os 

compositores do que seguir padrões estilísticos, era atender às necessidades locais, guiando-se 

pelas preferências da sociedade na qual estavam inseridos: “A unidade do conjunto estilístico 

da produção musical do período colonial mineiro pertence ao campo da estilística europeia, 

porém ressignificada, transmudada, variegada, reconceptualizada em função da nossa própria 

multiplicidade social.”79 

No entanto, esta classificação também pode servir para questões práticas relacionadas à 

valorização dos acervos de música, seja como representantes de uma identidade local ou para 

reafirmar a qualidade da música em si. Leonardo Waisman, analisando o barroco musical na 

América espanhola, chama a atenção para o fato de que, para além do meio acadêmico, o rótulo 

“barroco” se tornou uma espécie de marca que torna o tipo de música produzido mais 

comercial.80 Sob o nome de “música barroca” há uma suposição de originalidade vinda da 

mestiçagem entre indígenas, negros e europeus, que tornaria este tipo de música mais vendável. 

                                                           
77 Revista Italiana comenta o Museu da Música de Mariana. Jornal O Arquidiocesano, 17 de out. de 1976. 

AHCMM, Livro 16, Códice 892. 
78 REILY, Suzel Ana, 2006, apud ALGE, Barbara. Música nos tempos coloniais: um olhar a partir da prática 

musical em Minas Gerais hoje. Música em Contexto, v. 1, 2017, p. 143-171. 
79 LINS BRANDÃO, Domingos Sávio. Análise musical e musicologia histórica. Revista Modus, ano VII / n. 10 – 

Belo Horizonte – Maio 2012 – p. 21-36. 
80 WAISMAN, Leonardo J. La americanidad del barroco americano: quimeras, pretensiones y perspectivas, o la 

invención del barroco musical americano. Disponível em: 
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 De acordo com José Reginaldo Gonçalves, desde a criação do SPHAN nos anos 1930, 

tendo à frente Rodrigo de Melo Franco Andrade, o barroco foi usado oficialmente como “signo 

totêmico da expressão estética da identidade nacional brasileira”81. Guiomar de Grammont, ao 

analisar a transformação de Aleijadinho em símbolo da arte brasileira, entende o barroco como 

aquilo que os modernistas chamavam de antropofagia: uma subversão da cultura europeia de 

modo a adaptá-la à América Latina e ao Brasil. Para esta autora, a redescoberta da arte mineira, 

impulsionada pela viagem de Mário de Andrade à Minas Gerais em 1919 e depois por outros 

artistas paulistas em 1924, é na verdade uma invenção modernista baseada na ideia de uma arte 

tipicamente brasileira que só foi possível graças à miscigenação. Por isso, mulatos como 

Aleijadinho, na escultura, e Lobo de Mesquita, na música, seriam representantes ideais desta 

arte “barroca”82. 

 O estado de Minas Gerais é conhecido, no aspecto turístico, pela arquitetura colonial e 

pela arte barroca, ligada fortemente à religião católica. Em propagandas usadas para atrair 

turistas, muitas vezes o fundo musical é uma música do barroco europeu; da mesma forma, em 

apresentações de música “barroca” mineira, são também executadas peças do barroco europeu. 

Um exemplo é a solenidade comemorativa da restauração do órgão da Sé, em 1984, cuja 

programação incluía, ao lado de Lobo de Mesquita, também Bach, Vivaldi e Haendel83. Assim, 

a associação entre a civilidade da arte mineira e a da europeia se dá, também, através do barroco 

como estilo musical, reivindicando uma tradição europeia para Minas Gerais. Mesmo Curt 

Lange, ao defender a tese do mulatismo musical, encontrou resistência de historiadores como 

Salomão de Vasconcelos, que “não podiam imaginar que mulatos tocassem música”84. Barbara 

Alge conclui que “o Barroco e o Colonial correspondem às necessidades atuais, que eles servem 

para legitimar uma continuidade com os antepassados e [...] com certas classes sociais e eventos 

históricos”85. 

 

  

                                                           
81 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 2002. 
82 GRAMMONT, Guiomar de. Aleijadinho e o aeroplano. O paraíso barroco e a construção do herói colonial. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
83 No Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, há a programação deste evento. AEDO, Dom Oscar, 

Arquivo 6, Gaveta 3, Pasta 21. 
84 Entrevista de Francisco Curt Lange a Afonso Borges Filho, O Estado de Minas, 23 mar. 1985. In: AEDO, 

Arquivo 6, Gaveta 2, pasta 21. 
85 ALGE, Barbara. Música nos tempos coloniais: um olhar a partir da prática musical em Minas Gerais hoje. 
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2.2 A criação do MMM e a “retórica da perda”  

 

Além de fundar o Museu da Música de Mariana, D. Oscar também atuou na organização 

do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, do Museu do Livro (também conhecido como 

Biblioteca dos Bispos) e do Arquivo Eclesiástico; foi membro dos Institutos Históricos e 

Geográficos Brasileiro, mineiro e paulista, e vice-presidente do Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais; e foi o responsável por providenciar a 

restauração da Catedral da Sé e do órgão Arp Schnitger, que ficou “mudo” de 1937 a 1984. Tais 

ações demonstram a atuação do arcebispo em relação à memória cultural marianense, sempre 

interessado em defender o patrimônio e incentivar o turismo na região.  

Nossa suposição é que esta preocupação de D. Oscar em preservar o patrimônio que 

levou à criação do MMM pode estar relacionada a uma retórica da perda86, que já havia sido 

mobilizada para a criação do Museu de Arte Sacra, justificando a criação do museu para 

combater o roubo de objetos históricos das igrejas e o desaparecimento dos mesmos, como 

observou Riler Scarpati Barbosa87. Esta retórica encontra-se também nos discursos do SPHAN, 

cujo objetivo é a definição de uma identidade nacional através de um patrimônio cultural que 

estaria a todo tempo ameaçado, seja pela ignorância da população ou pelo descaso das 

autoridades. 

 De acordo com Gonçalves, desde os séculos XVIII e XIX as sociedades ocidentais 

modernas iniciaram práticas de preservação histórica, selecionando objetos culturais e 

identificando-os como patrimônio de um determinado grupo, baseadas na certeza de que estes 

objetos estavam ameaçados por uma perda progressiva através dos tempos. No entanto, o autor 

aponta que essa “perda”, identificada especialmente por projetos nacionalistas, é uma 

precondição para as práticas de apropriação de determinados objetos como “patrimônio”; a 

seleção implica a perda. No entanto, este discurso de que há um patrimônio que deve ser salvo 

baseia-se na ideia de que há “uma situação primordial feita de pureza, integridade e 

continuidade, situação essa seguida historicamente por impureza, desintegração e 

descontinuidade”.88 
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Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 2002. 
87 SCARPATI, Riler Barbosa. Para a glória da “Roma Mineira”: Museu Arquidiocesano de Mariana (1926-

1964). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal de Ouro Preto, 

2014. 
88 Idem, p. 31. 



47 
 

 
 

 No Brasil, o início das políticas oficiais de patrimônio cultural se dá em 1936, no 

contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas e do movimento modernista. Em 1937 é criado o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que seria responsável pelas 

duas narrativas através das quais são criadas as políticas de patrimônio no Brasil: a de Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, hegemônica entre 1937 e meados dos anos 1970, e a de Aloísio 

Magalhães, a partir de 1979. A primeira narrativa valorizaria a tradição católica e o Barroco 

brasileiro (especialmente em Minas Gerais) como os maiores símbolos da cultura nacional, com 

maior foco no patrimônio material e um “projeto civilizatório” através da valorização do 

patrimônio; já a segunda dava mais atenção à diversidade do Brasil e às culturas populares, 

considerando que o país ainda possuía uma cultura em formação, e não uma tradição pronta. 

 Tanto a tradição patrimonialista de Rodrigo de Melo Franco quanto a de Aloísio 

Magalhães usam o discurso da perda para legitimar suas políticas, pois a Nação perderia sua 

identidade à medida em que perdia sua memória. Para o primeiro, a civilidade de um país estaria 

diretamente relacionada aos seus esforços em preservar seus monumentos, e a perda da tradição 

implicaria na perda da civilização. A ignorância da população, assim como seu descaso em 

relação ao patrimônio nacional, seriam os culpados pela perda do mesmo. Já para Aloísio 

Magalhães, o avanço tecnológico provocaria uma integração universal que homogeneizaria a 

cultura e levaria à perda da identidade nacional. Além disso, a cultura brasileira seria 

desvalorizada para dar lugar à cultura europeia. A culpada pela perda do patrimônio cultural 

seria não a ignorância da população, e sim as políticas de preservação elitistas, que ignoram a 

pluralidade da cultura brasileira. 

 Na cidade de Mariana, a preocupação em preservar uma tradição católica de origem 

portuguesa como característica da “mineiridade” estava muito presente, especialmente através 

da narrativa de que a cidade seria a “primaz de Minas”. Nesse sentido, o discurso sobre o 

patrimônio na cidade de Mariana, ao menos aquele construído por membros dos Institutos 

Históricos e pela Arquidiocese, se assemelha à narrativa de Rodrigo de Melo Franco: a 

preservação do patrimônio como agente civilizador. No entanto, um patrimônio específico: o 

católico, com influência da cultura europeia. De acordo com Pollianna Gerçóssimo Vieira, o 

historiador Salomão de Vasconcellos (1877-1865), que foi representante do 3º Distrito do 

SPHAN em Minas Gerais, teria sido impulsionado a defender os monumentos históricos das 
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cidades mineiras por um sentimento de perda causado pela urbanização e modernização das 

cidades89.  

 Para Salomão de Vasconcellos, Minas estaria ligada à cultura europeia, mais 

especificamente à portuguesa, através do catolicismo, mas ao mesmo tempo teria a 

especificidade de ter sido o estado que lutou pela independência em relação à metrópole. Ainda 

de acordo com este historiador, Mariana, em especial, seria uma cidade pioneira, pois foi a 

primeira vila, a primeira cidade projetada, primeira capital e a sede do primeiro bispado em 

Minas Gerais. Este discurso também estará presente em D. Oscar de Oliveira, como se pode ler 

neste artigo do jornal O Arquidiocesano, que trata da instituição da Divisão Turística do 

Território Nacional em 1961: 

 

Mariana irá beneficiar-se grandemente desta excelente medida de alcance 

cultural e patriótico. Concorrerá a iniciativa para REDESCOBRIR a muitos 

as belezas artísticas e históricas da primeira Vila, da primeira Capital, da 

primeira Cidade de Minas Gerais. Por todos estes gloriosos títulos de primazia 

histórica desta CELLULA MATER do Estado montanhês, merece Mariana 

especial carinho do Govêrno.90 

  

 Este “especial carinho do Govêrno” eram, na prática, políticas de tombamento de 

monumentos históricos, muitas vezes justificadas através do argumento da primazia de 

Mariana. A cidade deveria ser preservada para que não desaparecesse, mas ao mesmo tempo 

isto implicava em que ela não sofresse o impacto da urbanização. Citando Choay, a cidade, “ao 

tornar-se histórica, perde sua historicidade”91. Mariana deveria sempre ser vista como a 

primeira cidade de Minas Gerais, intacta apesar da passagem do tempo. Este argumento da 

primazia foi, segundo Vieira, desenvolvido por Salomão de Vasconcellos e sempre ratificado 

em seus textos, fazendo parte ainda hoje da mentalidade dos marianenses e de discursos 

políticos, como se pode ver em uma placa na entrada da cidade: “Aqui nasceu Minas Gerais”92. 

 Neste mesmo artigo, Dom Oscar refere-se à Mariana como “Cidade Relíquia”, “Atenas 

Mineira” e “Roma Mineira”, além de “mãe da cultura e religiosidade do Povo mineiro”. Ainda 

compara a cidade à Évora e Coimbra, fazendo um paralelo entre as culturas portuguesa e 

                                                           
89 VIEIRA, Pollianna Gerçossimo. Salomão de Vasconcellos e a consagração da “Atenas Mineira” em 

Monumento Nacional (1936-1947). Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em História. 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2016. 
90 “Mariana e o Turismo”. Jornal O Arquidiocesano. Mariana, 27 de agosto de 1961. AHCMM, Coleção O 

Arquidiocesano, livro 1, códice 102. 
91 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Unesp, 2001. p. 205. 
92 Como se pode ver na imagem do Jornal O Município de Socorro, de 16 de setembro de 2017. Disponível em 

<http://www.jornalomunicipio.com.br/hoje-marianamg/>. Acesso em: 23 maio. 2018. 
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mineira93. Para fazer jus ao seu destino de polo cultural, a cidade deveria tratar com o devido 

respeito sua história e seu patrimônio. Assim, D. Oscar seguia na esteira de Salomão de 

Vasconcellos e Rodrigo de Melo Franco: o patrimônio preservado é um sinal de civilização. 

Em 25 de novembro de 1973, é publicada uma Circular de D. Oscar direcionada ao Clero, “Em 

defesa de nosso patrimônio de Arte Sacra e de História”, no qual cita alguns textos da Circular 

da Sagrada Congregação para o Clero intitulada “Conservação do Patrimônio Artístico das 

Igrejas”, do ano de 1971, além de listar as iniciativas da Arquidiocese para preservar o 

patrimônio marianense: 

 

Foi no empenho de defender tal patrimônio que, logo ao tomarmos posse desta 

Arquidiocese, deliberamos fundar na sede do Arcebispado um Museu de Arte 

Sacra, que efetivamente inauguramos a 22 de setembro de 1962, data 

bicentenária do nascimento do exímio pintor sacro marianense, Manuel da 

Costa Ataíde. 

Cremos que, já com esta medida, logramos defender boa parte de peças da 

Arquidiocese de Mariana. 

Para melhor resguardar o preciosíssimo acervo documentário da Cúria, desde 

os primórdios de Minas, construímos um prédio apropriado, que inauguramos 

em 6 de janeiro de 1966, e no qual temos trabalhado pessoalmente em sua 

organização. 

O “Museu da Música”, solenemente inaugurado pelo Exmo. Ministro da 

Educação, Dr. Jarbas Passarinho, a 6 de julho do corrente ano, constituído de 

mais de 700 músicas sacras barrocas de Minas, desde o Ciclo do Ouro, é o 

primeiro do gênero que possui o Brasil. Situa-se numa sala da Cúria.94 

 

 É importante lembrar que a atuação de D. Oscar em relação ao patrimônio histórico e 

artístico da Arquidiocese de Mariana dá sequência a iniciativas do arcebispo anterior, D. 

Helvécio Gomes de Oliveira. Este bispo, contemporâneo de Salomão de Vasconcelos, 

compartilhava com o historiador a noção de patrimônio baseada na civilização e na estética 

cristãs, e foi o fundador do Arquivo Eclesiástico e do Museu de Arte Sacra (fechado em 1944), 

que depois ganhariam novas sedes pelas mãos de D. Oscar. Segundo Vieira, as definições da 

identidade marianense eram fruto de um projeto que vinha desde o século XIX, passando pelo 

bispo D. Viçoso e pelo historiador Diogo de Vasconcelos, no qual a civilidade e a erudição 

cristãs que conectavam Minas Gerais a Portugal eram os principais fundamentos95. 

                                                           
93“Mariana e o Turismo”. Jornal O Arquidiocesano. Mariana, 27 de agosto de 1961. AHCMM, Coleção O 

Arquidiocesano, livro 1, códice 102. 
94 Em defesa de nosso patrimônio de Arte Sacra e de História. Jornal O Arquidiocesano. Mariana, 25 de novembro 

de 1973. AHCMM, Coleção O Arquidiocesano, livro 13, códice 741. 
95 VIEIRA, Pollianna Gerçossimo. Salomão de Vasconcellos e a consagração da “Atenas Mineira” em 

Monumento Nacional (1936-1947). Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em História. 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2016. 
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O interesse de D. Oscar em preservar uma história marianense e o patrimônio mineiro, 

assim como seus esforços neste sentido, foram reconhecidos pelo Irmão Wagner Ribeiro:  

 

O PATRIMÔNIO DE UMA CIDADE 

A posteridade se mostrará reconhecida do santo e douto atual Arcebispo de 

Mariana. Intenta, como amigo da história, da música e da arte sacra, aplicar 

um estudado programa de paulatina restauração do patrimônio que nos 

herdaram os ancestrais. 

 

REALIZAÇÕES DE DOM OSCAR 

Estão a atestá-lo o Museu Arquidiocesano tão carinhosamente estruturado, 

possuindo estatutos elaborados com inteligência; a cripta da Catedral, a 

constituir homenagem condigna aos falecidos bispos de Mariana; o novo 

prédio da Cúria Metropolitana, mas principalmente os artigos burilados, com 

arte e gôsto, por S. Exa. Revma. nas folhas de “O Arquidiocesano”.96 

 

 Assim, o interesse de D. Oscar em preservar a memória marianense se mostrava também 

pela homenagem aos falecidos bispos através da criação da cripta, pela preservação da arte 

sacra através da nova sede do museu, pela organização do novo prédio do Arquivo Eclesiástico 

da Cúria e pelo registro de fatos importantes no jornal O Arquidiocesano. Além disso, foi 

durante o arcebispado de D. Oscar que a Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de 

Mariana (FUNDARQ) foi criada, com o intuito de administrar os museus e o arquivo, assim 

como assuntos relacionados ao patrimônio histórico e artístico. O desejo de Dom Oscar em 

transformar Mariana em um centro cultural também era alimentado por alguns de seus 

contemporâneos. Os apoiadores dos projetos de D. Oscar muitas vezes se expressavam nas 

páginas de O Arquidiocesano, como mostra um artigo assinado pelo Dr. Décio de Vasconcellos, 

no qual ele não apenas elogia a criação do Arquivo Eclesiástico, como aconselha a criação de 

cursos de Paleografia, Artes e História Comparada, como há no Vaticano. Neste artigo, 

Vasconcellos diz que através destes investimentos “voltaria assim a capital de Minas aos seus 

nobres destinos de centro da cultura, das artes e do pensamento, que tanto a engrandeceu no 

passado”97. 

 Voltando à questão específica da documentação musical encontrada pelo arcebispo, sua 

preocupação em não deixar que estes papeis se perdessem foi tão grande que chegou a ser 

                                                           
96 RIBEIRO, Wagner. Jornal O Arquidiocesano. Mariana, 24 jul. 1966. AHCMM, Coleção O Arquidiocesano, 

Livro 6, códice 358. 
97VASCONCELLOS, Décio de.  Jornal O Arquidiocesano. Mariana, 30 abr. 1967. AHCMM, Coleção O 

Arquidiocesano, Livro 6, códice 398. 
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classificado como “ciumento” por Curt Lange. Ao ser perguntado se considerava sua pesquisa 

inacabada, Lange responde que 

 

Não, mas eu não sei se vou encontrar mais música. Acho que não, porque o 

arcebispo de Mariana, dom Oscar, recolheu, a pedido meu, toda música que 

havia nos arredores e criou o Museu da Música. Ele foi um dos meus 

seguidores e o mais ciumento no sentido de não se perder nada. Ele realizou 

um trabalho muito importante98. 

  

 Lange provavelmente se refere ao fato de que D. Oscar preferiu recorrer a outros 

profissionais para organizarem o arquivo musical, embora este musicólogo tenha enviado duas 

cartas ao arcebispo, oferecendo seus serviços. Nestas cartas de 1967, Lange acusa o 

materialismo da sociedade pela sua impossibilidade de ir à Minas Gerais, provavelmente 

referindo-se tanto à falta de investimentos do governo que financiassem suas pesquisas quanto 

ao interesse de pessoas que passaram a vender as partituras após seus descobrimentos ganharem 

fama. Ele sugere que D. Oscar fizesse um apelo ao governador para financiar sua viagem à 

Mariana, e afirma que assumiria o trabalho no arquivo marianense “com amor e paixão”99. 

 Havia ainda, além de questões financeiras, outro fato que levou Curt Lange a se ausentar 

do Brasil, e também se tornar persona non grata entre alguns intelectuais brasileiros: o 

recolhimento dos manuscritos musicais para sua casa, no Uruguai. Em 1971, um artigo do jornal 

Estado de Minas intitulado “Polêmica sobre Curt Lange surge de novo” relata: 

 

O Conselho Federal de Cultura vai reunir-se dia 4 de outubro para discutir as 

pesquisas que o professor alemão Francisco Curt Lange, radicado no Uruguai, 

pretende realizar nas cidades históricas de Minas, como bolsista da Fundação 

Calouste Gulbenkian, de Portugal. 

Andrade Murici, membro do Conselho, já se manifestou contra a vinda do 

professor Curt Lange, afirmando que êle levou para Montevideu os originais 

de músicas barrocas que aqui encontrou em pesquisas anteriores. [...]100 

 

 A justificativa de Lange para esta atitude foi o desinteresse dos governos estadual e 

federal em manter a documentação em um lugar apropriado. No entanto, o transporte definitivo 

de documentação histórica (inclusive manuscritos musicais) dos séculos XVIII e XIX para fora 

                                                           
98 Entrevista de Francisco Curt Lange a Afonso Borges Filho, O Estado de Minas, 23 de março de 1985. In: AEDO, 

Arquivo 6, Gaveta 2, pasta 21. 
99 AEDO, Dom Oscar, Arquivo 6, Gaveta 2, pasta 21. 
100 Polêmica sobre Curt Lange surge de nôvo. O Estado de Minas, 14 set. 1971, p. 8. In: AEDO, Dom Oscar, 

Arquivo 6, Gaveta 2, pasta 21. 
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do Brasil já era proibida deste 1968, pela Lei nº 5.471, de 9 de julho101. O pesquisador recebeu 

apoio da Fundação de Arte de Ouro Preto sob a condição que suas descobertas deveriam ser 

mantidas na sede da FAOP, em um centro de documentação e pesquisa. Murilo Rubião, o então 

presidente da Fundação, esclareceu que a FAOP não poderia 

 

deixar de atender à solicitação de um ilustre pesquisador, famoso 

internacionalmente, que aqui vem para terminar a sua ‘História da Música em 

Vila Rica’, pesquisar em cidades históricas e examinar as partituras 

descobertas há quase dois anos em Diamantina e em Mariana, onde o 

arcebispo dom Oscar de Oliveira está interessado na análise da documentação 

musical encontrada nos arquivos arquidiocesanos.102 

 

 Diante de tais polêmicas e considerando a preocupação de D. Oscar em elevar o nome 

de Mariana através de instituições de memória como museus, arquivos e pelo reconhecimento 

de patrimônios históricos e artísticos, pode-se inferir que o arcebispo tenha julgado mais seguro 

não contar com o trabalho de Curt Lange na organização dos documentos que viriam a constituir 

o Museu da Música de Mariana, visto que este musicólogo já havia levado outros manuscritos 

para sua casa no Uruguai. A sua preocupação em garantir que a documentação encontrada na 

região permanecesse em Mariana e não se perdesse lhe rendeu, então, o adjetivo de “ciumento”. 

Graças ao “ciúme” de D. Oscar, o Museu da Música pôde ser fundado em 1973 e aberto aos 

pesquisadores em 1984, sediado no Arquivo Eclesiástico, à rua Direita. 

 

2.3 De arquivo a museu 

 

 D. Oscar de Oliveira não se limitou a organizar a documentação encontrada no Arquivo 

Eclesiástico. Além de receber doações, o arcebispo recolheu documentos musicais de outras 

partes da Arquidiocese, durante suas visitas pastorais ou visitando famílias e congregações de 

músicos, e o acervo passou a possuir também partes de música profana. Inicialmente, o Museu 

da Música possuía duas seções de manuscritos, organizadas pelo Pe. Penalva e por Maria da 

Conceição Rezende de acordo com suas funções litúrgicas: a seção Mariana, constituída pelos 

documentos encontrados no Arquivo Eclesiástico, e a seção Barão de Cocais, com os 

manuscritos provenientes da família de José Henrique Ângelo. Na década de 1980 o acervo do 

                                                           
101 BRASIL. Lei n. 5.471, de 9 de julho de 1968. Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos 

bibliográficos brasileiros. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5471.htm>. Acesso em 03 

ago. 2018. 
102 Idem. 
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Museu da Música já possuía documentação proveniente de mais de 30 localidades mineiras. O 

trabalho arquivístico de Maria da Conceição Rezende encerrou-se em 1984, quando o MMM 

foi aberto oficialmente aos pesquisadores a partir do I Encontro Nacional de Pesquisa em 

Música, sediado pelo museu entre 1 e 4 de julho do mesmo ano. 

Além da preocupação em preservar os manuscritos, o Museu da Música por várias vezes 

fez soar a música das partituras que abrigava. Há que se pensar que uma parte ou partitura não 

é a música em si, e sim uma representação escrita, uma forma de linguagem que serve de meio 

mnemônico àqueles que executarão a peça. Como observou Halbwachs, os sons são muito 

difíceis de serem recordados por si mesmos, as “lembranças auditivas” se esvaem muito rápido 

de nossa memória; para que possamos recordar um som, é preciso que recorramos à sua 

reprodução ou às notações musicais. A música é uma arte que “se desenvolve toda no tempo, 

não se prende a nada que tenha permanência e, para retomá-la, é preciso recriá-la sempre”103. 

As primeiras gravações de músicas do acervo do MMM foram o Tércio de Lobo de 

Mesquita, a obra mais antiga do museu, pelo Coral Artis Canticum e Os Cameristas, lançado 

em 1977104; e a Missa e Credo a Oito Vozes, do padre João de Deus Castro Lobo, pela 

Associação de Canto Coral e Camerata Rio de Janeiro105. A segunda peça foi um resultado do 

projeto da Pontifícia Universidade Católica para a confecção do catálogo “O Ciclo do Ouro: o 

tempo e a música do barroco católico”106. Tal projeto levantou uma polêmica entre a PUC e o 

museu, de acordo com um artigo publicado no jornal Estado de Minas de 26 de abril de 1979. 

Em tal artigo é relatado um programa de televisão, no qual o projeto da PUC era referido como 

um esforço de recompor “algumas obras esquecidas entre papeis velhos de alguma gaveta em 

Minas Gerais”, afirmação objetada pela diretora do MMM à época, Maria da Conceição 

Rezende: 

 

Em outubro de 1976, a PUC do Rio de Janeiro iniciou um projeto chamado 

“O Tempo e Música do Barroco Católio [sic] no Brasil”, que visava recolher 

toda música arquivada de Minas Gerais durante o século XVIII. O chefe do 

                                                           
103 HALBWACHS, Maurice. Memória coletiva entre os músicos. In: _____________. A Memória Coletiva. 

Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006, p.222. 
104 José Emerico Lobo de Mesquita. Tércio. Coral Artis Canticum e Os Cameristas, direção Nelson de Macêdo, 
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de-mesquita-padre-jose-mauricio/ Último acesso em 28/05/2018 às 11:07. 
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de Mattos; Camerata Rio de Janeiro, regente Henrique Morelenbaum, Clio, 1985. Disponível em 
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projeto era o professor Elmer Barbosa que nos procurou pedindo para copiar 

todos os manuscritos que temos em nosso Museu. Concordamos e então, ele 

e Ademar Campos Filho, de Prados de Minas, copiaram em microfilmes todos 

os manuscritos do Museu. E, agora, estão divulgando as músicas como se 

fossem provenientes de pesquisa própria, achados em alguma gaveta de Minas 

Gerais, sem contar que foram todas copiadas do nosso Museu. Mas nós temos 

lá, dentro de cada pasta, o comprovante assinado pelos dois como eles 

copiaram tudo. É realmente uma grande injustiça e o nosso arcebispo, D. 

Oscar de Oliveira, está bastante chateado com isto. [...] 

  

Além de não citarem o Museu como a fonte dos manuscritos musicais, os organizadores 

do projeto da PUC teriam prometido enviar microfilmes das partituras, mas a promessa não 

fora cumprida. Não apenas a diretora do MMM se manifestou, mas também a Cúria 

Metropolitana de Mariana: 

 
A Cúria Metropolitana de Mariana enviou o seguinte telegrama ao reitor da 

PUC no Rio de Janeiro: “Tomamos conhecimento realização Missa oito Vozes 

Compositor Mineiro Padre João de Deus Castro Lobo cujos manuscritos 

pertencem Arquivo Museu da Música da Arquidiocese de Mariana que 

carinhosamente guarda extraordinárias peças. Prazerosamente ofereceu cópias 

para projeto PUC-Rio. Lamentamos seja nosso museu esquecido embora 

saibam seja ele única fonte categorizada música Período Barroco. Deveremos 

tomar providências sejam reparadas injustiças.”107 

 

Considerando o “ciúme” de D. Oscar pelas partituras do museu, para além da questão 

ética que se coloca devido à falta de menção do Museu da Música na pesquisa da PUC-Rio, a 

relatada tristeza de D. Oscar em tomar ciência de tal reportagem é fácil de se compreender, pois 

até mesmo a forma de se referir aos manuscritos tem um tom pessoal: eles são guardados 

“carinhosamente” pela Arquidiocese. Aparentemente, ao menos parte das reinvindicações feitas 

à PUC-Rio foi atendida, pois no Guia do Museu da Música de Mariana publicado em 2008, no 

texto informativo sobre a seção “PCO – Projeto O Ciclo do Ouro”, há uma descrição da seção 

como constituída de “cópias em papel de documentos microfilmados pelo projeto no Museu da 

Música e de cinco rolos de microfilme correspondentes”108.  

 O museu fundado por D. Oscar era constituído principalmente por manuscritos 

musicais, embora possuísse também alguns instrumentos. No entanto, mesmo fazendo parte do 

Arquivo Eclesiástico e não possuindo prédio próprio até 2007, ele sempre foi denominado como 

Museu da Música, e não como arquivo. Provavelmente, porque fazia parte do projeto 

patrimonial da Arquidiocese, especialmente durante o Arcebispado  de D. Oscar de Oliveira, 

                                                           
107 O esquecido Museu da Música de Mariana. Estado de Minas, 26 abr. 1979, p. 6. In: AEDO, D. Oscar de Oliveira 
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108 COTTA, André Guerra (org.). Guia do Museu da Música de Mariana. Mariana: Fundarq, 2008, p. 56. 
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que também levou à criação do Museu de Arte Sacra e do Museu do Livro109, mas talvez 

também devido à forma de acumulação dos documentos. De acordo com Castagna, um arquivo 

“é o resultado da acumulação de manuscritos, decorrente de atividade funcional realizada por 

uma pessoa ou instituição”110, enquanto a “reunião intencional de manuscritos e/ou impressos 

por uma pessoa física ou instituição, não decorrente de atividade funcional” seria uma 

coleção111. Considerando esta terminologia, os manuscritos talvez pudessem ser considerados 

um arquivo enquanto ainda estavam na Catedral da Sé, nas sedes de bandas ou nas casas das 

famílias, organizados de acordo com o preceito da acumulação; após a mudança de lugar e a 

reorganização empreendida por D. Oscar, aquele conjunto de documentos passa a ser 

considerado uma coleção. 

 Poderíamos pensar, também, que um arquivo é um local frequentado por grupos 

específicos: historiadores, musicólogos, pesquisadores que possuem um determinado tipo de 

conhecimento que os permita lidar com a documentação. Já um museu é um espaço aberto à 

sociedade e não necessariamente atrai apenas especialistas de uma determinada área do saber. 

Se um museu atrai mais público do que um arquivo, provavelmente também atrai mais 

investimentos e patrocínios. Lembremo-nos das classificações de Aleida Assmann abordadas 

no primeiro capítulo: o arquivo é um representante da memória cultural que não fica tão visível 

para a sociedade e possui um aspecto passivo, identificando o passado como passado; já o canon 

atua ativamente na sociedade, através da “santificação” de elementos representativos da 

memória cultural daquele grupo, fazendo do passado algo presente.112 

 A abertura do Museu da Música aos pesquisadores, em 1984, estimulou vários trabalhos 

a respeito da documentação ali preservada. O I Encontro Nacional de Pesquisa em Música, 

promovido pela Arquidiocese de Mariana e pela Escola de Música da UFMG marcou esta 

abertura, acontecendo entre os dias 1 e 4 de julho do mesmo ano, sob a coordenação de Sandra 

Loureiro de Freitas Reis e patrocínio do Conselho de Pesquisa da UFMG, FUNARTE e Alcan 

Alumínio do Brasil. No livro que registra as palestras proferidas neste encontro, nota-se várias 

                                                           
109 CASTAGNA, Paulo. Os 40 anos (e vários séculos) do Museu da Música de Mariana. Glosas, maio. 2003. 
110 CASTAGNA, Paulo. O estilo antigo na prática musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVIII e XIX. 

Tese (Doutoramento). São Paulo (Brasil): Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP - 

Universidade de São Paulo, 2000. 3v, p.31  
111 Idem. 
112 ASSMANN, A. Canon and Archive. In: ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar. Cultural memory studies: an 

international and interdisciplinary handbook. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. 
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vezes a referência à Mariana como “berço da cultura mineira” e a relação entre a música 

executada em Minas Gerais e a efervescência artística durante a intensa mineração do ouro.113 

 Em 1988, o Museu da Música precisou mudar de local devido à falta de espaço e passou 

a localizar-se no Palácio Episcopal, na Praça Gomes Freire. Neste mesmo ano, D. Oscar deixou 

o arcebispado, sendo precedido por D. Luciano Mendes de Almeida. Ao longo dos anos 1990, 

sentiu-se a necessidade de refinar o trabalho de classificação e catalogação que havia sido feito, 

de acordo com os avanços da Musicologia e da Arquivologia e com o auxílio da informática. 

Assim, em 2001, foi iniciado pela FUNDARQ o projeto Acervo da Música 

Brasileira/Restauração e Difusão de Partituras, com o financiamento da Petrobrás e 

administrado pelo Santa Rosa Bureau Cultural de Belo Horizonte. Este projeto reuniu vários 

musicólogos sob a coordenação de Paulo Castagna e André Guerra Cotta, a fim de reorganizar 

o acervo de acordo com as regras internacionais como do Repertoire Internationale, des Sources 

Musicales (RISM) e do International Standard for Archival Description (General) - 

ISAD(G)114.  

Em 2002, o Projeto Acervo da Música Brasileira/Restauração e Difusão de Partituras 

recebeu, do IPHAN, o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade115. Finalizado em 2003, o 

projeto resultou em nove álbuns de partituras e na gravação de músicas inéditas por grupos de 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo116. Em 2003, o Museu da Música recebeu o I 

Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical, com o tema “Perspectivas 

metodológicas da arquivologia e da edição musical no Brasil”. Neste colóquio foi apresentado, 

entre outras pesquisas, um relato sobre outro acervo musical marianense, localizado no Arquivo 

Histórico da Câmara Municipal de Mariana: o Arquivo São Caetano, abordado pelo professor 

José Arnaldo Coelho Aguiar Lima, da Universidade Federal de Ouro Preto117. 

                                                           
113 REIS, Sandra Loureiro de Freitas (org. e coord.) (1984). Anais do I Encontro Nacional de Pesquisa em Música, 

Mariana, Escola de Música da UFMG, Arquidiocese de Mariana, Museu da Música, 1-4 jul. 1984: Belo Horizonte: 

Ed. da UFMG. 
114 Para informações detalhadas a respeito deste projeto, ver “Particularidades do acervo do Museu da Música de 

Mariana: desafios da reorganização”. In: CASTAGNA, Paulo (org.). Anais do I Colóquio Brasileiro de 

Arquivologia e Edição Musical, Mariana (MG), 18-20 jul. 2003. Mariana: Fundação Cultural e Educacional da 

Arquidiocese de Mariana, 2004. 328p. 
115 IPHAN. “Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade - Edição 2002”. Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, 2002. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/190>. Acesso em: 27 maio. 

2018. 
116 No site do projeto é possível acessar a vídeos, áudios e partituras digitalizadas: 

<http://www.mmmariana.com.br/restauracao_difusao/indice_total.htm>. Acesso em: 03 ago. 2018. 
117 LIMA, José Arnaldo Coelho de Aguiar. “Arquivo Histórico Monsenhor Horta: estilhaços.” In: CASTAGNA, 

Paulo (org.). Anais do I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical, Mariana (MG), 18-20 jul. 2003. 

Mariana: Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, 2004. 
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Entre 2005 e 2006, com o apoio da VITAE e da Caixa Econômica Federal, são 

organizadas as seções Acervo Lavínia Cerqueira de Albuquerque, doada pela família desta 

pianista de Conselheiro Lafaiete, e o Arquivo do Seminário de Mariana. Além disso, neste 

período o Museu da Música fez soar novamente parte de seu repertório: o projeto de “Difusão 

e Disponibilização do Acervo” propiciou o livro "Lobo de Mesquita no Museu da Música de 

Mariana", contendo partituras deste compositor, algumas das quais foram executadas pelo Coro 

Madrigale e Orquestra na cerimônia de lançamento. Foi organizada também uma exposição 

sobre este compositor na Casa de Cultura de Mariana. 

 Em 2007, já durante o Arcebispado de D. Geraldo Lyrio Rocha, o Museu da Música é 

transferido para o antigo Palácio dos Bispos, cujo prédio havia sido reformado entre 2004 e 

2007 com o patrocínio da Petrobrás. Embora esta tenha sido uma ideia de D. Luciano, o mesmo 

não pôde ver esta mudança se concretizar devido ao seu falecimento em 2006, o que levou ao 

fechamento do museu até 16 de julho de 2007, quando foi reinaugurado em nova sede. Esta 

mudança para um prédio próprio permitiu a criação de salas expositivas, o que marcaria 

definitivamente a transformação do acervo em um museu. Além das salas expositivas, este novo 

espaço também permitiu que o MMM passasse a sediar concertos e aulas de música. Nas 

palavras de André Guerra Cotta, musicólogo que elaborou o Guia do Museu da Música e foi 

atuante no projeto Acervo da Música Brasileira, “talvez seja esta a primeira fase em que o 

Museu tem uma vida institucional plena e autônoma, com visibilidade e acessibilidade tanto 

para o público mais amplo, como para a comunidade de pesquisa”118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 COTTA, André Guerra. Projeto “Difusão e Instalação do Acervo do Museu da Música de Mariana”: 

comunicação parcial de resultados (maio de 2008). Comunicação apresentada no XVIII Congresso da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANPPOM), Salvador, 2008. 
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Figura 2 – Fachada do Museu da Música de Mariana, situado 

no antigo Palácio dos Bispos (2017) 
 

 

Fonte: arquivo pessoal 

  

O Museu da Música passa, então, a ser dirigido pelo Pe. Enzo dos Santos, e não mais 

pelo Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues, diretor do Arquivo Eclesiástico. No antigo Palácio 

dos Bispos é instalado o Centro Cultural Arquidiocesano Dom Frei Manoel da Cruz, onde, em 

16 de julho de 2007, é inaugurada a exposição permanente do Museu da Música, sob a curadoria 

de Célia Corsino. A cerimônia de inauguração contou com a participação de quatro bandas civis 

de Mariana, outra característica da vida musical da cidade, que possuía, em 2007, dez 

corporações musicais119. Em 07 de novembro do mesmo ano, o acervo é aberto para consulta. 

Em 2008, o museu possuía as seguintes seções:  

CDO – Coleção Dom Oscar de Oliveira 

ASM - Acervo do Seminário de Mariana 

ALC – Arquivo Lavínia Cerqueira de Albuquerque (doado a D. Oscar) 

SCA - Manuscritos musicais sem classificação anterior 

BAN - Arquivos de Bandas 

IMP - Impressos 

LMM - Livros do Museu da Música 

FMS - Fotocópias, mimeografados e similares 

PCO - Projeto PUC / Ciclo do Ouro 

CDL - Coleção Darcy Lopes (doado em 2012 por Eliane Marta Teixeira Lopes) 

DTM - Documentação Técnica - Fases de Intervenção no acervo do Museu da Música120 

                                                           
119 Idem. 
120 COTTA, André Guerra (org.). Guia do Museu da Música de Mariana. Mariana: Fundarq, 2008. 
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 Em 2014 foi criada uma nova seção, a Coleção Pinheiros Altos (CPA), doada por 

Geraldo de Sousa Sales, coordenador do Arquivo Municipal de Mariana, e proveniente de 

Pinheiros Altos, distrito de Piranga (MG), composta por documentos musicais dos séculos XIX 

e XX. Outras duas seções fazem parte do atual acervo, Arquivo Antônio Roberto Ferreira 

Barros (AFA), de Itaverava, e Arquivo Nicomedes Rodrigues Vieira (ARV), de Itabira. O rico 

acervo documental do MMM lhe rendeu o Diploma do Registro Regional para América Latina 

e Caribe, distinção feita pelo programa Memória do Mundo da UNESCO, que busca incentivar 

a preservação e facilitar o acesso a diversos acervos documentais em todo o mundo121.  

Além do acervo documental, o MMM passou a contar com os módulos expositivos. Nas 

fotos a seguir, pode-se ver a primeira sala de exposição, onde há o Módulo de Música Popular, 

com exemplares da Coleção Darcy Lopes e Arquivo Lavínia Cerqueira de Albuquerque, além 

de instrumentos normalmente usados na execução destes estilos musicais, como a modinha e a 

valsa, provenientes de doações. Na mesma, ao lado do livro de visitas, há um computador, no 

qual os visitantes podem ouvir algumas músicas dos estilos representados nas partituras. 

 

Figura 3 – Vista panorâmica do Módulo Música Popular (2018) 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018). 

 

 A sala seguinte possui a exposição permanente onde se encontram fac-símiles de 

manuscritos pertencentes ao acervo de música sacra, com fones de ouvido para o visitante que 

deseje ouvir a peça ali representada. Além dos stands contendo os fac-símiles e as biografias de 

compositores como Lobo de Mesquita, Castro Lobo e Maurício Nunes Garcia, há também o 

Módulo Bandas de Música, onde estão expostos instrumentos antigos de bandas civis, e o 

Módulo Orquestral, com instrumentos como violas e violinos, remetendo ao acervo documental 

proveniente destes diferentes estilos de grupos musicais, também presente no museu. 

                                                           
121UNESCO. Comité Regional para a America Latina y Caribe - MOWLAC / Regional Committee for Latin 

America and the Caribean - MOWLAC (2002–2014). Disponível em: 

<https://mowlac.files.wordpress.com/2013/11/nominaciones_nominations_mowlac_2002_2014.pdf>. Acesso 

em: 01 jun. 2018. 
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Figura 4 – Vista frontal da exposição permanente onde estão 

alguns fac-símiles de manuscritos musicais. 

 

 
Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

Figura 5 – Stand contendo um fac-símile do manuscrito da 

Missa Abreviada em Ré, de Manoel Dias de Oliveira.  

 

 
Fonte: arquivo pessoal (2018). 
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 No centro da sala onde está localizada a exposição permanente há um stand com uma 

foto do órgão Arp Schnitger presente na Catedral da Sé. Este órgão foi um presente do então 

rei de Portugal, D. João V., instalado na catedral em 1753. Após um silêncio de mais de 40 

anos, o órgão foi restaurado no arcebispado de D. Oscar e voltou a tocar em 1984. Embora 

esteja localizado na catedral, este instrumento também faz parte do acervo Museu da Música 

de Mariana, onde se encontram alguns de seus antigos tubos. Em 2010, alguns tubos que haviam 

sido retirados do Órgão da Sé foram reutilizados na criação de um órgão de tubos para o Museu 

da Música de Mariana, que passou a ser usado para dar aulas e em concertos e encontra-se 

atualmente na igreja de Nossa Senhora do Carmo. 

 O Museu da Música de Mariana também possui uma sala para cursos e apresentações 

musicais, o que ajuda a ressignificar o papel social que a instituição desenvolveu a partir da 

mudança para o prédio próprio, em 2007. Além de cursos de musicalização como o Kodály, 

coordenado pelo pianista Ian Guest122 (ministrado entre 2011 e 2012), e do curso de formação 

de organistas, coordenado pela organista Josinéia Godinho (iniciado em 2015), há também 

cursos voltados a leigos. No ano de 2008, por exemplo, aconteceu o projeto “Educação 

Patrimonial no Museu da Música de Mariana – Formação de Multiplicadores”, com o 

financiamento do Projeto Monumenta, do IPHAN. Neste projeto, 350 pessoas aprenderam 

sobre história da música e sobre o acervo do museu, e um número ainda maior assistiu a 

concertos baseados no repertório do museu, executados no Órgão da Sé e pelo Côro do 

Seminário, que foi reativado para esta ocasião123. 

 O projeto Arte Educação Através da Música, financiado pelo BNDES e pela VALE, 

envolveu diversos corais de Mariana e região. Na primeira etapa, realizada em 2012, maestros 

e regentes de 10 coros receberam um curso de aperfeiçoamento, com concentração em “análise 

da estética musical colonial, princípios de regência, técnica vocal específica, práticas 

pedagógicas, utilização dos materiais editados pelo Museu da Música para preparação dos 

coros, produção cultural, organização dos concertos, entre outras”124. Na segunda etapa, em 

2013, foram feitos 43 concertos nas cidades participantes (Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Santa 

                                                           
122 Ian Guest é compositor, arranjador e pianista húngaro, residente no Brasil desde 1957. 
123 IPHAN. Os sabores de Mariana. Mariana, MG; Brasília, DF: Iphan / Programa Monumenta, 2009. 100 p. 

Disponível em <portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Sabores_da_Mariana.pdf> Último acesso em 03 de 

agosto de 2018 às 18:30. 
124 MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA. Arte e Educação através da Música. Disponível em 

<http://www.mmmariana.com.br/amc>. Acesso em: 03 ago. 2018. 
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Bárbara, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Barbacena), contando inclusive com a participação 

de um coro internacional, o Les Petits Chanteurs de Bordeaux, da França125. 

 A atuação do Museu da Música em proporcionar cursos e apresentações de um 

repertório que faz parte do seu acervo é uma tentativa de potencializar a capacidade do Museu 

ser mais ainda um espaço do que um lugar, de acordo com uma interpretação baseada nas 

definições de Certeau126. Para este autor, um lugar é onde há uma coexistência de elementos 

que não podem ocupar a mesma posição, onde há também estabilidade. Seria o caso, por 

exemplo, de uma sala onde há diversos objetos dispostos. Para que este lugar se transforme em 

um espaço, há que se levar em consideração o movimento e o tempo. Se este lugar é identificado 

em sua temporalidade, se os objetos ali dispostos possuem uma narrativa que explica sua 

existência neste lugar, se há visitantes que transitam por entre estes objetos, se há uma interação 

entre os visitantes e entre visitantes e objetos, então este lugar é, também, um espaço, e expande 

seu significado para o grupo social onde está inserido. 

 Em relação à exibição de exposições temporárias, foram encontrados relatos de apenas 

duas exposições. Durante o Festival de Inverno de 2011, organizado pela Universidade Federal 

de Ouro Preto, o Museu da Música sediou a exposição temporária “Três Vilas, Três Senhoras, 

Três Museus”, em homenagem aos 300 anos das primeiras povoações de Minas Gerais: 

Mariana, Sabará e Ouro Preto. A exposição contou com imagens barrocas de Nossa Senhora, 

representando as três vilas127.  Outra exposição temporária teve lugar fora das dependências do 

Museu da Música em 2017: a instalação Entre Riscos e Pautas fez parte da 40ª Semana do 

Aleijadinho, no SESI de Ouro Preto. Esta exposição fez um paralelo entre dois artistas do 

barroco mineiro, o compositor João de Deus Castro Lobo e Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho. Mais uma vez, durante a trajetória do Museu da Música, é feita esta relação entre 

a música e as artes plásticas produzidas em Minas Gerais através do rótulo do barroco mineiro. 

 A transição do Museu da Música de Mariana do Arquivo Eclesiástico para um espaço 

próprio levou a uma expansão de seu significado. Antes, como arquivo, o acesso era mais 

                                                           
125 “Museu da Música de Mariana comemora sucesso de público em seus 43 concertos do Projeto ‘Arte Educação 

Através da Música’”. O Liberal, 21 jul. 2013.  Disponível em: <http://www.jornaloliberal.net/noticia/museu-da-

musica-de-mariana-comemora-sucesso-de-publico-em-seus-43-concertos-do-projeto-arte-educacao-atraves-da-

musica/>. Acesso em: 03 ago. 2018. 
126 CERTEAU, Michel de. Relatos de espaço. In: A Invenção do Cotidiano – 1: artes do fazer. Tradução de Ephraim 

F. Alves. Petrópolis: Vozes, 1994, pp. 199 – 220. 
127 “Ouro Preto e Mariana oferecem intensa programação de artes plásticas”. O Liberal, 14 de jul. 2011. Disponível 

em: <http://www.jornaloliberal.net/noticia/ouro-preto-e-mariana-oferecem-intensa-programacao-de-artes-

plasticas/>. Acesso em: 03 ago. 2018. 

TORRES, Fernando. “Homenagem às vilas de Minas”. O Tempo, 08 jul. 2011. Disponível em: 

<https://www.otempo.com.br/interessa/turismo/homenagem-%C3%A0s-vilas-de-minas-1.6122>. Acesso em: 03 

ago. 2018. 
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restrito, pois seu público se baseava mais em especialistas que desejavam pesquisar no museu. 

A partir do momento em que se oferece uma exposição na qual o visitante pode não apenas ver 

como é uma partitura antiga, mas também ouvir sua execução, além de ver os instrumentos, o 

público do museu se torna mais diversificado. Não apenas os próprios módulos expositivos 

atraem a atenção dos visitantes leigos, mas também são uma forma de conhecer um pouco do 

acervo do museu sem as regras impostas àqueles que desejem fazer uma pesquisa utilizando-se 

dos documentos ali arquivados. 

 Além da relação com o público que se transforma com a abertura das exposições, há 

também uma mudança na postura do museu em relação a este público e à cidade onde está 

inserido: após a mudança para o Palácio da Olaria, o MMM passa a desenvolver projetos 

sociais, como os cursos de educação patrimonial e musical, atuando de forma direta na vida 

cultural da cidade através da promoção de cursos e concertos. Não só as pessoas que buscam 

pelo museu têm acesso à música ali preservada, mas também a população da cidade que não 

vai ao museu acaba entrando em contato com o acervo através dos concertos. Nota-se, aí, uma 

mistura entre uma memória cultural e uma memória comunicativa, entre o canon e o arquivo, 

que sempre interagem, mas agora o fazem de uma forma mais intensa do que anteriormente. 

 Diana Taylor faz uma distinção entre o arquivo, composto de materiais supostamente 

duradouros, e o repertório, composto de práticas e conhecimentos incorporados, considerados 

efêmeros128. Taylor chama a atenção para o fato de que o conhecimento armazenado no arquivo 

e aquele armazenado no repertório sempre são conjugados na vivência da sociedade a que 

pertencem. Em uma cerimônia de casamento, por exemplo, a assinatura de uma certidão pelos 

noivos é tão importante quanto a dimensão performativa de dizer “sim” – uma coisa não 

acontece sem a outra. Da mesma forma, poderíamos pensar que uma instituição de memória 

que queira lidar com música não pode prescindir nem da parte física, ou seja, o armazenamento 

das partituras musicais, e nem da parte performativa, a saber, a execução destas peças. É 

verdade que a música, ao ser gravada, pode passar a fazer parte do arquivo (LPs, fitas, CDs ou 

arquivos de áudio), mas cada execução é uma execução única, e por isto a música das partituras 

sempre ganharão novos contornos a cada performance. 

 Desta forma, enquanto outras instituições memorialísticas talvez consigam ignorar a 

parte performática da memória de uma determinada sociedade em favor de uma memória 

arquivada em papel, embora isto signifique perder parte significativa da identidade daquela 

                                                           
128 TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas. Editora UFMG, 

2013. 
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sociedade, uma instituição que lide com música simplesmente não pode fazê-lo. A música não 

é a partitura; ela é representada na partitura, que é um instrumento mnemônico que permitiu 

que uma melodia do século XVIII pudesse ser reproduzida no século XXI, sem que precisasse 

ser transmitida oralmente entre as gerações. No entanto, algo se perde; os músicos são outros, 

com outros conhecimentos e estilos; os instrumentos são outros; o público é outro e, como 

observa Halbwachs, o meio onde o músico está inserido também transforma sua execução, 

assim como a percepção de uma determinada música como agradável ou desagradável:  

 

Quando observamos, reconhecemos, apreciamos e admiramos o 

temperamento ou o talento de um músico, é por que em sua sensibilidade e 

em sua execução encontramos um dos modelos sempre presentes no 

pensamento dos que se interessam pelos sons, e que melhor realiza, mais 

sensivelmente encarna as tendências do grupo.129  

  

 Assim, uma partitura por si só não é música e um arquivo musical ou o museu de música 

cujo acervo não pode ser ouvido transmite muito pouco de uma memória musical. Por isto, no 

caso de um museu que abriga partituras, a caracterização das peças do acervo como 

“semióforos” se torna mais complexa. Para Krystof Pomian, as sociedades tratam determinados 

objetos de formas diferentes, dividindo-os entre coisas, que têm uma função na vida prática e 

estão ligadas ao visível, e semióforos, que foram coisas um dia, mas agora possuem outro 

significado e outra função: a de serem observadas e remeterem ao invisível130. Os objetos que 

fazem parte de coleções e museus são semióforos, pois deixaram de exercer sua função original 

para serem expostos a fim de lembrar as pessoas do invisível, de uma determinada memória, 

um acontecimento, um outro tempo. Segundo Pomian, 

 

As locomotivas e os vagões reunidos num museu ferroviário não transportam 

nem os viajantes nem as mercadorias. As espadas, os canhões e as espingardas 

depositadas num museu do exército não servem para matar. Os utensílios, os 

instrumentos e os fatos recolhidos numa colecção ou num museu de etnografia 

não participam nos trabalhos e nos dias das populações rurais ou urbanas. E é 

assim com cada coisa, que acaba neste mundo estranho, onde a utilidade 

parece banida para sempre.131 

 

 No caso do Museu da Música de Mariana, esta lógica se aplica aos instrumentos 

musicais expostos no museu, que já não exercem mais sua função original: não são mais 

                                                           
129 HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006, p. 214 
130 POMIAN, Krzysztof. Colecção, Enciclopédia Eunadi. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, v. 1, 1984. 
131 Idem, p. 51 
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executados e já não se ouve mais o seu som. No entanto, no caso das partituras, esta definição 

não se aplica totalmente: embora nem todas tenham sido executadas após se tornarem parte da 

coleção do museu, muitas delas o foram, e mesmo as que não voltaram a soar ainda possuem 

esta possibilidade. Para considerar as partes e partituras do museu como semióforos, haveria 

que considerar que apenas as folhas originais o são, pois o que se usa na execução são cópias 

ou transcrições. Ou talvez se considerarmos que, mesmo sendo executadas na atualidade, estas 

músicas na maioria das vezes não cumprem sua função original, que seria litúrgica: elas não 

são executadas durante a missa, e sim em concertos, deixando de fazer parte de um contexto 

religioso para ter realçado o seu aspecto artístico. 

 Pomian diz que coisas e semióforos, “embora possam coexistir em certos casos 

privilegiados, são, todavia, opostas na maior parte das vezes”132. Considerando que a 

documentação do Museu da Música possui, pelo menos, três sentidos – o sentido litúrgico 

original, do passado; o sentido de semióforo, quando exposta como fac-símile; e o sentido de 

música executada em concertos nos dias de hoje – cremos que esta documentação seja um caso 

privilegiado no sentido de Pomian: um caso de semióforo que não perdeu sua função original, 

quando se considera a função da partitura como meio para a música, mesmo que não seja 

executada em seu contexto original, como parte da liturgia.  

Vimos, então, que desde a sua função na década de 1970 até a sua organização em uma 

sede própria nos anos 2000 o Museu já trabalhava com uma variedade de meios de memória: a 

princípio, os manuscritos musicais encontrados por D. Oscar, sua execução por grupos de 

músicos e sua abordagem em trabalhos especializados de historiadores e musicólogos, fase em 

que estes documentos ainda poderiam ser caracterizados como objetos de um arquivo; mais 

tarde, na nova sede, a exposição da partitura como objeto de museu, assim como de 

instrumentos antigos, expande a capacidade do manuscrito musical como meio de memória, 

pois ele não serve apenas para a execução da música, mas também como objeto a ser visto em 

sua materialidade – papeis antigos, tintas que já não se usam mais. A exposição no museu 

também permite o acesso a outra mídia: o áudio gravado, que pode ser acessado pelo visitante 

a qualquer momento, não dependendo da programação de concertos para ouvir a música do 

acervo. Além disso, a atuação da instituição museal como oferecedora de cursos de 

musicalização, preparação de maestros e concertos é também uma forma de transmissão desta 

memória cultural mineira e católica através de performances. 

 

 

                                                           
132 Idem, p. 71 
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3 O MUSEU NA ERA DA INTERNET 

 

Ao longo de sua trajetória, o Museu da Música de Mariana expandiu seu significado, 

deixando de ser parte de um arquivo, acessado apenas por pesquisadores, e passando a ser não 

apenas um ambiente de visitação para qualquer interessado pela música mineira, mas também 

atuando na comunidade marianense através de cursos e concertos. Seguindo essa tendência de 

buscar ampliar o alcance da instituição, o MMM adotou também a Internet como meio de 

memória e de comunicação com seus visitantes. Como vimos no primeiro capítulo, as novas 

mídias têm influência sobre a forma como experienciamos o tempo e nos relacionamos com a 

memória e o esquecimento, pois, na Internet, muitas vezes, segundo Turin, o “excesso de fala 

corresponde a um excesso de esquecimento”133 devido à rapidez das informações 

compartilhadas. Assim, buscaremos compreender de que maneira o Museu faz uso destas novas 

mídias ao longo deste capítulo. 

A compreensão das transformações sócio-culturais provocadas pela Internet é um 

princípio fundamental para o estudo de uma História Digital, que deve dizer respeito não apenas 

à historiografia baseada em documentos digitais, mas a toda influência da comunicação 

mediada por computadores na contemporaneidade. As experiências do tempo e sua relação com 

as novas tecnologias, assim como o compartilhamento de memórias e culturas na rede, são 

objetos muito interessantes para a análise do historiador, além de mostrarem a necessidade de 

se discutir uma metodologia para analisar tais fontes. Almeida, em artigo sobre o uso de 

documentos digitais como fontes primárias na pesquisa histórica, expõe algumas características 

deste novo tipo de fonte. É claro que uma metodologia das fontes digitais só será aperfeiçoada 

quando os pesquisadores se arriscarem a trabalhar esses documentos, e justamente por isso eles 

não devem subestimá-los, visto que a Internet é vasta em documentação, especialmente sobre 

história do tempo presente. O primeiro passo é a compreensão de que a noção de documento 

independe do suporte, a despeito da supervalorização do papel típica à pesquisa histórica.  

 

Dessa forma, e tentando construir um conceito o mais simples possível, 

podemos considerar que “documento digital” é aquele documento – de 

conteúdo tão variável quanto os registros da atividade humana possam 

permitir – codificado em sistema de dígitos binários, implicando na 

                                                           
133 TURIN, Rodrigo. A polifonia do tempo: ficção, trauma e aceleração no Brasil contemporâneo. ArtCultura, 

Uberlândia, v. 19, n. 35, p. 55-70, jul./dez. 2017, p.96. 
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necessidade de uma máquina para intermediar o acesso às informações. Tal 

máquina é, na maioria das vezes, um computador134. 

 

Segundo Almeida, podemos identificar dois tipos de fontes digitais, as primárias e as 

não primárias. As primeiras subdividem-se em documentos primários digitalizados – aqueles 

que já existiam antes de se tornarem digitais em um outro suporte, geralmente papel – e os 

documentos exclusivamente digitais, ou seja, aqueles que já surgiram no formato digital, como 

o caso dos sites. Já as não-primárias são artigos, papers e todo o tipo de conhecimento 

produzido a partir das fontes primárias, dos quais aqueles produzidos por sites de instituições 

de pesquisa geralmente são mais confiáveis, mas isso não quer dizer que as informações de 

outras fontes devam ser ignoradas. Como as fontes digitais são recentes, o historiador deve, 

sim, tomar um cuidado maior do que aquele em relação às fontes que já foram legitimadas por 

outros pesquisadores que vieram antes dele. 

Alguns problemas relativos à História Digital são o excesso de informações falsas e/ou 

tendenciosas, a possibilidade de cobrança pelo acesso às fontes, o caráter volátil da 

documentação e a necessidade da constante atualização técnica do historiador, além das 

dificuldades já conhecidas na área a respeito da autenticidade dos documentos135. Por isso, o 

historiador deve pensar em maneiras de conservar a documentação e relacioná-la com outras 

fontes, digitais ou tradicionais. O inter-relacionamento da documentação é importante para que 

se saiba em qual contexto ideológico e social aquele texto está inserido, de modo a não repetir 

discursos ideológicos propagados na rede. Isso pode ser facilitado pelo próprio formato 

característico da Internet, o hipertexto: textos ligados a outros textos, áudios, vídeos etc., 

geralmente por links, que podem levar à fonte da informação apresentada. 

A definição de uma metodologia de pesquisa para os documentos digitais permitiria a 

compreensão do fenômeno percebido na atualidade, e já comentado quando abordamos a noção 

de presentismo: a busca pelo conhecimento sobre o passado. A constante atualização das 

tecnologias de informação não fez com que as pessoas se desinteressassem pelo passado, e sim 

o contrário; na Internet podemos achar inúmeros exemplos de sites ligados à história de uma 

instituição ou de um local, assim como testemunhos e lembranças de momentos históricos, seja 

em blogs ou redes sociais. Anita Lucchesi, analisando três projetos diferentes de publicação de 

memórias na rede (Memoro: la banca dela memoria, Herstories e o Museu da Pessoa), 

demostra como a história digital hoje em dia ocupa um lugar parecido com o da história oral, 

                                                           
134 ALMEIDA, Fábio Chang. O historiador e as fontes digitais: uma visão acerca da Internet como fonte primária 

para pesquisas históricas. In: AEDOS, Porto Alegre, v. 3, n. 8, jan./jun. 2011, p. 17. 
135 Idem. 
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embora ainda não possua o mesmo reconhecimento. Esta autora defende que a adaptação de 

metodologias da história oral para o estudo das fontes digitais poderia ampliar as possibilidades 

de divulgação histórica, ensino e pesquisa136. 

 Pedro Telles da Silveira analisou dois arquivos digitais estadunidenses que abordam 

eventos traumáticos, sendo eles o September 11th Digital Archive e Hurricane Digital Memory 

Bank, sobre a passagem do furacão Katrina137. Estes arquivos pretendiam recolher os 

depoimentos de pessoas que passaram por estes eventos, trazendo à público memórias privadas, 

que em certa medida eram memórias compartilhadas, já que estavam ligadas a um mesmo 

evento histórico. A partir da análise destes arquivos digitais, foi possível perceber que o sucesso 

de tais empreitadas está diretamente ligado à presença do evento histórico na vida das pessoas 

que fazem seus relatos – seja devido ao pouco distanciamento temporal ou à presença constante 

nas mídias. O compartilhamento destas memórias na Internet permite a criação de comunidades, 

tendo em vista que a memória cultural sempre está associada a grupos. 

Considerando que espaços de recordação são meios onde, de alguma forma, a memória 

é preservada e pode ser transmitida – locais, museus, arquivos, textos – e que essa memória só 

é possível quando há também o esquecimento, a Internet, que se assemelha a um “arquivo 

infinito”138 onde é possível armazenar tudo, parece uma fonte cujo conteúdo é efêmero e vasto 

demais para que seja considerada um medium de memória. Aleida Assmann traz a questão: “a 

escrita digital ainda é um medium da memória, ou antes um medium do esquecimento?”139. As 

mídias eletrônicas, devido à sua infinidade de informações dispersas, dificultam a 

homogeneização de uma única memória e parecem contribuir para o esquecimento, através de 

uma contínua e rápida sobrescrita. O caráter trans-histórico pretendido pela escrita em papel 

agora seria substituído pela transitoriedade da escrita digital. 

No entanto, o que se vê é a utilização da internet por diversas instituições ligadas à 

memória das mais diversas formas: seja para preservar seu acervo ou para manter um contato 

mais próximo aos seus visitantes, museus e arquivos não parecem se sentir ameaçados pela 

acessibilidade à informação proporcionada pelas novas tecnologias. Mesmo antes da 

                                                           
136 LUCCHESI, Anita. Conversas na antessala da academia: o presente, a oralidade e a história pública digital. 

História Oral, v. 17, n. 1, p. 39-69, jan/jun.2014. 
137 SILVEIRA, Pedro Telles da. Da história instantânea ao arquivo infinito: arquivo, memória e mídias eletrônicas 

a partir do Center for History and New Media (George Mason University, EUA). Faces da História, Assis-SP, 

v.3, n. 1, p. 24-42, jan.-jun. 2016. 
138 FLÓREZ, Jairo Antonio Melo. Historia digital: la memoria en el archivo infinito. Historia Critica, Bogotá, n. 

43, ene./abr., 2011. 
139 ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas, SP: 

Editora da Unicamp, 2011, p.441. 
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digitalização dos acervos e do surgimento dos museus virtuais, os museus físicos já recorriam 

a diversas mídias para causar uma experiência mais autêntica em seus visitantes, transformando 

sua relação com o espaço do museu, como aponta Garcia: 

 

Os museus, máquinas de lembrar, fábricas incessantes de representações do 

social, colecionam e expõe de diversos modos artefatos que transportam o 

olhar do público em direção a este território apropriado. Não penso aqui 

somente em pinturas ou fotografias, mas também em objetos, dioramas e 

recursos audiovisuais que são usados em composições expográficas que 

pretendem aludir a ou mesmo encenar determinadas paisagens140.  

 

A Beethoven Haus, em Bonn, citada no primeiro capítulo, preserva cartas, partituras e 

outros manuscritos produzidos por Beethoven e seus interlocutores através da digitalização de 

seu acervo, com o objetivo de evitar o manuseio dos originais e facilitar o acesso aos 

pesquisadores. Esta disponibilização do acervo, por outro lado, se dá em diferentes níveis, 

fazendo com que a visita ao museu continue sendo mais proveitosa do que o acesso à distância: 

os usuários da internet podem acessar todo o acervo digitalizado, mas em uma qualidade 

inferior aos usuários da intranet, acessada pelos visitantes em uma sala própria no museu141. 

O Museu da Música de Mariana também se inseriu na Era Digital durante os anos 2000. 

Nas palavras de Roque Camêllo142, durante o discurso de inauguração do MMM no antigo 

Palácio da Olaria, o museu abria naquele momento as portas físicas, pois “as virtuais já se 

encontravam abertas, registrando-se só no primeiro ano de implantação de seu site 

www.mmmariana.com.br mais de 100.000 visitas de todo o mundo”143. Com o objetivo de 

democratizar cada vez mais o acesso à informação do museu, em 2014 foi iniciado o serviço de 

Mediação Digital e Pedagógica aos usuários do Facebook, fornecendo informações diárias aos 

seus seguidores. Neste mesmo ano, iniciou-se a digitalização de uma das 11 coleções do museu, 

a coleção “Dom Oscar de Oliveira”, que contém composições de músicos principalmente 

brasileiros, portugueses e italianos, como José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, João de 

                                                           
140 GARCIA, Luiz Henrique Assis Garcia. A paisagem no museu, o museu na paisagem. Revista Museu, v. 1, p. 

1-4, 2016.  
141 BOGEN, M., BONKOWSKI, C., BOROWSKI, M. & LÖFFLER, J. Digitizing a Cultural Heritage - The Key 

Issue for Preservation and Electronic Publishing. In: Proceedings of Web Net World Conference on the WWW and 

Internet 2000. San Antonio, Texas: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), pp. 

44-49. Disponível em <https://www.learntechlib.org/primary/p/6336/>. Acesso em: 13 ago.2018. 
142 Roque Camêllo foi prefeito de Mariana entre os anos de 2009 e 2010 e presidente da Academia Marianense de 

Letras e da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana. 
143 CAMELLO, Roque. Discurso de inauguração do Museu da Música de Mariana, proferido em 16 de julho de 

2007. Disponível em 
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Deus de Castro Lobo e José Maurício Nunes Garcia144. O Museu conta também com uma página 

na Wikipedia145, e contas no Instagram146 e no SoundCloud147, mas consideramos para este 

trabalho o projeto de digitalização da coleção Dom Oscar e a Mediação Digital Pedagógica 

através do Facebook mais relevantes, devido a sua maior repercussão. Além disso, serão 

considerados também os comentários feitos por visitantes no TripAdvisor, como forma de 

analisar a experiência do público no museu. 

O recolhimento de manuscritos musicais por parte de D. Oscar de Oliveira diferencia-

se de outras iniciativas inspiradas por Curt Lange no que toca à sua disponibilização ao público: 

D. Oscar não desejava constituir uma coleção particular, e sim disponibilizá-la e difundi-la entre 

os pesquisadores, e por isto criou o Museu da Música148. A inserção do MMM na Era Digital 

segue então na esteira de D. Oscar, na medida em que visa a difusão do acervo para especialistas 

e leigos. A seguir tentaremos, então, abordar as fontes primárias digitais e as fontes 

exclusivamente digitais – a saber, os documentos digitalizados e as postagens do Facebook – 

para analisar como ambas podem ou não aproximar mais o público ao museu e que tipo de 

memórias são suscitadas através destes meios. 

 

3.1 Digitalização da Coleção D. Oscar de Oliveira 

 

Em 2004, durante um ciclo de palestras, o musicólogo André Guerra Cotta chamava a 

atenção para o fato de que “os acervos musicais estiveram, até muito recentemente, em uma 

espécie de limbo, não sendo considerados, do ponto de vista das políticas públicas, nem 

patrimônio documental, nem patrimônio cultural”149. Embora a legislação brasileira não 

especifique a necessidade de conservação do patrimônio musical, musicólogos e arquivistas 

brasileiros usaram a Web como recurso, graças à atualização da base de dados RISM 

                                                           
144 CASTAGNA, P. Mediação digital e pedagógica do Museu da Música de Mariana. Informativo Caravelas, ano. 

6, número 4, maio. 2014. 
145 A Wikipedia é uma enciclopédia colaborativa, que pode ser editada por qualquer pessoa cadastrada no site, 

lançada em 2001. 
146 O Instagram é uma rede social de compartilhamento de imagens e vídeos criada em 2010, cujo endereço é 

www.instagram.com. 
147 O SoundCloud é uma plataforma online fundada em 2007 e usada por profissionais da música para a publicação 

de arquivos de áudio. 
148CASTAGNA, Paulo. O Museu da Música da Arquidiocese de Mariana (MG - Brasil) iniciou, em fevereiro de 

2014, o projeto de digitalização e disponibilização on line da Coleção Dom Oscar de Oliveira, com fundos do 

Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana e com previsão de término para o início de 2015. Caravelas, ano. 

6, Número 3, 25 fev, 2014. 
149 COTTA, André Guerra. Perspectivas de integração do patrimônio musical brasileiro. In: BLANCO, Pablo e 

COTTA, André. Arquivologia e Patrimônio Musical. Salvador: Edufba, 2006, p.26. 
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(Repertoire International des Sources Musicales) de acordo com as novas tecnologias, 

permitindo a recuperação de informações musicais através dos meios digitais. 

 O Museu da Música de Mariana iniciou em 2014 o projeto Digitalização e 

Disponibilização Online da Coleção Dom Oscar de Oliveira, com o objetivo de disponibilizar 

mais de 40 mil imagens de fac-símiles das partituras que compõem a coleção mais consultada 

desta instituição. Esta coleção, constituída principalmente de manuscritos de música sacra, 

embora também possua música profana e alguns impressos, foi muito divulgada durante o 

trabalho de recebimento e organização destas partituras, entre 1965 e 1984, e também pelo 

projeto Acervo da Música Brasileira, desenvolvido entre 2001 e 2003. Além de ser muito 

consultada, a Coleção Dom Oscar de Oliveira também possui uma organização física e um 

sistema de codificação, reorganizados pelo projeto Acervo da Música Brasileira, que facilitaram 

o acesso aos documentos150. 

 Este projeto foi financiado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana 

(COMPAT) e dirigido pelo Pe. Enzo dos Santos, diretor do Museu, e José Eduardo Liboreiro. 

Paulo Castagna foi o coordenador técnico da equipe que trabalhou na digitalização, composta 

pelos pesquisadores do próprio MMM, Vítor Gomes, Sidione Viana e Gislaine Padula de 

Moraes. Uma câmara de digitalização foi construída no Museu para que os documentos fossem 

fotografados ou escaneados sem interferência da luz externa. As imagens geradas por cada 

documento seriam convertidas para um arquivo em formato pdf, que seria disponibilizado na 

base de dados online151. A estimativa do número de imagens provenientes da digitalização da 

coleção Dom Oscar era de 40 mil152. 

 Segundo Castagna, além da disponibilização do acervo para interessados de todo o 

mundo, a digitalização da coleção D. Oscar visa, também, facilitar o acesso das comunidades 

das quais vários fundos desta coleção são provenientes153. Muitos documentos foram 
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CASTAGNA, P. A digitalização da Coleção Dom Oscar de Oliveira do Museu da Música de Mariana: desafios 
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produzidos e/ou doados por corporações musicais dos distritos, que acabaram abrindo mão de 

parte do seu repertório ao dispor de tais partituras. Através da digitalização, estas comunidades 

poderiam ter acesso a este repertório, sem riscos para a conservação dos originais. Pensando 

mais uma vez na partitura como objeto de museu, este seria o caso em que um semióforo volta 

a exercer sua função original, ou seja, de ser executada pela sociedade musical da qual ele é 

proveniente. 

 Ainda de acordo com Castagna, outra vantagem da digitalização seria a possibilidade 

de se descobrir a autoria das peças nas quais não há uma identificação do compositor. Com a 

facilidade em acessar os documentos digitais, pesquisadores de vários lugares poderiam 

comparar as partituras do MMM com outros acervos, afim de identificar a autoria destas 

músicas. Além disso, a disponibilização online colaboraria para a difusão da música sacra 

brasileira nacional e internacionalmente, e os métodos usados no MMM poderiam servir de 

exemplo a outros acervos musicais, pois mesmo seguindo um padrão internacional para a 

catalogação e a digitalização das partituras, o Museu possui particularidades que exigiram o 

desenvolvimento de métodos próprios154. 

 Enquanto a digitalização do acervo da Beethoven Haus tinha como objetivo principal a 

preservação dos manuscritos, os objetivos principais do Museu da Música com a digitalização 

da coleção Dom Oscar eram a disponibilização do acervo ao público e a contribuição à 

arquivologia musical através do desenvolvimento de novas metodologias. Neste caso, a 

preservação dos manuscritos foi uma “contribuição indireta” do projeto155. Este objetivo deriva-

se de uma preocupação em expandir a função social do museu que, assim como outros museus 

contemporâneos, deveria passar por um processo de democratização. Assim, a digitalização 

tinha como objetivo primeiro a democratização do acesso ao acervo, levando em consideração 

“as limitações do Museu da Música de Mariana, mas também suas reais possibilidades 

transformadoras, no âmbito dos estudos musicológicos e da utilização social do patrimônio 

histórico-musical mineiro e brasileiro”156. 

                                                           
Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana e com previsão de término para o início de 2015. Caravelas, ano. 

6, n. 3, 25 fev. 2014. 
154 GOMES, V. S.; Sidione Eduardo Viana ; Gislaine Padula ; LIBOREIRO, J. E. ; SANTOS, E. ; CASTAGNA, 

P. A digitalização da Coleção Dom Oscar de Oliveira do Museu da Música de Mariana: desafios entre a teoria e a 

prática arquivística e musicológica. Anais [do] X Encontro de Musicologia Histórica [recurso eletrônico]: theoria 

e práxis na música: uma antiga dicotomia revisitada / Marcos Holler , Luis Otávio de Sousa Santos, Rodolfo V 

alverde (Coord.). Juiz de Fora, Ed. UFJF: Pró-Música , 2016, p.117. 
155 Idem, p. 125 
156 Idem, p. 118. 
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 Para a tomada das imagens, foram utilizadas lâminas de vidro, nas quais as folhas dos 

manuscritos poderiam ser planificadas. Nesta fase, não foram feitas intervenções químicas nos 

documentos, para que eles não perdessem alguma característica interessante para a pesquisa, 

como a sujidade presente no papel, que pode indicar a frequência do uso de uma determinada 

parte ou partitura. A captura das imagens foi feita através de câmera fotográfica ou scanner, e 

cada imagem digitalizada foi tratada em softwares de manipulação de imagem, para que as 

partituras digitais pudessem ser bem visualizadas em diferentes computadores. As imagens 

digitais foram colocadas em um fundo ou uma base, chamada de máscara, contendo o logotipo 

do museu, a codificação da imagem (seu ponto de acesso) e a dimensão original da folha do 

manuscrito. 

 É interessante notar que a digitalização da coleção D. Oscar de Oliveira influenciou no 

acervo físico tratado não apenas na medida em que aquela documentação deveria ser 

higienizada, planificada e os fragmentos deveriam ser unidos para a fotografia ou o 

escaneamento, mas também em relação à sua catalogação e organização, que exigiu que se 

fizesse novas fichas de registro:  

 

A maior dificuldade, no entanto, recaiu no sistema de códigos já usados no 

Museu da Música, bastante funcional para a identificação das coleções, 

fundos, grupos, conjuntos e partes, porém insuficiente para a descrição interna 

dos documentos, incluindo a identificação das folhas, páginas e, sobretudo, 

dos aspectos decorrentes da grande variedade do encartamento das partes, ou 

seja, da organização interna das unidades documentais constitutivas de cada 

conjunto (ou dos cadernos elaborados para a cópia de cada uma das 

partes)[...]157 

  

Assim, com base na identificação feita pelo projeto Acervo da Música Brasileira, a 

equipe do MMM desenvolveu os códigos que identificariam cada página dos documentos 

digitais, afim de facilitar sua localização em relação ao documento físico e informar o estado 

físico de cada página. Cada “ponto de acesso”, ou código, foi composto na seguinte sequência: 

sigla de identificação político geográfica, sigla da instituição, código do documento, sigla da 

coleção, código do fundo ou seção documental, código do grupo, código do conjunto, número 

corrente da imagem no conjunto, abreviatura da parte musical, código do encarte, código da 

folha e lado na parte musical158. 

                                                           
157 Idem, p. 121. 
158 Idem, p. 122. 
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Em 2014 a previsão do término do projeto era no início de 2015159 ou 2016160. De acordo 

com a página do MMM na Wikipedia, a digitalização teria terminado em 2017 e a 

disponibilização do acervo digital ocorreria em 2018161. Acessando a página do Museu 

(http://www.mmmariana.com.br), pode-se ver na página inicial um link para a base de consulta 

e o campo de busca: 

 

Figura 6 – Página inicial do mmmariana.com.br 

 

Fonte: arquivo pessoal 

                                                           
159 CASTAGNA, Paulo. O Museu da Música da Arquidiocese de Mariana (MG - Brasil) iniciou, em fevereiro de 

2014, o projeto de digitalização e disponibilização on line da Coleção Dom Oscar de Oliveira, com fundos do 

Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana e com previsão de término para o início de 2015. Caravelas, Ano 

6, Número 3, 25 de fevereiro de 2014. 
160 GOMES, V. S.; VIANA, Sidione Eduardo; PADULA, Gislaine; LIBOREIRO, J. E.; SANTOS, E.; 

CASTAGNA, P. A digitalização da Coleção Dom Oscar de Oliveira do Museu da Música de Mariana: desafios 

entre a teoria e a prática arquivística e musicológica. Anais [do] X Encontro de Musicologia Histórica [recurso 

eletrônico]: theoria e práxis na música : uma antiga dicotomia revisitada / Marcos Holler , Luis Otávio de Sousa 

Santos, Rodolfo Valverde (Coord.). – Juiz de Fora : Ed. UFJF : Pró-Música , 2016. 
161 MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA. Artigo da Wikipedia. Disponível em:  

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_M%C3%BAsica_de_Mariana#Digitaliza%C3%A7%C3%A3o> 

Acesso em: 05 jul. 2018. 

http://www.mmmariana.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_M%C3%BAsica_de_Mariana#Digitaliza%C3%A7%C3%A3o
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No entanto, ao clicar neste link, abre-se novamente a página inicial, em vez de uma nova 

página. A forma encontrada para acessar o acervo digital foi através do mecanismo de busca, 

pesquisando por “CDO” – sigla referente à Coleção Dom Oscar: 

 

Figura 7 – Resultado da busca no site 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Ao lado da ficha de identificação do documento, há um botão para “Exibir Registro”, 

que leva à parte ou partitura digitalizada, onde também é possível fazer o download do arquivo 

em pdf: 
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 Figura 8 – Fac-símile digital de partitura 

 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Voltando à questão do semióforo de Pomian - o objeto de museu que normalmente deixa 

de exercer sua função original e passa a ter um novo significado - podemos pensar que o projeto 

de digitalização do acervo do MMM caminha na direção contrária à objetificação da partitura 

como objeto de museu, pois, ao facilitar o acesso dos músicos às partituras, faz com que estas 

músicas voltem a ser executadas. No entanto, assim como discutimos no capítulo 2, há uma 

diferença: estas músicas, na maioria das vezes, não voltam a ter a mesma função de quando 

foram compostas (função litúrgica), e servem, sim, como música para concertos. 

Ainda tratando a partitura como objeto de museu, considerando o caso do Museu da 

Música de Mariana, podemos pensar que a digitalização do acervo pode ser vista como a 

reprodutibilidade técnica da música, assim como as gravações feitas a partir do acervo do 

Museu. Em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, Walter Benjamin trata da 

reprodução de obras de arte como resultado de um afã pela aproximação entre as massas e a 

arte, tirando, assim, as obras de arte de seu contexto e diminuindo sua “aura” por meio da 

desvalorização do seu “aqui e agora”, de sua historicidade. Para Benjamin, a função social da 

obra de arte “não é concebível, mesmo em seus traços mais positivos, e precisamente neles, 

sem seu lado destrutivo e catártico: a liquidação do valor tradicional do patrimônio da 

cultura”162. A aura e, consequentemente, a autenticidade da obra de arte se perderiam no 

momento em que ela é descontextualizada e deixa de fazer parte de um ritual. 

Para Cameron, a relação que Benjamin vê entre a reprodutibilidade da obra de arte e a 

perda de sua aura não ocorre com as cópias digitais. Ao digitalizar um arquivo, por exemplo, 

discussões sobre quais documentos serão selecionados, sua relevância social e seu valor cultural 

são suscitadas, e o próprio investimento feito para que ocorra a digitalização traz de volta a 

importância daquilo que será digitalizado. Além disso, a digitalização pode aumentar o 

significado social do documento digitalizado, ao aproximá-lo da comunidade à qual pertence – 

um exemplo é a possibilidade da execução do antigo repertório pelas bandas de música, que 

doaram seu acervo para o MMM. Para Cameron, 

 

A suposição de Benjamin de que a aura está ausente em reproduções parece 

não se sustentar para as mídias digitais; em vez disso, representa uma falta de 

compreensão da sua materialidade e assim nega a cópia (substituto) e também 

objeto histórico digital como um trabalho criativo com seus próprios direitos, 

com uma história e uma origem.163. 

                                                           
162 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. Magia e 

Técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas, volume 1. Tradução de 

Sérgio Paulo Rouanet. 3ª edição. Editora Brasiliense, 1987, p. 169. 
163 “Benjamin’s assumption that aura is absent in reproductions appears not to hold up for digital media; rather it 

represents a lack of understanding of its materiality and thus denies the surrogate and indeed the digital historical 
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 Cameron afirma, então, que as mídias digitais são construções sociais que podem 

influenciar o jeito de pensarmos e agirmos, evocando emoções e percepções tanto quanto 

objetos analógicos. O que é necessário é que se valorize o objeto digital em seus próprios termos 

e não como uma simples cópia, a despeito de uma abordagem materialista. A importância desta 

nova categoria de meio de memória foi defendida pela Unesco na Carta sobre a Preservação do 

Patrimônio Digital (Charter on the Preservation of Digital Heritage), de 2003164, que frisa a 

necessidade de sua preservação, devido à sua efemeridade, e busca garantir a sua 

disponibilidade ao público. Outras características da arte digital destacadas por Cameron são a 

variabilidade, interatividade, computabilidade, e elas são colaborativas e distribuíveis. 

 Outra característica das fontes digitais é a sua remidiação, como aponta Silveira165. A 

remidiação é uma tensão entre a capacidade de uma mesma informação ser disponibilizada 

através de várias mídias diferentes, ao mesmo tempo em que a presença provocada por esta 

informação faça com que o expectador ignore a mídia em si. Um exemplo seria as diversas 

mídias usadas pelos museus a fim de proporcionar uma experiência autêntica ao visitante, que 

pode se admirar ao ver as tecnologias usadas, mas que será impactado mais pela informação 

recebida, independente de qual tenha sido seu suporte original – ou seja, na remidiação é difícil 

pensar em uma hierarquia entre originais e cópias.  

A digitalização da coleção D. Oscar de Oliveira é vista aqui como um trabalho voltado 

a um público específico, como profissionais da arquivologia, musicologia, músicos e 

historiadores - não apenas aqueles que desejam ter acesso às partituras, mas também que para 

aqueles que buscam uma orientação para organizar outros acervos musicais digitais. Neste 

sentido, a noção de democratização do conhecimento facilita o acesso à pesquisa científica, mas 

não necessariamente aproxima o público leigo do museu. A tentativa de diálogo da instituição 

com o público não-pesquisador se dá através de outra ferramenta, tratada no tópico a seguir. 

 

                                                           
object as a creative work in its own right, with a history and provenance.” (Tradução livre). CAMERON, Fiona. 

Beyond the Cult of the Replicant: Museums and Historical Digital Objects – Traditional Concerns, New 

Discourses. In: CAMERON, Fiona. Theorizing Digital Cultural Heritage. p. 67. 
164 UNESCO. GENERAL CONFERENCE (32ND SESSION: 2003: PARIS). Draft Charter on the Preservation 

of the Digital Heritage. UNESCO, 2003. Disponível em <http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Acesso em: 25 ago. 2018. 
165SILVEIRA, Pedro Telles da. As fontes digitais no universo das imagens técnicas: crítica documental, novas 

mídias e o estatuto das fontes históricas digitais. Antíteses, v. 9, n. 17, p. 270-296, 2016. 
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3.2 Mediação Digital e Pedagógica pelo Facebook166 

 

Além da digitalização do acervo, o Museu da Música usou a Internet como meio de 

expandir o alcance do museu também através de redes sociais, como o Facebook. O Facebook 

é uma rede social criada por Mark Zuckerberg em 2004, que possuía o objetivo de conectar os 

estudantes da Universidade de Harvard. Em 2006 a rede passou a ser aberta para qualquer 

usuário que se declarasse maior de 13 anos, e hoje é a rede social mais usada pelos internautas. 

Por esta razão, tornou-se também uma ferramenta interessante para mediar relações de 

aprendizagem, sejam elas provenientes da educação escolar ou extra-escolar, como é o caso dos 

museus. 

O uso do Facebook na educação pode ser mais eficiente do que o uso de outras 

ferramentas como o Moodle devido à familiaridade dos estudantes com a rede social, o que 

incentivaria uma maior participação dos mesmos na postagem de conteúdos167. No entanto, no 

caso dos museus, o uso das redes sociais é algo novo e às vezes não possui objetivos claros, 

pois não se trata apenas de uma estratégia de marketing, como no caso de empresas. Muitas 

vezes o que se busca é, também, uma melhoria na qualidade do acesso, mais do que apenas o 

aumento do público.  

Abordando o uso do Facebook pelo Museu do Prado, Abad e Lorenzo propõem algumas 

observações para nortearem a análise da atuação do museu na rede social que podem ser 

pertinentes para a análise de outros casos, as quais adaptamos para ajudar-nos a analisar o 

MMM168:   

▪ Há um ou mais perfis? 

▪ Há outras redes sociais associadas? 

▪ Qual a frequência das postagens? 

                                                           
166 É necessário chamar a atenção para a dificuldade de se trabalhar com este tipo de fonte digital. Postagens do 

Facebook podem ser apagadas pelos próprios autores ou pelo Facebook, caso alguém denuncie o seu conteúdo 

como impróprio. Ademais, o Facebook trabalha com uma sequência cronológica de postagens, fazendo com que 

o usuário precise “rolar” o feed de notícias de uma página desde a postagem mais recente até a postagem que se 

deseja ler. Um meio mais rápido de encontrar postagens antigas é fazer uma pesquisa por palavras-chave; no 

entanto, isto exige um conhecimento prévio do pesquisador sobre o conteúdo da postagem. Devido a estas 

inconstâncias, muitas vezes é preciso fazer capturas de tela das postagens (print screen) a fim de salvar seu 

conteúdo. 
167 PORTO, Cristiane. SANTOS, Edmea (orgs). Facebook e Educação. Publicar, curtir, compartilhar. Campina 

Grande: EDUEPB, 2014, 445 p. 
168 ABAD, Mónica Viñarás; LORENZO, Francisco Cabezuelo.Claves para la participación y generación de 

contenido em las redes sociales: estudio de caso del Museo del Prado em Facebook. adComunica. Revista de 

Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 2012, nº3. Disponível em: 

<http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/49> Último acesso em 

10/10/2017 às 09:00, p. 98. A tabela original se encontra no anexo 2. 
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▪ Em quanto tempo o museu responde às perguntas dos usuários? 

▪ Há postagens sobre outras instituições além do próprio museu? 

▪ Quais os tipos de postagem (imagem, vídeo, texto) e quais os conteúdos?  

▪ As postagens são realizadas apenas pelo museu ou há postagens de outros usuários da 

rede social? 

Por outro lado, Jenny Kidd identifica três enquadramentos de relacionamento dos 

museus com as redes sociais: marketing – o uso das redes para divulgar exposições e notícias 

em geral sobre as atividades do museu, cuja eficiência é otimizada pelos “compartilhamentos” 

que são feitos pelos usuários; inclusão – um alargamento da comunidade que tem acesso aos 

conteúdos do museu; e o colaborativo – o envolvimento do público na tomada de decisões sobre 

exposições e eventos do museu e não apenas a divulgação unidirecional de informações169. 

O MMM iniciou, em 2014, um trabalho de Mediação Digital e Pedagógica (MDP), com 

postagens diárias sobre diversos assuntos relacionados ao patrimônio musical brasileiro, que 

parece possuir, no geral, um enquadramento inclusivo, de acordo com as definições de Kidd. 

Usando textos, imagens e vídeos, a página procura fornecer informações não apenas ao público 

especializado, mas também a leigos e todo o tipo de potenciais visitantes do museu. O Facebook 

já era uma rede social muito usada pelo MMM desde 2012, no entanto as postagens não 

possuíam um conteúdo pedagógico, mas apenas informativo. O objetivo do uso do Facebook, 

a princípio, parece ter sido a divulgação de eventos culturais realizados na cidade de Mariana 

ou informações sobre o funcionamento do museu. A partir de 19 de abril de 2014, quando se 

inicia a MDP, o conteúdo das postagens passa a ser relacionado a datas comemorativas, 

personagens ilustres, trabalhos realizados no museu e textos informativos sobre música, história 

em geral e informações sobre tradições católicas, sempre acompanhados de ilustrações. 

Segundo seus idealizadores,  

 

Constatamos que a grande maioria dos visitantes do Museu da Música 

são portadores de gadgets (celulares, smartphones, leitores de MP3, etc.), 

geralmente percorrendo todo o trajeto do módulo expositivo, mesmo durante 

a visita guiada, com seus aparelhos em mãos, atitude que demonstra uma certa 

necessidade, por parte dos mesmos, de buscar maior interação entre sua 

familiaridade com o meio virtual e o conteúdo apresentado no Museu. Para 

Maurice Halbwachs (A memória coletiva; trad. Beatriz Sidou. São Paulo: 

Centauro, 2006), a memória coletiva se refere a uma identidade propriamente 

coletiva, que explica uma experiência e um passado vividos por participantes 

de um mesmo grupo, o que envolve as memórias individuais, mas não se 

confunde com elas. Ao adequar à linguagem da web o conteúdo musicológico, 

                                                           
169 SPILIOPOULOU, Anastasia-Yvoni et al. British Museum and Facebook. Participations – Journal of Audience 

and Reception Studies, vol. 11, maio de 2014. 
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fruto do cotidiano da pesquisa e da gestão do acervo, o Museu da Música 

veicula tais conteúdos de maneira a se tornarem subjetivamente reconhecíveis 

pelos usuários da web, o que possibilita sua ressignificação por parte dos 

nossos consulentes, sejam eles virtuais ou presenciais.170 

 

 Não apenas a mídia usada tem o objetivo de se aproximar mais do público, mas a 

linguagem usada pelo museu no Facebook também é adaptada à realidade desta rede social, 

buscando abordar temas recorrentes no meio acadêmico de maneira que os leitores não-

acadêmicos também possam entender e sentir prazer na leitura. Os textos vêm sempre 

acompanhados de imagens e quando o assunto é alguma peça musical, geralmente há links que 

redirecionam a arquivos de áudio ou vídeo contendo a peça em questão ou do mesmo estilo. 

Além disso, algumas postagens possuem um tom bem-humorado, como é o caso da postagem 

seguinte, a respeito do compositor Jaques-Louis Battmann: 

 

Figura 9 – Postagem de 07 de maio de 2014 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

                                                           
170 CASTAGNA, P. Mediação digital e pedagógica do Museu da Música de Mariana. Informativo Caravelas, ano. 

6, n, 4, maio. 2014, p. 5. 
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Figura 10 – Postagem de 07 de maio de 2014 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

 A MDP do Museu da Música também possibilitou que os próprios seguidores da página 

fornecessem informações para a instituição, corrigindo os textos postados ou acrescentando 

informações àquelas divulgadas pelo Museu. Um exemplo disso é a postagem do dia 21 de 

fevereiro de 2016, sobre o aniversário do compositor Francisco Manuel da Silva, na qual um 

“visitante” da página corrige uma data. A correção foi aceita pelo Museu o texto foi editado: 
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Figura 11 –  Postagem de 21 de fevereiro de 2016 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Tendo em vista o grande número de postagens feitas pelo Museu desde o início da 

Mediação Digital Pedagógica, foram selecionadas apenas as postagens com mais de 100 

compartilhamentos para analisarmos a seguir, de acordo com a planilha elaborada por Abad e 

Lorenzo171, tentaremos compreender quais temas despertam mais o interesse dos usuários do 

Facebook e em que medida esta rede social realmente estimula o relacionamento entre a 

instituição e a sociedade na qual ela está inserida.  

Postagens do Facebook usadas como fonte de pesquisa oferecem várias dificuldades. A 

começar pela efemeridade da fonte, que pode desaparecer a qualquer momento, seja por 

vontade do usuário que fez a postagem ou por determinação do Facebook, que pode não 

concordar com o conteúdo postado. Em segundo lugar há a dificuldade de acessar postagens 

específicas, pois o “feed de notícias” sempre mostra primeiro a publicação mais recente, e para 

ver a uma publicação antiga é preciso deslizar a página e passar por todas as postagens mais 

                                                           
171 ABAD, Mónica Viñarás; LORENZO, Francisco Cabezuelo. Claves para la participación y generación de 

contenido em las redes sociales: estudio de caso del Museo del Prado em Facebook. adComunica. Revista de 

Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 2012, n. 3. Disponível em: 

<http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/49>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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recentes até chegar ao conteúdo desejado, o que pode tomar bastante tempo. Pode-se buscar 

postagens antigas através da busca textual, mas então a postagem aparecerá isoladamente, não 

sendo possível ver as postagens anteriores e posteriores a ela. 

O critério do número de compartilhamentos foi o escolhido, e não do número de 

curtidas, porque o compartilhamento exige um esforço maior do usuário, além de demonstrar 

que ele gostaria de que as pessoas de sua rede social vissem aquela postagem, mesmo que não 

sejam seguidoras da página do museu. Digo que compartilhar exige um maior esforço do que 

curtir pois a “curtida” é feita através de apenas um clique, enquanto o compartilhamento precisa 

de uma confirmação do usuário para acontecer – a especificação de se o usuário deseja 

compartilhar com um amigo determinado, em sua própria página para todos os amigos ou 

através de mensagem privada. É verdade que uma mesma postagem pode ser compartilhada 

várias vezes por uma mesma pessoa, o que ocorre muitas vezes: pessoas envolvidas com o 

museu, pesquisadores e funcionários compartilham muitas vezes uma mesma publicação, a fim 

de alcançar um público maior. Isto mostra que a própria instituição considera que algumas 

postagens são mais relevantes do que outras, o que se justifica facilmente em relação às 

postagens de marketing, mas também tem uma relação direta com a proposta da Mediação 

Digital Pedagógica, de transformar a rede social em um espaço de aprendizagem. 

As postagens com mais de 100 compartilhamentos são as seguintes, identificadas por 

data e título ou pela primeira frase do texto: 

 

Data Título Número de 

compartilhamentos 

Número 

de 

curtidas 

Número de 

comentários 

14/08/2014 Toda música sacra, 

na Igreja Católica, 

era feita para 

missas? 

130 53 9 

19/07/2015 18 anos sem 

Adhemar Campos 

Filho! 

124 152 20 

10/11/2015 Como era Bento 

Rodrigues antes do 

mar de lama da 

Samarco – Parte 1 

800 2,8 mil 91 

29/11/2015 Visite Mariana e o 

Museu da Música! 

1245 5,4 mil 105 

07/12/2015 Venha a Mariana 

nestas férias e visite 

o Museu da Música! 

833 7,2 mil 95 
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13/12/2015 Visite Mariana e 

venha ao Museu da 

Música! 

601 6,1 mil 93 

20/12/2015 Você conhece o 

Instagram do Museu 

da Música? 

339 3 mil 41 

28/12/2015 Em 2016, aperte o 

play de sua 

memória! 

547 779 43 

31/12/2015 Museu da Música, 

em Mariana, 

preserva 

instrumentos e 

partituras! 

784 1,7 mil 59 

03/01/2016 Nova geração busca 

conhecimento na 

tradição preservada 

no Museu da Música 

de Mariana! 

253 360 11 

04/01/2016 Música barroca, 

música colonial, 

patrimônio musical, 

não é tudo o mesmo? 

357 2 mil 34 

29/01/2016 Curso básico de 

formação de 

organistas no Museu 

da Música de 

Mariana! 

288 427 32 

01/02/2016 Hoje é o aniversário 

de falecimento desse 

extraordinário 

compositor, um dos 

maiores nomes da 

música brasileira. 

Mas quem foi ele? 

319 287 31 

02/02/2016 Inscrições abertas 

para o curso básico 

de formação de 

organistas no Museu 

da Música de 

Mariana! 

189 280 16 

07/02/2016 Santo Entrudo de 

Portugal: a origem 

do Carnaval 

Brasileiro! 

177 446 15 

22/02/2016 Como eram riscados 

os pentagramas no 

século XVIII? 

412 1,4 mil 59 
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05/03/2016 Feliz Aniversário, 

Seu Villa! 

148 217 3 

08/03/2016 Acervo da Música 

Brasileira na 

Wikipedia! 

215 997 18 

13/03/2016 Patrimônio 

Arquivístico 

Musical Mineiro na 

Wikipédia! 

202 12 mil 25 

07/04/2016 “História da Música 

Brasileira” na 

Wikipédia! 

463 1,8 mil 33 

 

De acordo com as perguntas norteadoras de Abad e Lorenzo, foi constatado que o Museu 

da Música possui apenas esta página no Facebook, que já existia antes do projeto de Mediação 

Digital Pedagógica. Há outras redes sociais e sites associados, às quais o museu faz referência 

em praticamente todas as postagens através de links, como as páginas do Instagram, da 

Wikipedia e do TripAdvisor172. Essa associação de sites parece causar o efeito de intensificar a 

divulgação das postagens, pois, como mostra a tabela acima, algumas das postagens mais 

compartilhadas dizem respeito a artigos da Wikipedia e à página do Instagram. Isto também se 

justifica pela ação dos próprios funcionários do museu, que muitas vezes atuam como 

influenciadores digitais, compartilhando as postagens várias vezes, em grupos e em suas 

próprias páginas no Facebook. A partir da data de início da MDP, 19 de abril de 2014, as 

postagens eram diárias; no entanto, a frequência de postagem caiu em meados de 2016. Em 

2017 só houveram 4 postagens e em 2018 apenas 3173. Algumas postagens sobre informações 

históricas, arquivísticas ou musicológicas foram repetidas durante o período em que a página 

ficou mais ativa, e talvez isto explique a queda na frequência a partir de 2016: a dificuldade em 

postar conteúdos novos de forma diária. 

A página do MMM faz postagens a respeito de outras instituições além do próprio museu, 

especialmente àquelas envolvidas com a preservação de partituras musicais, como o Museu da 

Música do Timbó, em Santa Catarina174. Seu conteúdo é, na maioria das vezes, uma imagem 

acompanhada de um texto explicativo, mas em algumas delas são postados vídeos, e apenas o 

Museu é o autor dos textos, não havendo postagens dos visitantes da página. De acordo com a 

                                                           
172 TripAdvisor é um site de informações turísticas no qual os usuários podem comentar suas experiências afim de 

aconselhar ou desaconselhar passeios e lugares a outros turistas. 
173 Até o dia 19 de julho de 2018. 
174 Nossos colegas em Santa Catarina! Postagem do dia 21 de abril de 2014. Disponível em 

<https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728023437280/

699131283478564/?type=3&theater>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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página do Facebook, o MMM costuma responder às perguntas dos usuários dentro de algumas 

horas, por meio da caixa de mensagens. Em relação aos comentários das postagens analisadas, 

o Museu fez poucos comentários, apenas com o objetivo de responder alguma questão pontual 

feita por algum usuário e há relativamente pouca interação nos comentários entre o Museu e os 

seguidores. A maioria dos comentários tem um tom positivo, fazendo elogios ao Museu, ou 

corrigindo/adicionando informações sobre o assunto tratado. A escassez de comentários 

negativos nos leva a duas hipóteses: 1) a possibilidade dos administradores da página apagarem 

alguns comentários; 2) a identificação de um determinado perfil dos visitantes da página. 

Embora a primeira hipótese não seja improvável, a segunda parece mais fácil de ser confirmada, 

se pensarmos na noção de habitus em Bourdieu. Para este autor, o habitus seria um capital 

cultural incorporado, que caracterizaria determinados grupos sociais, definindo mais ou menos 

um estilo de vida próprio a cada grupo175. Deste modo, podemos supor que os comentários dos 

usuários são não apenas um meio de interagir com o Museu e trocar conhecimento com outros 

usuários, mas também uma forma de se portarem como pessoas cultas, que sabem apreciar 

imagens, músicas e atividades culturais consideradas de bom-gosto, e talvez um comentário 

negativo pudesse ser interpretado pelos outros usuários como resultado de ignorância ou mau-

gosto. 

Sobre a temática das postagens selecionadas, há um acontecimento que influenciou 

diretamente no conteúdo de várias postagens do Museu: o rompimento da barragem de Fundão, 

da mineradora Samarco, ocorrido em 05 de novembro de 2015, que destruiu os subdistritos de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, matando 19 pessoas e poluindo o Rio Doce. Das 20 

postagens selecionadas, 4 abordam o tema (10 e 29 de novembro e 07 e 13 de dezembro), 

enfatizando que o centro histórico de Mariana não havia sido destruído e incentivando o turismo 

na cidade. Há várias outras postagens do Museu sobre este desastre, incluindo uma nota de 

repúdio da Arquidiocese de Mariana ao retorno da atividade mineradora no perímetro urbano 

escrita em 2011, 4 anos antes do rompimento da barragem176. Na postagem do dia 10 de 

novembro de 2015, o Museu deixa clara sua posição sobre o ocorrido e sobre a forma como a 

grande mídia abordou o assunto: 

 

                                                           
175 BOURDIEU, Pierre. Gostos de classe e estilos de vida. Pierre Bourdieu: sociologia. São Paulo: Ática, p. 82-

121, 1983. 
176 Nota de repúdio da Arquidiocese de Mariana sobre a eventual reabertura de atividade mineradora em área 

urbana de Mariana! Postagem do dia 09 de novembro de 2015. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/

990584794333210/?type=3&theater> Acesso em: 13 ago. 2018. 

https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/990584794333210/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/990584794333210/?type=3&theater
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Figura 12 – Postagem de 10 de novembro de 2015 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (grifos nossos). 

 

 No entanto, este tipo de postagem politizada, demonstrando um posicionamento sobre 

acontecimentos recentes, é algo atípico para a proposta da Mediação Digital e Pedagógica e em 

relação às outras postagens do Museu. Sendo o rompimento da barragem não apenas um evento 

traumático para a população marianense, mas também um crime sócio-ambiental, o Museu 

optou por não simplesmente continuar as postagens educativas, mas também informar sobre o 

evento e incentivar o turismo como alternativa econômica à mineração. A reação dos seguidores 

a estas postagens também foi outra: os comentários dos seguidores da página são, geralmente, 

elogios ao tema da postagem, perguntas ou acréscimo de informações e em geral não há 

conflitos; mas nas postagens sobre o rompimento da barragem os seguidores mostravam sua 
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indignação suscitando polêmicas sobre política e a atuação das mineradoras. No entanto, os 

debates ocorreram apenas entre os usuários, sem envolvimento do Museu e sem ataques à 

instituição. 

 As outras postagens podem ser identificadas como dois tipos: postagens culturais 

informativas e postagens com efeito de divulgação e marketing. No primeiro grupo, temos 

textos sobre composições sacras e suas funções; breves biografias de Adhemar Campos Filho, 

Heitor Villa Lobos e Ernesto Nazareth; as diferenças entre música barroca (definida por um 

estilo), música colonial (definida por uma época) e patrimônio musical; a suposta origem 

religiosa do carnaval brasileiro, advindo do Santo Entrudo de Portugal; e as diferentes formas 

de se riscar pentagramas utilizadas no século XVIII, como o instrumento chamado rastral (uma 

“caneta” de cinco pontas). No segundo grupo estão as postagens sobre o Instagram do MMM; 

dois vídeos do programa de televisão chamado Terra de Minas sobre o acervo e o projeto de 

formação de maestros do Museu; dois vídeos sobre o órgão de tubos do Museu da Música, 

divulgando o curso básico de formação de organistas no Museu. 

 Por um lado, muitas das postagens de divulgação e marketing, assim como aquelas 

relacionadas à tragédia do rompimento da barragem, podem ter um alto número de 

compartilhamentos e postagens não apenas por despertarem o interesse dos seguidores da 

página do Museu, mas também porque as próprias pessoas envolvidas com o Museu e suas 

mídias compartilham várias vezes estas postagens, aumentando o número de visualizações. 

Estas postagens parecem ter como objetivo principal atrair mais visitantes para a cidade e, 

consequentemente, para o Museu, e divulgar o acervo e os serviços prestados pela instituição, 

como é o caso do curso de formação de organistas. 

 Por outro lado, a maioria das postagens da Mediação Digital e Pedagógica, que talvez 

não sejam tão compartilhadas mas podem receber muitas curtidas, são de conteúdo educativo, 

como é o caso de “Música barroca, música colonial, patrimônio musical, não é tudo o mesmo?” 

e “Como eram riscados os pentagramas no século XVIII?”. Cameron acredita que as réplicas 

de obras de arte, inclusive as digitais, sejam também um meio de fazer com que um determinado 

capital cultural chegue a mais pessoas177; no caso da MDP do Museu da Música, o uso do 

Facebook parece ser uma forma de tornar um capital cultural relativo à música mais acessível. 

Segundo Bourdieu, o capital cultural é “uma propriedade que se fez parte integrante da ‘pessoa’, 

                                                           
177 CAMERON, Fiona. Beyond the Cult of the Replicant: Museums and Historical Digital Objects—Traditional 

Concerns, New Discourses. Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse, Cambridge, MIT Press, 

2007. 
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um habitus”178, que possui relação com o capital econômico e com o tempo disponível que cada 

pessoa tem para poder adquiri-lo. Ou seja, visitar museus exige tempo e dinheiro, e 

conhecimento se adquire ao longo do tempo. Como já vimos, boa parte dos visitantes da página 

do Museu que fazem comentários compartilham o reconhecimento do conteúdo das postagens 

como algo importante, culto, de qualidade, e é possível que estes usuários já possuíssem um 

estilo de vida que incluísse a visitação a museus e a admiração de peças musicais. No entanto, 

a página do Facebook permite que uma pessoa que não se sinta parte deste meio social também 

possa acessar estas informações anonimamente, mesmo que não interagindo através de curtidas 

ou comentários – algo que talvez esta pessoa se sentisse constrangida a fazer caso precisasse 

visitar o Museu físico. Assim, as postagens do MMM sobre compositores, músicos e outras 

informações sobre história da música permitem a qualquer pessoa que possua acesso à internet 

adquirir um capital cultural relativo ao Museu sem sair de casa e sem gastar mais dinheiro por 

isso. 

 

3.3 Avaliações no TripAdvisor e os espaços do Museu 

 

 O TripAdvisor é um site fundado em 2000, no qual os usuários descrevem lugares 

turísticos, avaliando-os em relação à estadia, horário de funcionamento, recepção, entre outros 

aspectos, de forma voluntária em um fórum. Diferentemente de outras redes sociais, os usuários 

não possuem outras conexões entre si a não ser o relato das experiências de viagens. O conteúdo 

é feito pelos próprios visitantes do site, que deixam suas opiniões sobre os lugares turísticos 

que conheceram e disponibilizam suas fotos feitas no local179. O Museu da Música de Mariana 

é um local turístico abordado neste site, apresentando-se como uma fonte interessante para 

mostrar quais foram as experiências de alguns visitantes do Museu. 

 Das 40 avaliações feitas em relação ao Museu da Música de Mariana, 19 o definem 

como excelente, 13 como muito bom, 6 como razoável, 1 como ruim e 1 como horrível. Dentre 

os comentários negativos, havia reclamações sobre o horário de funcionamento do Museu, que 

estava fechado apesar de os turistas haverem conferido anteriormente o horário de 

funcionamento, além da falta de identificação do prédio. Os comentários das pessoas que 

                                                           
178 BOURDIEU, P. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio 

(organizadores). Escritos de Educação. 10. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. P.75. 
179 MIGUÉNS, Joana; BAGGIO, Rodolfo; COSTA, Carlos. Social media and tourism destinations: TripAdvisor 

case study. Advances in tourism research, v. 26, n. 28, p. 1-6, 2008. 



91 
 

 
 

avaliaram o Museu como “razoável” o qualificaram como um museu pequeno, onde não há 

muitas coisas para ver. 

 

Figura 13 – Comentário negativo no TripAdvisor sobre o MMM 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 Já as pessoas que qualificaram o Museu como “muito bom” chamaram a atenção para a 

especificidade desta instituição, que não é como a maioria dos museus, pois seu trabalho é muito 

mais voltado à conservação e à guarda de partituras musicais, funcionando como um centro de 

pesquisa, do que à exposição aos visitantes. Muitos se referiram ao Museu como “pequeno”, 

provavelmente devido ao pouco espaço ocupado pelas exposições, mas ficaram admirados com 

a música preservada no local. Alguns comentaram que esta visita seria mais indicada às pessoas 

que se interessam pelo tema específico do Museu. Já as avaliações como “ótimo” elogiaram 

principalmente o atendimento do Museu, a conservação do seu acervo, o prédio onde está 

situado e a possibilidade de ouvir as músicas ali guardadas. 

 Um comentário que merece destaque é o de uma visitante em 27 de setembro de 2017: 

 

Figura 14 – Comentário no TripAdvisor sobre o MMM 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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 Percebe-se, no comentário supracitado, a ambiguidade desta instituição: é um arquivo 

voltado aos pesquisadores ou um museu atrativo para os turistas? Como já discutimos no 

segundo capítulo, esta forma híbrida do Museu da Música foi acentuada com a passagem do 

acervo para um prédio próprio e a criação das salas de exposição para as partituras e os 

instrumentos musicais do acervo. A internet é, então, uma forma de expandir virtualmente o 

espaço do Museu, tanto para os pesquisadores quanto para os potenciais visitantes. Assim, 

voltando às definições de Certeau de “espaço” e “lugar”, podemos entender que o lugar-museu 

é limitado às duas salas de exposição e ao arquivo documental, mas que o espaço-museu é muito 

mais amplo.  

Segundo Certeau, “O espaço é um lugar praticado. Assim, a rua geometricamente 

definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a 

leitura é o espaço produzido pela prática por um sistema de signos – um escrito”180. Desta 

forma, o Facebook é um espaço virtual onde os visitantes da página podem obter informações 

sobre o acervo do Museu, história da música e sobre a história da própria instituição, assim 

como as partituras digitalizadas podem ser acessadas pelos pesquisadores também em um 

espaço virtual. Por outro lado, o público pode expor sua opinião sobre o Museu através de 

comentários na página do Facebook ou pelo TripAdvisor. Estes espaços virtuais são, então, um 

prolongamento do espaço do Museu, no qual os visitantes e a instituição podem interagir. 

De acordo com Flusser, embora ele estivesse analisando outras mídias anteriores à 

Internet, as redes sociais poderiam ser transformadas em um espaço público, onde a 

possibilidade de diálogos seria maior do que a cultura ocidental dos discursos. Ou seja, o 

discurso seria uma informação unidirecional, enquanto o diálogo implica em troca: “o que 

distingue o discurso do diálogo é sobretudo o clima: o diálogo se dá em clima de 

responsabilidade. Responsabilidade é abertura para respostas”181. Esta é uma reflexão muito 

significativa deste autor, que desenvolveu a ideia de Bodenlosigkeit – a falta de um “chão”, o 

não-pertencimento a um país, a um solo específico, característica de muitos sobreviventes das 

catástrofes do século XX. Se no plano físico não é possível manter-se por muito tempo em um 

determinado local, na Internet é possível acessar ao conteúdo desejado em qualquer tempo, em 

qualquer lugar182. 

                                                           
180 CERTEAU, Michel de. Relatos de espaço. In: A Invenção do Cotidiano – 1: artes do fazer. Tradução de Ephraim 

F. Alves. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 202. 
181 FLUSSER, Vilém. Pós-História: vinte instantâneos e um modo de usar. São Paulo: Annablume, 2011, p. 71. 
182 Ver SELIGMANN, Marcio. “Fotografia é a destruição da história”: Flusser e a vitória da memória sobre a 

história na era das imagens técnicas. Pandaemonium Germanicum, v. 21, n. 33, 2017, p. 1-15. 
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Neste capítulo foram abordadas fontes primárias digitalizadas (as partituras) e fontes 

primárias digitais (as postagens do Facebook e do Trip Advisor). Através da análise das 

mesmas, percebemos que cada tipo de inserção do Museu na Internet expande o seu significado 

de uma maneira diferente: a digitalização do acervo resulta não apenas na difusão e para a 

preservação dos documentos originais, como também contribui para o desenvolvimento de 

novas metodologias de catalogação e digitalização de fontes; a Mediação Digital e Pedagógica 

pelo Facebook disponibiliza informações sobre temas relacionados ao Museu a qualquer pessoa 

que tenha acesso à Internet e uma conta nesta rede social, facilitando em certa medida a 

comunicação do público com o Museu (ao menos o público que é favorável às suas postagens). 

Através da análise de algumas postagens do Facebook também foi possível perceber a 

influência da remidiação na popularidade de certas postagens. A associação de imagens, vídeos 

e hiperlinks faz com que o usuário tenha acesso à informação compartilhada através de várias 

mídias diferentes, e algumas das postagens mais compartilhadas têm esta característica. É certo 

que muitas postagens populares foram compartilhadas diversas vezes por pessoas relacionadas 

à instituição museal, agindo como influenciadores digitais; no entanto, esta influência também 

indica que as postagens que se relacionam a outras páginas externas ao Facebook também são 

mais valoradas pelas próprias pessoas envolvidas com a Mediação Digital e Pedagógica. 

Embora existam problemas de acessibilidade e atualização, como o caso dos links 

“quebrados” no site do Museu da Música de Mariana ou a variabilidade da frequência das 

postagens do Facebook, a inserção do Museu na era digital é uma forma de expandir o espaço 

do museu, assim como seu significado, da mesma forma que os projetos de difusão e execução 

do acervo abordados no capítulo 2. Entre o acervo documental organizado por D. Oscar de 

Oliveira e as últimas postagens na página do Museu no Facebook houve crescimento da 

instituição não apenas em termos físicos, mas também uma ressignificação do Museu para seu 

público, não apenas esperando pelos visitantes e pesquisadores, mas também chegando até eles 

através da Internet. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O objetivo deste trabalho foi compreender como um museu que pretende ter como 

objeto a música dispôs de várias mídias para preservar e difundir seu acervo, transformando-as 

em meios de memória. Esta compreensão partiu já da própria criação do museu, tendo em vista 

seu contexto histórico, assim como da especificidade de seu objeto – a música. Vimos no 

primeiro capítulo que o interesse pelo passado impulsionou a criação de museus e memoriais 

na segunda metade do século XX. Esta mudança não pode ser desconectada das transformações 

na experiência do tempo provocadas pelas catástrofes do início do século XX, pela globalização 

e pelas novas mídias. Assim, ao mesmo tempo em que o receio do futuro e o surgimento de 

identidades locais difusas devido à globalização levam à busca pela memória, a rapidez com 

que os suportes se tornam obsoletos e o fluxo de informações que se intensificou a cada nova 

mídia – rádio, televisão, Internet - trazem também o medo do esquecimento. O surgimento do 

Museu da Música de Mariana, então, pode ser inserido em um contexto internacional e outro 

local: no plano internacional, o boom memorialístico se relaciona com os testemunhos de 

sobreviventes do Holocausto e com a procura pelas tradições diante dos efeitos da globalização; 

no plano local, a criação de espaços de recordação se relaciona ao projeto civilizador da Igreja, 

que selecionava patrimônios que atestassem a identidade católica de Mariana e região, 

associado a uma retórica da perda do patrimônio, através do roubo de peças de arte sacra ou da 

destruição de partituras musicais. 

 Dois conceitos importantes para o nosso trabalho foram a memória cultural e a memória 

comunicativa. A primeira pretende-se duradoura e necessita de instituições que a 

corporifiquem, como é o caso dos museus. Já a segunda tem uma duração mais curta, pois 

depende de grupos sociais para manter-se presente. Destes conceitos, podemos derivar as 

noções de arquivo e repertório – a memória institucionalizada e a memória presente nas 

performances – e de canon e arquivo – uma memória ativa e outra passiva, como museus e 

arquivos. Estes conceitos não são opostos, mas complementares; há comunicação entre eles. O 

acervo de um arquivo, passivo, escondido, pode fazer parte de um acervo de um museu, com o 

objetivo de ser visto por mais pessoas, e vice-versa. As performances musicais fazem com que 

o conteúdo das partituras guardadas em um arquivo, a música, façam parte de uma experiência 

do passado no presente; o ouvinte pode ter um vislumbre de uma cerimônia católica do século 

XVIII ao ouvir uma Missa, mesmo que com instrumentos contemporâneos e em um contexto 

diferente – não durante uma cerimônia religiosa, mas em um concerto. Assim, o Museu 

funciona como uma matrioska de meios de memória: um museu que contém um arquivo, que 
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por sua vez contém partituras que contém músicas que remetem a outros tempos. Cada camada 

tem a possibilidade de afetar os visitantes do museu: ver instrumentos e partituras, ouvir as 

músicas, aprender um pouco sobre a história dos compositores – tudo isso tem a intenção de 

provocar uma experiência, uma presença de uma parte de uma cultura passada. 

 Aleida Assmann entende que as mídias digitais causaram uma completa mudança no 

conceito de conservação de arquivos. Como os suportes mudam muito rapidamente – bons 

exemplos são os disquetes, depois os cds, e agora o armazenamento na nuvem – é necessária 

uma frequente atualização dos suportes, ou seja, os dados precisam “migrar” de uma mídia para 

outra ao longo dos anos, de modo que as gerações futuras possam acessá-los, como “almas na 

reencarnação”183. Devido à facilidade de perda destes materiais e ao excesso de informação 

existente na rede, a autora se pergunta se as mídias digitais não seriam mais um meio de 

esquecimento do que um meio de recordação. As discussões sobre memória e espaços de 

recordação tendem a abordar meios de transmissão cultural considerados mais duradouros, 

como a escrita em papel, os lugares, construções como memoriais ou ruínas. Assim, 

manifestações culturais como performances ou mídias mais efêmeras como páginas de Internet 

parecem ser demasiado voláteis para “carregarem” a cultura de um grupo social por muitas 

gerações. No entanto, a partir da valorização da história oral na segunda metade do século XX 

e da popularização da internet nos anos 2000, estas formas de transmissão cultural vêm 

ganhando mais atenção, fazendo-se necessário o desenvolvimento de metodologias para a 

análise destas fontes. 

 No segundo capítulo tratamos da criação do Museu da Música de Mariana por D. Oscar 

de Oliveira, arcebispo preocupado com a preservação da arte sacra e empenhado no projeto 

civilizador da Igreja. Seguindo a esteira de historiadores como Salomão de Vasconcellos, D. 

Oscar usava o discurso do pioneirismo da cidade de Mariana para buscar o reconhecimento da 

mesma como um centro cultural merecedor da atenção turística. Ao descobrir os manuscritos 

musicais que pertenciam à Catedral da Sé, D. Oscar não apenas se esforçou em armazená-los, 

como também buscou por outros manuscritos durante suas visitas pastorais, a fim de criar o 

Museu da Música. Após sua fundação, o Museu recebeu encontros de pesquisadores e começou 

a ter seu acervo executado por grupos musicais. 

 Mesmo que o trabalho de difusão do acervo já acontecesse durante o período em que o 

Museu da Música funcionava juntamente ao Arquivo Eclesiástico, constatamos que seu 

                                                           
183 ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação. Tradução de Paulo Soethe. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2011, p. 380. 
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significado se expandiu muito mais após a transferência do Museu para uma sede própria, que 

também se tornou palco de concertos e cursos de musicalização, além de permitir a exposição 

de fac-símiles das partituras, instrumentos musicais e possibilitar aos visitantes que ouvissem 

algumas peças musicais. Assim, a passagem de arquivo para museu transformou também a 

relação do MMM com seu público, pois aumentou os meios pelos quais a música e a história 

de seu acervo seria difundida: através de performances, das próprias partituras, de cursos, da 

digitalização dos manuscritos e de postagens pedagógicas no Facebook. 

 No terceiro capítulo, nos atentamos especificamente à atuação do Museu em relação ao 

uso da Internet como meio de difundir seu acervo. Constatamos que o projeto de digitalização 

das partituras tem como público-alvo músicos e pesquisadores, enquanto a Mediação Digital e 

Pedagógica pelo Facebook abrange um público mais geral, envolvendo tanto especialistas em 

história e música quanto pessoas leigas, que buscam no Museu apenas um momento de lazer. 

Ambos projetos fazem com que o Museu expanda o seu espaço, que vai além do lugar ocupado 

pelas exposições. Além disso, vimos, através de alguns comentários no Trip Advisor, que 

mesmo com todos estes esforços de fazer do Museu um local para todos os públicos, ele ainda 

conserva características que são mais atraentes para os pesquisadores da área do que para 

pessoas leigas, pois embora seu acervo documental seja vasto, as exposições são relativamente 

pequenas.  

 A análise do uso da Internet pelo Museu da Música nos levou a refletir sobre as fontes 

digitais, tanto aquelas que existem também em outro suporte, quanto as exclusivamente digitais. 

Há que se pensar que a linha entre fontes materiais e “imateriais”, assim como aquela que separa 

o patrimônio material do intangível, é muito tênue, se é que ela realmente existe. Mesmo uma 

fonte cujo suporte físico seja muito resistente à passagem dos anos possui uma dimensão 

imaterial que depende da memória comunicativa para manter algum significado de geração em 

geração. Como já vimos, há uma relação intrínseca entre cânon e arquivo, ou entre repertório e 

arquivo, da mesma forma que entre a memória comunicativa e a memória cultural. Com isto 

em mente, podemos refletir sobre a influência das memórias compartilhadas na Internet como 

uma forma de memória comunicativa que, por um lado, corre o risco de desaparecer em pouco 

tempo devido a um vírus, ao não salvamento da informação ou a um acúmulo intenso de 

informações que se sobrepõe à informação desejada; por outro lado, essas informações podem 

ser compartilhadas por inúmeros usuários, que podem salvar seus dados em outras mídias, ou 

podem ser encontradas através de mecanismos de busca apesar do amontoado de outras 
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informações que podem ter vindo depois. A Internet parece ser, então uma faca de dois gumes, 

podendo ser um arquivo efêmero ou infinito. 

 No caso específico do Museu da Música de Mariana, não apenas as fontes digitais 

correriam o risco de falharem como meios de memória, na medida em que podem desaparecer 

facilmente, mas a própria música poderia ser considerada um meio efêmero de memória. Afinal, 

como já dito, a música não é a partitura. A música só pode ser escutada através de sua execução, 

que pode estar presente através de performances – a música que acompanha a liturgia, por 

exemplo. Assim, se não houvesse um esforço por parte do Museu e de outros pesquisadores 

para fazer soar a música contida nos manuscritos musicais do acervo, as partituras não seriam 

muito mais do que papeis antigos em um arquivo. Entende-se, então, que para tratar a música 

como um patrimônio a ser preservado para a posteridade, é não só aconselhável como 

necessário o uso de diversas mídias: a escrita, o cd, os arquivos de áudio, vídeo e partituras 

digitais possibilitam que a música de outrora chegue aos ouvidos das próximas gerações, não 

apenas como um pedaço de papel, mas em todos os aspectos que caracterizam uma obra 

musical. 

 O Museu da Música de Mariana se utiliza de diversas mídias para preservar uma 

memória musical, o que significa que esta instituição envolve diversos meios de memória. A 

começar pelos manuscritos musicais e instrumentos, que são preservados como objeto de 

museu, ou em arquivos, permitindo uma forma de contato com as práticas musicais do passado. 

Além desta dimensão material, há a música gravada e executada, ouvida de maneira única 

durante um concerto ou através de mídias como cds e arquivos de áudio acessíveis pelo 

computador, que também é proporcionada pelo Museu através de projetos de musicalização e 

realização de apresentações musicais. O espaço do Museu é, também, um meio de memória, já 

que serve não apenas para a exposição de seu acervo, mas também para atividades voltadas à 

comunidade, como cursos, concertos, colóquios e afins, além de atrair mais a atenção de turistas 

e possíveis patrocinadores – museus tendem a receber mais financiamento do que arquivos, 

como bem observou Célia Corsino, superintendente do Iphan em Mariana: “ninguém inaugura 

gaveta”184. As mídias utilizadas pelo Museu mais recentemente seriam as digitais, através da 

digitalização de partituras e do trabalho educativo feito através do Facebook. Se, por um lado, 

a proliferação dos meios facilita o acesso ao acervo por diversos pesquisadores e curiosos, a 

pesquisa de historiadores e museólogos no Museu pode não ser tão fácil, pois embora a página 

                                                           
184  Este comentário foi feito durante uma palestra dada no I Colóquio dos Arquivos Históricos de Mariana, sediado 

no Museu da Música de Mariana em 17 de agosto de 2018. 
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da Wikipedia diga que as coleções estão disponíveis para consulta, não foi possível acessar a 

coleção de Documentação Técnica sob a justificativa de que ela não está organizada. Por esta 

razão, este trabalho cita documentos guardados pelos arquivos da Câmara e da Cúria, mas não 

pelo Museu da Música. 

Uma memória musical de Mariana e região foi selecionada por D. Oscar ao criar o 

MMM, a saber, a música sacra católica dos séculos XVIII e XIX, possivelmente impulsionado 

pela retórica da perda que foi o gatilho para muitos outros projetos patrimoniais. Ao longo dos 

anos, o acervo aumentou, recebendo também doações de música profana de corporações 

musicais e músicos da região. A mudança para um prédio próprio configurou a completa 

transformação do acervo em museu, atraindo mais visitantes. Já a digitalização da coleção Dom 

Oscar e a Mediação Digital e Pedagógica pelo Facebook expandiu o alcance desta instituição 

através de um espaço virtual. Todas estas etapas envolveram diferentes meios de memória, 

passando pela memória comunicativa a uma memória cultural institucionalizada através de um 

local específico com um acervo específico. É dizer, a diversidade das mídias utilizadas favorece 

o intercâmbio entre cânon e arquivo, trazendo à vida cotidiana a música e um conhecimento 

que talvez ficassem restritos ao ambiente do museu há algumas décadas. 

A música possui sua dimensão imaterial, o som, e a material, as partituras e os 

instrumentos. O Museu possui um espaço físico, o arquivo e as exposições, e um espaço virtual, 

o site e as redes sociais. O Museu possui ainda aspectos performativos, como é o caso dos 

cursos de aperfeiçoamento, musicalização e dos concertos. Todos estes aspectos têm relação 

com a memória comunicativa – postagens do Facebook e concertos talvez tenham a capacidade 

de afetar apenas aos seus contemporâneos – e com a memória cultural – o Museu como uma 

instituição que preserva partituras e objetos que sobreviverão ao longo das gerações. Assim, 

admitimos que mesmo os meios de memória aparentemente efêmeros têm o poder de 

influenciar a memória comunicativa de um grupo, que pode utilizar-se de outros meios 

considerados mais resistentes – como a construção de um museu – para corporificar e 

institucionalizar estas memórias, transformando-as em memória cultural, o que mostramos ser 

o caso do Museu da Música de Mariana. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 -  Lista dos museus virtuais do Brasil, de acordo com a plataforma MuseusBr 

 

Nome do museu Endereço eletrônico Tipo Status 

Instituto Museu da 

Pessoa.Net (Museu da 

Pessoa) 

www.museudapessoa.net Misto Disponível 

Museu Clube da Esquina www.museuclubedaesquina.org.br Virtual Indisponível 

Museu Virtual do Rio 

Grande 

www.riograndeemfotos.fot.br/museuv

irtual 

Virtual Disponível 

Museu Virtual de São José 

do Norte 

www.riograndeemfotos.fot.br/ 

museusaojosedonorte/ 

Virtual Disponível 

Museu Virtual In-Pró www.institutomovimento.com.br/mus

eu 

Virtual Indisponível 

Museu Virtual do 

Transporte Urbano 

www.museudantu.org.br Virtual Disponível 

Museu Virtual da Educação 

em Goiás 

www.fe.ufg.br/museu/index.html Virtual Indisponível 

Museu Virtual Guido Viaro www.cultura.pr.gov.br/modules/conte

udo/conteudo.php?conteudo=291 

Misto Disponível 

Museu Virtual Paul 

Garfunkel - Imagens do 

Brasil 

http://www.cultura.pr.gov.br/modules

/conteudo/conteudo.php?conteudo=27

0 

Virtual Disponível 

Museu Virtual Poty 

Lazzarotto 

http://www.cultura.pr.gov.br/modules

/conteudo/conteudo.php?conteudo=29

4 

Virtual Disponível 

Museu Virtual Miguel 

Bakun 

http://www.cultura.pr.gov.br/modules

/conteudo/conteudo.php?conteudo=46

3 

Virtual Disponível 

Museu Maçônico 

Paranaense 

www.museumaconicoparanaense.com Virtual Disponível 

Museu Virtual Memória da 

Propaganda 

www.memoriadapropaganda.org.br Misto Disponível 

Museu Virtual da Moda www2.anhembi.br/php/museudamoda Virtual Disponível 

Museu Virtual www.ifi.unicamp.br/foton/site Virtual Indisponível 

Museu Virtual de Maricá www.marica.com.br/museu Virtual Indisponível 

Museu do Rádio www.acaert.com.br/museu Virtual Indisponível 

Museu Virtual de Ciência e 

Tecnologia da Universidade 

de Brasília 

www.museuvirtual.unb.br Virtual Disponível 

Museu do Calçado de 

Franca 

www.museuvirtualdocalcado.com.br Misto Disponível 
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Museu da Corrupção www.dcomercio.com.br/especiais/200

9/ museu 

Virtual Indisponível 

Museu Virtual de Arte 

Brasileira 

www.museuvirtual.com.br Virtual Indisponível 

Museu do Sexo www.museudosexo.com.br Virtual Disponível 

Museu Digital da Memória 

Afro-Brasileira e Africana 

(Virtual) 

https://museuafrodigital.ufba.br/ Virtual Disponível 

Centro Virtual de História e 

Cultura David Pimenta 

centrodavidpimenta.webnode.com Virtual Disponível 

Museu da Fotografia 

Documental (Virtual) 

http://www.mfd.mus.br/pt/ Virtual Indisponível 

Museu Virtual de Brasília http://www.museuvirtualbrasilia.org.b

r/PT/ 

Virtual Disponível 

Museu do RPG http://www.museudorpg.com.br Virtual Disponível 

Museu Virtual de 

Brasileiros e Brasileiras no 

Exterior 

memoria.eu.org Virtual Disponível 

Museu do Território de 

Paraty 

http://www.museudoterritoriodeparat

y.org.br/ 

Virtual Disponível 

Museu Virtual de 

Instrumentos Musicais 

http://mvim.ibict.br/ Virtual Disponível 

Museu Virtual da Faculdade 

de Medicina da 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 

www.museuvirtual.medicina.ufrj.br Virtual Disponível 

Museu Virtual Memória e 

da Vida 

museudamemoriaevida.org.br Virtual Indisponível 

Instituto Museu da Família http://www.museudafamilia.org.br Virtual Disponível 

Museu das Coisas Banais http://wp.ufpel.edu.br/museudascoisas

banais/ 

Virtual Disponível 

Museu Virtual de 

Biociências 

http://evol.rc.unesp.br/museums/ Virtual Disponível 

Anhembi Museu www.anhembimuseu.org, Virtual Indisponível 

MuBE Virtual www.mubevirtual.com.br Virtual Disponível 

Museu Virtual de São Luiz 

do Paraitinga 

www.acervodigital.unesp.br/mhar-slp Virtual Disponível 

Museu da Dança www.museudadanca.com.br Virtual Disponível 

Museu da Indumentária e da 

Moda 

www.mimo.org.br Virtual Disponível 
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Anexo 2 – Análise de caso de Abad e Lorenzo 

 

Fonte: ABAD, Mónica Viñarás; LORENZO, Francisco Cabezuelo.Claves para la participación y 

generación de contenido em las redes sociales: estudio de caso del Museo del Prado em Facebook. 

adComunica. Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 2012. 
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