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Resumo: Esta comunicação visa propor algumas reflexões em torno da noção de sustenta-

bilidade da patrimonialização musical em acervos públicos e privados, entendida no senti-

do das práticas sócio-políticas de preservação, circulação e ressignificação de bens materi-

ais e imateriais e seus desdobramentos. Tal proposta decorre de um projeto maior, ora em 

curso, cujo objetivo central é de perspectivar as trajetórias e atuações profissionais de duas 

personalidades emblemáticas do campo artístico-intelectual das Américas no século XX - 

Alan Lomax e Radamés Gnattali - traçando seus posicionamentos face aos projetos e polí-

ticas culturais implementadas no âmbito das relações Brasil-EUA no período entre 1937-

1945. Neste recorte da pesquisa, pretende-se priorizar, do ponto de vista empírico, as ques-

tões surgidas a partir de entrevistas com alguns interlocutores e músicos que participaram 

das produções musicais, no que se refere à problemática da circulação de obras/partituras, 

no caso de Radamés Gnattali e do repatriamento de gravações sonoras, no caso de Alan 

Lomax. Como marco referencial, inicialmente trataremos destas questões pelo viés de uma 

etnografia nos arquivos e das estratégias utilizadas para este tipo de trabalho de campo a 

partir das questões propostas por Kaplan (2002), Cunha (2004), Araújo (2008) e Bohlman 

(2008). 

Palavras-chave: Etnografia de arquivos, Equidade cultural, Patrimonialização musical. 

 

Abstract: The aim of this paper is to discuss the sustainability of musical heritage politics 

in both public and private archives/collections, here understood as a sociopolitical practice 

of preservation, circulation and signification of those materials. Essentially, the larger 

project, in which this proposal relies on, seeks to put in perspective the trajectories and the 

professional activities of two emblematic figures in the intellectual and artistic scenes of  

the Americas in the 20th century – Alan Lomax and Radamés Gnattali. The main strategy 

of this study is to analyse their stances with respect to the cultural politics implemented in 

Brazil and the US during the years 1937-1945. In this presentation we will focus empirical-

ly on some questions that emerged from interviews with musicians that took part in the  

musical productions, especially in the circulation of musical works/scores composed by 

Gnattali, and in the repatriation process of the field recordings made by Lomax. As a me-

thodological  stance, we will think of those events as an ethnography of the archives, and 

the strategies of this type of fieldwork as discussed in the texts by Kaplan (2002), Cunha 

(2004), Araújo (2008) and Bohlman (2008). 
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Considerações iniciais 

Esta comunicação visa propor algumas reflexões em torno da noção de sustentabilidade da 

patrimonialização musical em acervos, entendida no sentido das práticas sociopolíticas de 

preservação, circulação e ressignificação de bens materiais e imateriais. Tal proposta de-

corre de um projeto maior, ora em curso, cujo objetivo central é de perspectivar as trajetó-

rias e atuações profissionais de duas personalidades emblemáticas do campo artístico inte-

lectual das Américas no século XX - Alan Lomax e Radamés Gnattali - traçando seus po-

sicionamentos face aos projetos e políticas culturais implementadas no âmbito das relações 

Brasil-EUA no período entre 1937-1945. Para tal, pretende-se examinar do ponto de vista 

empírico a produção e difusão de programas sobre música popular e folclórica nas rádios 

Nacional (Brasil) e CBS (EUA) nos quais ambos estiveram envolvidos em capacidades di-

versas. Tendo em vista a massiva quantidade de documentos referentes às produções musi-

cais destes agentes, depositados hoje em arquivos públicos e particulares, este texto trata 

das observações resultantes das pesquisas empreendidas nestes acervos e das questões sur-

gidas a partir de entrevistas com interlocutores e músicos que participaram das produções 

musicais, no que se refere à problemática da circulação de obras/partituras, no caso de Ra-

damés Gnattali, e do repatriamento de gravações sonoras, no caso de Alan Lomax. 

Quase pertencentes a uma mesma geração, tanto Alan Lomax (1915-2002), quanto Rada-

més Gnattali (1906-1988) construíram suas carreiras trabalhando ativamente com a cultura 

popular. Podemos perceber ao longo de suas trajetórias, uma significativa preocupação 

com os músicos ou grupos que participavam de suas produções, chegando a disponibiliza-

rem obras e gravações para os mesmos, atuando, desta forma, como parceiros na divulga-

ção de suas práticas. Tanto a produção musical de Gnattali, centrada na criação de arranjos 

e composições, como a de Lomax nas gravações e descrições de performances musicais, 

podem representar contribuições significativas para a memória dos grupos sociais envolvi-

dos, dada a amplitude e incidência dos seus projetos voltados direta e indiretamente para a 

sua preservação. Tais documentos sonoros e muitas narrativas a eles associadas foram pro-

duzidas, nos marcos de políticas culturais desenvolvidas sob a égide da ideologia pan-

americanista durante a Segunda Guerra Mundial, quando os elementos do folclore e da cul-

tura popular foram estrategicamente valorizados, registrados e midiatizados, tal como dis-

cutido, por exemplo, em Tota (2009), Drach (2011) e Saroldi Moreira (1988). Hoje, estas 

ações empreendidas nos marcos de uma aproximação continental estrategicamente monta-

da, oferece amplas possibilidades para reinterpretações etnomusicológicas.  

Dentre as questões que surgiram a partir do trabalho com os documentos sonoros e escritos 

dessa pesquisa mais ampla, destacamos: qual a importância destes registros para os músi-

cos ou grupos sociais que participaram deste processo? Considerando-se a sustentabilidade 

musical destas ações empreendidas no passado através dos múltiplos interesses em jogo 

nas ações políticas de patrimonialização, como tais elementos são vistos pelo campo da Et-

nomusicologia hoje?  

A etnomusicologia e os arquivos 

 

Segundo Anthony Seeger em entrevista a Armstrong (2007), os arquivos e museus sofrem 

da concepção geral de que eles guardam o passado, de que são depósitos para coisas inúteis 

que as pessoas não querem mais. Segundo o pesquisador: ―De fato estou convencido de 

que os arquivos falam do futuro. Em tempos de rápidas mudanças, muitas comunidades o-
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lham para o passado como a base para se construir o futuro‖.  

Partindo deste princípio, Seeger, em seu artigo The Role of Sound Archives in Ethnomusi-

cology Today, (1986), discorre sobre as várias formas de apropriação dos arquivos sonoros:  

Ninguém pode prever ou restringir as formas com que as coleções são utiliza-

das. Algumas podem fazer parte dos alicerces de movimentos culturais e políti-

cos, outras podem trazer à vida a voz ancestral que tem um caráter legendário 

para seus descendentes, algumas podem estimular criações musicais, outras su-

avizar a dor do exílio, ou ainda, servir como fontes primárias para reestudos a-

cadêmicos. (Seeger, 1986, p. 264)  

Além destas inúmeras formas de se relacionar com o arquivo, o pesquisador tem de lidar 

com outras questões que vão de encontro às necessidades e interesses da própria comuni-

dade científica, e neste caso, tal conflito pode retardar ou mesmo impedir a disponibiliza-

ção das gravações de uma determinada pesquisa. Segundo Seeger, uma das razões para es-

ta demora é que muitos pesquisadores se consideram os donos das gravações, sem levar em 

conta, no processo de preservação e disponibilização destes materiais, o papel dos músicos 

e das instituições dos quais fazem parte. Gravadas a um custo considerável e enfrentando 

por vezes grandes dificuldades operacionais, alguns pesquisadores se mostram relutantes 

em disponibilizar suas coleções para outras pessoas, que poderiam utilizá-las sem terem de 

passar, contudo, pelas mesmas dificuldades. 

Ainda no mesmo artigo, citando Bruno Nettl, Seeger relembra que as raízes da Etnomusi-

cologia estariam fincadas nos arquivos sonoros e que as gravações disponibilizadas nos a-

cervos foram produzidas e arquivadas com uma excessiva preocupação com a preservação 

da ―cultura original‖ ou com a sua análise ―cientìfica‖, o que não é suficiente para atender 

a exigência das novas pesquisas etnográficas. Tais registros acabam, por este mesmo moti-

vo, sendo pouco utilizados dada a tendência crescente dos pesquisadores em produzir, nos 

próprios trabalhos de campo, novas gravações etnográficas. 

Seeger, por outro lado, ao afirmar que a maior parte das gravações de música folclórica es-

tão localizadas em acervos europeus e norte-americanos e são utilizadas por uma classe 

média urbana intelectualizada, destaca o teor colonialista de tal atividade, e afirma que se 

os coletores de canções depositassem suas gravações em arquivos que tivessem de fato a 

intenção de ajudar a preservar e disponibilizar tal material, talvez fosse possível reverter o 

processo colonialista deste tipo de pesquisa, através do repatriamento e a democratização 

de seus acervos. 

Se tais documentos, tomados como elementos simbólicos potencializadores de respostas 

identitárias, possuem hoje significados distintos aos que foram originalmente concebidos, 

como deveremos modificar a nossa percepção enquanto pesquisadores interessados em su-

as ―funções‖ históricas e/ou contemporâneas?  

Uma etnografia dos arquivos  

 

Philip V. Bohlman, em seu texto Returning to the Ethnomusicological Past (2008) advoga 

as vantagens de se utilizar métodos etnográficos para reconstruir a paisagem sonora de 

uma comunidade a partir da análise de arquivos e da história oral. Tal método, descrito por 
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Bohlman como um desafio para a etnografia realizada no presente, na sincronia, seria se-

gundo o autor, adequada à pesquisa de objetos localizados no passado. O autor argumenta 

que é na constante mudança de posição entre o passado e o presente, que o pesquisador 

constrói o seu ―campo de estudo‖. Tal processo desloca a posição colonialista do etnomu-

sicólogo ao problematizar este passado, que geralmente se apresenta nas pesquisas em 

formatos por demais rígidos. 

Contudo, ao pensarmos o arquivo como parte do trabalho de campo, devemos considerar 

que as instituições que os guardam foram criadas a partir de um projeto político específico, 

tal como propõe o antropólogo Nicholas Dirks em seu artigo Annals of the Archive: Ethno-

graphic Notes on the Sources of History. Segundo Dirks: ―O arquivo é uma formação dis-

cursiva em seu senso total, reflete categorias e operações do próprio Estado onde teve ori-

gem, que neste exemplo, se configura como o Estado colonial‖ (Dirks, 2002, p. 58). 

Ao invés do contexto colonialista britânico analisado por Dirks, temos parte significativa 

das trajetórias de Lomax e Gnatalli situadas num contexto mundial de conflito político-

militar, marcado por políticas públicas de controle identitário e censuras que visavam aten-

der às ideologias internas e externas dos regimes envolvidos. Soma-se a isto a busca de 

uma identidade homogeneizadora a pretexto de uma maior integração nacional, que encon-

trará eco nas novas representações acerca da música folclórica, ideal que passou a ser ins-

trumentalizado pelo governo e pelas instituições responsáveis por abrigar e gerenciar pro-

duções culturais. Assim se tais produtos culturais influíram decisivamente no processo de 

construção de arquivos e coleções, os contextos de coleta e arquivamento de tais materiais 

devem portanto, serem considerados ao analisarmos a organização, seleção, assim como a 

política de disponibilização desses materiais.  

Nos EUA, em 1928 foi criado pelo folclorista, historiador e professor em Harvard, Robert 

W. Gordon, o arquivo American Folk Song da Library of Congress para servir como refe-

rência nacional sobre o folclore americano. Segundo Gordon, em um trecho de seu discur-

so transcrito no artigo de James Hardin em homenagem aos 75 anos de criação do arquivo: 

―A biblioteca do congresso está interessada de forma vital na coleta de versos e melodias 

folclóricas. Tal coleta deve ser realizada com técnicas acadêmicas e a coleção, preservada 

contra o uso indevido, deve ser disponibilizada livremente aos especialistas‖ (Gordon apud 

Hardin, 2003, p. 4).  

O arquivo nasce, portanto, com duas características bem específicas permeadas por ques-

tões técnicas e ideológicas. A primeira denominada por Gordon como ―técnicas acadêmi-

cas‖ pode estar associada tanto às formas tradicionais de arquivologia e coleta de melodias 

utilizada pelos folcloristas americanos, como pelo uso da máquina de Edson, já amplamen-

te utilizada em diversos arquivos de música europeus e pela musicologia comparada alemã 

de Carl Stumpf e Eric Von Hornbostel. Já a segunda característica, que deve ser associada 

somente aos primeiros anos de formação do arquivo, refere-se diretamente ao seu uso res-

trito, mas livre aos especialistas, talvez com a função estratégica de fortalecer as políticas 

de identidade nacional americana em plena expansão no período. 

Em 1932, John A. Lomax, pai de Alan Lomax, assumiu a direção do arquivo durante dez 

anos, contando com a colaboração oficial de seu filho, como assistente, entre 1937 e 1942. 

A nova gestão implementou algumas modificações significativas em relação aos recursos 
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utilizados nas gravações de campo, que eram inicialmente privados e passaram então a ser 

geridos por meio de parcerias com pesquisadores, autorizados pela instituição a utilizar as 

máquinas de gravação em troca das gravações realizadas em campo. Neste período foram 

incluídos também no escopo documental das coletas as artes verbais e a história oral, ex-

pandindo assim de forma expressiva o acervo. A nova administração tinha igualmente co-

mo prioridade a promoção de políticas públicas de democratização do arquivo, tais como a 

criação de programas de rádio sobre música folclórica, a produção e comercialização de 

discos com o acervo da instituição e outras iniciativas ligadas ao projeto pan-americanista, 

iniciativas que foram decisivas para expandir a atuação da instituição tanto dentro como 

fora do país. 

No Brasil, a rádio Nacional que foi responsável pela criação do acervo de arranjos musi-

cais e gravações dos programas emitidos no período que estamos pesquisando, fazia parte, 

segundo a historiadora Mirian Golfeder (1980), do conjunto de mecanismos de legitimação 

ideológica acionados pelo Estado, que teria adicionalmente a função de reiterar o quadro 

geral dos valores dominantes do período, além de servir como um mecanismo de controle 

social a serviço do sistema vigente. Assim, o arquivo que pertenceu ao radialista Almirante 

e continha os roteiros dos programas em que Gnattali participava como regen-

te/orquestrador das trilhas sonoras e as cartas da audiência a eles endereçadas, foi adquiri-

do em 1964 pelo governo do Estado da Guanabara, dando origem a Fundação do Museu da 

Imagem e do Som do Rio de Janeiro (FMIS-RJ). A instituição criada no início do governo 

militar de Castelo Branco e onde Almirante trabalhou como curador até 1980, ano de sua 

morte, passou também a abrigar na década de 1970 as gravações e arranjos dos programas 

doados pela Radio Nacional ao acervo da FMIS-RJ. 

Importante notar também que além da influência do contexto político na criação dessas 

instituições, temos a ação de intelectuais da área da música no Brasil e da antropologia nos 

EUA, que permitiram que tais arquivos fossem criados a partir de novos conceitos de pes-

quisa e constituição de acervos. Tais intelectuais atuaram indiretamente através de uma re-

de de informações que foi articulada entre a academia e os produtores dos programas, 

Gnattali e Lomax, influenciando decisivamente na criação e formato dos roteiros e elemen-

tos musicais utilizados em programas radiofônicos de larga audiência.   

Percebemos também que tanto Lomax como Gnattali, tal como Elizabeth Kaplan propõe 

em seu artigo ―Many Paths to Partial Truths‖: Archives, Anthropology and the Power of 

Representation (2002), atuavam no processo de registro não somente como intermediários 

mas como elementos integradores, identificando e valorizando a colaboração dos intérpre-

tes nas produções realizadas. Este elemento humano de integração, na criação, ordenação e 

manutenção dos documentos foi também observado por Olívia Maria Cunha em seu texto 

Tempo Imperfeito: Uma Etnografia do Arquivo: 

Se a possibilidade das fontes ―falarem‖ é apenas uma metáfora que reforça a i-

deia de que os historiadores devem ―ouvir‖ e, sobretudo, ―dialogar‖ com os do-

cumentos que utilizam em suas pesquisas, a interlocução é possível se as condi-

ções de produção dessas ‗vozes‘ forem tomadas como objetos de análise - isto 

é, o fato de os arquivos terem sido constituídos, alimentados e mantidos por 

pessoas, grupos sociais e instituições. (Cunha, 2004, p. 293) 

Assim, tanto Lomax como Gnattali, mesmo discordando politicamente das instituições de 
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que faziam parte, foram responsáveis por contribuições relevantes para a constituição des-

tes acervos. Gnattali contribuiu com o arquivo da Radio Nacional com mais de 1500 arran-

jos durante os 30 anos em que lá trabalhou, fruto de um intenso contato com músicos, 

compositores e radialistas, trazendo a sua experiência com a cultura popular e com a músi-

ca erudita para a produção dos arranjos e composições dos programas de rádio. Sua intensa 

atividade como arranjador produziu boa parte da trilha sonora utilizada pelo veículo, di-

fundida a todo o país, constituindo assim um elemento significativo na construção da me-

mória coletiva sobre a rádio e a sua sonoridade em determinada conjuntura histórica.  

Já Lomax além de ter sido responsável pela realização de inúmeras gravações para o Ar-

chive of Folk Culture da Library of Congress (LOC) e de lançar comercialmente muitos 

músicos advindos das tradições folclóricas que se apresentavam nos programas que produ-

zia na CBS em parceria com a LOC, passou a coletar material folclórico de outros países e 

aos poucos foi construindo um banco de dados para os projetos Cantometrics, Choreome-

trics e Parlametrics, cujos resultados preliminares foram publicados, com o auxílio dos 

outros pesquisadores envolvidos, no livro Folk Song Style and Culture (1968). Lomax ten-

tou ao final de sua vida lançar tais gravações, através de uma plataforma multimídia deno-

minada Global Jukebox, desenvolvida pelo pesquisador entre 1989 a 1994 com o apoio de 

diversas instituições americanas de apoio a pesquisa tais como a fundação Rockefeller e a 

Ford, contudo o projeto teve de ser abandonado por Lomax devido a graves problemas de 

saúde. Após o seu falecimento arquivo do pesquisador ficou então guardado por um breve 

período, sendo recentemente vendido para a American Folklife Center 
1
 da LOC. O projeto 

de disponibilização de tal material através da plataforma Global Jukebox foi então retoma-

do recentemente pela Association for Cultural Equity (ACE), uma ONG criada por Lomax 

em 1983, ainda sem previsão de lançamento. 

A “Equidade Cultural” e o “Retorno Cultural” 

 

Lomax em seu artigo An Appel for Cultural Equity (1972), aborda algumas ideias que aos 

poucos foram se integrando aos projetos implementados pelas instituições que passaram a 

cuidar dos acervos que ajudou a construir, tal como a Association for Cultural Equity 

(ACE), criada por Lomax em 1983, e a American Folklife Center da LOC, que passou a 

partir de 2006, a incorporar o acervo particular do pesquisador. 

Segundo Lyons Bert e Rosita M. Sands em seu artigo Working Model for Developing and 

Sustaining Collaborative Relationships Between Archival Repositories in the Caribbean 

and the United States (2009), a compreensão das ideias profetizadas por Lomax desde a 

década de 1970, atualizadas a partir das experiências práticas centradas nos projetos de re-

patriamento de gravações, é fundamental para uma melhor compreensão destas iniciativas.  

A ―Equidade Cultural‖ e o ―Retorno Cultural‖ são, portanto, dois conceitos fundamentais 

que passaram a pautar os projetos desenvolvidos nesses contextos. A ―Equidade Cultural‖, 

segundo os autores, se baseia no conceito de que as tradições culturais locais devem ser i-

gualmente valorizadas como expressivas representações das múltiplas formas de adaptação 

                                                 
1
 A divisão American Folklife Center da LOC foi criada em 1976, com a missão de preservar o folclore ame-

ricano através de programas de pesquisa, performances ao vivo, exibições, publicações dentre outras ativida-

des, incorporando também o Archive of Folk Culture, o arquivo onde Lomax trabalhou ativamente durante os 

primeiros anos de vida profissional. 
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humana no planeta, tanto no processo de elaboração dos currículos das escolas, como no 

conteúdo vinculado pelos sistemas de comunicação em massa. Já o conceito de ―Retorno 

Cultural‖, por sua vez, envolve a convicção, partilhada por inúmeros folcloristas america-

nos, incluindo Lomax, de que a primeira documentação produzida sobre o folclore deve re-

tornar às mãos de seus protagonistas e não permanecer sob o controle de pesquisadores, 

arquivistas ou empresas de entretenimento.  

Observamos, contudo, que para que tais conceitos possam ser aplicados o conteúdo total 

dos acervos necessita passar ainda por um processo de patrimonialização, antes de serem 

disponibilizados. Tal processo envolve um rigoroso procedimento que inclui a seleção do 

material, sua preparação, catalogação e digitalização e por fim a disponibilização de seu 

conteúdo. No Brasil, os arquivos enfrentam ainda dificuldades de organização e conserva-

ção dos documentos, dada a fragilidade das mídias e a escassa verba disponível para a sua 

preservação. Na prática observa-se o processo de esquecimento a que estes materiais estão 

submetidos, o que dificulta ainda mais a alocação de verbas para as iniciativas acima des-

critas.  

A circulação de obras e o repatriamento de gravações 

 

Radamés Gnattali, conforme revelado nas entrevistas realizadas no Rio de Janeiro entre 

Janeiro e fevereiro de 2012 com integrantes do grupo Camerata Carioca, disponibilizava as 

partituras originais de suas obras para alguns dos intérpretes com quem tocava e se relacio-

nava, ainda em vida. Contudo, tal processo, pela informalidade com que era realizado, aca-

bava destituindo tais obras até mesmo de seu criador.  

Um bom exemplo deste processo, conforme narrado nas entrevistas, é a Suíte Retratos, o-

bra composta em 1956 em homenagem a quarto compositores de Choro (Pixinguinha, Er-

nesto Nazaré, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga). A obra foi então dedicada pelo 

autor a Jacob do Bandolim sendo gravada pelo músico em 1964, juntamente com Radamés 

Gnattali e Orquestra, sendo lançada no mesmo ano pela gravadora CBS. O arranjo original, 

tal como revelado por Gnattali em depoimento à FMIS-RJ, acabou sendo doada à FMIS-RJ 

pela família de Jacob do Bandolim anos depois de sua morte. Após os devidos esclareci-

mentos e consequentemente, o retorno da peça ao acervo do compositor, a grade foi nova-

mente doada, desta vez a Joel Nascimento, bandolinista que teria sido responsável pela no-

va versão da obra 15 anos depois de sua primeira gravação.
2
  

Joel Nascimento em entrevista para esta pesquisa (21/1/2012) conta que a nova versão da 

música teria agradado tanto à Gnattali que após uma audição da peça, realizada informal-

mente na residência do compositor, este lhe teria dado a grade de arranjo original. A parti-

tura está guardada com o bandolinista até hoje, como uma prova de seu pioneirismo em re-

lação à nova transcrição da obra para um conjunto regional. Contudo, mesmo com a prova, 

o pioneirismo de Joel é contestado por seus parceiros de grupo, que apresentam outras ver-

                                                 
2
 A nova gravação, feita em 1979 após o concerto em homenagem a Jacob do Bandolim, foi então lançada 

em 1980 no disco Tributo a Jacob do Bandolim, gravado por Joel Nascimento, Radamés Gnattali e o grupo 

Camerata Carioca, em uma versão feita especialmente para o conjunto. Tal versão passou então a ser valori-

zada pelos músicos de choro e samba e pelos inúmeros críticos que escreveram depoimentos e louvações ao 

espetáculo, fato que não aconteceu com a primeira versão gravada por Jacob.  



 

Anais do VI ENABET - Encontro da Associação Brasileira de Etnomusicologia 

 

 

Música e Sustentabilidade - João Pessoa - 2013 - ISSN: 2236-0980 

470 

sões para o fato, disputando entre si o valor simbólico que a obra adquiriu.
3
  

Analisando os depoimentos dos demais integrantes do conjunto podemos perceber que a 

iniciativa do bandolinista em relação ao pedido de transcrição do arranjo para o conjunto 

não parece ser, de fato, uma unanimidade. Outra questão em disputa nos depoimentos é em 

relação à modernização proposta pela performance do grupo, que é frequentemente associ-

ada pelos músicos a experiências anteriores, as quais os legitimaram a compartilhar desta 

experiência inovadora. Os dois cavaquinistas do grupo que se desenvolveram suas carreiras 

também como solistas tais como Luciana Rabelo e Henrique Cazes, além de Joel Nasci-

mento, revelaram terem sido fontes de inspiração para novas composições de Gnattali, a 

eles dedicadas, e que ainda permanecem inéditas. 

 Saindo deste contexto urbano e comercial dos músicos profissionais cariocas para o cam-

po de trabalho das gravações de Lomax, especialmente revivido por Rogier Kappiers em 

seu documentário Lomax - The Songhunter, pudemos perceber que os grupos musicais que 

Lomax gravou ao longo de sua trajetória não se tratavam, em geral, de profissionais, já que 

o conteúdo destas performances estava ligado diretamente às atividades cotidianas de seus 

participantes. Muitos destes músicos nunca tiveram contato com as técnicas de gravação, 

desta forma, ao ouvirem pela primeira vez, através de Kappiers, tais registros reagiram 

com uma mistura de surpresa e emoção ao relembrar, não só de capacidades já esquecidas, 

como de pessoas e lugares.  

Em relação aos conceitos defendidos por Lomax podemos observar alguns pontos em co-

mum em ambas as representações. Tanto Lomax, como Gnattali acreditavam estar salvan-

do um determinado estilo de performance ao registrá-los através da gravação ou escrita 

musical. Por outro lado, a gravação, assim como a composição musical baseada num intér-

prete advindo da cultura popular, proporcionavam a estes músicos um acúmulo de capital 

cultural significativo, permitindo seu acesso a novos contextos de performance ganhando 

assim uma notoriedade tanto em relação ao seus pares como da sociedade de modo geral.  

O ato de dedicar obras ou gravar as performances em que eram valorizados seus protago-

nistas, aproximava-se, desta forma, conceitualmente às ideias defendidas por Lomax discu-

tidas no tópico anterior. Neste ponto a única questão destoante entre os exemplos é que no 

caso brasileiro o benefício era concedido exclusivamente aos músicos que tiveram peças 

dedicadas por Gnattali, e dependendo do caso, também utilizado indiretamente por seus 

parceiros. Além disso, do ponto de vista da preservação de tais documentos, apesar da pos-

se das partituras originais conceder aos músicos uma legitimação perante aos seus pares e 

ao público em geral, os acervos dos quais estas foram retiradas, não tiveram suas coleções 

preservadas. 

Considerações finais 

Procuramos mapear nesta comunicação, a partir dos exemplos analisados, os múltiplos in-

teresses que entram em jogo nas ações políticas de patrimonialização de arquivos e cole-

ções musicais. Através do foco metodológico nos processos de formação dos arquivos, re-

conhecemos que os seus contextos de criação apresentam uma influência decisiva na con-

                                                 
3
 A peça é apontada na historiografia sobre o choro como uma revolução na interpretação e arranjo do choro, 

e descrita por seus músicos mais representativos como uma legítima modernização do gênero que teria como 

marco histórico a gravação e os concertos realizados pelo conjunto. 
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formação dos documentos, produzindo, por sua vez, novos conteúdos éticos e políticos. 

Procuramos ainda demonstrar que é através da problematização referente as mudanças nos 

discursos entre elementos historicamente situados, e as disputas entre os ―herdeiros‖ dos 

documentos no presente, que se tona possível perspectivarmos os processos de circulação 

de obras e gravações, bem como dimensionarmos o volume e a importância destes proces-

sos na democratização do conteúdo desses acervos. 
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