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RESUMO

O projeto "Edições de obras raras do Acervo Maestro Chico Aniceto: objetos de representações sociais", visa a restauração, revisão e edição de manuscritos autógrafos e cópias

de reconhecidos compositores mineiros dos séculos XVIII e XIX. A partir da análise harmônica (SOLANO, 1779 e 1790) identificamos procedimentos relativos à estruturação do

discurso musical divergentes às regras preconizadas na Europa, tais como a ocorrência de estruturas de “tensão sobre repouso” em procedimentos cadencias ou conclusivos.

Fundamentando-se no procedimento metodológico de análise documental, as obras disponíveis no acervo foram submetidas à digitalização, revisão e compilação de partes

instrumentais sendo em seguida editadas em grade orquestral através do software Finale. Na fase atual do projeto fora editado o documento de música "SSA-01/579: Ofícios de

sexta-feira da paixão” de J.J.E. Lobo de Mesquita, e revisados os documentos já editados "RAR -01/688: Féria Quarta Cineris” de Manoel Camelo, "RAR -01/690: Pueri

Hebraeorum” e "RAR -01/690: Deus Deus Meus” de autor anônimo.  Durante o processo de edição e revisão demonstrou-se necessário o levantamento dos postulados da

harmônia setecentista, sobretudo nos tratado de Francisco Ignacio Solano (1720-1800), tendo em vista a identificação de elementos divergentes às normas do continente

europeu, nas obras supracitadas.

Observamos tais desvios na linguística musical do barroco em Minas como representações de um universo colonial marcado em um conflituoso diálogo de grupos portadores de

modelos diferentes, através de objetificações lingüísticas à racionalização de uma sociedade em instável equilíbrio . Não obstante adotamos o conceito de cultura como teia de

significados interpretáveis, observados através de indícios permeados em redes discursivas.
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