
                    
 

 
 

 

MUSEU DA OBRA SALESIANA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO DE MÚSICA JOSÉ GERALDO DE SOUZA 

GUIA DO ACERVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO, OUTUBRO DE 2016 



                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A música pode ser o exemplo único do que poderia ter sido - se não tivesse havido a invenção da 

linguagem, a formação das palavras, a análise das ideias - a comunicação das almas” 

                                                                                                                                           Marcel Proust  



SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO.............................................................................................................................02 

INTRODUÇÃO..................................................................................................................................04 

FORMAÇÃO, HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS DA SEÇÃO DE MÚSICA JOSÉ 

GERALDO DE SOUZA....................................................................................................................05 

A SEÇÃO DE MÚSICA JOSÉ GERALDO DE SOUZA EM NÚMEROS..................................10 

CONSULTA........................................................................................................................................11 

POLÍTICA DE REPRODUÇÃO......................................................................................................11 

ACESSIBILIDADE............................................................................................................................11 

COMO CHEGAR..............................................................................................................................13 

 

  



                    
 

2 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Pesquisas em arquivos fotográficos do Museu indicam que existia um acervo exposto em 

móveis fabricados nas oficinas do Liceu Coração de Jesus, na época, denominado Liceu de Artes e 

Ofícios, já nos primeiros anos do século XX. Segundo o padre Mario Quilici (SDB), um dos 

responsáveis pela criação do atual Museu da Obra Salesiana no Brasil, o acervo foi adquirido pelos 

primeiros diretores do colégio. 

No final do século XIX, o já consagrado, tanto arquitetônica quanto intelectualmente, Liceu 

Coração de Jesus, passou a atender filhos de donos de terras em Mato Grosso, Goiás, nas bacias do 

Paraná e Paranapanema e estes doavam ao museu minerais, conchas e animais. Com isso o espaço 

expográfico passou a ser conhecido como Museu e Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas e 

recebia alunos do colégio, familiares e alguns poucos visitantes de fora. Por um período que vai da 

década de 1970 a 1989, o museu foi transferido para o Instituto Salesiano São Francisco, na Mooca, 

também na capital, a pedido do padre José Geraldo de Souza (SDB), notável professor de Ciências 

Físicas e Biológicas que utilizava o acervo em suas aulas. 

Em 1989, o museu retornou ao Liceu Coração de Jesus, e esteve sob a responsabilidade do 

padre José Geraldo até 2005, quando este faleceu e o museu foi fechado. Durante uma das reformas 

do colégio, no início dos anos 2000, o padre Nivaldo Pessinatti, reconhecendo a importância da 

história dessa instituição, juntou objetos que poderiam contar sobre os mais de 100 anos de colégio e 

os guardou. Na mesma época, padre Mario Quilici (SDB) que havia sido aluno e depois diretor do 

colégio começava a se preocupar com os objetos litúrgicos do santuário, com históricos do Liceu, 

bem como fotografias e documentos. Sua inquietação o levou a sugerir ao inspetor de São Paulo, na 

época o padre Marco Biaggi (SDB), juntamente com o ecônomo inspetorial, que viria a se tornar o 

primeiro diretor do museu, padre José Adão Rodrigues da Silva (SDB), que se pensasse em montar 

um centro de memória. 

Em 2008, o museu do colégio se transformou em Centro de Memória abrigando, além do 

acervo de Ciências Naturais, objetos que recuperam a história dos salesianos em São Paulo. Esse 

Centro de Memória recebeu o nome provisório de Museu de História dos Salesianos no Brasil e 

levou cerca de seis anos para ter todo seu acervo, que é composto por mais de 50mil objetos, 

musealizado, ou seja, o acervo começou a ser reorganizado, reavaliado, os objetos ganharam número 

de tombo e foram pré-catalogados. Nesse período de musealização ficou fechado ao público externo 

realizando pequenos eventos durante as datas festivas comemoradas pelo IBRAM – Instituto 
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Brasileiro de Museus, Semana dos Museus em maio e Primavera dos Museus em setembro. Depois 

de recolhido o acervo do estado de São Paulo, o museu começa a conversar com outras inspetorias e 

casas do país a fim de ampliar o acervo possibilitando apresentar ao visitante com fidelidade a 

presença salesiana no país. 

Em 18 de agosto de 2014 o museu que já usava seu nome definitivo, Museu da Obra 

Salesiana no Brasil, abriu as portas para o público com a exposição comemorativa do bicentenário do 

patrono dos salesianos, Dom Bosco, intitulada “200 anos do nascimento de Dom Bosco”. Durante 

esse período desde a abertura ao público, o museu já recebeu mais de 5mil visitantes. 

Além de receber os visitantes da exposição comemorativa, o museu monta pequenas 

exposições temporárias, organiza visitas educativas em parceria com o Liceu Coração de Jesus, com 

o principal objetivo de proporcionar aos educandos uma vivência prática do conteúdo visto em sala 

de aula e se organiza para implantar projetos que favoreçam os portadores de necessidades especiais, 

iniciando esse trabalho pelos cursos já ministrados no Liceu. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste Guia é orientar pesquisadores, estudiosos e outros interessados para 

consultar o acervo da Seção de Música José Geraldo de Souza do Museu da Obra Salesiana (SM-

MOSB) no Brasil. O acervo está aberto à consulta tanto para pesquisas quanto visitas técnicas. 

Uma das principais características do acervo é sua diversidade, sendo um repositório valioso 

da memória musical paulistana do final do século XIX até meados da década de 1950. Considerando 

sua importância e a necessidade de dar acesso ao acervo era preciso captar recursos para criar um 

instrumento de pesquisa do acervo e aplicar técnicas de intervenção com o intuito de se obter 

estabilidade química e física, de maneira a prolongar sua vida útil e assegurar sua disponibilidade 

contínua. Em 2015 o MOSB foi premiado no Concurso de Preservação de Acervos Museológicos no 

Estado de São Paulo, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado, no âmbito do Programa de 

Ação Cultural (ProAC). 

Para tal várias ações foram desenvolvidas; primeiramente realizou-se um processo de análise 

do material para se criar uma metodologia que atendesse dois quesitos fundamentais tempo 

disponível para realização do trabalho e disponibilidade financeira. Optou-se, então, por aplicar uma 

higienização seca básica, utilizar fita adesiva neutra em rasgos que colocassem em risco o conteúdo e 

acondicionar em papel neutro, no caso das partituras e rolos de organolas, já os discos foram lavados, 

postos para secar e finalmente limpos com um pano aveludado sintético e acondicionados nas 

mesmas capas (quando tinham capa) e para os que não tinham foram confeccionadas capas de papel 

cartão duplex. 
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FORMAÇÃO, HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS DA SEÇÃO DE MÚSICA JOSÉ 

GERALDO DE SOUZA 

Fernando Binder* 

 

A origem do acervo preservado na Seção de Música José Geraldo de Souza está ligada às 

atividades musicais realizadas no Liceu e no Santuário Sagrado Coração de Jesus. O marco inicial da 

atuação salesiana em São Paulo é 05 de junho de 1885, dia da chegada dos primeiros salesianos em 

São Paulo. Nesse dia chegavam do Rio de Janeiro a São Paulo o pe. Lourenço Giordano e o irmão 

João Bologna. Eles assumiam uma capela e um edifício incompleto construídos pela Conferência 

Vicentina do Sagrado Coração de Jesus. O internato começou a funcionar em fins daquele mês e uma 

parte considerável dos alunos estudava neste regime. Conforme os dados coligidos por Manoel Isaú1 

o ano de 1926 registrou o número recorde de internos, entre os 1998 alunos matriculados nos 

diversos cursos oferecidos pelo Liceu, 807 eram internos. Em 1940 registrou-se o recorde de 

matrículas: ao total eram 2757 alunos, destes 474 eram internos. A permanência de tantos jovens 

vindos de regiões distantes e residindo na escola por longos períodos tornou necessária a criação de 

uma infraestrutura de suporte às várias manifestações artísticas, incluindo-se as musicais. Ainda 

segundo dados coligidos por Isaú, em 1926 haviam 362 alunos matriculados nos vários cursos de 

música oferecidos aos alunos do Liceu2. Com todos estes alunos, o Liceu chegou a ter duas 

orquestras, duas bandas de música e a Schola Cantorum, coral de alunos que participavam dos 

serviços religiosos do Santuário do Sagrado Coração de Jesus.  

No acervo de partituras acumulado em virtude destas atividades internas do Liceu e do 

Santuário Sagrado Coração de Jesus, também observamos a presença de acervos externos. Destes 

alguns vieram de outras casas outros parecem ter sido doados por músicos e pessoas ligadas às obras 

salesianas em São Paulo. Entre o primeiro caso podemos citar partituras vindas do Seminário Pio XI 

da Lapa, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Bom Retiro, do Colégio São José de Campinas 

e Colégio e Seminário São Manoel em Lavrinhas, em Minas Gerais. Entre os segundos identificamos 

papéis de música que pertenceram a Tobia Perfetti e Alberto Salles. 

* 

                                                        
1Movimento das matrículas dos diversos cursos oferecidos no Liceu entre 1915 a 1970. ISAÚ, Manoel. Liceu 

Coração de Jesus, 100 anos de atividades. São Paulo: Ed. Salesiana dom Bosco, 1985. p. 395. 
2Idem, ibidem, p. 273. 
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A conservação do acervo de música deve muito ao padre Mario Quilici. Já a primeira 

tentativa de catalogação do acervo foi realizada entre 1998 e 1999 pelos funcionários da biblioteca 

do Liceu a pedido do padre Nivaldo Pessinatti, à época ecônomo da Inspetoria Salesiana de São 

Paulo. Uma ficha descritiva foi criada e algumas centenas de obras foram numeradas. No entanto não 

se encontrou catálogo ou inventário resultante desta primeira ação. 

A segunda ação para organizar e catalogar o acervo começou em fins de 2005 e foi dirigida 

por uma equipe formada por professores e alunos do Instituto de Artes da UNESP. O trabalho era 

coordenado pelo prof. Paulo Castagna, pelo maestro Vitor Gabriel de Araújo e por três alunos: 

Victor de Moura Lacerda, Rodrigo Lopes e Delphim Porto Resende. Naquela época o acervo era 

conhecido como Arquivo Musical da Inspetoria Salesiana de São Paulo.  

A equipe da UNESP encontrou o material acondicionado em cerca de 20 caixas grandes de 

papelão e em dois grandes armários de aço (fotos 1 a 4). A ação desenvolvida foi a de acondicionar 

os papéis de música em gaveteiros de aço em pastas suspensas e ordená-los pelo sobrenome do autor 

das obras. O trabalho era voluntário e foi realizado durante o ano de 2006. 

Em julho de 2007 eu, Fernando Binder, comecei a trabalhar voluntariamente na organização 

do material. O objetivo central era terminar a organização fisicamente do acervo em pastas 

suspensas. O ordenamento por autor foi mantido, mas o acervo foi separado em seções que 

refletissem os gêneros musicais que eu encontrava no acervo: música para orquestra, música sacra, 

música para canto, música para banda etc. Em 2009, o Arquivo Musical da Inspetoria e o acervo 

pessoal do padre José Geraldo de Souza foram incorporados ao Museu de História dos Salesianos no 

Brasil (MHSB), nome provisório dado ao MOSB em sua criação em 2008. A partir daquele 

momento as duas coleções passaram a integrar a Seção de Música do Museu (SM-MHSB) e o 

Arquivo Musical da Inspetoria foi rebatizado como Coleção Inspetorial. Trabalhei na organização e 

acondicionamento desta seção até o ano de 2010. 

* 

 O acervo da SM-MOSB possui cerca de 10 mil itens e a maior parte deles é constituída por 

música impressa. Além de papéis de música o Museu também guarda discos de vinil e rolos 

perfurados para pianola e organola. Temporalmente a maior parte situa-se entre 1870 e 1960, mas 

algumas obras extrapolam estas datas. O item mais antigo do acervo é uma cópia manuscrita do 

Stabat Mater de Pergolesi e as características do documento - papel, tinta e notação - sugerem que 

tenha sido produzido entre o final do século XVIII e início do XIX. Ainda em relação à musica sacra, 

o acervo possui exemplos de obras escritas em estilo operístico italiano, em voga nos meados do 
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século XIX, passando pela música do Movimento Ceciliano de fins do século XIX até chegar ao 

cantos pastorais pós-Concílio Vaticano II e aos discos das Missas Ié-ié-ié, da década de 1970. Em 

relação à música sacra brasileira merece menção o manuscrito do Te Deum em Sol para coro e 

orquestra, de Francisco Manuel da Silva e a Missa do Sagrado Coração de Jesus para grande 

orquestra e vozes de João Gomes de Araújo, obra de 1894, composta e dedicada ao Liceu Sagrado 

Coração de Jesus. 

 Outra obra importante é a abertura da Pastoral de Santana Gomes. Pastoral é uma peça de 

teatro de Coelho Netto, um auto de natal estreado em Campinas no Natal de 1903. Para a peça, 

Coelho Netto encomendou música a alguns dos mais importantes compositores de seu tempo: 

Santana Gomes, irmão de Carlos Gomes e músico muito respeitado em Campinas, Francisco Braga, 

Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno. A única cópia completa conhecida da abertura é a da 

Seção de Música José Geraldo de Souza. O Museu Carlos Gomes, do Centro de Ciências Letras e 

Artes de Campinas, onde está preservada parte do acervo de Santana Gomes possui apenas uma 

página da parte de primeiro violino. 

 Outro conjunto de partituras bastante precioso é o de música para piano. O acervo da SM-

MOSB vai muito além das obras clássicas como J. S. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin e Liszt, pelo 

contrário, caracteriza-se pela diversidade de estilos e épocas. Do século XIX encontramos partituras 

de danças de salão que animaram os bailes no Segundo Império - como polcas, valsas, schottischs e 

mazurcas - e fantasias sobre árias de óperas famosas criadas por pianistas como Louis Moreau 

Gottschalk e Sigismond Thalberg para que os pianistas exibissem sua virtuosidade. Também não 

faltam exemplos de música brasileira do século XX, de gêneros nacionais como tangos, sambas e 

maxixe ou estrangeiros, como o foxtrot. Muitas destas obras foram impressas no Brasil, em casas 

como a Pierre Laforge, Bushmann & Guimarães, Filippone e Tornaghi, Arthur Napoleão, Casa 

Vieira Machado etc. Além do Rio de Janeiro, outras cidades brasileiras estão representadas, como 

Recife, de onde vieram vários exemplares de música impressa por Antônio José d'Azevedo, como as 

obras do compositor baiano Olegário Pinto de Sales, falecido em 1871, e cujas polcas Para-Raios e 

Palais Royal, existentes na SM-MOSB, ainda não foram identificadas em outras bibliotecas 

brasileiras. Evidentemente não poderia faltar música de compositores paulistas como João Gomes de 

Araújo, Erothides de Campos, Marcelo Tupinambá, Savino de Benedictus, Carlos Pagliucci, 

Constantino de Crescenzo, Antonio Leal entre outros. Entre estes músicos também podemos incluir o 

nome de Gabriel Giraudon. Este francês nascido em 1834, estabeleceu-se em São Paulo em 1860 
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onde morou até o seu falecimento em 1906. Entre seus alunos estão nada menos que Alexandre 

Levy, Henrique Oswald, Antonieta Rudge e Magdalena Tagliaferro. 

 Contudo a coleção mais volumosa da SM-MOSB é a de orquestra. Não se trata de orquestras 

de música clássica. O termo orquestra era usado desde os meados do século XIX até a década de 

1930 para designar conjuntos que se apresentavam em salões de baile, nos cafés concerto, e 

posteriormente nas salas de cinema. Frequentemente estes conjuntos tinham um instrumento por 

parte, mas a instrumentação não era fixa. Se faltasse um violino, a parte a ser executada por este 

poderia ser realizada por uma flauta ou clarinete; a formação do grupo dependia dos músicos que 

estavam disponíveis. O repertório era de caráter popular. A música clássica era parte importante do 

repertório destes conjuntos, sendo executada na forma de arranjos, pot-pourris e fantasias. 

 

*Fernando Binder é doutorando do programa de pós-graduação na Escola de Comunicação e Artes da USP, 

mestre em Musicologia e bacharel em Composição e Regência pelo Instituto de Artes da UNESP. 

 

  

  

Situação do acervo em dezembro de 2005. Fotos de Paulo Castagna. 
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Situação do acervo em novembro de 2007. Fotos de Fernando Binder. 

 

 

 

  

      

Situação do acervo em novembro de 2016. Fotos de Flaviana Souza. 
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A SEÇÃO DE MÚSICA JOSÉ GERALDO DE SOUZA EM NÚMEROS 

 

A Seção de Música possui quase 10.000 obras, sendo que 7.500 foram catalogadas durante o 

projeto ProAC e subdivididas em 12 divisões como mostra a tabela abaixo.  

 

Divisões Objetos Obras 

Orquestra 30,5% 24,3% 

Câmara 2,8% 2,1% 

Banda 3,9% 3,4% 

Piano 19,9% 29,5% 

Encadernados Mistos 0,3% 3,1% 

Canto 6,0% 5,0% 

Dramática 2,7% 2,3% 

Hinos 1,6% 2,1% 

Rolos de Organola 1,0% 0,8% 

Discos de Vinil 16,7% 12,5% 

Canto Orfeônico 0,3% 0,2% 

Sacra 14,3% 14,8% 
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CONSULTA 

 

O acesso ao acervo para pesquisadores e estudantes é gratuito mediante agendamento prévio 

de acordo com a disponibilidade do Museu, que funciona de segunda à sexta-feira das 9h às 16h. O 

agendamento pode ser feito pelo telefone (11) 3337-2916, pelo site do Museu 

(www.museusalesiano.com.br) ou pelo email museu@salesianos.com.br. 

O MOSB não empresta itens do acervo da Seção de Música. A consulta é feita apenas na sala 

de consulta. 

É proibida a entrada com mochilas, sacolas, alimentos ou bebidas, canetas, marca textos, e 

demais acessórios que possam trazer risco ao acervo na sala de consulta. Notebooks e similares, 

celulares, câmeras fotográficas ou outros objetos eletrônicos só poderão entrar com autorização 

O catálogo do acervo ficará disponível no local e no site do Museu.  As obras escolhidas 

pelos consulentes (no máximo cinco por vez) serão disponibilizadas pelo funcionário do MOSB. O 

consulente pode manusear um objeto por vez e utilizar luvas e máscara para fazê-lo.  

 

POLÍTICA DE REPRODUÇÃO 

 

É proibida a reprodução de qualquer documento com máquinas digitais, celulares e outros 

aparelhos eletrônicos sem a autorização por escrito. 

Para requisitar cópias de um ou mais documentos é necessário preencher um formulário de 

requisição (os custos das cópias serão discutidos diretamente com o museu). Os arquivos 

digitalizados serão entregues em mídia digital fornecidas pelo próprio consulente. 

Itens que não estão em domínio público só serão reproduzidos para trabalhos com fins 

acadêmicos, neste caso o consulente deverá assinar um termo de responsabilidade. As obras entram 

em domínio público após setenta anos contados de 1o. de janeiro do ano subsequente à morte do 

autor, conforme estabelece o artigo 41 da lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. 

 

ACESSIBILIDADE 

 

Idosos, pessoas com deficiência e gestantes têm acesso preferencial e poderão solicitar o uso 

do elevador. (Lei federal n.º10.048, de 08 de novembro de 2.000) 

 

http://www.museusalesiano.com.br)/
mailto:museu@salesianos.com.br
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COMO CHEGAR 

 

O MOSB situa-se na Alameda Dino Bueno, 285/353, Campos Elíseos São Paulo-SP, a 10 

min da estação de trem e metrô Luz, a 5min da estação de trem Júlio Prestes, a 2min do terminal de 

ônibus Princesa Isabel, a duas quadras do corredor de ônibus da Av. Rio Branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alameda Dino Bueno 285/353, Campos Elíseos, 

São Paulo - SP | Brasil 

CEP:01217-000 

 

+55 11 3337-2916 

museu@salesianos.com.br 

www.museusalesiano.com.br 

 

 

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 16h 

 

  

http://www.museusalesiano.com.br/
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