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INTRODUÇÃO:

Este trabalho é uma continuidade da pesquisa de Iniciação Científica realizada entre setembro de

2020 e agosto de 2021, cujo título é “A atividade musical promovida e incentivada pelas irmandades

religiosas e seu papel educacional na Minas setecentista”1 com orientação da Profª Dra. Lucilene

Reginaldo.

As irmandades religiosas foram elemento central na organização da vida religiosa e social na

Capitania de Minas Gerais e vemos o florescer desta iniciativa ao longo de todo o XVIII. Em meio ao

sistema escravista, essas instituições refletem conceitos, valores e costumes, sendo profundamente

representativa dos contextos nas quais estão inseridas.2 Embora surjam como organizações relativamente

autônomas em torno da devoção,3 são vigiadas e orientadas pelas determinações da Igreja que, por meio

do sistema do padroado régio, representam também os desejos da Coroa. Desta forma, os assuntos

eclesiásticos são também tocados pelas determinações econômicas, políticas e sociais, que são

transmitidas às irmandades e reproduzidas através delas. Nesse sentido, compreende-se a relevância das

instituições para a transmissão cultural, principalmente num contexto artístico efervescente, como o da

Minas setecentista. A elevada produção musical, constante nas festividades profanas, e, principalmente,

nos ritos litúrgicos, foi a forma de arte e ofício mais detidamente analisada, desde o primeiro período de

pesquisa. Não apenas pela marcante presença dessa dimensão cultural,4 mas, principalmente, pelos

4 A música, ao lado de outras formas de arte, foram relevantes ferramentas para a exteriorização religiosa, enquanto
contribuíam para a reiteração do poder e condição social. CUNHA, Ulisses Marcos da. Representações
iconográfico-musicais na imaginária religiosa de Ouro Preto, Mariana e distritos ao longo do século XVIII e princípio

3 Principalmente em decorrência da proibição de instalação das ordens regulares.

2 BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder. Irmandades e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Editora
Ática, 1986, p. 12.

1 A investigação inicial teve como enfoque os aspectos das irmandades, seu papel para a organização da vida temporal e
secular em Minas e, principalmente, seu lugar como promotora da atividade musical e da instrução. Interessava, na pesquisa
mencionada, captar os propósitos tácitos e explícitos das irmandades religiosas em Minas Gerais, especialmente no que tange
o incentivo à instrução pelos irmãos terceiros, com destaque para aqueles envolvidos com a arte da música. PEIXOTO,
Noemi Alves. A atividade musical promovida e incentivada pelas irmandades religiosas e seu papel educacional na
Minas Setecentista. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq. Setembro de 2020 a agosto de 2021.
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sujeitos com ela envolvidos. Na Capitania, a arte da música foi exercida predominantemente pelos

homens de côr, que por meio do acúmulo de símbolos, cargos e ofícios, distinguiram-se socialmente,

sendo reconhecidos como pardos.5 É de interesse compreender a influência das agremiações sobre a

escolha do ofício por esses sujeitos. Portanto, a análise teve como pressuposto um aspecto percebido,

mas ainda não profundamente estudado: numa sociedade cujo acesso às letras era estrito e elemento

relevante para a distinção social, como a atividade musical era percebida? Podemos pensar a música

como forma de instrução socialmente reconhecida? Seria o conhecimento da produção e execução

musical um saber em paridade com a leitura e escrita?

METODOLOGIA:

A metodologia está organizada em dois eixos principais: a pesquisa bibliográfica e a análise

documental. A primeira etapa inclui a leitura, fichamento e revisão da historiografia que discute as

irmandades, a instrução na Capitania e a atividade musical, pensando os elementos que viabilizaram a

predominância dos homens de côr sobre o ofício. A análise documental vale-se das fontes levantadas e

inventariadas na pesquisa anteriormente mencionada e os compromissos das irmandades foram definidos

como ponto de partida, pois expressam elementos como devoção, organização hierárquica, requisitos

para ingresso, festividades, entre outros aspectos que interessam às questões propostas. Além disso, a

variedade geográfica das fontes elencadas permitem uma análise comparativa entre as associações

reconhecidas e o contexto marianense. Foram priorizadas aquelas fontes produzidas entre 1745 e a

primeira década do século XIX, possibilitando uma compreensão do recorte estudado, bem como das

modificações das estratégias e ações expressas nesses documentos. A partir dos compromissos,

objetiva-se identificar as menções às atividades musicais, as evidências da percepção da música como

forma de educação socialmente reconhecida e destacar as irmandades religiosas organizadas por pretos,

livres ou forros, pardos ou mulatos; e dentre essas, aquelas envolvidas com a arte da música. A terceira

fase da pesquisa, consiste em analisar, a partir da metodologia de história cruzada, as experiências de

sujeitos para os quais a música tenha representado uma estratégia de ascensão social6 e o sentido do

ofício no interior das irmandades. Relacionando as fontes complementares como livros de despesas,

testamentos, inventários, ações, entre outros, será possível identificar os membros das associações e,

entre eles, aqueles que se envolveram com atividades musicais. Pretende-se, desta forma, preencher as

lacunas que nos permitam identificar o perfil desses músicos, como raça, origem, ofícios, espólios e

6 Nesse aspecto, os trabalhos já realizados que dedicam-se à reconstituição dessas trajetórias serão de importante contribuição
para a identificação desses sujeitos. Destaco o trabalho de Leoni (2007) e Precioso (2006).

5 LEONI, Aldo Luiz. Os que vivem da arte da música: Vila Rica, século XVIII. Dissertação (mestrado) - Universidade
Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas. 2007. pp. 12-14.

do XIX. Monografia - Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Filosofia, Arte e Cultura. Ouro Preto. p. 140 . 2013;
VIANA, Fábio Henrique. A paisagem sonora de Vila Rica e a música barroca das Minas Gerais (1711-1822). Tese
(doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Belo Horizonte. p. 203.
2011.
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participação em outras instituições, a fim de traçar um perfil que nos permita compreender as trânsitos e

possibilidades viabilizadas pelo ofício musical e o local das irmandades para a aquisição desses saberes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A revisão bibliográfica foi selecionada a partir de inquietações acerca da potencialidade do tema

em perspectiva diaspórica e as possíveis influências desse arcabouço para a escolha do ofício. A leitura e

fichamento de produções que olhavam para as irmandades, considerando tais intercâmbios culturais

entre África, Metrópole e Colônia e as influências desses elementos em interação no contexto mineiro

reforçaram, em parte, os aspectos já observados, enquanto abriram uma gama de métodos e estratégias

para o uso das fontes, apresentando novos referenciais e indicando os sentidos das irmandades para os

negros na Capitania.7 Essas leituras permitiram ainda o retorno à um aspecto essencial do estudo, que é

pensar esses indivíduos não apenas a partir de sua chegada, forçada, à Capitania, mas principalmente

como africanos e descendentes, cujos referenciais culturais, costumes e saberes não foram eliminados

com a escravização, mas alterados, ressignificados e mantidos mediante as possibilidades do contexto.

As obras consultadas permitiram a compreensão da relevância das associações para homens e

mulheres negros, principalmente a partir de uma perspectiva de longa duração da resistência por meio

das irmandades. Além disso, chama a atenção a escolha por determinadas devoções e suas

ressignificações no além-mar.8 Foi possível, portanto, reconstituir os sentidos das agremiações

considerando não apenas as hierarquias locais (tributárias, em grande parte, pelos costume da “pureza de

sangue”), mas os reflexos de disputas, identidades e conexões africanas, ressaltando as estratégias de

organização no interior das irmandades também como meio de manutenção cultural e identitária pelos

irmãos. Além disso, compreendemos como as irmandades foram articuladas, ainda na Metrópole como

meios de luta pela aquisição da liberdade9 e os reflexos dessas estratégias na Colônia. Desta forma,

ressalta-se a importância de considerar como os saberes e costumes africanos foram incorporados nas

irmandades e os reflexos dos saberes locais para a constituição dos elementos prestigiados entre os

irmãos. Ou seja, cabe refletir sobre a música não apenas como uma forma de arte necessária no cotidiano

e no meio cultural mineiro, mas o significado da musicalidade, do domínio dos instrumentos musicais e

de outros conhecimentos mobilizados no ofício a partir dos referenciais africanos. Que importância tinha

9 Lucilene Reginaldo, ressalta o privilégio que algumas irmandades receberam e reivindicaram em Portugal, por meio das
quais organizavam-se para pedir o resgate de irmãos que seriam enviados para regiões remotas como escravos. Ibidem, pp.
147-54.

8 Principalmente Nossa Senhora do Rosário, a mais popular nas Minas. BOSCHI, Op. Cit., p. 187.
Segundo Lucilene Reginaldo (2005), a escolha das devoções negras ia muito além da identificação física com o santo,
pautando-se na ressignificação da devoção e os diálogos entre crenças locais e a fé católica. REGINALDO, Op. Cit., p. 39.

7 SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão. A Irmandade de N.S. do Rosário dos Pretos do Distrito Diamantino no
Século XVIII. São Paulo, Editora Nacional, 1978; REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades de
africanos e crioulos na Bahia Setecentista. 2005. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas. Campinas. 244 p. 2005; PINHEIRO, Fernanda D. Confrades do Rosário Sociabilidade e
Identidade Étnica em Mariana - Minas Gerais (1745-1820). 2006. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal
Fluminense. Departamento de História. Niterói. p. 206. 2006.
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a música nos ritos religiosos e festividades entre esses irmãos? Seria, o aprendizado musical, forma de

alcançar posições destacadas também nas experiências anteriores à escravização?10

Por outro lado, a transcrição e análise documental dos compromissos de irmandades mineiras

permite reconhecer as especificidades locais e transformações no discurso oficial dos irmãos. Seja nos

critérios de admissão, seja na composição da Mesa, ou ainda nos pré-requisitos para ocupação de

funções de destaque, essa documentação permite acessar as finalidades e objetivos das associações, para

além da devoção ao santo. O Compromisso da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do

Arraial do Rio Manso11 evidencia o papel educacional das associações ao transmitirem os valores e

moral religiosos, controlando e limitando comportamentos considerados indesejados.12 No 14º capítulo,

recomenda-se que “não hajam pleitos, inimizades, descordias, odios” entre os irmãos, e que, na

ocorrência de inimizades entre os agremiados o Procurador e o Juíz tentarão remediar as discordâncias,

sendo então acionado o Capelão; se ainda assim “nam puder conseguir apaz eamor entre elles” aciona-se

a Mesa, sendo, em última instância punidos com a retirada de seus nomes dos livros “pelo Escrivão

riscados (...) em castigo de sua desobediencia”.13 Ao mesmo tempo, as associações incentivam o

aprendizado das letras, uma vez que reservam a ocupação de cargos elevados àqueles que dominam a

escrita e a leitura, sendo comum a definição de que esses fossem irmãos brancos. É o caso do Rosário do

Rio Manso e também da Irmandade do Rosário dos Pretos da Freguesia da Senhora do Bom Sucesso do

Caeté, Sabará, ao regulamentar que o Escrivão, o Tesoureiro e um dos Procuradores (sendo dois no total)

“hão de ser sempre homes brancos, e intelligentes Zellozos do serviço de Nossa Senhora.”14 Já a

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Piracicaba15 admite como irmãos, “Pretos Libertos, e

Escravos, Brancos, ou Pardos de ambos os Sexos, que na mesma quizerem alistar-se” demonstra relativa

15 Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, do Arraiail e Freguesia de São Miguel de Piracicaba, Termo da
Vila Nova da Rainha, Comarca do Sabará, Bispado de Mariana, Minas Gerais, 1801. Arquivo Histórico Ultramarino -
Conselho Ultramarino - Compromissos do Brasil, Cod. 01282.

14 Compromisso da Irmandade da Virgem Senhora do Rozario dos Pretos do Arrayal do Morro Vermelho da Freguezia da
Senhora do Bom Sucesso do Caeté Comarca do Sabará. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Disponível em:
<https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/5389>. Acesso em: julho de 2022.

13 Scarano menciona essa fonte, ressaltando outras preocupações dos irmãos como o cumprimento das ortodoxias religiosas e
a restrição à participação daqueles envolvidos com a feitiçaria ou penitenciados pelo Tribunal do Santo Ofício. SCARANO,
Op. Cit., p. 80.

12 “Seu poder agregador lhes facilitaria as funções pedagógicas, por meio das quais se reforçavam os princípios de obediência
e fidelidade à Igreja e à Coroa, e às normas de comportamento desejáveis conforme com os valores da época.” FONSECA,
Thais Nívia de Lima e. Instituições Educativas na Capitania de Minas Gerais: práticas e lugares sociais. In: Ana Pereira Lage
(Org.). Instituições educativas: cultura, escrita e administração na América Portuguesa. Ponta Grossa: Estúdio Texto,
2021, p. 22.

11 Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario dos Pretos novamente erecta a Capella do Senhor Bom Jezus de
Matozinhos do Arrayal do Rio Manso, Comarca do Serro Frio, Freguezia da Villa do Principe do Bispado de Mariana, 1794.
Arquivo Histórico Ultramarino - Conselho Ultramarino - Compromissos do Brasil, Cod. 1818.

10 É preciso considerar a variedade de origens, tradições e elementos que compõem o repertório dos escravizados
forçadamente conduzidos à Minas Gerais, tanto entre africanos que compartilhavam elementos culturais e tinham
correspondência linguística, quanto o reconhecimento local dessas distinções pelos colonos. RODRIGUES, Aldair. Quem
eram as negras e os negros minas da capitania de Minas Gerais no século XVIII. In: RODRIGUES, Aldair; LIMA, Ivana
Stolze; FARIAS, Juliana Barreto (Orgs.). A diáspora Mina: africanos entre o golfo do Benim e o Brasil. 1ª Ed. Rio de
Janeiro: Nau, 2020. pp. 323-355.
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flexibilidade na ocupação desses cargos, declarando que “(...) para os Cargos de Escrivão, e Thezoureiro

Se necessita de Pessoas brancas, ou Pardos, que Saibão Ler, e escrever para bem dezempenharem as

Suas obrigaçoens”. Percebe-se o reconhecimento das “qualidades” não apenas dos irmãos brancos, mas

também dos pardos. É notável, portanto, que as irmandades promovem e reconhecem a instrução, ao

mesmo tempo em que figuram entre as principais contratantes da música, conciliando fatores atrativos

para o grupo em questão.

CONCLUSÕES:

As escolhas e trajetórias dos músicos mineiros certamente estiveram informadas por uma

variedade de fatores e influências, como os elementos de distinção social, as hierarquizações raciais e de

condição, os elementos culturais e ancestrais, as rupturas e continuidades da vida com a migração

forçada, o desejo de manutenção da liberdade, mas também de melhoria das condições de vida e de

sociabilidade. O estudo desenvolvido analisa como a opção pelo ofício musical esteve relacionada não

apenas às questões econômicas, mas uma percepção social elevada em torno dessa arte como forma de

saber específico. A partir dessas considerações, podemos relacionar essa percepção com o sentido da

música num contexto mais amplo, em diálogo, principalmente, com o continente africano.
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