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O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas dedica-se à pesquisa e difusão de seu acervo por meio 
de cursos, publicações e projetos culturais. Com esse objetivo criamos, em 2015, uma série de 
Encontros Temáticos que visa a divulgar aos mais diversos públicos a riqueza, importância e 
singularidade existentes em nossas coleções por meio de formações.

A proposta dos encontros consiste em, sempre a partir de um objeto ou tema, oferecer aos 
participantes subsídios para que possam aprofundar seus conhecimentos e estabelecer novos 
olhares e relações com o acervo. Para cada encontro desenvolvemos um pequeno texto 
complementar ao que foi explorado no curso, no sentido de oferecer ao participante um material 
que sintetize e recorde, de maneira didática, o conteúdo abordado. 

Em 2017, o projeto Encontros Temáticos deu um passo adiante: a publicação desses textos em 
forma de uma pequena série de livros. É com grande prazer que apresentamos o livro A Música 
nos aldeamentos jesuíticos. Com este material, esperamos que o leitor possa conhecer um 
pouco mais sobre a história da igreja de Nossa Senhora do Rosário e valorizar o patrimônio 
cultural enquanto uma rica fonte para a construção do conhecimento. 
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Introdução

Introdução

Santo Agostinho, entre os séculos IV e V d.C., afirmava que “quem bem canta 
uma vez, reza duas”.1  Mais de 1400 anos depois, já em outro contexto, e 
completamente desvinculado da religião, o filósofo Friedrich Nietzsche 
acreditava que “sem música, a vida é simplesmente um erro, um cansaço, um exílio”. 
2 A música nos aproxima enquanto seres humanos. Quando bem executada, é 
capaz de despertar fortes emoções, levando nosso corpo a querer acompanhar o 
ritmo, ou mesmo fazendo nossos olhos derramarem algumas lágrimas. Dentro 
de um contexto religioso, é utilizada como uma forma de transcender o mundo 
terreno, aproximando os fiéis do divino. Dessa maneira, com maior ou menor 
protagonismo, a música será uma forma de arte utilizada pelas mais diversas 
religiões, em todo o mundo. Será, também, instrumentalizada para aproximar 
indivíduos de diferentes culturas, línguas e crenças. É, afinal, o que fazem os 
jesuítas no Brasil colonial.

Estudar ou revisitar a música antiga, no entanto, não é tarefa fácil. Afinal, 
muitas sociedades eram ágrafas, e não possuíam um sistema de registro 
musical. Mesmo nos casos em que há escritas musicais preservadas, quer na 
antiga Mesopotâmia, quer na Europa do século XVIII, compreender os sons do 
passado ainda é um árduo trabalho. Quantos instrumentos e músicos tocariam 
aquela composição? Como, exatamente, seria o timbre desses instrumentos? 
Se cantada, como os intérpretes cantariam a melodia? Quais técnicas vocais 
utilizariam? Ao olhar as partituras antigas, os historiadores da música se 
deparam com essas questões, algumas delas sem resposta exata. Há, ainda, 
casos em que as partituras foram totalmente destruídas, não alcançando a 
contemporaneidade. Trataremos especificamente de casos como esses ao 
longo deste material.

Nas páginas seguintes, partindo de um recorte mais amplo, isto é, a música na 
era barroca, chegaremos aos aldeamentos jesuíticos e, em particular, no antigo 
aldeamento de Mboy, passando pelas tradições da cidade e pelo antigo órgão 
da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em exposição no Museu de Arte Sacra 
dos Jesuítas, um dos mais antigos de todo o Brasil. Ao longo deste material, 
convidamos o leitor a ouvir os ecos das diferentes vozes que compõem essa 
grande ópera.

1 Do latim: qui bene cantat bis orat.
2 Carta a Heinrich Köselitz a 21 de março de 1888 apud BARROS, Fernando. O Pensamento 
musical de Nietzsche. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, 2005, p. 249.
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A música no 
período barroco 
(1600-1750)

A música no período barroco (1600-1750)

Antes de falarmos sobre a música nos aldeamentos jesuíticos, é necessário 
fazermos um rápido e simples questionamento: de que música estamos falando? 
O que era música naquela época? Para tentarmos responder a essas questões, 
abordaremos resumidamente a música produzida na Europa ocidental e, em 
seguida, como essas composições refletem na produção musical luso-brasileira. 
Tratamos, aqui, de uma época em que a arte barroca estava em voga, não só nas 
artes plásticas e na arquitetura, mas também na música.

Convencionou-se chamar de música barroca a produção musical desenvolvida 
na Europa, sobretudo ocidental, entre o final do século XVI e meados do século 
XVIII, após o Renascimento e preceder o período Clássico. Vale lembrar, no 
entanto, a volatilidade dos estilos ou escolas artísticas: não podemos separá-las 
canonicamente. No Brasil, havia arte barroca ainda no final do século XVIII; da 
mesma maneira, alguns músicos utilizavam elementos da música barroca desde 
muito antes do século XVII, e outros, como Bach, empregavam elementos do 
Renascimento já em fins do período barroco. 1

Um dos marcos do nascimento da música barroca é o advento da ópera, 2 que 
tem sua origem na atual Itália, em cidades como Florença e Veneza. Naquele 
contexto, o trabalho de músicos profissionais estava vinculado aos interesses de 
seus patronos, sobretudo a aristocracia, a elite mercantil e a Igreja. Era, nesse 
sentido, utilizada como propaganda política – construindo uma imagem pública 
dos monarcas ou nobres – ou religiosa – no acentuado debate entre católicos 
e protestantes. Desta forma, as primeiras óperas eram geralmente produzidas 
para eventos especiais, como casamentos reais, e associavam os membros da 
aristocracia a personagens épicos, heroicos ou mitológicos, frequentemente 
revisitados da tradição greco-romana. Um dos nomes de maior destaque desse 
período é Claudio Monteverdi (1567-1643), que compõe em 1607 a célebre 
ópera L'Orfeo, ainda representada nos tempos atuais. Aos poucos, a ópera 
conquista espaço em outros países, sobretudo na França, tornando-se, ao longo 
do século XVII, um dos principais entretenimentos da elite. Assim surgem as 
casas de ópera, espaços de acesso restrito – poucos podiam pagar o alto valor 
dos ingressos – destinados à apreciação dos espetáculos de música, dança e 
teatro. 

A dispersão da música barroca em outros países europeus ocorre 
gradativamente. Ganha mais força nos países próximos à Itália, como a França 

1 SCHULENBERG, David. Music of the Baroque. New York: Oxford University Press, 2001, p. 1.
2 A etimologia da palavra é o plural de opus, trabalho em latim.
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e os reinos germânicos. Posterior e tardiamente, alcança a Inglaterra e a 
Península Ibérica, esta já por volta da década de 1640. A dimensão nacional, 
aliás, é uma característica marcante da música do período barroco. Enquanto, 
no Renascimento, a música era relativamente homogênea ao longo de toda 
a Europa ocidental, a partir do século XVII originam-se estilos ou escolas 
nacionais, marcadamente distintas umas das outras, particularmente entre a 
Itália e a França.

Talvez o traço mais característico da música desse período seja o amplo uso do 
baixo contínuo. Trata-se de um acompanhamento semi-improvisado, em geral 
executado por cravo, órgão, alaúde ou harpa, em que os acordes não eram 
indicados na partitura, devendo ser completados pelo instrumentista a partir 
apenas de símbolos que remetiam às notas da base harmônica, executada pelos 
instrumentos graves. Isso dava autonomia para o músico, que podia executar a 
obra de acordo com o instrumento ou voz solista, introduzindo os acordes como 
fosse conveniente, além de livrar o compositor de ter que preencher todos os 
acordes da música. 3 

Outra distinção importante em relação à música renascentista é a composição 
idiomática, isto é, músicas que especificam o instrumento a ser utilizado em 
sua execução. No século XVI, as partes instrumentais não estipulavam o timbre 
desejado pelo compositor, podendo ser tocadas por quaisquer instrumentos que 
alcançassem as notas e que estivessem à disposição. A partir do século seguinte, 
as obras passam a ser compostas para instrumentos específicos, sobretudo os 
mais utilizados, como violino e cravo – o que contribui para uma importância 
cada vez maior da figura do solista, como exemplificaremos adiante. 

É também no período barroco que há uma ramificação da música em diversos 
gêneros, cada qual com seu próprio código de interpretação e performance. 
Um dos gêneros mais populares, ao longo do século XVII, é a cantata. Como 
revela o próprio nome, são peças compostas para cantores solistas, com 
acompanhamento instrumental, e que distinguem-se de seu antecessor, o 
madrigal renascentista, por sua maior duração. Embora sejam composições 
tipicamente seculares, no começo do século XVIII passam a ser adaptadas 
também para uso religioso. Exemplo disso é a cantata Jesus, Alegria dos 
Homens, de Johann Sebastian Bach, uma das composições mais famosas do 
gênero.

Outro gênero comum no período é a toccata. Via de regra, trata-se de 

3 SCHULENBERG, David. Music of the Baroque. New York: Oxford University Press, 2001, p. 57.

improvisações executadas em instrumentos de teclas, como o cravo e o órgão, 
com grande ênfase para a virtuosidade do solista. Não há acompanhamento 
de nenhum outro instrumento: o solista executa a obra inteira sozinho. Um dos 
exemplos mais conhecidos do gênero vem também de Bach: a Toccata e Fuga 
em Ré Menor, composta para órgão.

Da mesma forma que a cantata indica composições com solistas vocais, 
a sonata, outro gênero da época, era particularmente pensada para um 
conjunto instrumental e, a bem da verdade, essa é a única definição possível. 
No período barroco, as sonatas ainda não possuíam uma forma definida, e o 
termo era utilizado para qualquer composição para conjuntos exclusivamente 
instrumentais – inclusive para a música de câmara. Embora não seja um trabalho 
tão conhecido, citamos como exemplo a Sonata em Sol Menor, de Giuseppe 
Tartini. Trata-se de uma composição com uma história bastante peculiar, e 
um tanto curiosa: certa noite, Tartini sonhou que o demônio lhe tocava uma 
maravilhosa música no violino. Ao acordar, o compositor teria lembrado de 
algumas melodias e, baseado na música do sonho, teria escrito essa obra.

Talvez o gênero mais conhecido desse período seja o concerto. Como a sonata, 
são composições para conjuntos instrumentais. Distingue-se, no entanto, pela 
ênfase na virtuosidade do solista: em geral, são trabalhos mais ambiciosos, 
utilizando um maior número de instrumentos. Com o tempo, os concertos 
passam a seguir uma formatação específica, organizados em três movimentos. 
Os movimentos são divisões na música, realizadas para auxiliar na compreensão 
da obra, ou mesmo para manter a atenção do público. Em geral, os concertos 
adotam a seguinte organização, com algumas variações: o primeiro movimento 
é rápido – chamado de allegro – o segundo, lento, e o terceiro, novamente rápido. 
Exemplo bastante conhecido de concerto, seguindo essa mesma disposição, 
são As quatro estações, de Antonio Vivaldi. Cada estação corresponde a um 
concerto, que é dividido em três movimentos, da maneira como mostramos 
aqui.

Entre os gêneros mais comuns de música sacra encontram-se as cantatas e os 
oratórios, que são trabalhos dramáticos sobre um tema sacro, integralmente 
cantados, como a ópera. Isso vai de encontro ao Concílio de Trento e à própria 
estética barroca, que enfatizavam a dramaticidade como instrumento de 
comoção, evangelização e conversão. Os oratórios podiam ser cantados em 
latim ou em língua vernácula – mais comumente, italiano. Foi da Itália, afinal, 
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Órgão da Sé de 
Mariana

(c. 1700-1710)

Catedral Basílica de 
Nossa Senhora da 

Assunção, Mariana-
Minas Gerais 01

que surgiram os principais compositores de oratórios do século XVII, como 
Alessandro Scarlatti (1660-1725), Alessandro Melani (1639-1703) e Giacomo 
Carissimi (1605-1674), um dos criadores do gênero.

Além disso, há também uma série de cânticos litúrgicos tais como o Kyrie, o 
Gloria, o Magnificat, o Te Deum, entre muitos outros, cantados em coro durante 
os ofícios religiosos. Nesses casos, os músicos tinham liberdade para criar 
novas melodias, mas as canções deveriam seguir os textos litúrgicos, muitas 
vezes de tradição medieval. Nessa época, as celebrações católicas, reguladas 
pelo Concílio de Trento, eram profundamente musicais: cantava-se em diversos 
momentos da liturgia. A missa, dessa maneira, é um dos principais gêneros 
do período. Tomamos como exemplo de música litúrgica o célebre Gloria in 
Excelsis Dei, de Antonio Vivaldi.

Nesse período, ao menos entre a música profana, não havia a busca por sons em 
grandes volumes, como observamos atualmente. Em geral, as peças musicais 
eram executadas para pequenos públicos, em ambientes fechados. Exemplo 
disso é a formação dos conjuntos de câmara, bastante comuns na época, 
compostos por poucos instrumentos, que tocavam em pequenos cômodos, 
para um público restrito. Restrito também, como vimos, era o acesso às casas 
de ópera, frequentadas somente pelos membros da elite.

Os instrumentos eram todos feitos artesanalmente por luthiers em suas oficinas. 
Parece óbvio afirmar não haver uma indústria de instrumentos musicais em 
pleno século XVII, mas esta informação implica uma série de outras questões, 
que nem sempre vêm à mente quando pensamos sobre música antiga. Uma 
vez feitos de maneira artesanal, os materiais e técnicas de fabricação variavam, 
alterando também a sonoridade. Assim, um violino feito na França, em 1650, 
soará diferente de outro fabricado na Itália no mesmo período – de maneira 
bastante distinta da padronização atual, por exemplo. 

Alguns fabricantes de instrumentos tornaram-se célebres, e seus nomes 
são lembrados ainda hoje, como Antonio Stradivari e sua família – criadores 
dos famosos violinos Stradivarius 4 – e Arp Schnitger, importante organeiro 
5 da época, que fabricou o mais antigo dos órgãos preservados no Brasil 6 – e 
atualmente o único exemplar deste fabricante fora da Europa.

4 A qualidade e o prestígio associados ao fabricante são tão grandes que, recentemente, um 
violino Stradivarius, datado de 1707, foi leiloado por uma bagatela de 3,5 milhões de dólares.
5 Isto é, um fabricante de órgãos.
6 Trata-se do órgão da Catedral da Sé de Mariana-MG, ainda em atividade.

Os violinos, um dos instrumentos mais comuns na época, eram feitos de 
maneira diferente em relação aos de nosso tempo. As cordas geralmente eram 
de tripas de animais, e os arcos, usados para friccioná-las, eram mais curtos 
que os atuais. Outros instrumentos tocados com arco, como o violoncelo e a 
viola, também eram muito difundidos no período, em diversos lugares. Havia 
dois tipos de viola: a viola da gamba que, produzida em diversos tamanhos, era 
tocada verticalmente, sendo segurada entre as pernas; e a viola da braccio, que 
era segurada horizontalmente, apoiada no braço, como um violino.

Para além das cordas friccionadas, instrumentos de cordas dedilhadas também 
eram populares. O principal desses instrumentos era o alaúde, que produzia um 
som menos intenso, ideal como acompanhamento para cantores solistas, mas 
também utilizado em conjuntos. Particularmente na Península Ibérica, a viola 
dedilhada e a guitarra, uma espécie de predecessora do violão moderno, eram 
difundidos - e seu uso é transferido à América.

Instrumentos de teclas também eram largamente utilizados na época, como 
o cravo, o clavicórdio e o órgão, do qual falaremos em detalhes mais adiante. 
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Viola da gamba

(c. 1700-1710)

Museo degli Strumenti 
Musicali, Castello 
Sforzesco, Milão

Cravo

(c. 1690-1710)

Museo degli 
Strumenti Musicali, 
Castello Sforzesco, 

Milão 03

Tanto o cravo quanto o clavicórdio utilizam-se de cordas; no entanto, possuem 
diferentes mecanismos de funcionamento, de forma que o cravo possui um 
som mais claro e vivo, sendo utilizado em apresentações solo e em conjunto. 
O clavicórdio, por outro lado, produz um som mais sutil, e muitas vezes era 
utilizado para ensinar e praticar. Além disso, era o instrumento de teclas mais 
barato e acessível. 7 Outro instrumento de teclas comum na época, utilizado 
desde o século XVI, é o virginal, semelhante ao clavicórdio, embora em geral 
tivesse menores dimensões.

Da família dos sopros, usavam-se flautas, – tanto doces, quanto transversais 
– oboés, fagotes e charamelas, sobretudo para adicionar novos elementos a 
obras originalmente pensadas para conjuntos de cordas. As charamelas são 
instrumentos de som estridente, e geralmente eram utilizadas para marchas 

7 SCHULENBERG, David. Music of the Baroque. New York: Oxford University Press, 2001, p. 48.

militares ou músicas para dança.8 No entanto, os grandes bailes das cortes 
reais geravam uma demanda cada vez maior por instrumentos mais sutis. 
Assim, aos poucos a charamela é substituída pelo oboé, ainda utilizado nas 
orquestras atuais.  No geral, as primeiras composições específicas com solistas 
de instrumentos de sopro, sobretudo as flautas, começam a surgir com maior 
vigor apenas no século XVIII.9 

Apesar da grande produção musical secular, quer nos conjuntos de câmara, 
quer nas óperas ou concertos, é no ambiente religioso que encontraremos uma 
parcela considerável das composições do período barroco: na época, a Igreja 
empregava grande parte dos músicos. Figura importante, nesse sentido, era o 
mestre de capela, responsável pelo ensino de novos músicos e pela composição 
de obras musicais para a liturgia. Era ele também quem recebia o pagamento 

8 SCHULENBERG, David. Music of the Baroque. New York: Oxford University Press, 2001, p. 266.
9 Ibidem, p. 265.
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Virginal

(c. 1649)

Museo degli 
Strumenti Musicali, 
Castello Sforzesco, 
Milão

Oboé

(1722)

Museo degli 
Strumenti Musicali, 
Castello Sforzesco, 

Milão 05
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pelos serviços, sendo responsável por repassá-lo aos músicos, seja em ofícios 
religiosos, seja em celebrações, cortejos e procissões, de caráter oficial ou 
religioso, como voltaremos a mencionar. Compositores de peso, como Bach, 
Händel e Telemann, por exemplo, serviram como mestres de capela.

Na Península Ibérica, grande parte da música escrita ao longo do século XVII 
era destinada ao uso religioso nas capelas reais ou particulares e nos conventos 
e mosteiros mais ricos. Em geral, a capela, como era chamado o conjunto de 
músicos das igrejas, possuía de doze a dezesseis cantores de diferentes alcances 
e tons de voz; um ou mais organistas, um ou dois cravistas, e um conjunto 
indefinido de instrumentos de sopro.10 Nesse período, no entanto, a música 
religiosa ibérica era marcada pela tradição renascentista da polifonia vocal, 
isto é, composições pensadas para várias vozes, que cantavam mais de uma 
melodia; o acompanhamento instrumental era incomum. Diferia, portanto, da 
música sacra italiana ou germânica, de onde extraímos o exemplo das cantatas 
e oratórios.

10 NERY, Rui Vieira. Spain, Portugal, and Latin America, In: BUELOW, George J. (org.). A History of 
Baroque Music. Bloomington: Indiana University Press, 2004, p. 361.

No começo do século XVIII, o então rei D. João V inicia um processo de 
modernização da música em Portugal. Tendo à disposição volumosas 
quantidades de ouro extraídas das minas brasileiras, o monarca levou para a 
Capela Real lusitana diversos músicos italianos, com o objetivo de ensinar 
e formar novos músicos portugueses. Tamanha a preocupação em adequar 
a música da corte portuguesa aos novos padrões europeus, que D. João V 
contratou ninguém menos que Domenico Scarlatti (1685-1757), um dos 
maiores cravistas de seu tempo, filho do também célebre Alessandro Scarlatti, 
cujo nome já citamos neste material. Entre seus alunos, encontram-se a própria 
filha do rei, a princesa Bárbara de Bragança, e Carlos Seixas (1704-1742), um 
dos maiores compositores portugueses do século XVIII. Essa aproximação mais 
íntima de Portugal com a escola musical italiana, no entanto, ocorre já ao longo 
da primeira metade do século XVIII, nos momentos finais da era barroca.

Convencionou-se como um marco cronológico para o fim do período barroco 
na música o ano de 1750. Isso por dois motivos: além da conveniência do 
número redondo, o ano é marcado pela morte de J. S. Bach; além disso, 
outros compositores de renome faleceram na mesma vintena: Vivaldi, nove 
anos antes, e Händel, nove anos depois. O fato é que, em relação à música, é 
impossível estabelecer um único momento de ruptura; tratam-se, certamente, 
de mudanças lentas e graduais. Em todo caso, no final do período barroco 
não eram mais os interesses dos mecenas, da realeza ou da aristocracia que 
regulavam a produção musical, mas sim a importância de se agradar a um 
amplo público consumidor. E essa, sim, será uma ruptura importante para a 
consolidação do que a historiografia reconhece como um novo período: a era 
clássica, cuja produção musical é marcada por nomes como Mozart, Beethoven 
e Haydn.
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A produção musical no Brasil colonial

Falar sobre a música no Brasil colonial não é tarefa das mais fáceis. São raras as 
partituras que resistiram ao tempo, e novos documentos têm sido descobertos 
somente nas últimas décadas. Trabalhos sérios de preservação e divulgação da 
música colonial brasileira têm sido realizados – destacamos, por exemplo, a 
atuação do musicólogo Paulo Castagna e do Museu da Música de Mariana – mas 
a documentação é escassa, e há ainda muito a ser feito.

Como na metrópole, grande parte da produção musical na América Portuguesa 
de que temos notícia era dedicada ao uso religioso. Vale lembrar, nesse sentido, 
a estreita relação entre a Igreja e a Coroa portuguesa, a ela subordinada através 
do regime do Padroado Real. Tendo um papel tão destacado na liturgia, como 
buscamos apresentar neste texto, a música sacra era incentivada e mesmo 
custeada por instituições locais e pela própria Coroa.

Para além disso, a música era importante também nos cortejos, procissões 
e festas civis. Organizadas e custeadas pelas Câmaras Municipais, era nestas 
ocasiões que o poder real mostrava-se presente na colônia, uma vez impossível 
a presença física do monarca. Assim, não é de se estranhar que houvesse a 
doação de instrumentos e outros itens relacionados à prática musical por parte 
da Coroa, ainda que fosse uma prática pouco frequente.1

Ao que tudo indica, instrumentos musicais eram caros na América portuguesa 
e, em sua maioria, vinham da Europa, sobretudo nos dois primeiros séculos de 
colonização. Nesse contexto, a viola será, talvez, o instrumento mais difundido: 
só no porto de Santos, chegavam anualmente dúzias do instrumento.2 No 
entanto, é somente a partir de meados do século XVIII que há a produção 
nativa de violas. Muito difundida na Península Ibérica, como vimos, a viola 
provavelmente era utilizada como acompanhamento para diversas cantigas e 
danças populares, como o fandango, as modinhas e, já no século XIX, os lundus.

Outro instrumento de destaque é o órgão, dada a demanda das numerosas 
igrejas existentes no vasto território. Aparentemente, a armada de Cabral trazia 
consigo um exemplar quando do descobrimento do Brasil, já em 1500. 3 Contudo, 

1 CASTAGNA, Paulo. Acirculação de itens materiais referentes à prática musical na América 
portuguesa. In: MOURA, Denise Aparecida Soares de; CARVALHO, Margarida Maria de; LOPES, 
Maria Aparecida (Org.). Consumo e abastecimento na história; trabalhos apresentados no colóquio 
Internacional Consumo e Abastecimento na História, realizado em maio de 2008 na Universidade Estadual 
Paulista Campus de Franca. São Paulo: Alameda, 2011. p.385-411.
2 Ibidem.
3 SILVA, Handel Cecílio Pinto da. A arte organística nos mosteiros beneditinos do Brasil colonial 
e imperial: seus órgãos, organistas e organeiros. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da 
Universidade de Campinas,2014.

A Música nos Aldeamentos Jesuíticos

21



06

Guitarra

(Séc. 18)

Museo degli Strumenti 
Musicali, Castello 
Sforzesco, Milão

os órgãos de tubo, como os que estamos habituados a ver nas igrejas, chegam 
ao Brasil somente no século XVIII. Até essa época, outros tipos de órgão foram 
usados na América portuguesa, pequenos e portáteis, os chamados órgãos 
positivos. Falaremos dos diferentes tipos de órgãos, bem como sua relação com 
a liturgia, posteriormente.

Como em Portugal e em outros países europeus, no Brasil, a composição e ensino 
de música ficavam a cargo dos mestres de capela. Podendo ser religiosos ou 
leigos, era necessário que os mestres de capela pagassem uma quantia ao bispo 
da localidade para assumir o cargo. Feito isso, podiam cobrar pelo oferecimento 
de música nas mais diversas ocasiões, como nas procissões, por exemplo. O 
contratante, muitas vezes uma irmandade religiosa, pagava pelo serviço ao 
mestre de capela, que deveria repassar o valor aos músicos. Em geral, no Brasil, 

os mestres de capela recebiam salários modestos, considerando a demanda de 
trabalho. 4

Infelizmente, poucas partituras restaram do período colonial brasileiro. A maior 
parte das composições musicais de que temos registro datam do século XVIII 
em diante, e são geralmente para uso religioso. Uma das músicas profanas mais 
antigas preservadas no Brasil é a Cantata Herói, Egrégio, Douto, Peregrino, 
de composição anônima e escrita em 1759, na Bahia. Também conhecida como 
Cantata Acadêmica, a música é uma homenagem ao desembargador José 
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, patrocinador da Academia 
Brasílica dos Renascidos, fundada no mesmo ano. A Academia não durou 
muito tempo, visto que, no ano seguinte, José Mascarenhas foi desterrado pelo 
Marquês de Pombal por não cumprir o que viera fazer no Brasil: a expulsão dos 
jesuítas.5

Ainda mais antigo é o vilancico 6 Matais de Incêndios, do começo do século XVIII, 
também de autoria anônima. 7 Composta para quatro vozes e acompanhamento 
instrumental, a partitura foi provavelmente copiada em torno da década de 
1730, a partir de uma composição de autoria portuguesa. Curiosamente, seus 
manuscritos foram encontrados pelo pesquisador Jaelson Trindade, utilizados 
como enchimento para a capa de um livro do século XVIII, na cidade de Mogi das 
Cruzes, próxima à capital paulista.

Também data do século XVIII a maior parte da produção de música sacra 
preservada, embora a função de mestre de capela existisse desde o século 
XVII. Infelizmente, não há muita informação sobre a música produzida 
localmente nesse período; no entanto, é provável que circulasse, no Brasil, 
composições de músicos ibéricos como Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Filipe 
de Magalhães, entre outros. Voltadas para o uso religioso, as composições 
eram predominantemente vocais, sendo raras ou inexistentes as obras 
exclusivamente instrumentais.

É a partir do século XVIII que possuímos uma massiva produção musical local, 

4 POLASTRE, Claudia Aparecida. A música na cidade de São Paulo, 1765-1822. Tese de 
Doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 
2008, p. 36.
5 CASTAGNA, Paulo. Música na América Portuguesa. In: MORAES, José Geraldo Vinci; SALIBA, 
Elias Thomé (Org.). História e Música no Brasil. São Paulo: Alameda, 2010, p.35-76.
6 São canções populares, em língua vernácula, sobre temas cristãos – sobretudo o Natal. Muito 
comuns na Península Ibérica dos séculos XVI e XVII.
7 Algumas vezes atribuído a Antônio Marques Lésbio, importante músico português do século 
XVII.
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incluindo o uso de diversos instrumentos; em Minas Gerais, por exemplo, há 
o florescimento das artes entre a emergente sociedade mineira – o que inclui, 
certamente, a música. De maneira bastante interessante, a grande demanda por 
música nas vilas mineiras fez com que o classicismo, estilo posterior ao barroco, 
fosse assimilado, no Brasil, ao mesmo tempo que na metrópole portuguesa. 
8 Compositores como Lobo de Mesquita, Manoel Dias de Oliveira, Marcos 
Coelho Neto, entre outros, são responsáveis por uma importante produção 
musical, cujas partituras chegaram mesmo aos dias atuais.

Por outro lado, na Bahia e em Pernambuco, importantes núcleos econômicos 
e populacionais na época, há pouquíssimas partituras preservadas, ao menos 
até a segunda metade do século XVIII. O motivo, como aponta Paulo Castagna, 
é a decadência da música barroca naquele período, levando os compositores a 
deixarem de registrar suas músicas. 9 Na Bahia, por exemplo, a partitura mais 
antiga preservada trata-se da Cantata Acadêmica (1759), que já mencionamos 
neste material. Já em Pernambuco, existem ainda alguns exemplos das 
composições de Luís Álvares Pinto (1719-1789), mestre de capela na Igreja de 

8 CASTAGNA, Paulo. Música na América Portuguesa. In: MORAES, José Geraldo Vinci; SALIBA, 
Elias Thomé (Org.). História e Música no Brasil. São Paulo: Alameda, 2010, p.35-76.
9 Ibidem.

São Pedro, no Recife, cujas músicas eram executadas ainda no final do século 
XIX.

Entre os brasileiros de destaque, é justo citarmos o exemplo de Antônio José 
da Silva (1705-1739). Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, o Judeu, como 
também é conhecido, realizou sua carreira artística em Portugal, para onde 
mudou-se com a família ainda muito jovem. Apesar de seu nome ter sido 
aqui citado por sua relação com a música, foi no teatro que desenvolveu suas 
principais obras. Nesse sentido, destacamos a ópera Guerras do Alecrim e da 
Manjerona (1737), onde criticava diversos setores e características da sociedade 
lusitana da época. Suas óperas eram frequentemente musicadas pelo português 
Antônio Teixeira (1707-1769), um dos principais nomes da música barroca 
portuguesa. Infelizmente, Antônio José da Silva teve sua carreira interrompida 
precocemente, morto pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, por suas 
supostas práticas judaizantes. 

Outro brasileiro de reconhecida importância é Domingos Caldas Barbosa (1739-
1800). Nascido no Rio de Janeiro, Barbosa ficou conhecido por seus poemas 
satíricos, que não poupavam nem mesmo figuras de autoridade. Durante sua 
carreira militar, na juventude, suas críticas o levaram a ser mandado para a 
Colônia do Sacramento, na época, localidade disputada com os espanhóis, 
palco de grandes batalhas. Mais tarde, teve mesmo que sair do Brasil, 
mudando-se para Portugal, onde produz grande parte de sua obra. É conhecido 
como um dos criadores das modinhas, gênero muito comum entre a elite 
portuguesa e luso-brasileira nos fins do século XVIII e primeira metade do XIX. 
São cantigas sentimentais, que versam sobre a saudade ou os amores perdidos, 
acompanhadas de instrumento, geralmente a viola. Um destes exemplos é 
Você Trata Amor Em Brinco, canção cuja autoria lhe é atribuída. 

Impossível seria falar sobre a música no período colonial sem mencionar o 
célebre padre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), considerado o maior 
compositor brasileiro de seu tempo. Com a vinda da família real para o Brasil, 
em 1808, seus talentos foram reconhecidos pelo rei D. João VI, que o nomeou 
diretor da Capela Real, o cargo mais importante que um músico poderia 
exercer na época. Além disso, foi professor de ninguém menos que o futuro 
imperador D. Pedro I, conhecido por suas inclinações à música e autor do Hino 
da Independência. Infelizmente, Garcia teve seu sucesso ofuscado pela vinda 
ao Brasil do compositor Marcos Portugal, que aos poucos tomou seu espaço 
no âmbito da corte. Morreu pobre, sem reconhecimento, aos 62 anos de idade. 
Uma de suas últimas e mais grandiosas composições é a Missa de Santa Cecília, 
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apresentada em 1826.

No período colonial brasileiro, o cargo de músico era frequentemente 
desempenhado por mulatos ou negros livres, sendo este o caso de Domingos 
Caldas Barbosa e José Maurício Nunes Garcia, por exemplo. Também é o caso 
do primeiro brasileiro a viajar à Europa especificamente para apresentações 
musicais: Maria Joaquina da Conceição Lapa, a Lapinha, mulher e negra que, 
entre 1794 e 1795, conquistou os palcos e plateias portuguesas. Nunes Garcia 
compôs peças específicas para ela, e o jornal Gazeta de Lisboa noticiou suas 
apresentações em Porto, Lisboa e Coimbra, sem poupar elogios. 10

Enfim, passamos aqui por alguns séculos de história da música, ainda que 
rapidamente. Além da Europa ocidental, berço da música barroca, vimos que 
tipos de composições circulavam na América Portuguesa, sobretudo durante o 
século XVIII, momento em que há um maior número de partituras preservadas. 
Curiosamente, durante os séculos XVI e XVII, algumas das principais menções 
à música no Brasil relacionam-se aos jesuítas, que utilizavam dessa arte para a 
catequização dos povos indígenas. Foi essa, afinal, a questão que nos motivou 
a desenvolver este material, e sobre a qual trataremos nas próximas páginas.

10 CASTAGNA, Paulo. Música na América Portuguesa. In: MORAES, José Geraldo Vinci; SALIBA, 
Elias Thomé (Org.). História e Música no Brasil. São Paulo: Alameda, 2010, p.35-76.
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A Companhia de Jesus e a música: Jesuítas não cantam?

Antes de falarmos especificamente sobre a música na atuação dos jesuítas em 
relação à catequese indígena, é interessante explorarmos o papel desta forma 
de arte dentro do contexto de criação da ordem, pois possui características e 
particularidades dignas de nota. A primeira delas, de forma surpreendente, é 
que jesuítas não cantam1, como dizia o mote comum entre o clero do século XVI. 

Essa restrição ao uso da música entre os padres da Companhia de Jesus parte 
de Inácio de Loyola, um dos fundadores da ordem, que acreditava que a prática 
musical nos colégios poderia desviar o foco dos religiosos. Argumentava 
que os jesuítas deviam focar-se em sua missão: a salvação de todos, estando 
sempre disponíveis para quem os procurasse em busca de apoio espiritual. 
Além disso, a música podia ser facilmente encontrada em qualquer outra 
igreja, sendo, portanto, uma atividade dispensável no contexto dos primeiros 
estabelecimentos jesuíticos.

Por esse motivo, antes mesmo da criação da ordem, proíbe-se a música nos 
primeiros regulamentos da Companhia de Jesus. Tais regulamentos foram 
criados na forma de um breve resumo, com alguns parágrafos, chamado Prima 
Societatis IESU Instituti Summa, de 1539, onde eram proibidos o coro e o órgão 
nos estabelecimentos jesuíticos. Os capítulos da Summa posteriormente 
serviram como base para outro documento, mais extenso, a Formula Institutis 
Societatis IESU. 2

No entanto, essa proibição à música é vista como restritiva demais pelos 
assessores papais, de forma que, quando a Formula é anexada à bula 3 Regimini 
Militantis Eclesiae, que oficializa a criação da ordem em 1540, retiram-se todas 
as restrições relacionadas ao canto litúrgico. Somente em 1547, quando Inácio 
de Loyola dedica-se à redação das Constituições – principal conjunto de regras 
dos jesuítas – as restrições tornam a aparecer.

A restrição à música, é preciso dizer, não surgiu de um gosto pessoal de Inácio, 
como indicam algumas fontes. 4 Pelo contrário: aparentemente, Loyola tinha 
grande apreço pela música, e reconhecia sua importância para as celebrações 
cristãs. O canto, que desde os tempos medievais era parte importante da 

1 Do latim: Jesuita non cantat.
2 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 131. 
3 Carta ou escrito solene, em nome do Papa, contendo ordens ou concessões.
4 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 132-133.
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liturgia, foi amplamente utilizado nas igrejas do período. Característico nessas 
igrejas era o cantochão, um tipo de canto monódico, isto é, cantado a uma 
só voz. Esse canto simples ia de encontro ao que viria a ser estipulado pelo 
Concílio de Trento, que incentivava a simplicidade da música para o serviço 
divino. Contudo, no século XVI, a música também era instrumento de conversão 
utilizado pelos luteranos, que adotavam, entre outros recursos, desta forma de 
arte para atrair seus fieis.

Nesse contexto de reforma católica, no qual funda-se a Companhia de Jesus, 
os protestantes, afinal, representavam uma ameaça à hegemonia da Igreja 
Católica. Se, por um lado, a música atraía fiéis para o protestantismo, a sua 
ausência levava ao afastamento das igrejas jesuíticas. Por esse motivo, e 
sobretudo em decorrência da pressão vinda do Papa, Inácio decide, ele mesmo, 
abdicar da proibição à música em 1555. Temendo que o próprio Pontífice 
obrigasse a ordem a adaptar-se, decide permitir o coro, isto é, o canto, nas 
Vésperas5, aos domingos e dias festivos, esperando que o Papa se desse por 
satisfeito com a medida tomada. Foi escolhido, nesse sentido, um tipo de canto 
que não se opusesse diretamente aos preceitos da ordem: o fabordão, ou falso 
bordão. Esse tipo de canto era geralmente improvisado e, como o cantochão, 
cantado a uma só voz, sem o acompanhamento instrumental. Esta medida 
representava um equilíbrio entre o plano inicial da Companhia e, esperava-se, 
os desejos do Papa. 6

Não foi o suficiente. Dois anos após a morte de Inácio, em 1558, o Papa Paulo 
IV adverte Diego Lainez, novo superior da ordem, sobre a restrição à música. 
Não sabemos se essa advertência levou a alguma mudança significativa na 
postura dos jesuítas em relação ao assunto; mas, apesar das advertências, as 
restrições aos jesuítas foram mantidas: a música deveria ser sempre executada 
por estudantes ou externos à ordem, mantendo os padres totalmente livres 
para suas outras funções. 

Curioso é que, mesmo com as restrições, os jesuítas serão responsáveis por 
alguns dos principais centros de ensino de música da Europa. No século XVI, 
não havia uma uniformidade: cada colégio executava e lecionava música à sua 
maneira. Os colégios de Roma e de Viena, por exemplo, possuíam forte tradição 
musical. Na Península Ibérica, por outro lado, ouviam-se músicas mais simples 

5 Parte da Liturgia das Horas rezada no fim da tarde.
6 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 137.

nos colégios da Companhia. 7 Mais adiante, veremos o reflexo disso na atuação 
dos jesuítas na América.

A restrição à música continuou a ser obedecida até a supressão da Companhia 
de Jesus, em meados do século XVIII, sendo traço marcante da ordem. Como 
vimos, não era ocupação dos jesuítas, o que justifica o mote jesuita non cantat, 
apresentado anteriormente: de fato, jesuítas não cantavam. Exceções à regra, 
no entanto, apareceram posteriormente, como veremos a seguir.

7 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 142.
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A música nos aldeamentos jesuíticos

Apenas alguns anos após a oficialização da criação da ordem, os padres da 
Companhia iniciaram sua dispersão ao redor do globo. Nos seus primeiros 
estabelecimentos fora do continente europeu – isto é, na Ásia e no Brasil – os 
jesuítas observaram que a música servia como importante instrumento de 
aproximação com os nativos desses lugares, que revelavam grande interesse na 
cultura europeia a partir das canções trazidas pelos inacianos.

Em 1549 – apenas nove anos após a fundação da ordem - chegam os primeiros 
padres da Companhia de Jesus no Brasil, encabeçados por Manuel da Nóbrega. 
Ao desembarcar em Salvador, o jesuíta observa o interesse dos indígenas por 
músicas e danças, expressões abundantemente usadas também em diversas 
culturas nativas, o que leva Nóbrega a tentar uma aproximação através desse 
tipo de arte. Esse interesse, por exemplo, aparece de forma bastante evidente 
em um de seus relatos, que transcrevemos abaixo:

“Tivemos missa cantada com diacono e subdiacono; eu disse missa, e o padre 
Navarro a Epistola, outro o Evangelho. Leonardo Nunes e outro clerigo com 
leigos de boas vozes regiam o côro; fizemos procissão com grande musica, a que 
respondiam as trombetas. Ficaram os Indios espantados de tal maneira, que 
depois pediam ao Padre Navarro que lhes cantasse como na procissão fazia.” 1

Tanto na Índia quanto no Brasil há relatos de missas celebradas à maneira 
local, o que inclui o uso de melodias e, até mesmo, nos primeiros contatos, de 
instrumentos nativos. Um desses instrumentos era o maracá, difundido entre 
diversas nações ameríndias. Instrumento musical e, ao mesmo tempo, arma 
espiritual, o maracá era peça fundamental nas celebrações e rituais indígenas, 
servindo para afastar maus espíritos. O próprio poder espiritual do pajé emanava 
da música, sendo essa, portanto, uma útil ferramenta para a introdução da 
religião cristã: de certa forma, a música dava legitimação espiritual para o 
sacerdote. 2

Curioso notar a apropriação de música “pagã” na liturgia. Quando Nóbrega 
chegou ao Brasil, a Igreja Católica ainda não havia regulamentado ou 
uniformizado seus ritos, sendo que cada região possuía seu manual litúrgico. É 

1 NÓBREGA, Manuel  da.  Cartas  do  Brasil  (1549-1560).  Belo  Horizonte:  Itatiaia;  São  Paulo: 
EDUSP, 1988, p. 86 apud WITTMANN, Luisa Tombini. Flautas e maracás: música nas aldeias jesuíticas 
da América Portuguesa (séculos XVI e XVII). Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade de Campinas, 2011, p. 153.
2 WITTMANN, Luisa Tombini. Flautas e maracás: música nas aldeias jesuíticas da América 
Portuguesa (séculos XVI e XVII). Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade de Campinas, 2011.
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somente a partir do Concílio de Trento3, concluído em 1562, que se organizam 
de fato os rituais da religião, o que inclui, obviamente, a música. Sobre isso, 
estimulou-se a simplicidade e adotou-se o já mencionado cantochão como 
canto oficial da liturgia.

O órgão, já utilizado há séculos na Igreja, foi oficializado como instrumento 
litúrgico por excelência, além de ser o único instrumento mencionado no 
documento concernente à música produzido no Concílio de Trento, que chega 
inclusive a proibir o uso de outros instrumentos. Do Concílio, a seguinte citação 
nos é muito representativa:

“Apartem também das Igrejas aquelas músicas, onde assim no órgão, como no 
canto se mistura alguma cousa impura, e lasciva; e do mesmo modo todas as 
ações seculares, conversações vãs, e profanas, passeios, estrépitos, clamores; 
para que a casa de Deus pareça, e se possa chamar com verdade Casa de 
oração.” 4

Cousa impura e lasciva certamente englobava, entre outras coisas, a música vista 
como pagã – nesse caso, a ameríndia. Também pode relacionar-se a isso, aliás, 
a restrição de instrumentos musicais na liturgia que não o órgão: pensava-se 
que alguns instrumentos pudessem representar elementos pagãos e, portanto, 
impuros, no ritual cristão.

Antes mesmo do Concílio de Trento e dessas restrições, a Companhia de Jesus 
já era criticada pelo uso de instrumentos nativos nos ofícios religiosos. Foi o 
caso do Bispo Sardinha, primeiro a ocupar essa posição no Brasil, que via com 
desconfiança essa adaptabilidade dos jesuítas:

“lós niños huérfanos antes que yo viniesse teníam costumbre de cantar todos 
los domingos y fiestas cantares de nuestra Señora al tono gentílico, y tañerem 
ciertos instrumentos que estes bárbaros tañen y cantan quando quierem bever 
sus vinos y matar sus inimigos. Platicé sobre esto com el Padre Nóbrega y con 
alguns personas que sabem la condición y manera destos gentiles […] Y el Padre 
Nóbrega […] esto no Le pareciesse mal porque consentia em ello [...] Yo le dixe 
que no vênia aquá hazer los christianos gentiles, sino a costumbrar los 
gentiles a ser christianos.” 5

3 Uma série de reuniões ou sessões ocorridas entre 1545 e 1563, onde buscava-se dar unidade 
e reformular a própria Igreja frente ao protestantismo. É, por isso, conhecido como o Concílio da 
Contrarreforma, sendo um dos mais importantes eventos de toda a história da Igreja Católica.
4 REYCEND, 1781, Tomo II, p. 113 apud SILVA, Handel Cecílio Pinto da. A arte organística nos 
mosteiros beneditinos do Brasil colonial e imperial: seus órgãos, organistas e organeiros. Tese de 
Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade de Campinas,2014, p. 28. Grifo nosso.
5 WITTMANN, Luisa Tombini. Flautas e maracás: música nas aldeias jesuíticas da América 
Portuguesa (séculos XVI e XVII). 2011. 266 f. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas. 2011, p. 162. Grifo nosso.

Não se sabe como essas queixas foram recebidas em Portugal. É provável, 
porém, que o uso de instrumentos ou músicas nativas não tenha sido visto de 
forma positiva pelas autoridades eclesiásticas, pois registros dessa natureza 
não tornam a aparecer, mesmo após a morte de Sardinha, em 1556.6 Importante 
atentar para a possibilidade de que a inexistência de registros não signifique, 
necessariamente, que esse costume tenha sido de fato abandonado, podendo 
ainda ter sido mantido secretamente, longe dos olhos de outros sacerdotes ou 
opositores. É possível também que haja uma relação entre o cessamento ou 
ocultamento do uso de tais instrumentos e as medidas estipuladas pelo Concílio 
de Trento, anteriormente citadas.

Nesse contexto de aproximação com os nativos, as crianças foram o foco da 
atividade catequética, por serem mais adaptáveis a outras culturas que os 
adultos, além de menos desconfiadas dos europeus. Nesse sentido, Nóbrega 
pede inclusive a vinda de crianças órfãs de Portugal, cuja idade semelhante 
facilitaria o contato entre as crianças indígenas e os religiosos. 7

Para a catequese indígena, observou-se também ser mais eficaz a construção 
de locais fixos para pregação. Isso evitava a dispersão de indivíduos devido ao 
nomadismo; além disso, colocar a igreja no centro do povoamento permitia 
um maior controle social e das práticas religiosas. Formam-se, assim, os 
aldeamentos ou missões jesuíticas. Nesse ambiente destinado à catequese, as 
festas e rituais católicos eram fundamentais em relação ao objetivo proposto, 
para o qual realizavam-se procissões e encenações. Além do canto litúrgico, a 
música também podia ser usada nessas ocasiões, acompanhando o teatro ou 
tocando os fiéis durante a procissão. Nesse sentido, os jesuítas criam verdadeiras 
escolas de música nos aldeamentos, onde ensinavam os indígenas a cantar e 
tocar instrumentos europeus. Vale lembrar, ainda, que índios catequizados 
tocando e cantando também eram uma forma de atrair os não aldeados. 8

A música produzida nos aldeamentos, por objetivar a educação dos nativos 
sob uma ótica cristã e europeia, precisava adaptar-se aos costumes locais. Uma 
simples imposição dos valores e crenças não funcionaria: era necessário tolerar 
e negociar com as expressões culturais indígenas. Nesse sentido, era comum 
os jesuítas comporem músicas na língua local, traduzir composições europeias 

6 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 154-155.
7 Ibidem. p. 150-151.
8 Ibidem. p. 150.
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para o idioma nativo ou, ainda, adaptar as canções indígenas para temas 
relacionados ao cristianismo. Exemplo disso são os versos registrados por São 
José de Anchieta, um poema em tupi, que possivelmente seria cantado:

O Virgem Maria,
Tupan cy êté,
Aba pe ara porá
Oicó endê yabé 9

Já na liturgia, que exigia um rigor maior, como vimos, o uso da língua nativa era 
mais raro, havendo menos registros de tal prática. Nesse caso, o mais provável 
é que cantassem em latim.

Infelizmente, no Brasil, nenhuma partitura produzida nos aldeamentos foi 
preservada até os tempos atuais. Nesse sentido, uma importante fonte para 
compreendermos a música dos aldeamentos são as composições produzidas 
na América espanhola, ainda preservadas. Por muito tempo acreditou-se que 
esses documentos haviam sido perdidos ou destruídos. No entanto, após a 
expulsão dos jesuítas, as partituras foram preservadas pelos indígenas, que as 
copiaram de geração em geração, chegando até os tempos atuais. Entre elas, 
encontram-se os trabalhos de um dos nomes mais conhecidos não somente 
entre os compositores das missões, mas também entre os músicos jesuítas: 
Domenico Zipoli.

Tendo como um de seus mestres Alessandro Scarlatti – aliás, já citado neste 
material - Zipoli alcançou a prestigiada posição de organista da Igreja de Gesu, a 
igreja mãe para os jesuítas. Também é conhecido por seus trabalhos na Catedral 
de Sevilha, onde atuou como organista e compositor, pouco antes de partir para 
a América, em Córdoba, na atual Argentina. Entre suas obras preservadas, nota-
se o alto grau de complexidade de suas composições, o que denuncia, ao mesmo 
tempo, uma grande aptidão musical de alguns nativos - neste caso, Guaranis - e 
um alto nível de instrução ministrado pelos padres, ao menos nos aldeamentos 
estabelecidos em território espanhol.

Durante o processo de catequese indígena nas Américas, podem ser observadas 
diferenças significativas entre os aldeamentos das duas coroas ibéricas. Na 
América espanhola, é notável a presença de padres formados em Colégios 

9 A tradução, segundo Couto de Magalhães, seria: “O Virgem Maria / Mãe de Deus verdadeira / 
Os homens deste mundo / Estão tão bem convosco.” Cf. MAGALHÃES, Couto de. 7ª Conferência Para o 
Tricentenário do Padre José de Anchieta. São Paulo: São Paulo: Typographia a Vapor Carlos Gerke & Cia., 
1897. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/01090400#page/1/mode/1up>. Acesso: 
17/05/2017.

italianos ou germânicos – como Domenico Zipoli – o que aparentemente não 
ocorre no Brasil. 

Os Colégios jesuíticos germânicos possuíam, tradicionalmente, ensino e prática 
musicais mais desenvolvidos em relação aos Colégios ibéricos. Segundo tratado 
de tradições e costumes da Companhia de Jesus escrito em 1577, 

“a tradição não é a mesma em todos os colégios. Em Portugal não se canta em 
nossos colégios e casas; na Espanha não se usa o canto gregoriano, mas sim o 
unitonus; em Viena usa-se o canto figurado.” 10 

Apesar de haver registros posteriores de jesuítas músicos portugueses, esses 
são em número muito reduzido em comparação aos germânicos. Nesse sentido, 
bastante sugestivo é um episódio ocorrido durante a União Ibérica, 11 no século 
XVII: 

“Veio a essa redução [de Santo Inácio] um clérigo ordenante da Vila de São Paulo, 
com desejo de acabar de se ordenar no Paraguai. Voltou [...] muito maravilhado 
em ver o cuidado dos índios e de ouvir a música, e para a ter também em sua 
terra, levou alguma música consigo.” 12

Ou seja, a música produzida na redução de Santo Inácio, no Paraguai, era tão 
diferente daquela executada em São Paulo que chegou a impressionar – e 
mesmo maravilhar – o religioso que visitava aquela localidade.

Concorre para tais diferenças a própria maneira como os aldeamentos foram 
estabelecidos. No Brasil, as reduções foram fundadas com três funções em 
vista: a catequese e conversão dos nativos, uma razão econômica (o trabalho 
dos indígenas) e uma razão política-militar (que esses índios defendessem as 
vilas portuguesas de ataques de nações hostis). Tais motivos – sobretudo o 
último – fizeram com que os aldeamentos fossem criados mais próximos aos 
colonos.

Na América espanhola, por outro lado, os aldeamentos foram estabelecidos num 

10 NADAL, Jerônimo de. Tratado de tradições e costumes da Companhia de Jesus, 1577, p. 621 
apud HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação dos 
jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 142.
11 Período no qual Portugal e Espanha foram governados por uma mesma dinastia (Habsburgos) e 
os mesmos reis (entre 1580 e 1640). Nesse contexto, era permitido o contato entre padres portugueses e 
espanhóis.
12 Ânua do Padre Antônio Ruiz, Superior da Missão do Guairá, dirigida ao Padre Provincial Nicolau 
Duran, 1628, f. 1v  apud HOLLER, Marcos. HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra 
dos Brasis: A música na atuação dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 2006, p. 195.
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momento posterior, e não visavam a defesa das vilas, como no caso português. 
Buscando distância dos colonos espanhóis, e principalmente dos bandeirantes, 
que atacavam as reduções em busca de mão de obra indígena, os aldeamentos 
foram estabelecidos em locais mais afastados. 13

Essa característica revela-se determinante para a produtividade do ensino 
musical, pois a proximidade dos colonos resultava em uma maior quantidade 
e frequência de índios sendo levados para trabalharem para os europeus. 
O ensino musical demandava esforço e tempo dos padres. Afinal, pouco ou 
nada adiantava ensinar música para um indígena que, tempos depois, seria 
empregado no trabalho braçal. Também essa proximidade dos colonos pode 
ter contribuído para a destruição de manuscritos e partituras, que ocorreu após 
a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, provável motivo pelo qual não foram 
preservadas partituras nos aldeamentos portugueses.

Durante a expulsão dos jesuítas, a Coroa portuguesa realiza registro e 
posterior apreensão dos bens dos religiosos. No Brasil, atualmente, cerca de 
40 inventários foram localizados. Desses 40, apenas 11 fazem referência a 
instrumentos musicais.14 São notáveis os exemplos da Fazenda de Santa Cruz 
(20 instrumentos), da aldeia de S. Pedro do Cabo Frio (12), ambas no atual 
estado do Rio de Janeiro e, curiosamente, de Mboy (Embu) (9), caso que vamos 
explorar adiante. Ao todo, aproximadamente 56 instrumentos são registrados. 
Já na América espanhola, os números crescem em relação à quantidade de 
estabelecimentos (19, contra os 11 brasileiros), na variedade e no número total 
de instrumentos registrados, contabilizando, espantosamente, um total de 
aproximadamente 436 instrumentos. 15 Essa comparação, ainda que superficial, 
é indicativa da discrepância na atuação musical dos jesuítas no Brasil e nas 
colônias espanholas na América.

13 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação dos 
jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 196.
14 Ibidem. p.195.
15 Ibidem. p. 193-194.
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Imagem de Nossa 
Senhora do Rosário

(Séc. 17)

Museu de Arte Sacra dos 
Jesuítas, Embu das  Artes 08

O aldeamento de 
Mboy (Embu)

O aldeamento de Mboy (Embu)

Ao que as fontes indicam, a música possuía importante papel na catequização 
empreendida pelos jesuítas no aldeamento de Mboy. De fato, é possível que 
tal importância já existisse desde o estabelecimento dos jesuítas na localidade, 
em fins do século XVII. As terras de Mboy são doadas à Companhia de Jesus por 
Catarina Camacho, que institui o Reitor do Colégio de São Paulo de Piratininga 
como seu herdeiro. Um documento produzido em 1762, em decorrência da 
expulsão dos jesuítas, revela que Catarina

“Declarou que na sua fazenda de Bohy tinha hua Igreja da Virgem do Rozario 
muito bem aparamentada pedia e rogava a seos herdeiros a conservem e 
augmentem solemnizando o seo dia quanto for possível.” 1

É bastante provável que as solenidades em honra de Nossa Senhora do Rosário, 
como pedia a doadora, envolvessem alguma forma de música. Em meados do 
século XVII, era uma prática recorrente a de cantar durante a oração do terço 
ou rosário, prática introduzida e difundida pelo também jesuíta Antônio Vieira. 
Não sabemos precisar se esse costume teria já se estabelecido entre os padres 
do Colégio de São Paulo, mas é perfeitamente possível que a prática musical 
estivesse presente em tais celebrações, ainda que não estritamente vinculada à 
oração do rosário.  

1 Relações dos bens apprehendidos e confiscados aos Jesuítas da Capitania de S. Paulo, como 
consequencia da expulsão dos Jesuítas do Brasil. In: Documentos interessantes para a História e 
Costumes de S. Paulo. São Paulo: Typ. Cardozo Filho & Comp., 1915, vol. 44.
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Fagote
(c. 1790-1810)

Museo degli 
Strumenti Musicali, 
Castello Sforzesco, 

Milão 09

Como mencionado anteriormente, nove instrumentos são registrados na 
localidade em 1759, sendo, portanto, uma das maiores concentrações de 
instrumentos musicais entre todos os aldeamentos do país de que se tem 
registro. Outro dado interessante é que o documento de apreensão de bens 
de Embu é o único a mencionar “papéis de solfa”, ou seja, partituras, em todo 
o Brasil. 2 Aqui, quando os jesuítas são expulsos, são registrados os seguintes 
instrumentos:

 . “Hum orgam pequeno

 . Hum manicordio

 . Hum baixão

 . Duas harpas

 . Huã Caixa com varios papeis de solfa

 . Duas Rabecas novas com sacos de baeta vermelha, e suas caixas

 . Huã dita [Rabeca] velha com saco de linhage

 . Hum Rabecaõ novo com sua caixa” 3

E, também relacionados à prática musical,

"Tres Bancos no Coro, dous de espaldas, e hum pequeno do orgão

Huã caixa em que estaõ nove sayotes, e outros enfeites das danças dos carijós” 4

Infelizmente, nenhum dos instrumentos registrados foi preservado até os 
dias atuais, com exceção do órgão. Falaremos especificamente dele mais 
adiante, mas cabe lembrar, como comentado, a importância do instrumento 
para a liturgia. O órgão, aliás, é um dos instrumentos mais abundantes nos 
estabelecimentos jesuíticos. Observamos que, em geral, trata-se do único 
instrumento registrado nos colégios, talvez devido à restrição da música entre 
os inacianos. Outros instrumentos, portanto, são quase sempre exclusivos ao 
contexto dos aldeamentos e fazendas.

Através do inventário dos bens dos jesuítas de Embu, podemos observar alguns 
dos instrumentos registrados com mais abundância nos aldeamentos, onde 

2 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 85.
3 1759, dezembro, 2. Autos de Inventario e Sequestro feito nos bens, que se acharam na Aldeya 
de Mboy termo da cidade de São Paulo administrada pelos Padres da Companhia da dita cidade a que 
procedeu o Doutor Ouvidor Geral João de Souza Filgueiras por ordem do Senhor Conde de Bobadella. 
Cota: Brasil, São Paulo, Ministério do Planejamento, Superintendência do Patrimônio da União/SP, 
Secretaria do Patrimônio da União, Prédio da Receita Federal/SP, Setor de Incorporações, Caixa 3, Sitio 
Mutinga. Há uma cópia do documento no Arquivo do Estado de São Paulo, Caixa I, Ordem 9391.
4 Ibidem.

encontram-se flautas, baixões e charamelas (entre os instrumentos de sopro); 
rabecas e harpas (entre os de cordas); cravos e órgãos (de teclas). 5 A seguir, 
faremos breve descrição de cada instrumento acima mencionado, bem como 
daqueles que aparecem no inventário de Embu, mas não são comuns nos outros 
aldeamentos, como o rabecão e o manicórdio.

Entre os instrumentos de sopro, a flauta figura entre os utilizados nos primeiros 
contatos entre jesuítas e indígenas. Isso porque, além de sua fácil produção e 
execução, era um dos únicos objetos que europeus e ameríndios possuíam em 
comum. Dessa maneira, seu uso se estende desde o século XVI ao XVIII, quando 
os jesuítas são expulsos do Brasil. Já o baixão, mencionado no inventário 
de Embu, é semelhante aos fagotes, soando uma oitava6 abaixo. O próprio 
fagote e a doçaina, seu ancestral, eram instrumentos largamente utilizados 
na época, sendo possível que tenham sido registrados genericamente como 
baixões. Como lembra o pesquisador Marcos Holler7, os inventariantes não 
necessariamente eram conhecedores de música, e uma descrição precisa ou 
detalhada dos instrumentos talvez não fosse tão necessária.

Entre os de cordas, a rabeca trata-se, na verdade, de um violino: o vocábulo 
moderno ainda não existia na época.8 Atualmente, o termo se refere a uma 
espécie de violino utilizada na música popular, sobretudo nordestina, de cujo 

5 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006.
6 Oitava: intervalo que abrange oito notas de uma escala, as oito notas existentes entre duas 
notas iguais.
7 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006.
8 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... 
Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v.
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Violino 
(1697)

Museo degli 
Strumenti Musicali, 
Castello Sforzesco, 
Milão

Harpa 
(Séc. 18)

Museo degli 
Strumenti Musicali, 
Castello Sforzesco, 

Milão10 11

exemplo podemos citar o forró de rabeca. O rabecão, por extensão, designa 
o contrabaixo acústico, tocado com arco (semelhante, desse modo, à rabeca, 
como a própria palavra denuncia). 9 Este é um instrumento mais raro nos 
aldeamentos, sendo registrado, no Brasil, somente no Embu e na fazenda de 
Santa Cruz.

A harpa é pouquíssimo mencionada em documentos da Companhia, mas 
aparece em número maior nos aldeamentos em relação à viola, por exemplo, 
muito mais comum na música ibérica - são registradas três harpas e apenas 
uma viola quebrada. Uma hipótese levantada é de que a utilização da harpa 
tenha sido mais difundida nos aldeamentos devido ao uso do baixo-contínuo, 
acompanhamento comum na música do período, para o qual o instrumento 
seria mais adequado.

9 Curiosamente, o termo ainda é empregado em certas regiões do Brasil, para designar o mesmo 
instrumento.

Quanto aos instrumentos de teclas, o cravo, no contexto dos aldeamentos 
jesuíticos, é bem menos comum que o órgão. As referências ao instrumento 
são mais frequentes no século XVI, caindo nos séculos seguintes. Já manicórdio, 
observado no inventário de Embu, era um dos termos usados para designar o 
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clavicórdio, instrumento de teclas semelhante ao cravo, como já demonstramos 
neste material. Segundo Holler10, é possível ainda que o termo tenha sido 
empregado, no caso dos aldeamentos, para designar uma espineta, ou mesmo, 
de fato, um cravo.

Adiante, falamos em detalhes do único instrumento da lista que não descrevemos 
aqui: o órgão.

10 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 118.
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Órgão de tubos
(Séc. 20)

Igreja São José de 
Anchieta, Pateo do 
Collegio, São Paulo 12

O órgão

Como já explicitamos, o único instrumento musical ainda existente em nosso 
acervo, e que possivelmente se trata do mesmo registrado em 1759, é o órgão. 
Devido a este exemplar, que atualmente faz parte de nossa exposição de longa 
duração, falaremos um pouco mais sobre esse instrumento, passando por suas 
diversas tipologias, bem como seu uso dentro da igreja católica. Além disso, 
apresentaremos um breve histórico de nosso órgão, mencionando os processos 
de restauro pelos quais passou.

Primeiramente, é importante lembrarmos sua importância na liturgia, sendo 
o instrumento litúrgico por excelência, como vimos. A invenção de sua base 
mecânica remonta à Grécia antiga, cerca de 200 anos antes do nascimento 
de Cristo. Nesse contexto, foram criados os primeiros órgãos hidráulicos, cujo 
funcionamento era acionado pela pressão atmosférica exercida sobre a água. 
Posteriormente, o órgão hidráulico passa a ser substituído pelo pneumático, 
acionado por um fole que, através da gravidade, realizava a passagem de ar 
pela série de tubos presente no instrumento.

Com o tempo, as novas tecnologias foram aos poucos desenvolvendo o 
instrumento, com a adição de notas – inicialmente, eram apenas sete  – 
e registros.11 Apesar dessas modificações e evoluções, a base de seu 
funcionamento, atualmente, ainda é a mesma dos primeiros órgãos feitos nas 
antigas cidades-estados gregas.

No período medieval, o instrumento foi largamente utilizado para acompanhar 
o coro. É possível que tal escolha seja relacionada ao fato de que o órgão é 
um dos instrumentos que melhor imitam a voz humana, devido a seu próprio 
funcionamento, já que o fole pode ser análogo a nossos pulmões, por exemplo.

O Concílio de Trento, como já mencionado, consagra o órgão como o instrumento 
litúrgico. Nesse contexto, buscava-se algo que pudesse representar de fato o 
cristianismo, sem o risco de trazer elementos não-cristãos à celebração, uma vez 
que muitos instrumentos em uso na época haviam sido inventados por pagãos 
ou infiéis. Por esse motivo, na Igreja Ortodoxa, por exemplo, abomina-se o uso 
do órgão que, apesar de invenção pagã, já era usado por um longo período na 
religião católica, de modo que o Concílio apenas oficializou o seu uso.

Quando falamos em órgão, quase automaticamente vem à nossa mente a 

11 Registro, em um órgão, é um conjunto de tubos com o mesmo timbre.

figura de imensos órgãos de tubos, como os presentes atualmente no Mosteiro 
de São Bento, na Catedral da Sé, e na Igreja de São José de Anchieta, no Pateo 
do Collegio. No entanto, naquele contexto utilizavam-se também órgãos 
portáteis, divididos em duas categorias: portativos e positivos.
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Apesar de ambos serem tipos de órgãos portáteis, o portativo tem tamanho 
muito reduzido em relação ao seu congênere. Possui apenas um teclado, com 
poucas notas, tocadas com apenas uma mão, pois com a outra aciona-se o fole 
do instrumento – sendo muito semelhante, nesse sentido, a uma sanfona ou 
acordeão. Esse tipo de órgão cai em desuso no século XVII.

Os positivos, por outro lado, são um pouco maiores, tocados com as duas 
mãos, e dividem-se em duas outras tipologias. Os órgãos positivos de mesa 
são formados por um teclado, um jogo de tubos e um fole e, como o próprio 
nome revela, são tocados sobre algum móvel de apoio. Há também os órgãos 
positivos de chão, um pouco maiores, que diferenciam-se dos órgãos de mesa 
por serem apoiados diretamente no solo. O órgão positivo, por ser tocado com 
as duas mãos, necessita do auxílio de um folista, responsável por acionar o 
fole enquanto o instrumento é executado. Devido à importância do ofício para 
a execução da música, algumas igrejas e organistas possuíam seus próprios 
folistas. 12

12 SILVA, Handel Cecílio Pinto da. A arte organística nos mosteiros beneditinos do Brasil colonial 
e imperial: seus órgãos, organistas e organeiros. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da 
Universidade de Campinas,2014, p. 12-13.
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Órgão positivo 
(Séc. 18)

Museu de Arte Sacra 
dos Jesuítas, Embu 
das Artes13

Com o tempo, como vimos, os órgãos portativos caíram em desuso. Os positivos, 
por outro lado, foram gradativamente ganhando dimensões maiores, passando 
a ser colocados em uma caixa acústica, semelhante a um armário, tornando-
se mais fixos. A caixa permitia um melhor aproveitamento da acústica e uma 
propagação mais intensa do som oriundo dos tubos.

O instrumento que atualmente integra nossa exposição trata-se de um órgão 
positivo, visualmente antigo. Possui um único teclado, com extensão de quatro 
oitavas, cinco registros, castiçais dobráveis e um tampão, que pode ser fechado 
para proteção do teclado, bem como caixa acústica, na qual encontram-se 234 
tubos – sendo 32 de madeira. Tais características podem nos revelar parte de seu 
uso. Podemos inferir, nesse sentido, que não se trata de um órgão fixo, apesar 
de seu aparente peso, servindo, possivelmente, como acompanhamento de 
encenações externas à igreja.

O aldeamento de Mboy (Embu)

de São Paulo e o segundo mais antigo em todo o país, além de ser o único 
instrumento remanescente da ação dos jesuítas no Brasil colonial de que se tem 
notícia.13

Contudo, foi longo o tempo em que tão importante relíquia de nosso passado 
não recebeu os cuidados e o zelo que merece. Como informa o maestro Furio 
Franceschini, em parecer técnico de 1953, quando as irmãs da Fundação Maria 
Auxiliadora haviam se instalado na igreja, cinco anos antes, encontraram o 
órgão em péssimas condições. Diz o maestro que

“[...] muitas partes internas estavam quebradas; os tubos sonoros estavam 
desordenadamente amontoados fora do instrumento, machucados, alguns 
completamente pisados, cortados, e até com furos [...].”14

Assim, as freiras decidem restaurar o velho órgão, tendo em vista sua lamentável 
condição. Para isso, entram em contato com o maestro Furio Franceschini, na 
época, mestre de capela da Catedral Metropolitana de São Paulo: daí o parecer 
técnico que apresentamos acima. O restauro aconteceu em 1953, e foi realizado 
por Nicolau Lorusso, organeiro e restaurador paulista, sob as orientações de 
Franceschini. Na ocasião, optaram por utilizar somente as peças originais, não 
comprometendo a originalidade e a documentalidade do instrumento. Além 
disso, foi instalado um aparelho chamado pelo maestro de “eletro-ventilador”15, 
responsável por acionar o fole. Trata-se de uma máquina utilizada para produzir 
ventilação, ligada ao fole por meio de um cano, fazendo o órgão funcionar de 
forma automatizada. O pedal original, contudo, foi mantido, de forma que o 
organista poderia escolher qual sistema utilizar.

O procedimento foi financiado pela família do Conde Guilherme Prates. Após 
o restauro, no dia 5 de outubro de 1953 o órgão é apresentado ao público, em 
concerto no Teatro Cultura Artística de São Paulo. Foi tocado pelo organista e 
jesuíta Félix Pereira de Almeida, acompanhado pelo Coral Feminino Curato da 
Sé de São Paulo e pelo Coro do Colégio São Luís.16 A ocasião contou ainda com a 

13 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 122.
14 FRANCESCHINI, Furio. Apontamentos a respeito do órgãozinho da capela de Embú. São 
Paulo, setembro de 1953. Cota: Brasil, São Paulo, Biblioteca do Instituto de Artes da Unesp, Fundo Fúrio 
Franceschini, nº FF8072.
15 Curiosamente, esse mesmo eletro-ventilador estava em uso na Europa, onde foi aparentemente 
visto por Franceschini, que informa seu emprego no órgão que pertenceu a Maria Antonieta, também 
setecentista.
16 KERR, Dorotéa. O órgão mais antigo de São Paulo. In: TIRAPELI, Percival. Igrejas paulistas: 
barroco e rococó. São Paulo: Editora UNESP, Imprensa Oficial do Estado, 2003.
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Não temos informação sobre sua data ou local de fabricação; tampouco 
podemos comprovar que trata-se do mesmo órgão registrado em 1759. Suas 
características técnicas e físicas, no entanto, revelam que aparentemente foi 
feito no século XVIII – se na primeira ou na segunda metade, não há consenso.  
Se for de fato setecentista, trata-se do órgão mais antigo preservado no estado 
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participação do professor Almeida Prado, que falou sobre a atuação dos jesuítas 
no Embu.17

Em 1966, o Iphan18 solicita à Fundação Maria Auxiliadora a concessão do órgão 
para a exposição de arte sacra do Congresso Eucarístico, no Rio de Janeiro. Na 
viagem de volta, o instrumento foi novamente danificado, não se sabe se por 
acidente ou irresponsabilidade. Surge a necessidade de outro restauro, que 
acontece em 1973, sob os cuidados de José Carlos Rigatto.

Ao entrar a década de 1980, no entanto, o órgão já não funcionava mais. 
Fora quebrado durante uma reforma na igreja, entre 1975 e 1979. Caiu ao ser 
transportado para fora ou para dentro do prédio, não se sabe. Daí, um novo 
restauro mostra-se necessário, o terceiro empreendido pela Fundação Maria 
Auxiliadora no curto intervalo de 30 anos. Em 1981, as freiras abrem o pedido junto 
ao Condephaat19, órgão de preservação estadual, que realiza o tombamento 
do edifício em 1974. O pedido é negado: alega-se falta de verba. Alguns meses 
depois, as freiras enviam a solicitação ao Iphan, que também não concede o 
restauro. O motivo era que a instituição havia realizado uma intervenção no 
edifício pouco tempo antes – ironicamente, a mesma intervenção em que o 
velho órgão fora danificado.

No mesmo ano, José Carlos Rigatto, que havia restaurado o instrumento na 
década anterior, pediu Cr$ 580.000 por uma nova intervenção. Na ocasião, o 
organeiro relatou que o órgão precisava de 

“[...] desmontagem total para limpeza, fabricação de novas flautas, reforma 
geral das flautas (soldagem das que faltam, modelagem das estragadas), 
reforma geral do someiro (caixa do fole), fabricação de novos puxadores para os 
registros, novo revestimento (pau-marfim nas teclas), motor alemão (em lugar 
do fole), restauração do fole, harmonização e afinação.” 20

Faltava, contudo, o dinheiro. Uma vez que o auxílio de órgãos governamentais 
não veio, a saída foi a busca por verba de entidades privadas. É o que faz a 
Associação dos Artistas, Artesãos, Antiquários e Amigos das Artes e Floricultores 
do Embu – AAAAAAFE – movimento local que se une à campanha pelo órgão. 
Na época, o escultor Claudionor Assis Dias – o Mestre Assis – membro da 

17 SCHMIEDER, Susan. O órgão do Museu Histórico, Religioso e Artístico de Embu. 
18 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN.
19 Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 
São Paulo.
20 ZANFRA, Marco Antonio. Velho órgão, patrimônio que Embu quer preservar, In: Folha de São 
Paulo, São Paulo, p. 14, 16 ago. 1983.
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Associação, afirmou que “os bancos têm muito dinheiro e podem nos ajudar” e que 
“nós estamos esperando, também, ajuda do Rotary e das pessoas que quiseram 
colaborar.” 21

É somente em 1983 que o restauro finalmente acontece. De fato, o patrocínio 
vem de organizações privadas: a Associação Paulista de Organistas, juntamente 
com o Lions Clube do Embu, empreendeu a intervenção no instrumento. Feito 
por Warwick Kerr Jr e José Palmyro de Souza22, este foi o último restauro pelo 
qual passou nosso antigo órgão. Atualmente, o instrumento não funciona mais. 
Não sabemos, exatamente, sob qual circunstância foi danificado: o órgão já se 
encontrava nesse estado quando a guarda do prédio volta para a Companhia 
de Jesus, no início da década de 1990. Há, portanto, um hiato de informações 
sobre o que aconteceu no período.

21 Ibidem. 
22 KERR, Dorotéa. O órgão mais antigo de São Paulo. In: TIRAPELI, Percival. Igrejas paulistas: 
barroco e rococó. São Paulo: Editora UNESP, Imprensa Oficial do Estado, 2003, p. 237.
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e influências 
na música 
contemporânea

Possíveis continuidades e influências na música contemporânea

Embora seja difícil delimitar ou precisar a influência do ensino musical dos 
jesuítas na música atual, alguns elementos indicativos podem ser observados 
nos tempos atuais – ou, ao menos, em um passado recente. 

O repente, música tradicional nordestina, possui grandes semelhanças com o 
cantochão: ambos seguem apenas uma única melodia. Tamanha a semelhança, 
que alguns autores afirmam que “quem vai ao sertão ouve toda hora canto 
gregoriano”.1 Essa música mais simples, cantada a uma só voz (chamado canto 
monódico), de acordo com alguns autores2 foi trazida pelos jesuítas durante a 
colonização, cantada e ensinada para a população local, que a teria mantido 
como tradição – adaptando-a a uma forma mais popular - mesmo após a 
expulsão da Companhia de Jesus. Também na música nordestina, outra possível 
influência é o uso da rabeca. 3

Além dessa espécie de canto gregoriano sertanejo, o repente, alguns traços de 
continuidade podem ser observados entre a própria população indígena, um 
pouco mais distante dos nossos olhos, mas mantendo uma relação mais íntima 
com os antigos aldeamentos jesuíticos. 

Hans Ertl, fotógrafo do general alemão Rommel e um dos expressivos nomes 
da propaganda nazista, em meados dos anos 1950 muda-se para a Bolívia, onde 
realiza alguns documentários em regiões remotas do país. Nessa expedição, 
Ertl fica intrigado ao visitar antigos aldeamentos jesuíticos e, para seu espanto, 
observa que os indígenas moradores dessas regiões possuíam e tocavam 
instrumentos europeus.4 Infelizmente, em pesquisa rápida, não localizamos 
essas fotografias e vídeos.

No Brasil, há relatos que indicam a continuidade das práticas musicais entre 
indígenas nascidos em antigas reduções jesuíticas, mesmo após a expulsão da 
Companhia de Jesus. É o caso do interessante relato de Nicolau Dreys, na região 
das Missões, atual Rio Grande do Sul, entre 1817 e 1837:

1 MAIOR, Gilber César Souto. Movimento armorial: uma breve análise histórica, musical, 
gestáltica e computacional. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
de Campinas, 2014.
2 Ibidem.
3 HOLLER, Marcos. Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis: A música na atuação 
dos jesuítas na América portuguesa. Tese de Doutorado. Campinas, SP: Instituto de Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 2006, p. 150.
4 GASTA, Chad M. Opera and Spanish Jesuit Evangelization in the New World. Iowa State 
University: World Languages and Cultures Publications. Disponível em: <http://lib.dr.iastate.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1008&context=language_pubs>. Acesso: 24/01/2017.
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“Os indígenas das Missões têm disposição inata para a música e é rara no país 
uma missa que não seja cantada, mormente nos domingos; o único tocador de 
rabeca que se costumava alugar para os bailes da alta sociedade no Rio Grande 
era índio das Missões com todo o complemento do vestido local, e não era 
pouco admirável o contraste que fazia esse orfeu dos matos, com poncho de lã 
grosseira e barrete vermelho, no meio de uma reunião aonde se patenteava a 
elegância e riqueza do luxo europeu. Os índios das Missões parecem ter herdado 
essa propensão filarmônica de seus antepassados instruídos pelos jesuítas; 
geralmente, a lembrança dos padres da companhia se encontra a cada passo 
terra outrora conquistada por eles à civilização, e longe está de se extinguir 
no coração dos índios; quando esse nome se pronuncia perante eles, sempre é 
saudado com expressões de reconhecimento e de esperança.” 5

Outras referências apontam que os indígenas fabricavam seus próprios 
instrumentos musicais, de acordo com as técnicas ensinadas pelos jesuítas. É o 
que inferimos do relato de Jean-Baptiste Debret, em São Vicente do Sul, antiga 
missão jesuítica, referindo-se a Guaranis ditos civilizados:

“São todos músicos e fabricam eles próprios seus violões, rabecões, violinos e 
flautas sem chaves [...].” 6

Curiosamente, o uso de instrumentos como a rabeca ou a viola é observado 
ainda hoje entre populações Guaranis, que adaptaram esses instrumentos às 
suas próprias danças e músicas. É possível imaginar, com certa solidez, que 
o uso dos instrumentos europeus tenha passado, geração após geração, do 
século XVIII aos dias de hoje, embora tal hipótese não possa ser comprovada 
pelas fontes de que dispomos.

5 DREYS, Nicolau. Notícias Descriptivas da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1961.
6 DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tomo primeiro. Belo Horizonte: 
Editora Itatiaia Limitadam, 1989, p. 72.
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Quanto ao Embu, diversas evidências apontam, também, para uma continuidade 
da tradição musical. Nesse sentido, há um documento preservado1, de 1802 – 
portanto, após a expulsão dos jesuítas - que contabiliza os indígenas moradores 
do aldeamento, descrevendo o ofício de cada indivíduo. Nele observamos, que 
após os lavradores e os jornaleiros2,  o principal ofício na localidade era justamente 
o de músico, que ocupava seis homens em idade adulta. Sendo o documento 
datado do começo do século XIX, algumas dessas pessoas certamente entraram 
em contato com os padres da Companhia de Jesus.

Os índios músicos da aldeia são o Capitão-Mor Julio Fernandez Costa, de 40 
anos, o Capitão de Infantaria Manoel de Siqueira, 30, Pantaliam da Costa, com 
36 anos de idade, Joaquim Fernandez, 30, Marcelino Gonçalvez, 42, e o jovem 
Joaquim de Morais, de 19 anos. É mesmo interessante notarmos patentes 
militares entre alguns dos músicos: de fato, no período colonial, muitos músicos 
vinculavam-se às bandas marciais. 

Apesar de o músico mais velho registrado ter nascido após a expulsão3,  é 
provável que a prática musical tenha sido passada adiante. Isso é evidente ao 
notarmos, no mesmo documento, a menção ao mestre de capela da aldeia, o 
índio Matias da Silva, que na ocasião contava 65 anos de idade – 22, portanto, 
quando os jesuítas são expulsos. Como vimos anteriormente, era o mestre de 
capela o responsável pelo ensino de novos músicos, o que corrobora com uma 
continuidade das práticas musicais no aldeamento. Mesmo os indígenas que 
não entraram em contato com os padres aprenderam o ofício de músico, o que 
pode indicar, talvez, que o velho Matias da Silva tenha sido a ponte entre os 
jesuítas e os jovens nativos da vila, com a prática musical sendo transmitida de 
forma autônoma, mesmo na ausência dos religiosos. 

Na mesma ocasião, o aldeamento de Itapecerica, vizinho ao de Mboy, contava 
com nove músicos, mas nenhum mestre de capela.4 Devido à proximidade entre 
as duas aldeias – cerca de 7 km - é provável que houvesse grande circulação 
de moradores entre as diferentes localidades. Nesse sentido, não seria de todo 
fantasioso imaginarmos que o velho Matias da Silva tenha ensinado também 

1 1802. Mapa geral dos Indios da Aldea de Mboy seus nomes, ocupassoins cazualidades que 
ouverão the o mês de janeiro. Cota: Brasil, São Paulo, Arquivo do Estado, Ordem 228, maço 2, pasta 8. 
2 Trabalhadores que recebem pagamento de acordo com a jornada (de trabalho), não possuindo 
ofício fixo.
3 O músico mais velho, Marcelino Gonçalvez, tinha 42 anos em 1802, e, portanto, nasceu pelo 
menos alguns meses após a expulsão dos jesuítas.
4 1802.  Lista de índios da Aldeia de Itapecerica. Brasil, São Paulo, Arquivo do Estado, Ordem 
228, maço 2,  pasta 8.
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aos músicos de Itapecerica.

De fato, uma característica comum entre as aldeias, para além da proximidade 
geográfica, é a forte tradição musical, o que pode indicar uma relação ou mesmo 
integração entre os dois estabelecimentos jesuíticos. Em 1767 – portanto, 
apenas oito anos após a expulsão dos jesuítas - há uma ordem para que os 
músicos da aldeia de Itapecerica toquem na fazenda de Santa Anna, levando 
“todas as Solfas, e instrumentos que tiverem.” 5 Embora o inventário da aldeia de 
Itapecerica ainda não tenha sido localizado, temos aqui um indício de que assim 
como o aldeamento de Mboy, havia em Itapecerica, no momento da expulsão 
dos jesuítas, uma tradição musical, com indígenas músicos e instrumentos 
musicais. 

Já em 1909, em visita a Mboy, o então arcebispo de São Paulo, Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, menciona uma antiga banda composta por índios guaianazes, 
responsável pelas solenidades da vila e mesmo de lugares distantes, como 
Itanhaém e Bragança (atual Bragança Paulista). Na ocasião da visita do arcebispo, 
ainda existia “um velho bumbo, de forma e feição original, que se conserva na 
sacristia da Matriz, como tambem algumas partes de canto para a Semana Santa 
[...].”6 Como nos casos anteriores, não dispomos de documentação ou base 
teórica para afirmarmos que se trata de influência direta ou algum elemento de 
continuidade da música introduzida pelos jesuítas. Mas certamente é intrigante 
observarmos, já quase no século XX, uma memória referente à existência de 
uma banda formada por músicos indígenas dentro de um antigo aldeamento 
jesuítico – principalmente em vista da aparente continuidade da tradição 
musical após a expulsão dos inacianos, como buscamos demonstrar.

As partes de canto para a Semana Santa, mencionadas por Dom Duarte Leopoldo 
e Silva, indicam o uso da música nas solenidades religiosas, possivelmente 
relacionada à procissão do enterro. 7  Tal informação dialoga com nosso acervo, 
visto que possuímos objetos relacionados a essa prática, como a imagem do 

5 1767. Ordem para que os índios músicos de Itapecerica vá para a fazenda de S. Anna festejar na 
dita fazenda e que levem consigo as solfas e instrumentos. Documentos interessantes para a história e 
costumes de São Paulo. São Paulo: Archivo do Estado de São Paulo, Typographia do globo, 1940, vol 65, 
p.171.
6 1882-1920. Livro Tombo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Cota: Brasil, São Paulo, 
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, 10-02-32, Fl. 5v.
7 A procissão do enterro, segundo Paulo Castagna, “é uma celebração religiosa de origem 
medieval, praticada ainda hoje em Portugal e no Brasil, como a última cerimônia religiosa da Sexta-feira 
Santa.” CASTAGNA, Paulo. A procissão do enterro: uma cerimônia pré-tridentina na América Portuguesa. 
In: KANTOR, Iris; JANCSÓ, István (orgs.). Festa: Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa. São 
Paulo: Edusp, 2001, Vol.2, p. 829-856.

Senhor Morto, seu esquife e leões funerários, além de alguns conjuntos de 
tocheiros. O pesquisador e musicólogo Paulo Castagna nos dá uma descrição, 
em linhas gerais, da procissão do enterro, que transcrevemos abaixo:

“Em termos gerais, a cerimônia inclui um ou dois sermões alusivos à Paixão 
(o Sermão do Descendimento e o Sermão da Soledade), no lugar em que está 
instalada a representação da crucifixão de Cristo, diante de uma das igrejas da 
cidade. Junto ao local, postam-se pessoas que, com o auxílio de vestes e símbolos, 
representam personagens do Antigo e do Novo Testamento, como evangelistas, 
profetas, apóstolos, soldados romanos, etc. Ao final da pregação, a imagem 
do Cristo morto é retirada da cruz por personagens que representam José de 
Arimatéia e Nicodemo e colocada em um esquife. O coro começa a cantar o texto 
Heu! Heu! Domine! Heu! Salvator noster!, normalmente sem acompanhamento 
instrumental, e o esquife é seguido pelos personagens bíblicos, pelos membros 
das irmandades que promovem o ato e pelo povo, por várias ruas da cidade. Ao 
termirar a procissão, o esquife é depositado em lugar apropriado, no interior de 
uma outra igreja, iniciando-se a segunda parte da cerimônia, na qual a imagem 
do Senhor Morto é incensada, enquanto o coro canta, geralmente, o Sepulto 
Domino [...], sem o concurso do povo. A cerimônia termina com a visitação dos 
fiéis à imagem, os quais passam diante dela em silêncio.” 8

Trata-se, afinal, de uma tradição medieval, ainda mantida em Portugal e 
no Brasil, mesmo em cidades grandes, como São Paulo. Em São João del-
Rei, cidade histórica de Minas Gerais, a procissão é mais tradicional, e há 
canções que remontam, pelo menos, ao século XVIII.9 No caso da procissão 
realizada no Embu, a tradição foi preservada até tempos recentes, visto que os 
moradores mais antigos relatam suas participações no evento. É possível que, 
originalmente, o cortejo partisse do cruzeiro, que até princípios do século XX 
mantinha-se erguido em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Também relacionada ao cruzeiro que mencionamos acima é a Festa de Santa 
Cruz, uma tradição da cidade que remonta ao período jesuítico. Observada em 
todo o Brasil, a origem da festa de adoração à cruz encontra-se nos primeiros 
contatos entre jesuítas e indígenas, nos quais a dança, enquanto símbolo de 
expressão da espiritualidade, foi tolerada e introduzida à tradição cristã. 
Segundo Câmara Cascudo, trata-se do “primeiro trabalho deixado pelo europeu 
na terra brasileira.” 10

8 CASTAGNA, Paulo. A procissão do enterro: uma cerimônia pré-tridentina na América Portuguesa. 
In: KANTOR, Iris; JANCSÓ, István (orgs.). Festa: Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa. São 
Paulo: Edusp, 2001, Vol. 2, p. 830.
9 Ibidem.
10 SANTA CRUZ. In: CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 5ª edição. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1984, p. 692-693.
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Festa de Santa Cruz

Topo: Imagens da 
Festa de Santa Cruz 
em Carapicuíba, SP

Base: Imagem da 
Festa de Santa Cruz 
em Embu das Artes, 
SP 14

Atualmente, a celebração de adoração à cruz ainda é observada em alguns 
municípios paulistas, notavelmente em antigos aldeamentos jesuíticos, como 
Itaquaquecetuba, Embu e Carapicuíba – onde a festa é mais tradicional. Trata-se 
de uma festa popular, sem a participação ou interferência eclesiástica: o próprio 
povo é quem organiza a reza. A adoração à cruz é comemorada no dia 3 de maio, 
mas é comum que os festejos iniciem na noite do dia 2, estendendo-se por toda 
a madrugada.

No Embu, o relato mais antigo e vigoroso que conhecemos sobre a festa 
encontra-se no livro escrito por Joaquim Gil Pinheiro: Memórias de Mboy. 
Publicada em 1912, a obra descreve com detalhes os costumes do povo caipira, 
bem como lendas difundidas entre os moradores da região. Através desta obra, 
temos acesso a informações bastante relevantes sobre a Festa de Santa Cruz. 

Segundo Gil Pinheiro,

“As rezas de Santa Cruz não teem graça se não são acompanhadas de tradicional 
dança de adoração á Cruz, que começa por dois violeiros á frente de duas filas 
mixtas de homens, mulheres e meninos; se encaminham para a Cruz, fazendo-
lhe devotas reverencias ao som das violas e cantorias; dahi se abrem as alas, um 
violeiro parte para a direita e outro para a esquerda, cada um com a sua fila atraz 
de si, para se ajuntarem a certa distância, e outra vez juntos vão direitos á Cruz, 
depois afastam-se para traz e avançam para deante, continuando a repetir as 
mesmas voltas até acabarem os versos de adoração [...].” 11

Os versos de adoração são transcritos pelo autor e, curiosamente, são cantados 
ainda hoje, com ligeiras variações. Mas ainda não era esse o fim da festa:

“Acabada a adoração da Cruz no fim da reza, principiam as outras danças 
profanas, que alcunham de Carurú, Candeeiro, Chimarrête, Canna Verde e o 
celebre Catêretê, acompanhadas pelas voltas do apreciado Quentão, (canninha 
quente com gengibre e assucar), café, biscoitos, etc., fornecidas pelo dono da 
reza.” 12

O Candeeiro, mencionado por Gil Pinheiro, trata-se de um rondó infantil, de 
danças e canto próprio, segundo Câmara Cascudo.13 A Cana-Verde é descrita pelo 
mesmo autor como uma “dança cantada no sul e centro do Brasil, constando de 
uma roda de homens e mulheres, divididos os sexos em seções que se defrontam, 
cantando e permutando os lugares, formando pares.” 14 O Cateretê, por sua vez, 
é conhecido no atual sudeste brasileiro desde o período colonial e, segundo 
Câmara Cascudo, teria sido introduzido na Festa de Santa Cruz por São José de 
Anchieta.15 Seria uma das poucas danças com elementos fixos, e constaria de 
“duas fileiras, em geral, de homens; sapateado e palmeado e o canto da Moda de 
viola, em intervalos diferentes.”16 Curiosamente, o intervalo em que se toca a 
moda de viola seria para o descanso dos participantes da dança, tendo em vista 
o acelerado ritmo do sapateado.

11 PINHEIRO, Joaquim Gil. Os Costumes da Roça ou as Memórias de Mboy. São Paulo: Empreza 
Graphica Moderna. 2ª edição. 1912. p. 24.
12 Ibidem. p. 26.
13 CANDEEIRO. In: CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 10ª edição. São 
Paulo: Ediouro, 1998, p. 233.
14 CANA-VERDE. In: CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 10ª edição. São 
Paulo: Ediouro, 1998, p. 232.
15 CATERETÊ. In: CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro.10ª edição. São 
Paulo: Ediouro, 1998, p. 257.
16 LIMA, Rossini Tavares de. Cateretê ou Catira. In: Folclore de São Paulo, 2ª ed., s.d. apud 
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro, 10ª edição, São Paulo: Ediouro, 1998, p. 
257.
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Além das danças, Gil Pinheiro menciona, ainda, os instrumentos utilizados na 
ocasião: viola, pandeiro, adufe, puíta (ou cuíca), rec-re-rec (reco-reco), ferrinhos 
(triângulo) e tambor. Naturalmente, não são os mesmos instrumentos da época 
do aldeamento jesuítico, mais de um século antes. Contudo, é curioso observar 
que o inventário de 1759 menciona “uma caixa, em que estão nove saiotes e 
outros enfeites das danças dos carijós” 17, o que pode ser um indício da realização 
da festa ainda no século XVIII.

Também é interessante notar a semelhança entre a festa observada em 1912 e 
a de Carapicuíba, outro antigo aldeamento jesuítico, em 1959. Nesse sentido, 
nas duas localidades dançava-se o Chimarrete e a Cana Verde. Quanto aos 
instrumentos, em Carapicuíba também observava-se violas, pandeiros – 
que teriam substituído os adufes – reco reco e puíta (cuíca).18 Dada a relativa 
proximidade geográfica entre as duas antigas reduções jesuíticas, é possível que 
tais semelhanças indiquem uma origem em comum, ou mesmo uma influência 
trocada entre a população das duas localidades.

Na ocasião em que escreve, Gil Pinheiro revela que a Festa de Santa Cruz, no 
Embu, estava em decadência. Fora proibida, alguns anos antes, pelo bispo de 
São Paulo, D. José de Barros, que a considerava imoral. Assim, a tradição já 
centenária foi mantida na clandestinidade, longe das autoridades eclesiásticas, 
ao longo dos anos. Desde pelo menos o começo do século XX, quando nos 
relata Gil Pinheiro, a festa era realizada na pequena Capela de Santa Cruz, onde, 
em 1934, é construída a Capela de São Lázaro, deslocando a celebração para o 
Largo 21 de abril, lá permanecendo por apenas três ou quatro anos. É então que 
o Cercado Grande, bairro próximo ao centro da cidade, passa a abrigar a festa. 
Em 1964, no mesmo bairro, surge a ideia de construir uma nova Capela de Santa 
Cruz, projeto encabeçado pelo escultor Sakai de Embu. No entanto, o projeto 
original é alterado, construindo-se, no lugar, um grande cruzeiro, dedicado à 
manutenção da festa. Atualmente, todos os anos a festa é realizada por Tônia 
do Embu, discípula de Sakai e por outros antigos moradores do município, dos 
quais destacamos a atuação de Cidinha Carpi.

Como já explicitado aqui, não sabemos identificar, com exatidão, quanto 
dos elementos que apresentamos são influências diretas do trabalho musical 

17 1759, dezembro, 2. Autos de Inventario e Sequestro feito nos bens, que se acharam na Aldeya de 
Mboy .... . Cota: Brasil, São Paulo, Ministério do Planejamento, Superintendência do Patrimônio da União/
SP, Secretaria do Patrimônio da União, Prédio da Receita Federal/SP, Setor de Incorporações, Caixa 3, Sitio 
Mutinga. Há uma cópia do documento no Arquivo do Estado de São Paulo, Caixa I, Ordem 9391.
18 Festa de Santa Cruz na Aldeia de Carapicuíba. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 de maio de 
1959, p. 17.
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empreendido pelos jesuítas junto aos índios em Embu. No entanto, nada nos 
parece mais significativo do que a observação feita por Gil Pinheiro, que afirma 
que “as quadras rimadas em portuguez e tupy”, que teriam sido escritas pelos 
jesuítas, “ainda perduram nas canções dos roceiros”.19

Por fim, nestes tópicos finais buscamos apresentar ao leitor como o tema 
explorado neste material – a música nos aldeamentos jesuíticos – pode ter 
sobrevivido ao tempo, sobretudo no que se refere a Embu e, por extensão, a 
outros aldeamentos jesuíticos próximos. Em alguns casos mais prováveis, 
noutros menos, algumas possíveis contribuições dos jesuítas podem ser 
enxergadas nos tempos atuais, mesmo em contextos diversos - do repente à 
música indígena -, traços e permanências de um passado não tão distante.

19 PINHEIRO, Joaquim Gil. Os Costumes da Roça ou as Memórias de Mboy. 2ª edição. São Paulo: 
Empreza Graphica Moderna, 1912, p. 27.
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Considerações finais

Para os jesuítas, como vimos, a música foi instrumento fundamental para 
aproximação e catequese dos diferentes povos indígenas. É reflexo notável da 
adaptabilidade da ordem que, para transmitir sua religião e cultura, adapta-
se, negocia e aceita elementos de outras culturas, de acordo com o contexto 
no qual está inserida. Dessa maneira, a música nos aldeamentos terá como 
principal característica essa mistura de elementos. Toca-se maracá ao Deus 
cristão. Canta-se a Cristo em guarani. Dança-se em frente à Santa Cruz.

Para além das possíveis influências e reflexos na cultura contemporânea, o 
estudo da música executada nos aldeamentos jesuíticos é importante por 
revelar linhas de pensamento e o próprio modus operandi da ordem e daquela 
sociedade que estava se formando. Os argumentos e descrições realizadas pelos 
inacianos também são indicativos, ainda que sob uma perspectiva europeia, da 
própria cultura das nações indígenas.

Infelizmente, ainda carecemos de muitas informações sobre esse contexto. A 
expulsão da Companhia acarretou o abandono e destruição de instrumentos e 
documentos. 

Nosso órgão, um possível remanescente, é exemplo de como podemos partir 
de um objeto para uma análise mais profunda do período no qual foi produzido. 
Sua datação, local de fabricação, etc., são perguntas que ainda não possuem 
resposta, mas esperamos que este material inspire novas pesquisas, e quiçá a 
descoberta de documentos, trazendo novas informações e dados sobre este 
passado que se reflete ainda na atualidade.
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Referências

Imagem 01 - Órgão da Sé de Mariana, p.  15

Órgão da Sé de Mariana, Minas Gerais. Este órgão foi construído na primeira 
década do século XVIII em Hamburgo, Alemanha, por Arp Schnitger. Chegou 
ao Brasil em 1753, como um presente da Coroa portuguesa ao Bispo de 
Mariana. Foto: Eduardo Tropia. 

Imagem 02 - Viola da gamba, p.  16

Viola da gamba. Século 18 (c. 1700-1710). Autoria: Família Brensio. Materiais: 
Madeira (álamo). Dimensões: 1130x408,5x127,5mm (AxLxP). Procedência: Itália. 
Foto: Manusardi 1997. Museo degli Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, 
Milano, nº do objeto: 2L010-00004. Copyright Comune di Milano – All rights 
reserved.

Imagem 03 - Cravo, p.  17

Cravo. Século 17-18 (c.1690-1710). Materiais: Madeira (cipreste, conífera, 
álamo e ébano). Dimensões: 2045x754x181mm (AxLxP). Procedência: Itália. 
Foto: Manusardi 1997. Museo degli Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, 
Milano, nº do objeto: 2L010-00232. Copyright Comune di Milano – All rights 
reserved.

Imagem 04 - Virginal, p.  18

Virginal. Séc. 17 (c. 1649). Materiais: Madeira (noz, abeto, bosso, cipreste, faia, 
frutto). Dimensões: 723x115x129mm (AxLxP). Foto: Manusardi 1997. Museo 
degli Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, Milano, nº do objeto: 2L010-
00226. Copyright Comune di Milano – All rights reserved.

Imagem 05 - Oboé, p.  19

Oboé. 1722. Autor: Giovanni Maria Anciuti. Materiais: marfim e prata. 
Dimensões: 65,8x568,81mm (DxC). Procedência: Itália. Foto: Manusardi 1997. 
Museo degli Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, Milano, nº do objeto: 
2L010-00158. Copyright Comune di Milano – All rights reserved.

Imagem 06 - Guitarra, p.  22

Guitarra. Séc. 17. Materiais: Marfim e Madeira (abeto, Bosso, ébano). Dimensões: 
953x285x122mm (AlturaXLarguraXEspessura). Procedência: Espanha. Foto: 
Manusardi 1997. Museo degli Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, Milano, 
nº do objeto: 2L010-00287. Copyright Comune di Milano – All rights reserved.
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todos os detentores de direitos autorais e agradece qualquer informação suplementar a 
respeito.
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Imagem 07 - Tercio, p.  24

Partitura da obra Tercio. 1783. Autor: José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita 
(c. 1740-1805). Dimensões: 22,2x17,2cm. Procedência: Arraial do Tejuco (atual 
Diamantina-MG). Acervo: Museu da Música de Mariana, cota: CDO.01.098 
CUn.

Imagem 08 - Nossa Senhora do Rosário, p. 41

Imagem de Nossa Senhora do Rosário. Século 17. Materiais: Terracota. 
Fotógrafo: Jéssica Carvalho Silva. Acervo: Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.

Imagem 09 - Fagote, p.  43

Fagote. Séc. 18-19 (c. 1790-1810). Autor: Magazari Ermenegildo. Materiais: aço 
e bronze. Dimensões: 52x1235mm (DxC). Procedência: Itália. Foto: Manusardi 
1997. Museo degli Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, Milano, nº do objeto: 
2L010-00423. Copyright Comune di Milano – All rights reserved.

Imagem 10 - Violino, p.  44

Violino. 1697. Autor: Albani Mattias (1621-1712). Materiais: Madeira (abeto, 
bordo). Dimensões: 585x200x29 (AxLxE). Foto: Manusardi 1997. Museo degli 
Strumenti Musicali, Castello Sforzesco, Milano, nº do objeto: 2L010-00132. 
Copyright Comune di Milano – All rights reserved.

Imagem 11 - Harpa, p  45

Harpa. Séc. 17. Materiais: Madeira (abeto, bordo), bronze e ferro. Dimensões: 
1375x205x596mm (AxLxP). Foto: Manusardi 1997. Museo degli Strumenti 
Musicali, Castello Sforzesco, Milano, nº do objeto: 2L010-00593. Copyright 
Comune di Milano – All rights reserved.

Imagem 12 - Órgãos de tubos, p.  47

Órgão do Pateo do Collegio. Instalado na Igreja São José de Anchieta em 
maio de 2002. O órgão apresenta elementos de origem italiana e alemã. A 
parte italiana (Tamburini) é de 1949 (I manual e pedaleira) e a parte alemã (II 
manual) não se sabe ao certo, provavelmente de época parecida e da fábrica 
Walcker. Possui aproximadamente 1.100 tubos que são de madeira, chumbo, 
estanho e zinco. Acervo: Pateo do Collegio.

Imagem 13 - Órgão positivo, p.  48

Órgão. Séc. 18 (provável). Materiais: Madeira e metal. Dimensões: 
127x106x61cm (AxLxP). Nas páginas seguintes (52-57), há uma sequência 
de fotografias apresentando o mesmo órgão em detalhes. Fotógrafo: Jéssica 
Carvalho Silva. Acervo: Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.

Imagem 14 - Festa de Santa Cruz, p.  66

Festa de Santa Cruz em Carapicuíba. 04 de maio de 2017. Fotógrafo: Angélica 
Brito Silva.

Festa de Santa Cruz realizada no Memorial Sakai, em Embu das Artes. 
Apresentação dos adoradores mirins da Escola Municipal Marajoara. 10 de 
maio de 2017. Fotógrafo: Angélica Brito Silva.
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