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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa trata do estudo sobre a prática musical na Venerável Ordem Terceira de 

São Domingos de Gusmão, localizada no Terreiro de Jesus, Salvador Bahia. O templo dos 

terceiros dominicanos se encontra erguido desde 1732 e, apesar de já ter sido objeto de estudo 

de áreas como a arquitetura, artes plásticas, bem como da história social, a ausência de 

pesquisas musicológicas específicas sobre a prática musical desenvolvida nesta instituição 

motivou-nos à realizar o presente trabalho. A partir de informações a respeito de músicos que 

atuaram neste templo (apresentadas por Jaime Diniz - 1986), pretendeu-se neste estudo 

comprovar tais indicações ao passo que buscou-se trazer à luz novos acréscimos à história 

musical desta Ordem. Este trabalho foi realizado a partir de investigações nos arquivos da 

ordem terceira dominicana; no Arquivo Municipal de Salvador; no Arquivo Público da Bahia, 

na Biblioteca Pública do Estado, bem como através da bibliografia relativa à atividade 

musical no contexto colonial soteropolitano. 

A estrutura deste trabalho está organizada em quatro capítulos, os quais atendem pelos 

respectivos títulos: Introdução; Revisão Bibliográfica; Novas achegas; Discussão e 

Considerações finais. O primeiro capítulo está integrado pela Introdução (contendo aspectos 

descritivos do trabalho); os Objetivo Geral e os Objetivos Específicos (apresentando a 

finalidade do estudo) e a Justificativa (que apresenta o porquê da necessidade deste estudo). O 

segundo capítulo está constituído pela Revisão Bibliográfica e apresenta os seguintes sub-

tópicos: Fundamentação Teórica e Metodologia da Pesquisa, os quais, por sua vez, 

apresentam as definições e metodologias das disciplinas que embasam este trabalho. No 

terceiro capítulo tem-se a apresentação e discussão das novas informações sobre a Venerável 

Ordem 3ª de São Domingos, estando este capítulo subdividido em: Os terceiros dominicanos 

e suas relações eclesiásticas; Estudo dos documentos musicográficos e; Documentos relativos 

à música. No quarto capítulo, tem-se a Discussão e considerações finais sobre o trabalho, 

onde são expostas as impressões do autor sobre o trabalho. Ao final são apresentadas as 

referências bibliográficas utilizadas neste estudo, sendo completado com os Anexos, contendo 

a transcrição dos documentos referidos.  

 

Palavras-chave: Musicologia Histórica, Ordem Terceira, Música Religiosa, Dominicanos, 

Iconografia, Organologia. 
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ABSTRACT 
 
 

This research discusses about the musical practice on Venerable Third Order of St. Dominic, 

located at Terreiro de Jesus, Salvador, Bahia. The third Dominicans’ church has been 

constructed since 1732 and was object of study of areas as architecture, plastic arts and social 

history as well. The purpose of this study was to understand the reason for the absence of 

specific musicological research about musical practice developed in this institution. 

Information about musicians who worked in this temple (presented to Jaime Diniz - 1986) 

motivated us to prove such statements, and to bring new additions to the musical history of 

this Order. The present work was based on researches in the archives of the Third Dominican 

Order; in the Municipal Archive of Salvador; Public Archive of Bahia, the State Public 

Library, and through the literature on the musical activity in colonial context of Salvador city.    

 
The structure of this paper is organized in four chapters: Introduction; Literature Review; 

New additions; Discussion and Final considerations. The first chapter is integrated by 

Introduction (containing descriptive aspects of the work); the General Objective and Specific 

Objectives (presenting the purpose of the study) and the Justification (shows the reason for 

this study). The second chapter is composed of the Literature Review and has the following 

sub-topics: Theoretical Foundation and Research Methodology, which present the definitions 

and methodologies of the disciplines that support this work. The third chapter present and 

discuss the new information about the Venerable Order 3rd of St. Dominic. This chapter is 

subdivided into: The Dominicans and theirs ecclesiastical relationship; Study of 

musicográficos and documents; Documents relating to music. In the fourth chapter, we have 

the discussion and concluding remarks on the work. At the end we present the bibliography 

used in this study, being completed with annexes, containing the transcription of the 

documents referred. 

 

Keywords: Historical Musicology, Third Order, Religious Music, Dominicans, Iconography, 

Organology. 
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Capítulo 1: Introdução 
 

Localizada no centro histórico-cultural da cidade de Salvador, o templo da Venerável 

Ordem 3ade São Domingos de Gusmão integra um conjunto de igrejas coloniais que foram 

importantes centros de produção e disseminação musical. A tradição litúrgico-musical cristã 

esteve presente de forma acentuada nas comunidades religiosas que se fixaram em Salvador 

desde os primeiros anos da colonização portuguesa. Esta tradição pode ser observada em 

relatos de viajantes que transitaram na cidade, em cartas de cronistas e, sobretudo, nos 

arquivos dessas instituições. Muitos destes arquivos já foram objeto de estudo de musicólogos 

das diversas partes do Brasil, porém nem tudo foi trazido à tona sobre o que estes arquivos 

podem conter.  

A presente dissertação, intitulada A prática musical na Venerável Ordem Terceira de 

São Domingos de Gusmão, em Salvador, Bahia se propõe, portanto, investigar essa prática 

musical a partir do estudo das fontes documentais depositadas no arquivo desta Ordem; 

relacionando as informações dessas fontes com aquelas coletadas em arquivos públicos e 

também na bibliografia correlata. Apesar do arquivo desta Ordem já ter sido mencionado em 

alguns trabalhos musicológicos, observa-se que não houve um estudo que intentasse 

compreender de que forma esta instituição contribuiu musicalmente para o cenário 

soteropolitano. Neste trabalho buscamos preencher a lacuna que existe sobre o passado 

musical dos terceiros dominicanos, contextualizando cada informação com o período em que 

esta foi registrada a fim de se criar uma teia de relações que nos direcione para as práticas 

musicais que ocorreram nesta comunidade religiosa. 

É necessário ressaltar que, ao longo do curso histórico, muitos dos responsáveis por 

salvaguardar os documentos de instituições como esta não o fizeram. Desse modo, 

negligenciaram documentos raros, entregando-os aos cuidados do tempo ou até mesmo 

ateando fogo em diversas fontes históricas (livros, instrumentos, dentre outros). Tendo 

consciência desta realidade, a proposta deste estudo foi trazer à luz informações 

musicográficas e relativas à música desta instituição que ainda não haviam sido conhecidas, 

considerando pertinente o recorte temporal entre o período de sua criação (sec. XVIII) até a 

segunda metade do século XX. O longo período recortado justifica-se pelo razoável volume 

de documentos originários de cada século, fazendo com que optássemos por desenvolver, 

tanto quanto possível, uma visão histórica da prática musical nesta instituição. 
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1.1 Objetivo Geral 
Investigar a prática musical na Ordem 3a de São Domingos de Gusmão na Bahia desde o 

período de sua instalação em Salvador no século XVIII até a segunda metade do século XX, a 

partir da análise crítica dos documentos presentes no arquivo da referida Ordem bem como de 

outros locais de pesquisa. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

a) Estudar os processos institucionais que levaram à criação e permanência desta ordem 

terceira em Salvador. 

b) Estudar os eventuais processos históricos contextuais soteropolitanos que 

acompanharam esta ordem terceira no período estudado, considerando os aspectos 

religiosos, culturais, dentre outros possíveis; 

c)  Analisar os documentos relativos ao passado musical presentes no arquivo da ordem 

terceira dominicana, bem como nas demais instituições de pesquisa, relacionando as 

informações de ambos locais no intuito de corroborar ou confrontar as diversas 

perspectivas identificadas na revisão bibliográfica; 

d)  Analisar os elementos organológicos e iconográfico musicais presentes no templo dos 

terceiros dominicanos, enquanto aspectos complementares à prática musical. 

 

1.3 Justificativa 

!
A história da música no Brasil tem como um dos seus pilares o legado das práticas 

musicais nas ordens religiosas. A escolha da Venerável Ordem 3a de São Domingos de 

Gusmão em Salvador enquanto objeto de pesquisa é justificada pela necessidade de suprir a 

ausência de informações musicológicas aprofundadas sobrea prática musical nesta instituição, 

a qual se encontra estabelecida na cidade de Salvador desde 1723. 

Investigar os indícios da prática musical nesta instituição é ter a oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre a história religiosa-musical de Salvador, ao passo em que se 

torna possível trazer à luz informações que contribuam para o arcabouço historiográfico 

musical no âmbito nacional. Considerando o território baiano o primeiro sítio da América 

Portuguesa a possuir uma catedral com cargos específicos para o ensino e prática musical 
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(além de considerarmos o trabalho desenvolvido pelos músicos vinculados às ordens terceiras 

e irmandades), constata-se que há muito o que se estudar a respeito da produção e 

disseminação musical religiosa da cidade de Salvador e recôncavo dos séculos XVIII ao XX. 

A partir da observação desta realidade propomos aqui um estudo ímpar sobre as práticas 

musicais desenvolvidas nesta instituição esperando que o mesmo possa contribuir para 

compreensão e interpretação do panorama musical católico soteropolitano no período 

histórico recortado. 
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Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 
 

Nesta seção apresentaremos os referenciais teórico e metodológicos que sustentam 

este trabalho bem como o estado da arte sobre a Venerável Ordem 3ª de São Domingos. Nas 

subseções de base (fundamentações Teórica e Metodológica), foi apresentada a abordagem 

epistemológica de cada disciplina que auxilia o trabalho musicológico, ao passo em que nas 

subseções seguintes, buscamos entrelaçar diversas visões acerca do patriarca São Domingos; 

da criação das ordens primeira e terceira, até chegarmos na ordem 3ª dominicana em 

Salvador, Bahia; onde buscamos concatenar as informações relativas ao contexto religioso, 

musical e político no qual esta instituição esteve inserida.  

2.1 Fundamentação Teórica 
 

Nesta primeira seção propomos a reflexão epistemológica das áreas sobre as quais esta 

pesquisa se alicerçou. Em função das características imanentes ao tema deste trabalho, foi 

necessário o suporte teórico de disciplinas que fazem parte do campo da Ciência da 

Informação: Biblioteconomia, Arquivística e Diplomática; e da Critica Textual: Edição 

Diplomática, campo este que é responsável por fundamentar e definir Arquivo; Documento; 

Informação. Do mesmo modo, foi necessário para este trabalho o suporte de disciplinas das 

Ciências Humanas, dentre as quais optamos pela História (por atender o projeto em função do 

período a ser pesquisado) e a Musicologia (por ser esta a área competente a estudar a Música 

relacionando-a com seus aspectos processuais e contextuais). Das abordagens que o campo da 

história oferece, optamos por utilizar aquelas advindas da Nova História Cultural e da História 

Oral. No que compete às demais disciplinas auxiliares da Musicologia, nos pareceu prudente 

contar com o auxílio da Organologia, da Iconografia Musical, da Edição Musical fac-símile, 

da Análise Musical e da História da Música. 

Uma vez que foram listadas as áreas basilares deste trabalho, trataremos à seguir de 

forma detalhada sobre as particularidades de cada uma delas, ao passo em que será exposta a 

contribuição destas para o processo de elaboração e execução deste estudo. 

 
2.1.1 Ciência da Informação 

De acordo com Oliveira (2008), a informação enquanto objeto de estudo é 

compreendida com uma representação de conhecimento. Por ser o conhecimento também uma 
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representação (neste caso, do real), o objeto (informação) que representa a representação de 

conhecimento só pode ser entendido como “complexo, flexível, mutável e de difícil 

compreensão”. (OLIVEIRA, 2008, p.18). 

Por sua vez, Lopes (1996) assinala que a informação é a ação e também efeito de 

comunicar dados; é qualquer atributo do pensamento humano sobre a natureza e a sociedade, 

desde que verbalizada ou registrada (LOPES, 1996 apud BELLOTTO, 2002, p. 22). Ainda, 

Belloto (2002) acrescenta que a informação, até chegar ao entendimento e consumo do 

receptor, passa por um processo de comunicação, sendo que esta mesma informação, quando 

registrada, se configura como um documento. 

De acordo com Oliveira (2008) no fim do século XIX, após a Revolução Industrial, 

houve um aumento desordenado na geração de informação registrada, preocupando os 

estudiosos acerca da organização destes documentos. Para atender essa necessidade foram 

feitos esforços significativos, a exemplo da realização do I Congresso Mundial de 

Associações Internacionais de Documentação no ano de 1910, organizado por Paul Otlet 

(1868-1944) e Henri La Fontaine (1854-1943).Conforme explica a autora, este evento foi 

apontado como um marco para a formalização da Ciência da Informação, pois os dois colegas 

buscavam “solucionar o problema que era o de levar ao conhecimento de cientistas e 

interessados toda a literatura científica e todos os produtos do conhecimento gerado no 

mundo” (OLIVEIRA, 2008, p.10).  

Saracevic (1996) informa que foi no contexto do desenvolvimento técnico e cientifico 

iniciado na Segunda Guerra Mundial que a Ciência da Informação (em diante CI) teve sua 

origem como um campo interdisciplinar. Ainda, segundo o autor, o artigo publicado por 

Vannevar Bush (1945) é apontado como o feito principal deste período e veio a exercer forte 

influência no processo de organização da CI. Conforme nos explica Saracevic, o referido 

artigo: 
Definiu sucintamente um problema crítico que estava por muito tempo na 
cabeça das pessoas, e propôs uma solução que seria um ajuste tecnológico, 
em consonância com o espírito do tempo, além de estrategicamente atrativa. 
O problema era (e basicamente, ainda é) "a tarefa massiva de tornar mais 
acessível, um acervo crescente de conhecimento". [...] E foi mais longe, 
propôs uma máquina chamada MEMEX, incorporando (em suas palavras) 
capacidade de associar ideias, que duplicaria "os processos mentais 
artificialmente". É bastante evidente a antecipação do nascimento da CI e, 
até mesmo, da inteligência artificial (SARACEVIC, 1996, p. 42-43). 
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Conforme nos explica Souza (2012), a CI recebeu uma de suas primeiras definições 

nos trabalhos realizados nas conferências do Georgia Institute of Technology em 

1960.Segundo a autora, a CI foi apresentada como: 
Ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as 
forças que governam o fluxo da informação, e os meios de processamento da 
informação para um máximo de acessibilidade e uso. Os processos incluem a 
geração, disseminação, coleta, organização, armazenamento, recuperação, 
interpretação e uso da informação. (SOUZA, 2012, p.77).  

 
Por sua vez, em seu trabalho Information Science: What is it?,Borko (1968) comunga 

com a ideia acima e acrescenta que a área: 

Relaciona-se com o corpo de conhecimento relativo à produção, coleta, 
organização, armazenagem, recuperação, interpretação, transmissão, 
transformação e utilização da informação. Isto inclui a investigação, as 
representações da informação tanto no sistema natural como no artificial 
[...]. Trata-se de uma ciência interdisciplinar derivada e relacionada com 
vários campos como a matemática, a lógica, a linguística, a psicologia, a 
tecnologia computacional, as operações de pesquisa, as artes gráficas, as 
comunicações, a biblioteconomia, a gestão e outros campos similares 1 
(BORKO, 1968, p.3). 

Em 1991 foi realizado o The first International Conference on Conceptions of Library 

and Information na Finlândia onde foi discutida a conceituação da área, apontando para uma 

abordagem que atendesse às demandas da contemporaneidade (OLIVEIRA, 2008). Nesse 

contexto, a CI foi definida por Saracevic (1991) como: 
Um campo dedicado a questões científicas e à prática profissional, voltadas 
para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento e de registros de 
conhecimentos entre seres humanos, no contexto social, institucional ou 
individual do uso e das necessidades de informação. No tratamento destas 
questões são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas 
tecnologias informacionais. (SARACEVIC, 1991 apud SOUZA, 2012, 
p.79). 

Por ser a CI o campo de estudo responsável pela produção, organização, recuperação e 

transmissão da informação, ela foi aqui utilizada enquanto um grande pano de fundo 

envolvendo as demais disciplinas que embasaram esta pesquisa, sobretudo aquelas que se 

encontram diretamente ligadas à CI: Biblioteconomia, Arquivística e Diplomática, como 

veremos adiante. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1“It is concerned with that body of knowledge relating to the origination, collection, organization, storage, 
retrieval, interpretation, transmission, transformation, and utilization of information. This includes the 
investigation of information representation in both natural and artificial systems [...]. It is an interdisciplinary 
science derived from and related such fields as mathematics, logic, linguistic, psychology, computer technology, 
operations research, the graphic arts, communications, library science, management, and other similar 
fields”(BORKO, 1968, p.3). 
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2.1.1.1 Biblioteconomia 

Segundo Araújo e Oliveira (2008) os conceitos que fundamentam as atividades das 

bibliotecas vêm da CI. De acordo com as autoras, a partir desta ciência convencionou-se que 

biblioteca é uma coleção de documentos bibliográficos (livros, periódicos, etc.) e não 

bibliográficos (gravuras, mapas, filmes, discos, etc.) organizada e administrada para 

formação, consulta e recreação de todo o público ou de determinadas categorias de usuários 

(ARAÚJO e OLIVEIRA, 2008. p. 36). 

Quanto à origem exata das bibliotecas, é desconhecido o período em que foi criada. 

No entanto, Siqueira (2010, p. 55) aponta que as protobibliotecas e protoarquivos2 já existiam 

nas civilizações suméria, babilônica, egípcia e grega. Desse modo, Araújo e Oliveira (2008) 

consideram que os fatores principais para o surgimento dessas instituições foram: 

Econômicos – a riqueza em um país ou região possibilita a disponibilização de recursos para 

o incentivo a produção cultural; Sociais – centros urbanos desenvolvidos bem como um 

sistema formal de educação requerem um alto nível de organização de registros de 

conhecimento e sua conservação; e Políticos – as bibliotecas, assim como toda a produção de 

conhecimento, necessitam de políticas governamentais para seu estímulo e crescimento 

(ARAÚJO, OLIVEIRA, 2008, p. 32).  

No que tange à biblioteca enquanto instituição, as autoras apontam para três grandes 

funções: a gerencial, a organizadora e a divulgadora. 

A função gerencial pressupõe gestão e políticas para bibliotecas ou unidade 
de informação, para buscar o seu melhor desempenho. A função 
organizadora aglutina atividades muito especializadas do profissional de 
informação: selecionar materiais para aquisição, catalogar, classificar e 
indexar aqueles materiais. A função divulgação consiste na referência, 
empréstimo, orientação, reprografia, serviços de disseminação e extensão 
(ARAÚJO e OLIVEIRA, 2008, p. 38-39). 
 

As bibliotecas, regidas segundo os critérios da biblioteconomia, têm a função de 

salvaguardar e gerenciar o acesso aos itens bibliográficos bem como os demais documentos 

que se encontram sob sua tutela. 

No que tange à identificação, localização e acesso aos itens bibliográficos que digam 

respeito da pesquisa, a biblioteconomia oferece como suporte a revisão bibliográfica que 

auxilia o referido processo. Neste trabalho, nos apoiaremos no conceito de revisão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2Denominação dada às instalações primitivas das bibliotecas e dos arquivos. 
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bibliográfica proposto por Stanley Boorman (2001)a partir do verbete encontrado no The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians: 
O estudo e descrição de documentos musicais e da literatura sobre música, 
especialmente em sua forma publicada. [...] Trata-se de coletar, avaliar e 
organizar listas com estudos já realizados sobre um campo particular. Este é 
um processo essencial para o pesquisador, pois sem esta evidência dos 
avanços anteriores, seria incapaz ultrapassar os predecessores e o nosso 
trabalho não iria avançar mais do que o deles (BOORMAN, 2001, p. 535)3. 
 

Considerando que a realização desta pesquisa está atrelada profundamente às 

informações contidas nos referenciais bibliográficos, assim como nos referenciais 

documentais arquivísticos, seria impensável a realização desta sem contar com o aporte 

teórico da revisão bibliográfica e da pesquisa arquivística, a qual veremos a seguir. 

 
2.1.1.2 Arquivística  

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a Arquivologia ou 

Arquivística “é a disciplina que estuda as funções do arquivo, os princípios e técnicas a serem 

observadas na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37). A definição dada pelo Arquivo Nacional ressalta o 

arquivo como objeto de estudo da disciplina arquivologia. Dessa forma, se faz necessário 

apresentar a definição de arquivo para um melhor entendimento da área. Sobre isso, Bellotto 

(2002) explica que os Arquivos, 
São conjuntos orgânicos de documentos produzidos/recebidos/ acumulados 
por um órgão público, uma organização privada ou uma pessoa, no curso de 
suas atividades, independentemente do seu suporte, e que, passada sua 
utilização ligadas às razões pelas quais foram criados, podem ser 
preservados, por seu valor informativo, para fins de pesquisa científica ou 
testemunho sociocultural. (BELLOTTO, 2002, p.18). 

 

Bellotto (2002) informa que a história dos arquivos no mundo ocidental remonta aos 

tempos sumérios onde já se tinham modelos de arquivos: os reais, religiosos e diplomáticos. 

Segundo ela, o seu uso estava ligado, sobretudo, ao interesse jurídico e administrativo, não 

havendo abertura para pesquisas históricas até o início do século XIX, “quando surge a 

história científica, ou história positivista, cujas práticas então se iniciavam e nas quais era 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3“The study and description of musical documents and of the literature about music, especially in published 
form. […] This involves collecting, assessing and arranging lists of earlier studies in a particular field. This is 
an essential process for the researcher, for without this evidence of past advances in thought or data-collection, 
we would be unable to climb upon the shoulders of our predecessors, and our work would advance no further 
than theirs” (BOORMAN, 2001, p. 535).  
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dado um valor excessivo e único aos dados contidos nos documentos de arquivo” 

(BELLOTTO, 2002, p. 14-15). Ainda, Belloto acrescenta que a Arquivística é constituída de 

dois principais objetos: o intelectual (que é entendido como a própria informação ou os dados 

que possibilitam esta informação), e os objetos físicos, que são classificados como: 

1. O arquivo, isto é, os conjuntos documentais produzidos/recebidos/acumulados pelas 

entidades públicas ou privadas no exercícios de suas funções, conjunto de documentos 

sobre os quais a arquivística vai aplicar sua teoria, metodologia e práxis para chegar a 

seus objetivos. 

2. O arquivo como entidade. A arquivística tem também como objeto a instituição, 

metodologias próprias e pontuais para a administração dos seus recursos humanos, 

financeiros, materiais e documentais.  

3. O documento em si mesmo, enquanto indivíduo, ainda que isso possa ser paradoxal, 

porque a arquivística trabalha, sobretudo, com conjuntos orgânicos de documentos. 

(BELLOTTO, 2002, p. 5-6). 

A palavra Arquivo pode ser aplicada a um conjunto documental, bem como a 

instituição responsável por sua custódia. O Conselho Nacional de Arquivos em seu Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística explica que arquivo é: 

1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte. 
 
2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 
processamento técnico, a conservação e o acesso a documento. 
 
3. Instalação onde funcionam arquivos.  
 
4. Móvel destinado á guarda de documentos (CONARQ, 2005, p. 27). 

 
 

A respeito da prática arquivística em um modo sistemático, Cotta (2000) assinala que 

esta foi iniciada com a fundação do Arquivo Nacional da França, por consequência da 

Revolução Francesa de 1789. Segundo ele, houve um alto índice de consulta a esses arquivos 

públicos no século XIX, sobretudo por historiadores, tendo como consequência o 

desenvolvimento da Arquivologia como campo teórico, bem como de um conjunto de 

técnicas especializadas (COTTA, 2000, p.39). Segundo o autor a arquivística ou arquivologia, 

enquanto disciplina, possui características próprias que a distinguem das demais ciências 

documentais. Ele aponta que o pilar da arquivologia está no princípio de respeito aos fundos 
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ou princípio de proveniência. Bellotto (2002) aborda e define este e os demais princípios da 

arquivologia enfatizando a necessidade de cada um estar de acordo com uma metodologia 

específica: 
Princípio da proveniência – Fixa a identidade do documento relativamente 
ao seu produtor. Por este princípios os arquivos devem ser organizados em 
obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa 
legitimadamente responsável pela produção. Princípio da organicidade – 
As relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos 
documentais. A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos 
espelham a estrutura, funções e atividades da entidade produtora em suas 
relações internas e externas. Princípio da unicidade – não obstante forma, 
gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivos conservam seu caráter 
único, em função do contexto em que foram produzidos.  Princípio da 
indivisibilidade ou integridade arquivística – os fundos de arquivos 
devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não 
autorizada ou adição indevida. Princípio da cumulatividade – o arquivo é 
uma formação progressiva, natural e orgânica (BELLOTO, 2002, p. 20-21). 
 

Todos esses conceitos se referem ao regimento o qual a arquivologia está embasada. 

Portanto, é preciso ressaltar que ao se propor o estudo em arquivos, o pesquisador está 

lidando com documentos, uma vez que todo arquivo é formado por eles. Para Bellotto (2004) 

o documento é o elemento comum entre os arquivos, bibliotecas e centros de documentação. 

Para ela, documento pode ser: 
Qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o 
homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o 
processo, o dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a 
fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, etc., enfim, tudo o que seja 
produzido por razões funcionais, jurídicas, científicas, técnicas, culturais ou 
artísticas pela atividade humana (BELLOTTO, 2004, p.35). 
 

A autora assinala que existe um ciclo vital dos documentos de arquivo. Esse processo 

tem o nome de Teoria das três idades ou, como dito, Ciclo vital dos documentos, que passam 

por três fases.  
A primeira fase é a dos Arquivos Correntes, nos quais se abrigam os 
documentos durante seu uso funcional administrativo, jurídico; sua 
tramitação legal [...]. A permanência de tais documentos nesse tipo de 
arquivo depende de sua tipologia/função. A segunda fase se refere aos 
Arquivos Intermediários, onde os documentos já venceram o prazo de 
validade jurídico-administrativo, mas ainda podem servir ao produtor. 
Permanecerão em um arquivo que já centraliza papéis de vários órgãos pelo 
prazo aproximado de 20 anos. A terceira idade é a dos Arquivos 
Permanentes, quando acontece o “recolhimento” onde os papéis serão 
conduzidos a um local de preservação definitiva. Ai o seu uso passa a ser 
científico e sociocultural. (BELLOTTO, 2004, p.23-24).  
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A arquivística, como visto, é de fato a disciplina que detém o alicerce teórico 

necessário ao trato com os arquivos e documentos de arquivo. Tal qual a necessidade da 

revisão bibliográfica anteriormente exposta, este trabalho seria inviável sem a devida 

investigação arquivística uma vez que o estudo da atividade musical da dita instituição 

religiosa se baseou (fundamentalmente) na análise de documentos pertencentes ao arquivo 

desta instituição e arquivos de outros locais de pesquisa. 

 
2.1.1.3 Diplomática 

A diplomática tem como função ocupar-se da estrutura formal dos atos escritos de 

origem governamental e ou notarial. Portanto, trata dos documentos que, quando emanados 

pelas autoridades são submetidos, para efeito de validade, à sistematização do Direito 

(BELLOTTO, 2002, p.13). A definição apresentada pela autora contempla a necessidade 

desta pesquisa em lidar analiticamente com a documentação oficial referente à Ordem de São 

Domingos coletada nos arquivos públicos presentes na cidade de Salvador.  

As primeiras atividades referentes à análise científica de documentos gerados por uma 

administração governamental remontam à segunda metade do século XVII a partir da obra De 

re diplomatica libri sex, considerada um marco na história conceitual da Diplomática 

(NASCIMENTO, 2009, p.82). Bellotto (2002, p. 16) acrescenta que o nascimento da 

Diplomática está atrelado ao referido livro de Jean de Mabillon (1632-1707) que estabeleceu 

regras fundamentais da crítica textual, e criou procedimentos acerca da autenticidade, análise 

e compreensão dos atos escritos. De acordo com Le Goff (1990) foram dos Bolandistas 

(grupo de Jesuítas que estudavam a vida dos santos, hagiógrafos) os primeiros trabalhos 

consistentes referentes à análise de documentos/pergaminhos à procura de autenticidade. 

Segundo ele, esses religiosos publicaram em 1643 os dois primeiros volumes da Acta 

Sanctorum, livro este baseado em pergaminhos datados do início do século XVII.  

Caruci (1987) aponta que o objeto de estudo da Diplomática é a “unidade arquivística 

elementar analisada enquanto espécie documental, servindo-se de seus aspectos formais para 

definir a natureza jurídica dos atos nela implicados” (CARUCI, 1987 apud BELLOTTO, 

2002, p.17). Duranti (1995) acrescenta que o trabalho competente à Diplomática “concentra-

se na gênese, constituição interna, na transmissão e na relação dos documentos entre seu 

criador e com seu próprio conteúdo” (DURANTI, 1995 apud BELLOTTO, 2004, p.17). 

Para a diplomática, o documento é o elemento fundamental de seu estudo, dessa forma 

é imprescindível saber como ele é conceituado. Belloto assinala que o ”documento 
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diplomático é o registro legitimado do ato administrativo ou jurídico, consequência, por sua 

vez, de fato administrativo ou jurídico”. (BELLOTTO, 2002, p.16). Ainda, Nuñez Contreras 

(1981) afirma que “o documento diplomático é testemunho escrito de um fato de natureza 

jurídica, redigido em observância a formulas estabelecidas que se destinam a dar-lhe fé e 

força de prova” (NUÑEZ CONTRERAS, 1981 apud BELLOTTO, 2002, p. 36).  

Sempre segundo Bellotto, o documento diplomático se divide em categorias que se 

modificam de acordo com o conteúdo de representatividade jurídica do documento, as quais 

podem ser divididas macroscopicamente em três tipos: 1) Documentos dispositivos; 2) 

Documentos testemunhais e 3) Documentos informativos. Os documentos dispositivos são os 

que manifestam ordens, leis, ou seja, vontades definidas e que não estão sujeitas a 

interferências ou opiniões. Os documentos testemunhais informam o cumprimento dos 

dispositivos. Os documentos informativos, por sua vez, ampliam esta informação (2004, p. 

28-30). Ainda, a autora assinala para um modelo mais didático de categorização, dividindo os 

documentos em:  
1) Normativos: os de cumprimento obrigatório, que emanam do Poder 
Legislativo, tais como Leis, Estatutos, portarias, dentre outros; 2) 
Enunciativos: possuem caráter opinativo , tais como pareceres, relatórios, 
etc.; 3) de Assentamento: tratam de assentamentos sobre fatos ocorridos a 
exemplo de atas e apostilas; 4) Comprobatório: comprovam os documentos 
de assentamento e podem ser exemplificados por certidões e atestados. 5) de 
Ajuste: referentes à acordos administrativos como tratados, contratos, etc.; 6) 
de Correspondência: geralmente derivam de atos normativos indicando a 
execução destes. São exemplos: alvarás. circulares, editais e memorandos 
(BELLOTTO, 2004, p. 29).  

 

Dentre os modelos de categorização de documentos acima apresentados, foram 

encontrados no arquivo dos terceiros dominicanos documentos então categorizados como :a) 

Enunciativos (tais como pareceres e relatórios); b) de Ajuste(tais quais tratados e contratos); e 

c) de Correspondência (tais quais alvarás e circulares. Munir-se como suporte adequado para 

a lida com esse tipo de documento foi entendido como uma ação prudente para que se 

obtivesse um trabalho em nível abrangente, conforme o seu caráter interdisciplinar. 

 
2.1.2 Crítica Textual: Edição Diplomática 

A crítica textual é, em sua essência, a atividade filológica de um grupo mais amplo de 

atividades denominadas como ecdótica (AZEVEDO FILHO, 2007 apud SILVA, 2011, p. 9). 

A crítica textual e a filologia se entrelaçam na medida em que a tarefa da primeira é a de 

construir novamente o texto de forma que se aproxime ao máximo do original. “Por esse 
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motivo a crítica textual tem como seu objeto os textos escritos, e tem como objetivo a sua 

preservação, visando restabelecê-los à sua forma autoral, genuína, com base na documentação 

acessível” (VASCONCELOS, ALMEIDA, 2012, p. 335). 

A crítica textual, por se preocupar com a edição crítica dos textos escritos, tem ao seu 

alcance ferramentas próprias para cada tipo de edição. Bellotto (2002, p. 16) explica que foi 

também a partir da escrita do livro De re diplomática libri sexque foram criadas as regras 

basilares da crítica textual, bem como o desenvolvimento de ferramentas de edição. Assim, 

dentre as ferramentas disponíveis à esta área utilizaremos o suporte da Edição Diplomática 

que, de acordo com o Glossário de Crítica Textual (2013) é definida da seguinte forma: 

Reprodução tipográfica rigorosa da lição de um testemunho, conservando 
todas as suas características (erros, lacunas, ortografia, fronteiras de palavra, 
abreviaturas, etc.). Também se diz edição paleográfica. Está a cair em desuso 
porque a reprodução fotográfica tem tomado o seu lugar (esta tem, contudo, 
alguns inconvenientes também) (GLOSSARIO DE CRÍTICA TEXTUAL, 
2013)4. 

 
Este tipo de edição embasou o trabalho de transcrição da Regra dos Irmãos Terceiros, 

bem como do Breve Apostólico Papal e de outros documentos localizados no arquivo da 

Venerável Ordem 3ª de São Domingos de Gusmão. 

 
2.1.3 Ciências Humanas  

Dentre as disciplinas encontradas nas Ciências Humanas, elencamos a História para o 

embasamento teórico deste trabalho. Abaixo, trataremos sobre os aspectos epistemológicos 

dessa área com intuito de compreende-la e melhor situa-la dentro dos estudos musicológicos. 

 
2.1.3.1 História 

Ao longo dos séculos o pensamento acerca da escrita da História mudou conforme o 

contexto social de cada lugar em seu tempo. Jacques Le Goff (1990) aponta que o nascimento 

da história (historie, do grego antigo derivado da raiz indo europeia wid- weid ‘ver’) está 

ligado à narração ou relato daquele que pode dizer que viu, ou sentiu (LE GOFF, 1990, p.17). 

Remetendo ao surgimento da prática historiográfica, temos então na Grécia do século 

V a.C. a sua legitimação. Queiroz e Lokoi (1999) mencionam que Heródoto (428 a.C.) é 

considerado o pai da história. Segundo elas a escrita da história na antiguidade grega e mesmo 

na civilização Greco-romana, é substancialmente a escrita da louvação de cidades, exércitos e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4Glossário De Crítica Textual. Disponível em <http://www2.fcsh.unl.pt/invest/glossario/glossario.htm>. 
Acessado em 17 dez. 2013. 
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Césares, através de uma perspectiva unilateral, onde eles pensavam estar escrevendo a história 

da humanidade (QUEIROZ e LOKOI, 1999 p. 25-38). 

Neste mesmo sentido, Burke (1992) salienta que até a Idade Média a escrita da história 

era baseada em gêneros literários como memória política e crônicas monásticas. Segundo ele, 

havia uma tendência hegemônica na escrita antiga onde se buscava enaltecer e vangloriar o 

poder e a crença local. Sobretudo quando era “a narrativa dos acontecimentos políticos e 

militares, apresentada como grandes feitos de grandes homens – chefes militares e reis” 

(BURKE, 1992. p, 10).  

De acordo com Le Goff, os historiadores medievais e alguns renascentistas até o final 

do século XVIII “valorizaram o passado, o tempo das origens e dos ancestrais” (LE GOFF, 

1990, p. 14). No entanto, o autor explica que a discussão em torno do conflito antigo/moderno 

na arte, ciência e literatura desencadeou uma inversão de valores referente à escrita da 

história. O antigo ganhou conotação de superado e o novo adquiriu status de progressista. 

A partir do movimento iluminista e da Revolução Francesa os rumos da escrita da 

história ganham novas perspectivas. Carlan (2008) argumenta que no século XIX a 

abordagem histórica dos fatos tendeu para a legitimação da História enquanto Ciência. De 

acordo com ele, foi a partir do trabalho do historiador alemão Leopold Von Ranke (1795 – 

1886) que foram lançadas as bases teórico metodológicas da História Científica. O trabalho de 

Ranke deu origem à chamada Escola Metódica, pensamento científico que influenciara países 

como Alemanha, França e os da América Latina (CARLAN, 2008, p.139)  

Auguste Comte (1798 – 1857) desenvolveu na França a sua doutrina científica que 

viria a influenciar grande parte dos estudos históricos do século XIX no ocidente, o 

Positivismo. Esse método atribui valor científico apenas ao conhecimento adquirido da 

experiência, não considerando conceitos dogmáticos nem generalizados. Para ele a pesquisa 

histórica atribui veracidade ao que está no documento, ou seja, a informação explícita no 

documento seja ele manuscrito ou impresso. A doutrina positivista influenciou fortemente os 

campos de estudos de diversas áreas do conhecimento (CASTAGNA, 2008, p.11). 

A partir de sua observação sobre as relações de produção entre empregador e 

empregado no decurso histórico, Karl Marx (1818 – 1883), ao final da primeira metade de 

século XIX expõe sua análise acerca da história através da ótica do Materialismo Histórico. 

Esse pensamento diz que a história não segue um curso contínuo e linear, e sim um “processo 

de transformações sociais determinadas pelas contradições entre o meio de produção e as 
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forças produtivas” (CHAUÍ, 2000, p. 537). Definindo o Materialismo Histórico, a autora diz 

que, 
Materialismo porque somos o que as condições materiais (as relações de 
produção) nos determinam a ser e a pensar. Histórico porque a sociedade e a 
política não surgem de decretos divinos nem nascem da ordem natural, mas 
dependem da ação concreta dos seres humanos no tempo (CHAUI, 2000, 
p.537). 
 

Acerca do pensamento histórico marxista Aróstegui (1995) assinala que para Marx, as 

relações de produção eram categorias próprias de cada momento da história, 

Tais relações de produção são um reflexo do estado das forças produtivas. 
Os estados históricos determinados pela natureza das forças e das relações 
de produção existentes são conceituados pelo marxismo como modos de 
produção, que resultam tanto em uma construção categorial e um modelo 
metodológico, como em termos reais, em um estado histórico 
(ARÓSTEGUI, 1995, p. 60). 
 

Ainda, Aróstegui (1995) assinala que essa linha de pensamento, mesmo tendo 

demorado a chegar nos círculos acadêmicos, exerceu um grande impacto nas ciências sociais, 

bem como na historiografia ocidental. O materialismo histórico, assim como as abordagens 

anteriores a ela, contribuíram significativamente para a discussão acerca do pensamento 

historiográfico ocidental. Não obstante, veremos que o advento de novas perspectivas 

históricas (tal qual a da Nova História Cultural) revolucionou a forma com a qual se observara 

as questões histórico-sociais.  

 
2.1.3.2 Nova História Cultural 

Na primeira metade do século XX surgiu na França um novo pensamento acerca da 

análise interpretativa do documento (enquanto fonte histórica) em contraposição à ideia 

proposta pelo pensamento positivista. Tem-se ai o surgimento da Nova História Cultural a 

partir da elaboração da revista Annales d’histoire économique et sociale (1929) por Marc 

Bloch (1886 - 1944) e Lucian Febvre (1878 - 1956). 

Essa nova corrente de pensamento surgiu como uma oposição ao positivismo, 

estabelecendo um desligamento entre a corrente historiográfica tradicional apresentando um 

novo pensamento crítico acerca da abordagem histórica. Aróstegui (2001, p.6) apresenta a 

construção da historiografia, enquanto atividade intelectual, através de três fases. A primeira 

fase, representada pelo trabalho de Leopold Von Ranke, em 1824, “História de los pueblos 
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románicos y germánicos”5, obra que caracteriza a história científica. A segunda fase tem sua 

representação a partir da revista “Revue Historique”, publicada por Gabriel Monod que 

buscou uma sistematização da historia enquanto ciência na tentativa de estabelecer um 

método próprio para a historiografia. Na terceira fase, temos então a publicação dos trabalhos 

de Marc Bloch e Lucian Febvre a partir da École des Annales, os quais protagonizaram o 

rompimento com a tradição positivista a partir de uma nova perspectiva historiográfica; dentre 

as quais a ampliação do conceito de fonte histórica bem como a reflexão acerca do caráter 

interdisciplinar da história.  

De acordo com Aróstegui (2001) esse novo conceito de história recusa a história 

simplista que se detém na superfície dos acontecimentos. Para ele, o novo conceito de fonte 

histórica vai além das definições hierárquicas estabelecidas como primárias e secundárias. O 

autor define fonte histórica como sendo “todo aquele material, instrumento ou ferramenta, 

símbolo ou discurso intelectual, que procede da criatividade humana, através do qual se pode 

inferir algo acerca de uma determinada situação social no tempo” (ARÓSTEGUI, 2001, p. 

491). 

Peter Burke salienta que seria difícil definir categoricamente o que é a Nova História 

Cultural. No entanto ele diz que “é uma história escrita como uma reação deliberada contra o 

paradigma tradicional; a história rankeana” (BURKE,1992, p.2). O autor, fazendo uma 

comparação entre as duas correntes de pensamento, aponta algumas divergências: 
De acordo com o paradigma tradicional a história diz respeito 
essencialmente à política. [...] A política foi admitida para ser 
essencialmente relacionada ao estado: em outras palavras, era mais nacional 
e internacional do que regional. [...] Por outro lado, a nova história começou 
a se interessar virtualmente por toda a atividade humana. [...] “tudo tem 
história” [...]. O que era previamente considerado imutável é agora encarado 
como uma construção cultural sujeita a variações, tanto no tempo quanto no 
espaço (BURKE, 1992, p.2). 
 

Como visto, a presente abordagem proposta pela Nova História Cultural (aquela que 

amplia o conceito de fonte histórica e estabelece o caráter interdisciplinar da mesma) se 

apresenta como um elemento que propõe a quebra da hegemonia do paradigma tradicional 

positivista. Em comum acordo com essa abordagem, este trabalho também se apropriou do 

embasamento encontrado na História Oral, cuja base teórica veremos abaixo. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Título original: Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514. 
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2.1.3.3 História Oral 

A História Oral é conceituada como um procedimento metodológico que tem por 

objetivo o registro de versões e interpretações da história em dimensões diversas (factuais, 

temporais, espaciais) através da construção de fontes e documentos produzidos a partir de 

narrativas induzidas e estimuladas. Por conseguinte, trata do registro de depoimentos sobre 

histórias vividas, portanto um caminho para a obtenção de conhecimento histórico 

(DELGADO, 2010, p.15).  

De acordo com Fiorucci (2010) a História Oral surge a partir das concepções 

historiográficas da década de 1960, as quais estavam ligadas à valorização do indivíduo e “à 

nova linha de estudos culturais que se afastava dos estudos puramente estruturais e 

quantitativos”(FIORUCCI, 2010, p.7). Phillippe Joutard (2000) diz que a história oral traz 

consigo três inspirações iniciais; ouvir a voz dos excluídos, trazer à tona as realidades 

indescritíveis e testemunhar as situações de extremo abandono (JOUTARD, 2000, p.33-34 

apud FIORUCCI,2010,p.7). Conforme nos apresenta Ferreira (1994) a história oral tem 

atendido a duas linhas de trabalho que seguem caminhos distintos. A primeira, aborda os 

depoimentos orais como instrumentos para preencher as lacunas deixadas pelas fontes 

escritas, considerando importante a recuperação da trajetória de grupos excluídos cujas fontes 

se encontram em estado precário. A segunda, privilegia o estudo das representações 

“buscando realizar uma discussão mais refinada dos usos políticos do passado” (FERREIRA, 

1994,p.9).  

Focalizando a primeira linha de trabalho, a qual se aproxima do propósito desta 

pesquisa, Ferreira (1994) diz que esta, enquanto ferramenta para a recuperação da história, 

deve buscar um grau elevado de veracidade e objetividade junto aos depoimentos orais 

produzidos. Assim, para se conseguir tal resultado, a autora sugere que:  
Os instrumentos para se atingir tais objetivos seriam a formulação, no caso 
de estudos acadêmicos, de roteiros de entrevistas consistentes, de maneira a 
controlar o depoimento, bem como o trabalho de outras fontes, de forma a 
reunir elementos para realizar a contraprova e excluir as distorções. Com 
base nesses procedimentos, erigem-se argumentos em defesa da história oral 
como capaz de apresentar relatos que, se não eliminam a subjetividade, 
possuem elementos para controlá-la (FERREIRA, 1994, p, 9). 

 
Conforme vimos acima, a autora descreve os meios para se obter, através de 

narrativas, o conhecimento histórico e sugere ferramentas que ajudam a excluir os perigos de 

possíveis distorções. Delgado (2010), por sua vez, explica que as narrativas, enquanto um 
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elemento importante da história oral “contém em si força ímpar, visto ser também instrumento 

de retenção do passado e, por consequência, suporte do poder do olhar e das vozes da 

memória” (DELGADO, 2010, p.44). Além da narrativa, a história oral contém outros 

elementos primordiais: a temporalidade e a memória. A memória, ainda segundo Delgado, é a 

principal fonte das narrativas, ao passo que  o tempo possui função fundamental neste 

processo, na medida em que “orienta perspectivas e visões sobre o passado, avaliações sobre 

o presente e projeções sobre o futuro” (DELGADO, 2010, p.33). 

A proposta de abordagem da história oral descrita pelos autores Ferreira (1994) e 

Delgado (2010) comunga em muitos aspectos com o propósito deste trabalho, na medida em 

que supre as necessidades desta pesquisa no tocante ao aporte teórico deste campo. Portanto, 

aliamos a nova história cultural com o corpo teórico da história oral visando preencher os 

espaços próprios do seu campo de atuação.  

 
2.1.4 Musicologia  

A Musicologia enquanto campo científico está aqui fundamentada segundo a visão 

apresentada por Duckles (1980) que a classifica como “um campo de conhecimento que tem 

por objetivo a investigação da arte musical enquanto um fenômeno físico, psicológico, 

estético e cultural”(DUCKLES, 1980, p.836). Segundo o autor, o percurso histórico do estudo 

da música enquanto ciência vem desde os estudos de Pitágoras, adentrando toda a Idade 

Média por meio do Quadrivium, já nas primeiras universidades surgidas na Europa.  

Kerman (1987) explica que o termo Musicologia é recente (criado em 1919) e deriva 

da palavra francesa Musicologie, que por sua vez possui sua análoga alemã 

Musikwissenschaft. Segundo o autor a musicologia se encarregava de dar conta de todos os 

aspectos possíveis do pensamento e pesquisa em música. Ela abrangia desde “a história da 

música ocidental até a taxonomia da música primitiva, [...] desde a acústica até a estética, e 

desde a harmonia e o contraponto até a pedagogia pianística” (KERMAN, 1987, p.1). 

Enquanto disciplina acadêmica a musicologia ganha maior espaço a partir da proposta 

de Friedrich Chrysander (1826-1901) que em 1863 propôs que fosse tratada com a mesma 

relevância que as demais disciplinas científicas (CASTAGNA, 2008, p.11). Por sua vez, 

Duckles (1980) acrescenta que foi Guido Adler (1855-1941) que em 1885 codificou os ramos 

da musicologia e a separou em Musicologia Histórica e Musicologia Sistemática, definindo 

para cada ramo os seus próprios conceitos e funções.  Conforme explica o autor, a 
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musicologia histórica (que compreende a história da música organizada por épocas, pessoas, 

impérios, países, cidades, escolas, artistas), está vinculada à Paleografia musical (notações); 

Categorias históricas básicas (agrupamentos de formas musicais); Leis - consagradas nas 

composições de cada época como concebido e ensinado pelos teóricos (como elas aparecem 

na prática artística); e a Instrumentos Musicais. Do mesmo modo, a musicologia sistemática 

se ocupa da classificação das leis que são aplicadas aos vários ramos da música, e foi dividida 

em: Investigação e justificação dessas leis em harmonia (tonal), ritmo (temporal) e melodia 

(correlação entre tonal e temporal); Estética e psicologia da música; Educação Musical;  

Etnomusicologia (estudo investigativo e comparativo em etnografia e folclore) (DUCKLES, 

1980, p. 833-838). 

Sempre segundo Duckles (1980), a partir das divisões descritas acima, os ramos da 

musicologia ganharam suporte teórico e metodológico de disciplinas ditas auxiliares, as quais 

foram distribuídas conforme o tipo de abordagem musicológica: a abordagem histórica, que 

compreende a: História Geral, Paleografia, Cronologia, Diplomática, Bibliografia, 

Arquivística, História Literária e linguagens, História Litúrgica, História da Mímica e Dança, 

Biografia, Estatísticas das associações, instituições e performances; e a abordagem 

sistemática, que abarca a: Acústica e Matemática, Psicologia (sensação aural - percepção 

aural, julgamentos, sentimentos), Lógica, Gramática, Métrica e Poética, Educação, e Estética 

(DUCKLES, 1980, p. 838). 

A partir da década de 1960 os estudos musicológicos passaram a adotar características 

encontradas no campo da história e da literatura. Se tratava de uma abordagem acadêmica 

mais interpretativa, que buscava compreender o significado do fenômeno musical sem estar 

preso à sua organização temporal e espacial (CASTAGNA, 2008, p. 13). À esse novo modo 

crítico e reflexivo de pensar os estudos musicológicos deu-se o nome de Nova Musicologia. 

Ainda segundo Castagna, um dos pontos que diferenciam esta abordagem daquela anterior, é 

a tendência em aproximar os campos de estudos musicais que acabou por resultar em maiores 

contatos entre a musicologia e etnomusicologia, se contrapondo à tendência separatista 

observada na prática musicológica anterior à década de 1960. Apesar disso, segundo o autor, 

os efeitos da Nova Musicologia no Brasil só vieram fazer frente à concepção positivista a 

partir da década de 1990. 

Para Beard e Gloag (2005, p. 92) a nova musicologia surgiu a partir de um conjunto de 

ideias que convergiu para um propósito interdisciplinar nos estudos sobre música. Segundo 
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eles, a perspectiva de alguns campos de estudo, tais quais o das ciências humanas e sociais, 

ampliaram o campo da discussão musicológica ao passo em que se questionou os antigos 

modelos de estudo utilizado na musicologia. Ainda, os autores explicam que as contribuições 

de Susan McClary (1991); Marcia Citron (1993) e Philip Brett (1994) direcionaram os 

estudos musicológicos, também, para uma visão dos estudos de gênero (dentre os quais a 

perspectiva feminista e a gay) assim como sobre a construção de identidade.  

Segundo Solomos (2011, p. 1) pesquisadores dos países anglo-saxões foram os 

primeiros estudiosos a padronizarem as práticas da nova musicologia, fazendo que houvesse a 

convivência da Nova Musicologia e da “Outra Musicologia”, em referências às práticas 

musicológicas antigas. Solomos  explica que, em sua visão, existem duas contribuições 

específicas que a nova musicologia inseriu nos estudos sobre música:  

 
Em primeiro lugar, a nova musicologia ajudou a restabelecer a relevância 
das questões pouco discutidas (se não for positivamente proibida) em 
estudos musicológico, incluindo o gênero e o reconhecimento da música 
popular. Em segundo lugar, um interesse em questões contextuais tende, por 
vezes, a dissolver o próprio conceito de arte na ideia mais geral sobre 
"cultura" (SOLOMOS, 2011, p. 1-2). 

 

Tomando como base o trabalho desenvolvido por Guido Adler, que impulsionou o 

desenvolvimento do conceito da musicologia enquanto ciência, observa-se que os estudos 

musicológicos tenderam a estreitar sua relação com disciplinas dos campos mais diversos, 

dentre eles as: Ciências Humanas (História, Sociologia, Antropologia), e a Ciência da 

Informação (Biblioteconomia, Arquivologia, Diplomática). Esta interdisciplinaridade da nova 

musicologia foi assumida como base deste trabalho, o qual, além das disciplinas até aqui 

apresentadas, também utilizou o embasamento teórico das seguintes disciplinas auxiliares : a) 

Organologia, b) Iconografia Musical, c) Edição musical Fac-similar, d) História da Música, e) 

Análise Musical. 

 
2.1.4.1 Organologia 

Enquanto uma das disciplinas que fundamentam este trabalho musicológico, a 

Organologia se ocupa do estudo de instrumentos musicais no que tange a sua história e função 

social, além da compreensão do processo de construção e reconstrução, de sonoridade ou da 

técnica de execução. Estudos sobre instrumentos musicais são impressos, desde o século 

XVII, tais quais o Sintagma musicum de Michael Pretorius (1618), assim como “os livros de 
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Mersenne (1636) e Kircher (1650) e no Gabinetto Armonico de Filippo Bonanni (1723), 

sendo este último o primeiro tratado de organologia a descrever instrumentos africanos e 

brasileiros” (CASTAGNA, 2008, p.25). Sobre isso, Oliveira Pinto (2001) diz que a primeira 

tentativa de se desenvolver uma classificação de instrumentos musicais, que pudesse ter 

utilidade universal, foi formulada por Victor-Charles Mahillon em 1880 e entre 1893 a 1922, 

o qual desenvolveu catálogos de instrumentos musicais, segundo conceitos dos antigos 

gregos, “utilizando um diagrama para exemplificar as ramificações dos instrumentos musicais 

dentro de sua respectiva categoria, sendo estas avaliadas de acordo com o tipo de vibração do 

material  responsável pela produção do som” (OLIVEIRA PINTO, 2001, p. 265). 

Sempre segundo Oliveira Pinto (2001), a sistematização de instrumentos musicais 

pode ser feita de diversas maneiras, estando esta intimamente relacionadas à cultura em 

questão e suas concepções de vida . O autor argumenta que: 
A organologia considera como instrumento musical qualquer corpo ou 
objeto feito pelo ser humano para produzir um som, ou sons. Instrumentos 
foram inventados para realizarem sonoridades diferentes, de extrema 
duração, de volume alto, ou então com capacidade para produzirem 
sequências rápidas e virtuosas, expandindo assim o universo sonoro do 
corpo humano. A questão básica para a classificação dos instrumentos é 
como este corpo produz o seu som, ou seja, se o som é produzido por uma 
corda que entra em vibração, por uma pele de tambor que é percutida, uma 
coluna de ar que vibra ao soprarmos uma flauta etc. (OLIVEIRA PINTO, 
2001, p. 266). 

 
Hornbostel e Curt Sachs publicaram  em 1914 o trabalho organológico Systematik der 

Musikinstrumente o qual tinha como propósito sistematizar e classificar os instrumentos 

musicais em padrões universais. Arce e Gili (2013, s.n) explicam que o sistema Hornbostel e 

Sachs utilizou como base os princípios de classificação inicial adotado por Mahillon, uma vez 

que este permitia a incorporação de instrumentos considerados exóticos. Hornbostel e Sachs 

adaptaram este sistema modificando algumas nomenclaturas a fim de facilitar a compreensão 

das classes instrumentais: mudaram a denominação dos instrumentos autófonos para 

idiófonos, uma vez que o primeiro, devido ao seu prefixo 'auto', poderia ser confundido com 

um instrumento que soava por si mesmo, tal qual um instrumento eletrônico. 
Em relação às subdivisões, mudaram o modelo Mahillon por um mais 
sensível e reconhecível aos olhos tanto dos etnólogos como pelos 
exploradores ou pelos conservadores de museus. Detectaram a 
inconveniência de manter encabeçamentos consistentes para todos as 
categorias, ja que o números de subdivisões é tão amplo que não resulta 
manejar sem ingressar encabeçamentos supérfluos e insignificantes. No 
mais, o sistema deve deixar espaço para futuras subdivisões, a fim de abarcar 
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casos especiais e permitir o aumento das subdivisões. Em lugar de dividir os 
distintos grupos de acordo com um princípio uniforme, Sachs e Hornbostel 
estabeleceram que o princípio da subdivisão fosse ditado pela natureza do 
próprio grupo (ARCE e GILI, 2013, s.n)6. 

 

A respeito deste sistema, Margaret Kartomi (2001, p. 419) explica que algumas 

críticas foram feitas sobre a falta de um princípio uniforme que determinasse as hierarquias 

dentro dos diferentes grupos. Segundo ela, apesar de pouco usado, o trabalho realizado por  

Schaeffner supri algumas falhas observadas no sistema de Hornbostel-Sachs. A autora explica 

que Schaeffner distinguiu duas classes principais, uma que vibrava o ar e outra que vibrava 

substâncias sólidas. Esta última foi dividida em três grupos: não elástica, flexível e de tração. 

Apesar de estranho no primeiro momento, dentro do grupo das subst6ancias que vibram o ar      

foram colocados os instrumentos de cordas e os de membrana, isso devido ás suas 

características susceptíveis à tensão. Para a autora, essa forma de pensar privilegia outras 

práticas musicais que não são facilmente percebidas no ocidente, a exemplo da prática de 

percussionistas iranianos que "dedilham" o tombak ao invés de percurti-lo. Para ela, nesse 

sistema  há de fato uma ligação significativa entre a classificação e a música. 

A adição dessa disciplina ao arcabouço teórico do nosso estudo foi necessária em 

virtude da possibilidade de localizarmos  no templo de São Domingos de Gusmão 

instrumentos musicais ou até mesmo menções à estes em livros e em representações 

iconográficas, que nos remetesse à prática musical nessa instituição. O auxílio dessa 

disciplina contribuiu para uma melhor percepção dos elementos participativos do percurso 

histórico-musical dessa instituição religiosa. 

 
2.1.4.2 Iconografia 

De acordo com a definição apresentada por Tilman Seebass (2001) no verbete 

Iconography do The New Grove Dictionary of Music and Musicians, os termos iconografia e 

iconologia, foram criadas pelos humanistas do século XVI para o estudo dos emblemas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Respecto de las subdivisiones, cambiaron el modelo Mahillon por uno más sencillo y reconocible a simple 
vista tanto por los etnólogos como por los exploradores o por los conservadores de museos. Detectaron la 
inconveniencia de mantener encabezamientos consistentes para todos los rubros, ya que el número de 
subdivisiones es tan amplio que no resulta manejable sin ingresar encabezamientos superfluos e insignificantes. 
Además el sistema debe dejar espacio para futuras divisiones, a fin de abarcar casos especiales y permitir el 
aumento de las subdivisiones. En lugar de dividir los distintos grupos de acuerdo con un principio uniforme, 
Sachs y Hornbostel establecieron que el principio de la división fuese dictado por la naturaleza del grupo 
mismo (ARCE e GILI, 2013, s.n) 
!
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retratos em moedas e outras evidências da antiga arqueologia. Eles se referiam à descrição 

(GR: graphein) ou interpretação (GR : logos) do conteúdo das imagens tanto em matéria de 

simbolismo visual quanto no âmbito da investigação factual (SEEBASS, 2002, p. 54).  

A respeito do uso e definições das palavras Iconografia e Iconologia, palavras essas 

que já no século XIX eram utilizadas por estudiosos quando se referiam ao estudo do 

conteúdo em oposição ao estudo da forma ou estilo, Panofsky (1976) explica que a 

iconografia consiste em um método descritivo e estatístico que busca classificar as imagens 

conforme o período sócio-histórico ao qual ela pertence. Portanto, o estudo iconográfico é 

capaz de auxiliar no estabelecimento de datas bem como origens e autenticidade a um 

determinado tema estudado. Apesar disso, segundo o autor, o estudo iconográfico não é capaz 

de interpretar, sozinho, a interação entre diversos tipos de influencias, tais quais a política, 

filosófica e/ou teológicas. Assim, Panofsky acrescenta que “a iconografia considera apenas 

uma parte de todos esses elementos que constituem o conteúdo intrínseco de uma obra de arte 

e que precisam tornar-se explícitos se se quiser que a percepção deste conteúdo venha a ser 

articulada e comunicável” (PANOFSKY,1976, p.53-54 ).  

No que compete à compreensão do termo iconologia, ainda Panofsky (1976) explica 

que: 

Iconologia, portanto, é um método de interpretação que advém da síntese 
mais do que da análise. E assim como a exata identificação dos motivos, é o 
requisito básico de uma correta análise iconográfica, também a exata análise 
das imagens, estórias e alegorias é o requisito essencial para uma correta 
interpretação iconológica (PANOFSKY,1976, p. 54 ).  

 
A partir desta colocação, entendemos que o autor compreende a iconologia como uma 

estrutura apta a interpretar o objeto estudado através da perspectiva  sintética, ou seja, por 

meio de um olhar integral do todo artístico. Seebass (2001) explica que  em musicologia, 

tanto a abordagem iconográfica quanto a iconológica continuaram a existir lado a lado. O 

duplo significado continua a ser um obstáculo para o uso inequívoco do termo. Alguns tratam 

as artes visuais como fornecedor de informações especiais pertinentes aos fatos musicais, 

utilizando a iconografia musical como uma ferramenta auxiliar para a investigação na 

documentação pictórica de instrumentos e performance. Outros consideram uma imagem com 

tema musical como uma obra de arte em seu próprio direito, usando iconografia musical para 

a pesquisa na visão e visualização de música (SEEBASS, 2001, p. 55). 
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Castagna (2008) salienta que a iconografia musical se encarrega:  
 

Do estudo de fontes visuais relacionadas à música, as quais apresentam 
informações sobre instrumentos musicais e suas formas de execução, 
número e tipos de intérpretes, formas, dimensões e características dos 
espaços de apresentação musical (em teatros, igrejas, residências ou ao ar 
livre), figurino e cenários operísticos (CASTAGNA, 2008, p.25-26). 

 
Ainda, Castagna acrescenta que a iconografia musical, enquanto um método de 

pesquisa eficaz, incitou o surgimento de uma sistematização internacional de fontes, a 

exemplo do Répertoire International d'Iconographie Musical (RIdIM), o qual foi criado em 

1977e se ocupa da catalogação de fontes iconográficas amplamente conhecidas, 

disponibilizando informações sobre a localização física do documento além do acesso e 

consultas ao fac-símile. Por apresentar tais características, o subsídio deste campo de estudo 

não poderia deixar de fazer parte deste trabalho. Enquanto disciplina auxiliar da musicologia, 

a iconografia musical contribuiu de forma significativa no estudo sobre a prática musical da 

Venerável Ordem 3a de São Domingos de Gusmão em Salvador, Bahia. 

 
2.1.4.3 Edição musical Fac-similar 

De acordo com Grier (1996) a edição fac-símile possibilita ao pesquisador “toda ou a 

maioria da informação visual contida na fonte em um grau de detalhes que é impossível ser 

reproduzido por descrição verbal ou por impressões da notação original” (GRIER, 1996, 

p.145-146). O autor aponta que esse tipo de edição musical é um auxilio para a resolução de 

problemas relativos a conservação da informação presente em manuscritos em estado de 

deterioração nos quais a leitura já se encontra dificultada.  

Em seu trabalho, Figueiredo (2000) acrescenta que, dentre os benefícios possibilitados 

pela edição fac-símile é “permitir o acesso a possíveis rasuras encontradas em manuscritos, 

seja por descuido do compositor ou do copista, ou pelas modificações conscientes 

introduzidas pelo compositor” (FIGUEIREDO, 2000, p. 67). No que se refere a trabalhos de 

edição desse tipo realizados no Brasil, no âmbito sacro colonial, o autor diz que: 
No Brasil só conhecemos uma Edição Fac-similar de obra do repertório sacro 
do período colonial. Trata-se do Tertio, do compositor mineiro Lobo de 
Mesquita, editado por Conceição Resende através da FUNARTE, em 1985. (o 
qual apresenta problemas na reprodução das fotos e impossibilita a 
legibilidade) [...]. Outra Edição Fac-similar é a do Método de Pianoforte de 
José Maurício Nunes Garcia, realizada por Marcelo Fargelande (1995) 
apresentando uma alta qualidade de reprodução fotográfica (FIGUEIREDO, 
2000, p. 76). 
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Como vimos acima, este tipo de edição ainda é pouco utilizada nos trabalhos 

musicológicos no Brasil, contudo, para o melhor desenvolvimento desta pesquisa o suporte 

conceitual encontrado nela foi aqui incorporado e utilizado.  

 
2.1.4.4 Análise Musical 

Dentre os pilares que fazem parte da fundamentação deste trabalho, a análise musical é 

um dos principais elementos que ajudam na compreensão dos documentos musicais 

encontrados na Igreja de São Domingos. Trataremos aqui tanto sobre análise de música modal 

quanto sobre análise de música tonal. 

Essa disciplina está aqui embasada conforme nos apresenta Castagna (2008, p.19), 

quando diz que a análise musical busca compreender a estrutura interna das obras e o seu 

funcionamento, bem como o seu significado e o processo de composição que o gerou. De 

acordo com o autor, a ideia de análise formal da música foi concebida a partir do trabalho de 

Joachim Burmeister no século XVII, com identificação de texturas, grupamentos vocais, 

repetições e sequências. No século seguinte, Jean Philippe Rameau (1683-1764) amplia os 

horizontes com o seu Tratado de Harmonia de 1722.  

Conforme nos explica Rodrigues (2007, p. 3) a teoria analítica criada por Heinrich 

Schenker, no início do século XX, tem como como base a ideia que o discurso musical tonal 

se apoia na relação de repouso e tensão, onde o repouso é, simbolicamente, compreendido 

como o atônica e a tensão corresponde ao grau dominante. foi amplamente difundido no 

século passado. Castagna (2008, p. 19-23) explica que este pensamento basea-se na ideia de 

que a composição é o resultado da ornamentação de notas e acordes, que a partir da 

identificação de níveis estruturais e da redução da estrutura exterior para a estrutura 

fundamental, se torna possível encontrar essas notas e acordes que geraram toda a 

composição(CASTAGNA, 2008, p.19-23). 

Sobre a análise de música modal, Bescond (1974) aponta que é preciso levar em 

consideração diversos elementos de forma conjunta. Dentre os elementos a serem observados, 

o autor aponta para: a frequência no emprego de uma mesma nota numa melodia (que é 

considerada a corda modal); o emprego da corda recitativa (a nota utilizada na recitação de 

salmos em Ofícios); a recorrência de três ou quatro notas que formam o “núcleo modal” e por 

consequência, ganha a denotação de “dominantes” (ou predominantes - por predominarem na 

melodia). Ainda, a respeito da nota que dá nome ao modo, a final, que passou a ser chamada 
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de tônica, ele diz que: 

está em consonância com as predominantes; no entanto, há um sem número 
de melodias gregorianas nas quais esta final não está em consonância com as 
suas predominantes, e elas devem ser consideradas como pertencendo a um 
gênero misto; neste caso, a tônica não deveria ser a final, mas uma outra nota 
que fosse consonante com aquelas (BESCOND, 1974, p. 123 apud 
QUEIROZ, 2006, p.126-127).  
 

Uma vez que foi cogitado, e posteriormente confirmado, a possibilidade de lidarmos 

com documentos musicais (partituras) que dizem respeito à escrita de música antiga e de 

música moderna, achamos pudente munir este trabalho com estas duas abordagens de análise 

musical então apresentadas.  

 
2.1.4.5 História da Música 

Conforme nos explica Henry Raynor (1987) a história da música é parte integrante do 

complexo que é a história7. Ela enquanto parte, pode também ser dividida a partir de suas 

próprias seções; tais quais a harmonia, forma, texturas, incluindo ai a história dos 

instrumentos musicais (a qual remete à forma como alguns instrumentos foram utilizados 

(solo ou em conjunto, em épocas diferentes) e também, a história das organizações musicais 

(orquestras, coros, sala de ópera) bem como a história dos seus patronos; imperadores, 

arquiduques e o público em geral (RAYNOR,1987, p. 1-2).  
O que tendemos a chamar história da música é a história dos estilos musicas 
e seu desenvolvimento. Ao nível mais elementar, esta se rastreia através da 
história postiça, que pode ser deduzida das biografias de compositores que 
mostram como A si vincula a D, F e H através da influencia de A sobre B, 
que influenciou D,C e E que por sua vez influenciaram Fe G cuja influencia 
foi o fator decisivo no desenvolvimento de H.  
Esta é uma história postiça porque simplifica um desenvolvimento vasto e 
complexo, até converte-lo em uma mera cadeia evolutiva que se prologa 
através de uma série de relações pessoais e de decisões pessoais 8 
(RAYNOR,1987, p. 2). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Para o autor, a história, ou o estudo da história é um dos campos de estudos mais complexos. Para que a 
compreensão desse campo se torne mais acessível, ele pensa o estudo da história a partir de dividões; história 
política, história social, econômica, militar, bem como a a história da arte, da ciência, da literatura e da música.  
No entanto, Raynor ressalta que, mesmo sendo feita essa divisão, a tendência será sempre a convergência dessas 
partes em um estudo único.  
8“Lo que tendemos a llamar <historia de la música> es la historia de los estilos musicales e su desarrollo. Al 
nivel más elemental, ésta se rasrtea a través de la hisoria postiza que puede ser deducida de las biografias de 
compositores, que muestran como A se vincula a D, F y H a través de la influencia de A sobre B, quen influyó 
sobre D, y también sobre C y E, quienes a su ves influyeron sobre F y G, cuya influencia fuera el factor decisivo 
en el desarrollo  de H. 
Esa es una historia postiza porque simplifica un desarrollo vasto y complejo, hasta convertido en una mera 
dadena evolutiva que se prolonga a través de una serie de relaciones personales e de decision 
personales”(RAYNOR,1987, p. 2). 
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De acordo com Raynor, a história da música deve ser compreendida como uma 

subdivisão ou elemento constituinte da história geral. No entanto, o autor sugere que esta não 

deve ser estudada sem a devida referência contextual à qual está inserida, ou seja, sem que 

haja também uma observação dos desdobramentos das áreas afins ocorridos no momento 

histórico estudado.  

Com respeito à historiografia musical brasileira Paulo Castagna (2008) afirma que 

desde o século XIX já haviam trabalhos escritos sobre essa temática, os quais, até a primeira 

metade do século XX continham caráter predominantemente biográfico. Sobre o caráter 

biográfico, autores como Alexandre Bispo (1970, p. 105) criticaram esse modelo 

historiográfico, o qual supervaloriza personalidades, sobretudo as quais pertencem ao eixo 

Rio de Janeiro-São Paulo. Ainda, o autor aponta como possíveis problemas o incipiente 

desenvolvimento da pesquisa histórico-musical brasileira, o qual carece de fontes escritas, 

impressas e sonoras. Do mesmo modo, Régis Duprat (1989, p. 32) saliente a falta de trabalhos 

que reflitam sobre genealogia da disciplina história da música brasileira, bem como o estudo 

de obras musicais, tratados teóricos e atividades pedagógicas que tenham tido “ponderável 

influência sobre o gosto e sobre a criação musical entre nós”.  

Além da concepção de Raynor (1987), que vê a história da música como parte da 

história geral, compreendemos também neste trabalho, a história da música como parte 

integrante do bojo de disciplinas que sustentam o estudo musicológico. Ao propormos o 

estudo da prática musical em uma instituição religiosa, automaticamente é assumido o caráter 

interdisciplinar que é comum ao campo musicológico. Desse modo, o suporte da história da 

música, bem como das demais disciplinas acima citadas, foram indispensáveis à realização 

deste trabalho. 

 
2.2 Metodologia da pesquisa 

 
Neste tópico apresentaremos a fundamentação metodológica que norteou as práticas 

deste trabalho. Assim como na fundamentação teórica, aqui são elencadas as abordagens 

metodológicas adequadas às necessidades dos objetivos geral e específicos propostos nesta 

pesquisa. Desse modo, foram aproveitadas abordagens oriundas da Ciência da Informação, 

Crítica textual, História e Musicologia. Juntas, estas disciplinas ofereceram ferramentas que 

possibilitaram a elaboração de uma metodologia de trabalho interdisciplinar, visando atender 

aos objetivos satisfatoriamente. 
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2.2.1 Ciência da Informação 
 
Enquanto grande área, a Ciência da Informação (CI) abrange todo o campo científico 

que lida com a informação. Conforme nos apresenta o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística a CI é a “disciplina que estuda a teoria e a prática da geração, processamento e 

disseminação da informação (Dicionário, 2005, p. 48). Portanto, para realizar as tarefas então 

citadas, a CI se desmembra em subáreas que se responsabilizam por processos específicos no 

tratamento tanto da informação quanto das suas fontes documentais. 

Neste trabalho foram utilizadas as abordagens metodológicas destas subáreas 

conforme suas adequações às necessidades da pesquisa. Dentre as subáreas encontradas na CI 

elencamos a revisão bibliográfica (oriunda da Biblioteconomia), e a pesquisa arquivística 

(oriunda da Arquivologia) a fim de nos dar o necessário suporte. 

 
2.2.1.1 Revisão Bibliográfica 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) a revisão bibliográfica é o levantamento de 

toda a bibliografia referente ao tema de estudo então publicada, abrangendo boletins, revistas, 

jornais, monografias, teses, até mesmo meios de comunicação oral e audiovisual: gravações 

em fita magnética, filmes e televisão. Segundo elas, “sua finalidade é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto” 

(MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 183). 

Apresentando um modelo metodológico de pesquisa bibliográfica, as autoras dividem 

a pesquisa em oito fases: escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, identificação, 

localização, compilação, fichamento, análise e interpretação, e por ultimo a redação. Assim, 

para Marconi e Lakatos (2003) cada uma dessas etapas são definidas da seguinte forma: 

• A escolha do tema – o tema é o assunto que se deseja desenvolver. Este, deverá ser 

escolhido conforme as aptidões e inclinações de quem se propôs elaborar um 

trabalho científico, considerando ainda, o número existente de obras relativas ao 

assunto que possibilite o estudo global do tema. 

• Elaboração do plano de trabalho – este procedimento deve ser feito em total 

acordo com a estrutura do trabalho científico (introdução, desenvolvimento e 

conclusão), considerando também a formulação do problema, o enunciado de 

hipóteses e a determinação das variáveis. 
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• Identificação – é o reconhecimento do assunto pertinente ao tema de estudo. 

Dividindo essa tarefa em três momentos, ela pode ser realizada a partir da: 1) 

procura de catálogos (em editoras, bibliotecas) ou periódicos; 2) levantar o assunto 

desejado utilizando o sumário ou índice destes periódicos e catálogos coletados, 

assim como nos abstratcts dos artigos; 3) verificação da bibliografia ao final do 

livro periódico ou do artigo a fim de recolher mais fontes de informação sobre o 

tema. 

• Localização – é o processo de recolhimento das fichas bibliográficas em 

bibliotecas e banco de teses e dissertações. Este deve ser feito após a identificação 

das obras que se relacionam com o tema. 

• Compilação – é a reunião sistemática do material contido em livros, revistas ou 

publicações avulsas.  

• Fichamento – é a ação de transcrever em fichas os dados encontrados nas fontes de 

referência.  

• Análise e Interpretação –é a etapa da ação crítica do material bibliográfico 

compilado. Este procedimento se divide em crítica externa e crítica interna. 

a) Crítica externa é feita sobre o significado, a importância e o valor histórico de 

um documento, considerado em si mesmo e em função do trabalho que está 

sendo elaborado. Ela, por sua vez abrange a crítica do texto (averigua se o 

texto sofreu alterações ao longo do tempo), crítica da autenticidade 

(determina o autor, o tempo, o lugar e as circunstâncias da composição) e a 

crítica da proveniência (investiga a proveniência do texto). 

b) Crítica interna é aquela que aprecia o sentido e o valor do conteúdo. Esta 

abrange a crítica de interpretação/hermenêutica (que averigua o sentido exato 

que o autor quis exprimir), além da crítica do valor interno do conteúdo (que 

aprecia a obra e forma um juízo sobre a autoridade do autor e o valor que 

representa o trabalho e as ideias nele contidas.  

• Redação – é a parte final da pesquisa. Ela varia conforme o tipo de trabalho 

científico que se deseja apresentar. Pode ser uma monografia, uma dissertação ou 

uma tese (MARCONI E LAKATOS, 2003, p. 44-49).  

A forma como as autoras detalham as etapas da pesquisa bibliográfica apresenta não 

apenas um método para a realização dessa tarefa, mas também denota um alto grau de 
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cuidado necessário à escolha de um material de referência específico. Esse modelo foi 

aplicado tanto na revisão da bibliografia de cunho geral (referente ao contexto histórico) 

quanto na revisão bibliográfica referente à Venerável Ordem 3a de São Domingos de Gusmão 

e a prática musical realizada no seu templo.  

No que se refere à bibliografia de referência do campo musical, a utilização da 

abordagem metodológica proposta por Marconi e Lakatos (2003) teve como auxilio o trabalho 

proposto por Duckles, Reed e Keller (1997) intitulado Music Reference and Research Material: 

An Annotated Bibliography, no qualos autores apresentam um guia amplo para se buscar 

referências bibliográficas musicais. No índice, eles elencam, em âmbito macro, fontes de 

pesquisa que são subdivididas em temas e subtemas nos seus micro-níveis possibilitando uma 

maior precisão na busca pelo assunto pesquisado. Neste trabalho, os autores indicam 

procedimentos de busca que são divididos em treze categorias: 1˚) dicionário e enciclopédias; 2˚) 

história e cronologia; 3˚) guias de musicologia; 4˚) bibliografias da literatura musical; 5˚) 

bibliografia de música; 6˚) obras de referências sobre compositores individuais e suas músicas; 

7˚) catálogos das bibliotecas de música e coleções; 8˚) catálogos de coleções de instrumentos 

musicas; 9˚) histórias e bibliografias de impressão e edição musical; 10˚) discografia e fontes 

relacionada; 11˚) anuários, diretórios e guias; 12˚) informações de recursos eletrônicos; 13˚) 

bibliografia, a música comercial e bibliotecas de ciência.  

Além deste autores, também Boorman (2001), a partir do verbete Bibliography of Music, 

presente no Grove Dictionary of Music and Musicians apresenta modelos de busca para se 

chegar a algumas das obras desejadas. De acordo com ele, o pesquisador pode se valer de listas 

de compositores, gêneros ou formas musicais, bem como datas e país de origem, estreitando o 

campo de pesquisa a fim de atingir o resultado com maior precisão. Um dos recursos 

metodológicos apontados pelo autor é a utilização dos Catálogos Musicais, que contém materiais 

classificados como “bibliografia descritiva”, nesses catálogos podem ser encontradas 

informações básicas sobre manuscritos (esboços e rascunhos), primeiras edições e edições 

revisadas (publicações), relatórios sobre crítica de performances, bem como discussões de 

composições que possam ter sido atribuídas erroneamente a determinado compositor 

(BOORMAN, 2001, p. 535-550). 

Além desses, o presente trabalho teve como auxílio as informações presentes embases de 

dados, tais quais: Réportoire International des Sources Musicales (RISM), Repertoire 

International d’Iconographie Musicale (RIdIM) e a Global Chant Database (Index of Gregorian 
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Chant). O suporte oferecido por estes sistemas de busca potencializaram o trabalho musicológico 

na medida em que se pôde ter acesso à maioria das obras musicais conhecidas em nível mundial 

e, por conseguinte otimizar o trabalho de comparações e análises com a documentação musical 

encontrada durante esta pesquisa. 

 
2.2.1.2 Pesquisa Arquivística 

A pesquisa Arquivística foi de fundamental importância para a descoberta de novas 

fontes documentais. Tal qual a metodologia utilizada na pesquisa bibliográfica, esta também se 

ocupou da coleta e classificação de documentos publicados e não publicados. 

A pesquisa em arquivos demandou um planejamento e conhecimento prévio do local a 

ser pesquisado, visando um aproveitamento máximo das fontes presentes nestes espaços. Castro 

(2008, p. 54) sugere oito etapas de ações metodológicas que direcionam o pesquisador em um 

caminho coerente: 

1) Realizar o levantamento bibliográfico em bibliotecas ou internet, preparando uma 

lista biográfica com nomes de pessoas relacionadas com seu tema de pesquisa, e 

se possível entrar em contato com aqueles que escreveram sobre o assunto; 

2) Delimitar de forma clara o seu objeto fazendo uma lista de termos, nomes de 

pessoas, instituições, lugares ou eventos que se referem aos documentos 

descritores; 

3) Construir uma lista de descritores que ajudará o pesquisador a localizar arquivos 

relevantes, através da consulta a guias de arquivos, catálogos e outros 

instrumentos.; 

4) Realizar uma entrevista com o responsável pelo atendimento para conhecer as 

características estruturais do arquivo; 

5) Levar uma carta de recomendação, explicar a natureza do seu projeto, pedir 

auxílio ao arquivista para obter acesso ao material que presuma ser de importância 

e pedir orientação sobre os procedimentos na sala de consulta; 

6) Buscar a interação com os arquivistas, atendentes e outros funcionários da 

instituição; 

7) Anotar os nomes das pessoas que o ajudarem para incluir nos agradecimentos do 

trabalho final; 
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8) Anotar as referencias completas de todos os documentos encontrados inclusive 

sua localização no arquivo. 

A metodologia apresentada por Castro (2008) se completa com a devida organização das 

informações então acessadas nos documentos do arquivo estudado. O autor aponta para uma 

ação metodológica que pode ser concebida de três formas: a) a partir da construção de 

cronologias, as quais utilizarão datas mencionadas em fontes publicadas, dicionários biográficos, 

enciclopédias, entre outros; b) a partir dos dados sócio-biográficos relacionados aos conjuntos 

familiares, amigos e inimigos, assim como cartas pessoais, convites, pedidos, lista de 

convidados, etc.; c) e também, a partir da perspectiva dos bastidores do objeto estudado, o qual 

lança um olhar sobre as questões sociais que ocorreram nessa região, buscando documentos de 

cunho pessoal (correspondência, diários), recortes de jornais, dentre outros.  

A pesquisa arquivística em música, como aponta Castagna (2008) é necessária quando se 

busca “conhecer o cotidiano da atividade musical, as relações profissionais entre músicos, 

empregadores e empresários, as funções das obras musicais e outros aspectos que cada vez são 

mais explorados em investigações musicológicas” (CASTAGNA, 2008, p. 23). 

2.2.2 Crítica textual: Edição Diplomática  

A crítica textual se ocupa da edição crítica de textos. Para realizar essa tarefa, ela 

utiliza o modelo de edição que esteja de acordo com as necessidades da pesquisa. Conforme 

aponta Silva (2012, p. 13-15) a crítica textual se utiliza do suporte oferecido tanto pela edição 

monotestemunhal quanto da edição politestemunhal. A edição classificada como 

monotestemunhais engloba as edições: fac-símile ou mecânica, diplomática, paleográfica ou 

diplomático-interpretativa e interpretativa. De acordo com as ideias do autor, segue abaixo as 

definições das edições ditas monotestemunhais: 

• Edição fac-símile ou mecânicas - praticamente não tem qualquer mediação ou 

intervenção do editor no estabelecimento do texto, apesar de haver, naturalmente, 

vários outros elementos em que dependerá dele em sua elaboração. Uma fotocópia é 

uma edição fac-similar. A projeção de um texto em uma tela ou monitor é uma edição 

fac-similar. 

• A edição diplomática - consiste em uma transcrição conservadora do texto, com todos 

os elementos da fonte: abreviaturas, sinais de pontuação, paragrafação, translineação, 

separação de vocábulos etc. Pode ser muito útil para a edição de manuscritos antigos 
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ou de difícil leitura. Com as facilidades tecnológicas de hoje, a edição diplomática 

costuma vir acompanhada da reprodução da fonte (manuscrita), que se pode 

exemplificar com a Carta de Pero Vaz de Caminha. 

• A edição diplomático-interpretativa ou semidiplomática é um meio termo entre a 

edição diplomática e a edição interpretativa, admitindo-se intervenções formais no 

texto para facilitar sua compreensão a um público mais ampliado que a diplomática. 

Aqui se desenvolvem abreviaturas, se desfazem conglomerados gráficos, se incluem 

ou excluem palavras no texto, seja para facilitar a leitura e compreensão do texto, seja 

para corrigir erros evidentes na fonte.  

• Na edição interpretativa o editor pode ter o grau máximo de mediação no texto, 

atualizando-se a ortografia, desenvolvendo-se as abreviaturas, resolvendo os casos de 

conglomerados gráficos, com possibilidade de se incluírem todas as conjecturas que 

aproximem o texto de sua forma genuína. Além de ser necessário que todas as 

intervenções fiquem claramente marcadas no texto ou explicitadas na introdução 

metodológica, fique claro também que não se admite a unificação das variantes 

fonológicas, morfossintáticas ou lexicais. 

Por sua vez, na edição politestemunhal há possibilidades de reconstrução do texto se 

aproximando ao máximo do modelo original. Esta designação engloba as edições de cunho 

crítico (a qual possibilita maior sofisticação no estabelecimento do texto, a partir da prévia 

organização do mesmo), a edição genética (a qual consiste na construção de um dispositivo que 

permita a visualização, a leitura e a crítica dos movimentos de construção de um texto, nos 

bastidores de um projeto de escritura), e a edição crítico-genética (a qual consiste em uma prática 

editorial que concilia duas metodologias afins, no campo da filologia: a crítica textual e a crítica 

genética).  

No contexto deste projeto de pesquisa a metodologia proposta pela edição diplomática é a 

que melhor se enquadra. O auxílio oferecido por essa metodologia serviu tanto para a 

recuperação de informações quanto para a compreensão do documento e sua relação com o 

órgão que o gerou. Esse procedimento metodológico foi utilizado aqui enquanto mais um suporte 

para edição de documentos escritos encontrados no arquivo da ordem dominicana bem como em 

outros centros de pesquisa. 
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2.2.3 História 

Abaixo são apresentadas as abordagens históricas que melhor correspondem às 

propostas metodológicas deste trabalho. 

 
2.2.3.1 Nova História Cultural 

A presente pesquisa tem como recorte a primeira metade do século XVIII chegando 

até o século XX. Além dos aspectos musicais, esta também pretendeu compreender os 

aspectos sociopolíticos que envolveram a Venerável Ordem Terceira de São Domingos de 

Gusmão no contexto soteropolitano. Assim, buscando atender estas necessidades utilizamos a 

proposta metodológica encontrada na Nova História.  

Conforme apresenta Aróstegui (1995, p. 110) a investigação embasada pela 

perspectiva da nova história tem como um dos pontos centrais a recusa da abordagem 

superficial e simplista acerca do feito histórico, proporcionando a ampliação dessa concepção 

e também considerando as variações sociais gerais sobre um fato histórico.  

Burke (2010, p. 131) explica que essa abordagem de pesquisa tem como base a 

reflexão crítica dos acontecimentos históricos, considerando não apenas os elementos 

protagonistas do evento, mas todo o cenário (políticos, social, religioso, dentre outros) que 

compõe este acontecimento. Ainda segundo o autor, essa perspectiva historiográfica é 

percebida como uma abordagem que observa a história através de um ângulo diferente, uma 

vez que se preocupa com o cotidianos de pessoas comuns, bem como suas interferências no 

meio social e econômico. Essa abordagem historiográfica contribuiu para a diversificação da 

ideia de fonte documental ou de pesquisa, as quais estavam concentradas apenas em 

documentos escritos. 

A perspectiva conceitual dessa disciplina, em concordância com o embasamento 

metodológico encontrado no método histórico deu a este trabalho as ferramentas necessárias 

para a compreensão e interpretação das informações presentes nos documentos estudados. 

2.2.3.2 História Oral 

Além das informações encontradas em documentos em sua forma escrita, gravada, 

impressa ou fotografada, este trabalho se propôs também a coletar informações que se 

encontravam registrados na memória de pessoas envolvidas na prática musical desta instituição 

religiosa. Para tanto, utilizamos a História Oral que, enquanto uma vertente metodológica, é 

capaz de contribuir em processos de análise de memórias “por intermédio de entrevistas 

realizadas com pessoas de um determinado grupo, envolvido com temas de interesse para a 



 

!
!

35 

pesquisa desenvolvida”. (SELAU, 2004, p. 221). Comungando com esta ideia Ferreira (1994) 

acrescenta que: 
A história oral, não como uma disciplina, mas como um método de pesquisa 
que produz que uma fonte especial, tem-se revelado um instrumento importante 
no sentido de possibilitar uma melhor compreensão da construção das 
estratégias de ação e das representações de grupos ou indivíduos em uma 
determinada sociedade (FERREIRA, 1994, p. 12).  

 
Para Alberti (2005, p. 17) a História Oral pode ser entendida tanto como um método de 

investigação quanto uma fonte de pesquisa. Segundo a autora, a História Oral deve ser utilizada 

em pesquisas que tratem de temas recentes, a fim de atingir a memória do entrevistado em um 

nível mais profundo. A utilização dessa abordagem metodológica em nosso trabalho visou 

contemplar e preencher a lacuna de informações referentes ao passado musical recente da 

instituição aqui estudada, buscando dar um sentido o mais coerente possível à linha temporal 

histórico-musical nesta pesquisa. 

 
2.2.4 Musicologia 

De acordo com DUCKLES (1980) a musicologia, quando conceituada a partir do seu 

método e não a partir do seu objeto de estudo, é classificada como o estudo acadêmico da 

música. Os procedimentos metodológicos utilizados numa investigação musicológica tem 

como base o método histórico bem como os procedimentos estabelecidos a partir da relação 

entre a musicologia e as suas disciplinas auxiliares. Neste trabalho, além das ferramentas 

encontradas na ciência da informação, biblioteconomia, arquivística e diplomática, utilizamos 

também o suporte oferecido pela organologia, iconografia, edição e análise musical, como se 

vê a seguir.  

 

2.2.4.1 Método Histórico  

A palavra método pressupõe uma organização de ideias e decisões que devem ser 

postas em prática, de forma disciplinada, a fim de se alcançar um objetivo prescrito. Assim, a 

pesquisa histórica é uma parte do método da investigação da sociedade, ou seja, uma 

investigação histórico-social (ARÓSTEGUI, 1995, p. 70). De acordo com o autor, a pesquisa 

histórica se alicerça em um método que é de todo específico desta área pois, a partir de sua 

compreensão enquanto investigadora do passado, ela está ligada a peculiaridades que não se 

apresentam da mesma forma em outras ciências sociais (ARÓSTEGUI, 1995, p. 71). 
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A respeito do método histórico Aróstegui (2001, p. 345) explica que este visa investigar o 

desenvolvimento temporal de um determinado tema social a partir de procedimentos que 

conduzam a uma reconstrução historiográfica. Para o autor, o método historiográfico é parte 

integrante do método científico-social, contudo, possui especificidades que podem ser 

compreendidas a partir das questões metodológicas que envolvem a natureza do seu objeto 

sócio-histórico: a) a temporalidade, onde os estudos obrigam-se a obedecer às variantes do 

tempo; b) a historicidade, objeto teórico central dos estudos históricos; c) a singularidade do 

dever histórico, o qual busca os fundamentos da realidade histórica; d) a generalidade, pois tudo 

é histórico e afetado pelo tempo, assim como todos os acontecimentos que envolvem o homem 

são objetos de historiografia. Sempre segundo Aróstegui (2001), a forma de procedência para se 

chegar à verdade histórica, deve levar em consideração o conhecimento prévio das fontes 

históricas, seguido de uma categorização cunhada pelo historiador e por fim, munir-se de 

técnicas que permitam ter acesso às informações e assim poder analisar o documento. Para ele, 

existem dois tipos de fontes documentais históricas às quais o método histórico pode ser 

utilizado: as fontes primárias, incluindo livros e fenômenos reais registrados em documentação 

comprobatória e informações ou dados em seu estado original (fotografias, diários, censos 

demográficos, filmes, vídeos); e as fontes secundárias, as quais podem ser acessadas por meio de 

revisão bibliográfica a respeito do tema investigado. Desse modo, tal método foi aproveitado 

adequadamente ao nosso estudo musicológico. 

 
2.2.4.2 Organologia 

Conforme explica Oliveira Pinto (2001, p. 265) a organologia é entendida como uma 

ciência dos instrumentos musicais a qual se destina a classificar e sistematizar “todos os 

instrumentos de música, compreendendo igualmente o feitio desses instrumentos (ergologia), 

o material, sua forma e suas estruturas bem como sua nomenclatura e classificação”. 

Morgan (2008, p. 4) compreende a Organologia Tradicional ao estudo dos 

instrumentos musicais que se limita à classificação e tipologia das características físicas dos 

mesmos. Para este autor, o estudo sobre a representação social dos instrumentos musicais tem 

ficado a cargo da etnomusicologia. 

Sempre segundo Oliveira Pinto (2001), dois autores merecem destaque no tocante ao 

desenvolvimento de uma sistemática organológica: Erich Von Hornbostel (1877-1935) e Curt 

Sachs (1881-1959). O trabalho destes autores se tornou modelo sólido pra pesquisas 
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posteriores. Como se vê abaixo, a sistemática então desenvolvida por eles obedece à seguinte 

ordem:  

1. Idiofones - instrumentos cujo som é produzido através do próprio material do instrumento, 
a exemplo de marimbas e sinos.  
 
2. Membranofones: instrumentos que contém uma membrana que entra em vibração e pela 
qual o som é produzido. Um exemplo de membranofone são os tambores cobertos com pele.  
 
3. Cordofones: seção que compreende os instrumentos de corda. Instrumentos de corda 
dedilhada (como a harpa), percutidas (como o piano) ou colocadas em vibração através de um 
arco (a exemplo do violino). 
 
4. Aerofones: seção onde se inserem os instrumentos de sopro, seja uma flauta seja um órgão 
de centenas de tubos. 
 

O método organológico consiste portanto na classificação e sistematização dos 

instrumentos musicais e analisa não apenas seus aspectos físicos, este também considera o 

contexto sociocultural no qual os instrumentos estão inseridos. Neste trabalho, o presente 

método serviu de apoio ao estudo dos instrumentos que foram localizados na igreja dos 

terceiros dominicanos. 

 
2.2.4.3  Iconografia Musical 

 
Segundo Panofsky (1976), a iconografia exerce uma função de auxílio na investigação 

de datas, autenticidade e origem, além de fornecer as bases para interpretações posteriores 

(1976, p. 53). Distinguindo iconografia e iconologia o autor diz que a iconografia (com o seu 

sufixo grafia) implica em um método de descrição e classificação da imagem por meio dos 

elementos nela representados. Por outro lado, a iconologia (que contém o sufixo logia) se 

compromete ao estudo desta descrição objetivando a interpretação desta imagem 

(PANOFSKY, 1976, p. 55-58). 

Seebas (2001, p. 55-60) explica que um dos métodos utilizados na análise de 

documentos musicais iconográficos é aquele onde, no primeiro momento,  o pesquisador 

descreve os elementos formais da imagem, buscando identificar o significado de cada 

elemento. Em seguida, o estudioso deve contextualizar os símbolos desta imagem, 

considerando os aspectos culturais que influenciaram na representação desses símbolos 

discutindo as intenções de sentindo metafórico ou alegórico. 

Metodologicamente, o nosso trabalho foi conduzido pela seguinte sequência: 1) 

pesquisa e identificação das fontes iconográfica; 2) coleta por meio de reprodução fotográfica; 
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3) análise do documento tomando como base os autores específicos (iconografia, análise 

musical, história) que sustentam nosso trabalho musicológico. 

Como complemento às necessidades da pesquisa não contempladas pelas demais 

abordagens metodológicas presentes neste trabalho, o estudo musical iconográfico não foi 

aqui tratado como o veículo principal para se atingir os objetivos propostos, mas sim como 

uma ferramenta auxiliar na busca de uma compreensão consistente do nosso objeto de estudo. 

 
2.2.4.4 Edição musical fac-similar  

Conforme apontado por Silva (2012) a Edição fac-similar é também entendida como 

uma edição mecânica, a qual pertence ao grupo das edições monotestemunhais. Para ele há 

uma mínima “mediação ou intervenção do editor no estabelecimento do texto, apesar de 

haver, naturalmente, vários outros elementos em que dependerá dele em sua elaboração. Uma 

fotocópia é uma edição fac-similar” (SILVA, 2012, p. 13). 

Segundo Figueiredo (2014) a dição fac-similar pode ser entendida como:  
A Edição Fac-similar e aquela que reproduz uma fonte fielmente, através de 
meios fotográficos ou digitais. Anteriormente, o método utilizado foi a 
litografia, inventada no século XVIII, mas só efetivamente utilizada para tal 
fim a partir do inicio do século XIX. É uma edição com características 
musicológicas, baseada numa única fonte e essencialmente não crítica, ou 
seja, não pressupõe qualquer discussão sobre a intenção de escrita do 
compositor, já que não há qualquer possibilidade de intervenção do editor no 
texto final (FIGUEIREDO, 2014, p. 41).  

 
Nesse sentido, dentre as possibilidades encontradas na edição fac-similar para o 

trabalho com documentos musicais, foi utilizado nesse estudo o auxílio da reprodução 

fotográfica como forma de capturar as imagens de tais documentos; complementando tal 

procedimento com a visualização e análise destes a partir do uso de um computador e de 

softwares apropriados. 

2.2.4.5 Análise Musical 

A palavra análise denota examinar cada parte de um todo, buscando conhecer sua 

natureza, proporções, funções e também suas inter-relações. Em música, conforme nos 

apresenta o verbete “Analysis” do Harvard Dictionary of Music (1969), ela é entendida como 

o estudo da composição musical, incluindo ai os elementos formais, estruturais, assim como o 

material temático, harmonia, melodia, frases, orquestração, estilo e técnica. Conforme nos 

explica Cook (1994), no século XIX existiam dois modelos tradicionais de abordar peças 

musicais: o primeiro prezava pela visão geral da obra, e o segundo abordava seus aspectos 
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harmônicos, melódicos e rítmicos (1994, p.8). Ainda, o autor salienta que a forma como uma 

nova peça musical era analisada, consistia, basicamente, em enquadra-la dentro de protótipos 

formais já existentes (1994, p.9). Sobre isso, Bent (2001) diz que no início do século XIX 

teóricos definiram padrões fundamentais de estrutura musical os quais estavam concentrados 

nas formas AB e ABA, ou seja, na forma binária e ternária (p. 528-529). A partir do século 

XX outras abordagens metodológicas surgiram e abriram espaço para concepções 

diferenciadas; tais quais as propostas por Heinrich Schenker (1868-1935); Rudolph Réti 

(1885-1957) pioneiro na análise temática, dentre outros (CASTAGNA, 2008, p. 18-19). 

Apontando para um caminho lógico e coerente no processo de análise musical, White 

(1976) apresenta um método analítico que se divide em três níveis, abrangendo desde os 

pequenos detalhes às características gerais de uma obra musical. São eles: 1) microanálise, 2) 

análise intermediária e 3) macroanálise. O autor sugere que, antes de iniciar os procedimentos 

a partir da nível 1,o analisador faça uma rápida macroanálise da obra (análise superficial). 

A microanálise inclui análise detalhada do ponto de vista melódico, 
harmônico e rítmico; forma e textura em seu menor nível; como também 
detalhes mínimos de orquestração e timbre. A análise intermediária lida com 
relações entre frases e outras unidades de extensão média, além de tudo 
aquilo que virtualmente não se enquadrar dentro de categorias muito amplas 
ou muito pequenas. A macroanálise inicia-se com a descrição de 
características como o meio vocal ou instrumental e a duração total da peça, 
seguindo em direção a eventos menos óbvios, tais como a disposição de 
eventos em larga escala ou considerações sobre o amplo movimento 
harmônico ou rítmico e variações de textura (WHITE, 1976, p. 15-16). 
 

Ainda, conforme explica o autor, deve ser definido os elementos que fazem parte dos 

três níveis de análise: a) ritmo, b)melodia, c) harmonia e d) som, onde em cada um desses 

quatro itens serão inclusos elementos específicos a serem analisados na obra musical. Essa 

metodologia de análise é entendida como um modelo aplicável à composições de caráter 

tonal. No tocante ao estudo analítico das obras de caráter modal, foi utilizado o suporte 

encontrado na abordagem descrita por Albert Bescond (1974), então mencionado 

anteriormente, munindo-nos de ferramentas adequadas ao estudo analítico dessas duas classes 

de obra musical: modal e yonal. 
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2.3 Contexto Histórico e Musical 
 

Neste tópico trataremos sobre a vida de São Domingos de Gusmão, assim como sobre 

a criação de sua Ordem e a presença desta no território português. Para tanto, buscou-se traçar 

o perfil deste Santo a fim de compreendermos o momento histórico em que foi criada a 

Ordem Terceira, e como esta associação religiosa veio a ser instalada na cidade de Salvador 

colonial. 

Referente à contextualização da música católica em Salvador, buscou-se no último 

sub-tópico apresentar o que os cronistas relataram sobre o modo como a Igreja utilizava a 

música em suas cerimônias nos séculos XVIII e XIX. Para nós, tal referencia é cabível na 

medida em que, sendo a prática musical da ordem dominicana o nosso objeto de estudo, se faz 

necessário o conhecimento do cenário musical religioso no qual esta instituição foi inserida.  

 
2.3.1 Contexto geral sobre a Ordem de São Domingos 

 
Segundo Rocha (2011), Domingos de Gusmão nasceu por volta de 1175 na cidade de 

Caleruega, Espanha. Ainda na sua juventude decidiu abrir mão da riqueza dos seus pais 

(Joana de Aza e Félix de Gusmão) a fim de seguir uma vida religiosa dedicada à mendicância 

e pregação. Butler (1992) explica que dentre as opções de regras que haviam, Domingos 

optou por professar a Regra de Santo Agostinho e logo veio a se tornar cônego da catedral de 

Osma. 
O capítulo levava uma vida comunitária sob a Regra de Santo Agostinho, e a 
regularidade da observância era tal, que se constituía numa escola admirável 
para o jovem sacerdote. [...]. Quando Diego d’Azevedo se tornou bispo de 
Osma, lá por 1201, Ele [Domingos]o sucedeu como prior do capítulo. Estava 
então com trinta e um anos de idade, e já levava essa vida contemplativa há 
seis ou sete anos. Por fim, ela chegou ao seu término [a vida contemplativa], 
e Domingos iniciou o seu trabalho no meio do mundo de uma forma 
inesperada, em 1204.  
Nesse ano, Afonso IX, rei de Castela, indicou o bispo de Osma [Diego 
d’Azevedo] para ir como embaixador até a Dinamarca, a fim de negociar o 
casamento de seu filho. O bispo levou consigo Domingos. No trajeto, eles 
passaram pela região de Languedoc, que na época estava infestada pela 
heresia dos albigenses (BUTLER, 1992, p. 42). 
 

O autor explica que foi durante essa viagem que, ao converter um herege na pousada 

onde ele e o bispo Diego haviam se instalado, Domingos de Gusmão se deu conta de que sua 

missão evangélica seguiria este caminho. Após ter concluído a viagem diplomática, 

Domingos se instalou em Toulouse por cerca de dez anos onde se juntou a religiosos 
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beneditinos a fim de combater as ações heréticas das comunidades Albigenses9. Ainda, 

segundo Butler (1992) apesar do religioso ter se mantido fiel à Regra de Santo Agostinho, 

ansiava pelo avivamento do espírito da igreja que se encontrava sufocado pelos escândalos 

heréticos. 
Com vistas a isso [o avivamento do espírito da igreja], [Domingos] idealizou 
um grupo de homens religiosos diferentes dos monges, que fossem 
contemplativos, mas não necessariamente sacerdotes, e que unissem à 
contemplação uma dedicação aos estudos sacros e a todas as atividades da 
vida pastoral, especialmente a da pregação. O principal objetivo do santo era 
o de multiplicar, no seio da Igreja, os pregadores zelosos, cujo espirito e 
exemplo pudessem ser um meio mais fácil de difundir a luz da fé e o ardor 
da caridade divina e de dar apoio aos pastores na cura das feridas que a 
Igreja recebera como resultado da falsa doutrina e de uma vida irregular. A 
fim de contar com os meios à sua disposição, o bispo Fulk de Tolosa, em 
1214, lhe forneceu recursos e, no ano seguinte, estendeu sua aprovação 
episcopal à ordem embrionária. Alguns meses mais tarde, Domingos 
acompanhou Fulk até o quarto Concílio de Latrão (BUTLER, 1992, p. 45). 
 

A respeito do surgimento da Ordem dos Pregadores, São João Bosco (1954) nos conta 

que esta foi fundada em 1216, um ano após o término do IV Concílio de Latrão que aconteceu 

entre os anos de 1213 e 1215; o qual teve como tema central o combate à heresia dos 

Albigenses. Cabe salientar que tanto a Ordem dos Pregadores quanto a Ordem dos Frades 

Menores (Franciscanos) foram aprovadas mesmo depois de ter sido proibida a criação de 

novas ordens religiosas através da bula “Vergentis in senium”de 1199 promulgada pelo Papa 

Inocêncio III. Nesse sentido, Butler informa que o Papa, quando procurado por Domingos de 

Gusmão, deu sua aprovação verbal de forma reservada e solicitou ao mesmo que, juntamente 

com seus companheiros, escolhessem dentre as regras já aprovadas, aquela que melhor os 

atendesse (BUTLER, 1992, p. 45). 
Reuniram-se em Prouille, em agosto de 1216, e após uma consulta entre os 
dezesseis companheiros, dos quais oito eram franceses, sete espanhóis e um 
inglês (o Irmão Laurence), ele [Domingos] se decidiu pela Regra de Santo 
Agostinho, a mais antiga e menos detalhada das existentes, escrita para 
sacerdotes por um sacerdote, ele próprio [S. Agostinho] um eminente 
pregador. São Domingos acrescentou algumas disposições particulares, 
algumas delas emprestadas da Ordem dos Premonstratenses. O Papa 
Inocêncio III morreu a 18 de Julho de 1216, e Honório III foi escolhido para 
o seu lugar. Essa mudança adiou a segunda viagem de S. Domingos a Roma. 
E nesse meio tempo, ele pode concluir o seu primeiro convento de Tolosa, o 
qual o bispo deu a igreja de S. Romão onde a primeira comunidade dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9Albigenses é como são chamadas as comunidades da cidade de Albi, na França. No século XII alguns 
habitantes desta cidade fundaram uma seita religiosa (Cátaros) que se opunha às formas de evangelização da 
Igreja de Roma, por acharem que esta se afastou dos reais ensinamentos de Cristo (Hernandez, 2007).!
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dominicanos se reunia e começava a vida em comum mediante os votos 
(BUTLER, 1992, p. 45). 

Também Lacordaire (1840), acrescenta que a escolha da regra de Santo Agostinho 

pelo grupo de pregadores se explica pelo de fato de ter sido o próprio Agostinho um apóstolo 

“que consumira seus dias em anunciar a palavra de Deus e defender a sua integridade contra 

os hereges do seu tempo. Sob que mais apropriada proteção se poderia colocar a nova ordem 

dos pregadores?” (LACORDAIRE, 1840, p. 56). O autor sinaliza que, no episódio dessa 

reunião, surgiram dúvidas referentes às características que esta ordem adotaria. Com exceção 

dos votos basilares (os de pobreza, castidade e obediência), não sabiam ao certo se abraçavam 

um sistema de clausura, tal qual o silêncio absoluto e trabalho manual, e se determinariam 

penitências àqueles membros que faltassem às regras. O que se viu, portanto, foi a adoção das 

tradições monásticas com algumas modificações, onde foi ressaltado a ênfase no estudo e 

ensino teológico ao invés do trabalho manual; as pregações em missões em relação ao silêncio 

absoluto e a moderação de certas práticas. 

Ficou decidido que cada prelado tivesse, no seu convento, o poder de 
dispensar os irmãos das obrigações gerais, quando assim o julgasse útil, 
sobretudo no que impedisse o estudo, a pregação e o bem das almas, tendo a 
nossa ordem sido, desde a sua origem, destinada à pregação e à salvação das 
almas e devendo todos os nossos esforços tender sem cessar ao proveito 
espiritual do próximo. [...]. O Ofício Divino se havia de recitar na igreja, 
breve e sucintamente para não diminuir a devoção dos religiosos nem 
impedir o estudo; que em viagem ficariam isentos dos jejuns regulares, 
exceto no advento, em certas vigílias e nas sextas feiras de todas as semanas; 
que poderiam comer carne fora dos conventos da Ordem; que o silêncio não 
seria absoluto; que seria permitida mesmo no interior dos conventos a 
comunicação com estranhos à exceção das mulheres; que se enviaria um 
certo número de estudantes para as Universidades de maior fama; que lhes 
seria permitido aceitar dignidades científicas; que poderiam dirigir escolas, 
constituições estas que, sem destruírem no Frade Pregador o homem 
monástico, o elevavam à categoria de homem apostólico (LACORDAIRE, 
1840, p. 57-58). 

Responsável por instituir a oração do Santo Rosário “e conquistador de vitórias na luta 

pela conversão dos pecadores” (BOSCO, 1954, p.147), Domingos de Gusmão, então amigo 

próximo de Francisco de Assis, fundou a Ordem dos Pregadores a fim de agrupar religiosos 

para pregarem entre os povos não católicos, estando, portanto, estes frades destinados à vida 

conventual e mendicante. O corpo da Ordem, sob o ponto de vista administrativo, obedecia a 

uma hierarquia onde cada convento deveria ser governado por um Prior Conventual; cada 

província governada por um Prior Provincial; e todas estas instâncias deveriam ser 

administradas por um Chefe, a quem se deu posteriormente o nome de Superior Geral 

(LACORDAIRE, 1840, p. 57). 
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O hagiógrafo Butler (1992) informa que foi em outubro de 1216 que Domingos de 

Gusmão recebeu do Papa Honório III (sucessor do papa Inocêncio III) a confirmação de sua 

Ordem e suas instituições.  

A respeito do título de Pregadores que foi atribuído à Ordem, Lacordaire (1840, p. 63) 

explica que o papa Honório III promulgou três bulas aprovando a Regra, no entanto a 

nomenclatura de Pregadores só se faz presente no terceiro documento. Segundo o autor, 

apesar de Domingos utilizar o título de pregador (em assinaturas e carimbos ) mesmo antes da 

Regra ser aprovada, esta denominação demorou a ser oficializada. Na primeira bula o Papa se 

dirige aos dominicanos como ordem canônica sob a regra de Santo Agostinho; na segunda o 

pontífice os trata como campeões da fé e verdadeiras luzes do mundo. Por fim, a terceira bula 

atribui tal título aos frades: 
Honório, bispo, servo dos servos de Deus, aos seus amados filhos, o 
Superior e os Religiosos de Saint-Romain, Pregadores em Toulouse, saúde 
e benção apostólica. Nós rendemos devidas ações de graças ao dispensador 
de todos os dons por aquele que vos concedeu e no qual esperamos ver-vos 
perseverar até ao fim. [...]. Servos fiéis, o talento que vos foi confiado 
frutifica nas vossas mãos e com usura o restituireis ao Senhor. Atletas 
invencíveis de Cristo, vestis o escudo da fé e o elmo da salvação sem temer 
os que podem matar o corpo, empregando magnanimamente contra os 
inimigos da fé essa palavra de Deus que penetra mais que a lâmina mais 
aguda, e desprezando as vossas almas neste mundo para as encontrar na vida 
eterna. [...]. Rogamo-vos igualmente, Nós, que vos guardamos no coração 
como filhos muito especialmente amados, que intercedais por Nós junto de 
Deus com o sacrifício das vossas orações, a fim de que Ele, porventura, 
conceda aos vossos sufrágios o que Nós não obtemos por nossos próprios 
merecimentos. (BULÁRIO ORDEM DOS PREGADORES, 1219 apud 
LACORDAIRE, 1840, p. 63-64 , grifo nosso). 

 
De acordo com Bosco (1954), além desta ordem, Domingos de Gusmão fundou, 

também na região da França, uma segunda ordem com espaço dedicado às figuras femininas 

as quais deveriam seguir o mesmo modelo de vida conventual designada à Ordem Primeira, a 

qual era dedicada apenas ao recrutamento de rapazes. 
Inocêncio III antes, e no ano seguinte Honório III (1216), aprovaram esta 
ordem. Como causasse profunda mágoa a S. Domingos ver o grande número 
de Donzelas, que por falta de mestres católicos e de casas de educação de 
igual gênero, frequentavam as escolas dos Albigenses, fundou uma segunda 
ordem, chamada das monjas Dominicanas, as quais, ao mesmo tempo em 
que trabalhavam para sua própria santificação, faziam o possível para 
arrancar as meninas cristãs das garras da heresia (BOSCO, 1954, p.148). 

 

A ordem dominicana se expandiu consideravelmente ainda nos primeiros anos de sua 

criação. Butler (1992) aponta que no ano de 1221 o grupo possuía cerca de sessenta conventos 
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distribuídos em oito províncias: Espanha; Provença, França; Lombardia; Roma, Alemanha; 

Hungria e Inglaterra. Rocha (2011) nos conta que “nessa época, quase todas as cidades 

importantes da comunidade latina tinham um convento de dominicanos. A ordem dominicana 

era constituída essencialmente por clérigos assistido se por irmão leigos” (ROCHA, 2011, 

p.96). 

Ainda na primeira metade do século XIII os dominicanos assumiram papeis de 

destaque perante os olhos da cúria romana. Muitos deles foram convocados a atuarem nas 

missões das cruzadas e outras ações anti-heréticas, onde desempenharam o papel de 

evangelizadores, missionários, penitenciários, titulares de diocese, e líderes de ações 

inquisidoras (ROCHA, 2011). A respeito da relação dos dominicanos com a inquisição, 

Butler (1992) informa que São Domingos, durante sua estada em Toulouse pouco antes do IV 

Concílio de Latrão, já havia demonstrado repúdio contra as ações violentas do então bispo de 

Toulouse (que também era trovador) Fulks (Folques) (1155-1231) contra os povos albigenses. 

Em nota, o autor explica que: 
A Ordem Dominicana, posteriormente, assumiu o encargo da Inquisição 
contra a vontade. Em 1243, eles pediram para serem desobrigados desse 
encargo, porém o Papa Inocêncio IV recusou o pedido. O capítulo provincial 
de Cahors, no ano seguinte, proibiu a aceitação de qualquer soma de 
dinheiro resultante do trabalho desenvolvido com a Inquisição. O quinto 
Mestre Geral, Humberto de Romans, instruiu os frades no sentido de se 
omitirem dessa responsabilidade sempre que possível. Apenas dois dos 
Inquisidores Gerais da Espanha eram dominicanos. O célebre e um tanto 
malévolo, Torquemada era um deles (BUTLER, 1992, p. 44).   

 

A respeito do surgimento da Ordem Terceira, o frei dominicano Luís de Souza (1866) 

informa que o patriarca dominicano criou esta com o intuito de agregar pessoas as quais não 

podiam abrir mão de uma vida que foi construída em torno de seus filhos, heranças ou 

circunstâncias outras. O autor explica que o surgimento desta associação esteve ligada ao 

movimento de milícia responsável pela defesa do direito e da fé cristã:  

Da ordem militar, que nosso santo patriarca instituiu para servir a Igreja com 
armas materiais contra os hereges, teve princípio a terceira regra, ou como 
outros lhe chamam, a terceira Ordem da penitencia de São Domingos: depois 
que foi cessando na igreja a necessidade daqueles ministros, e crescendo o 
respeito dos Tribunais do Santo Ofício, e Inquisidores Apostólicos. 
Apontamos juntamente a aprovação que esta terceira ordem teve do céu, 
dando-nos nela muitas pessoas insignes em virtudes e algumas famosas 
Santas (SOUZA, 1866, p. 211). 
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Contribuindo com essas informações, Lacordaire (1840) discorre com detalhes a 

respeito da instituição da Ordem Terceira. 
Compunha-se de seculares de ambos os sexos que se comprometiam a 
defender os bens e a liberdade da Igreja por todos os meios ao seu alcance. O 
seu traje, sendo o mesmo que usavam os seculares, distinguia-se pelas cores 
dominicanas: o branco, símbolo da inocência, e o preto símbolo da 
penitência. Sem estarem ligados pelos três votos de pobreza, castidade e 
obediência, participavam, tanto quanto possível, da vida religiosa. 
Cumpriam as abstinências, os jejuns e as vigílias, substituindo por um certo 
número de Pai Nossos e de Ave Marias a recitação do ofício divino. Tinham 
um prior da sua escolha sujeito à autoridade da ordem; reuniam-se em dias 
marcados numa igreja dos Frades Pregadores para aí assistirem à Missa e ao 
Sermão. Quando Domingos foi incluído no número dos santos, os Irmãos e 
Irmãs da Associação tomaram o título de Milícia de Jesus Cristo e do bem- 
aventurado Domingos. Mais tarde, o que havia de militante nesta 
denominação desapareceu com as causas públicas de combate e a associação 
dedicou-se ao progresso do homem interior, sob o nome de Irmãos e Irmãs 
da Penitência de S. Domingos. Foi sob esta denominação que, Munion de 
Zamora, sétimo mestre-geral dos Frades Pregadores, a confirmou e lhe 
modificou os estatutos. Concederam-lhe privilégios em diversas épocas os 
papas Gregório IX, Honório IV, João XXII e Bonifácio IX, e o papa 
Inocêncio VII aprovou- lhe os estatutos, tal qual os redigira Munion de 
Zamora. A sua bula é do ano 1405, sendo em 1439, por Eugênio IV. 
A Milícia de Jesus Cristo era a terceira ordem instituída por Domingos ou 
antes o terceiro ramo de uma só ordem que na sua plenitude abraçava 
homens, mulheres e seculares. Com a criação dos Frades Pregadores, 
Domingos tirara do deserto as falanges monásticas e armara-as com o poder 
do apostolado; com a criação da ordem Terceira fizera penetrar a vida 
religiosa no íntimo do lar domestico e até no próprio leito nupcial 
(LACORDAIRE, 1840, p. 126). 

 

No tocante ao local onde a Ordem Terceira teve origem, Lacordaire (1840) explica que 

há duas linhagens historiográficas distintas. Segundo ele, há muitos autores que defendem o 

seu surgimento na região de Languedoc, na França; por outro lado há os que asseguram que 

ela foi fundada na região da Lombardia, na Itália. O próprio Lacordaire adotou a segunda 

linha de pensamento apoiando-se nos escritos do Beato Raimundo de Cápua (1300-1399), por 

ser o mais antigo a tratar sobre o tema e por isso leva vantagem quanto à precisão geográfica 

onde a congregação foi fundada. 

Reinava esta iniquidade em muitos pontos da Itália; o que vendo com 
tristeza o santo padre Domingos, que para si e para os seus escolhera a 
extrema pobreza, principiou a trabalhar para a restauração dos bens da 
Igreja. 
Depois do bem aventurado Domingos ter organizado dessa forma esta 
associação, finou-se na paz do Senhor (BEATO RAUMINDO DE CÁPUA, 
VIDA DE S. CATARINA DE SENA, p. I, c. 8 apud LACORDAIRE, 1840, 
p. 126). 
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Ao final de 1221 Domingos de Gusmão se encontrava bastante doente e veio a falecer 

em 6 de agosto deste mesmo ano, aos 52 anos de idade. Antes de morrer, em suas últimas 

palavras10o patriarca suplicou: “Permita Deus que não me enterre se não debaixo dos pés de 

meus irmão. Levai-me ali para fora, para essa vinha, a fim de que eu ali morra, e me deis 

depois sepultura na nossa igreja” (ATAS DE BOLONHA, DEPOIMENTO DE FREI 

VENTURA, n.7 apud LACORDAIRE, 1840, p. 133-134). Segundo Butler (1992) a 

canonização de São Domingos de Gusmão foi decretada pelo papa e amigo Gregório IX 

(1145-1241) em 1234, treze anos após a morte do patriarca. 

O alcance da ordem dominicana não tardou em atingir a Península Ibérica. Conforme 

apontado por Souza (1866), o português Frei Soeiro Gomes (?-1233)11, amigo próximo de 

Domingos de Gusmão e primeiro provincial dominicano da Espanha(reino que liderava a 

Península), foi o responsável pela construção do primeiro convento dominicano em Portugal, 

o qual foi construído em terras cedidas pela Infanta D. Sancha, filha de D. Sancho I. Camargo 

(1979) explica que foi registrado no ano de 1338, período em que se dá a separação da 

província de Portugal da de Espanha, a presença de oito conventos dominicanos para os 

frades e três destinados às freiras (CAMARGO, 1979, p. 4). Devido ao caráter estudioso dos 

frades dominicanos, alguns deles se tornaram professores ou mentores particulares dos filhos 

de muitos nobres portugueses. Estes nobre, em alguns casos, retribuíam estes favores 

oferecendo o suporte necessários para se expandirem no território português, a exemplo da 

doação de terras por parte da filha do Rei D. Sancho I. A tabela 1 explicita o número de casas 

que os dominicanos conseguiram estabelecer até o século XIV.  

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Em uma das cartas do Beato Jordão da Saxônia (1190-1237) (que após a morte do patriarca foi nomeado como 
Mestre Geral da ordem dominicana), consta uma mensagem que Domingos deixou pouco antes de morrer, a fim 
de encorajar os seus frades para as dificuldades que viriam. Nela, Domingos compartilha sua fragilidade comum 
à natureza humana: “Posto que a bondade de Deus me preservasse até hoje de toda mácula, confesso-vos 
contudo que nunca consegui isentar-me da imperfeição de sentir mais prazer na conversa de novas do que na de 
mulheres de idade” (Cf. LACORDAIRE, 1840, p. 133). 
11Frei Suéro [sic] Gomes era um dos principais fidalgos da corte de Sancho I, rei de Portugal. A notícia da 
cruzada contra os Albigenses atraíra-o ao Languedoc onde serviu, como cavaleiro, à causa católica. Movido, 
porém, pela graça de Deus, reconhece que existe uma milícia melhor e tudo abandona para pregar Jesus Cristo e 
a sua palavra. Foi o fundador do convento de Santarém, que fica sobre o Tejo algumas léguas acima de Lisboa. 
O rei Afonso II honrou-o sempre com grandes provas de confiança. Morreu em 1233, glorificado com o título de 
Santo, por vários historiadores (LACORDAIRE, 1840, p. 68).!
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Tabela 1– Relação dos conventos dominicanos construídos em Portugal até o século XIV 
Conventos Dominicanos 

LOCAL DATA 

Montejunto 1217 

Coimbra 1227 

Porto 1238 

Lisboa 1242 (substituído em 1391 e em 1499) 

Elvas 1267 

Guimarães 1270 

Évora 1286 (substituído em 1490 e em 1513) 

Batalha 1388 

Aveiro 1423 (substituído em 1465) 

Azeitão 1435 

Leiria 1498 

Setúbal 1529 

 

A proliferação da filosofia dominicana em Portugal esteve atrelada ao trabalho 

desenvolvido, em grande parte, por dois frades em especial: Frei Gil de Santarém (1190-

1265) e Frei Paio de Coimbra (1195-1249), os quais deixaram escrito um número 

considerável de sermões que se difundiram pelos quatro cantos do Reino (AZEVEDO, 2000, 

p. 82). A expansão dos dominicanos no Novo Mundo aconteceu de forma concomitante à 

chegada dos desbravadores espanhóis e portugueses nesse território. Os frades dominicanos 

espanhóis da região de Salamanca foram os primeiros a chegar na América Espanhola. Do 

mesmo modo, a difusão dos dominicanos no Mundo Português se deu na medida em que 

esses desbravadores conquistavam novas terras; sendo neste caso, as regiões da Ásia e África 

os primeiro locais onde os dominicanos da província portuguesa se instalaram 

(BERNADOT,1940, p. 119-122). 
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Tabela 2– Relação cronológica das primeiras comunidades dominicanas no Novo Mundo 
Província Dominicana Espanhola Data Província Dominicana Portuguesa 

___ 

1503 Costa do Malabar 

1503 Cochim 

1503 Coulam 

1505 Ormuz 

1505 Goa 

1505 Ilhas da Sonda 

1505 Málaca 

Ilha de São Domingos 1510 

___ 

Porto Rico 1512 

Venezuela 1513 

Panamá 1520 

México 1526 

Peru 1528 

Nova Granada 1529 

Guatemala 1530 

Equador 1534 

Vera Paz 1541 

Flórida 1542 

___ 

1548 Congo 

1548 Guiné 

1548 Moçambique  

1548 Zanguebar [sic] 

1548 Etiópia 

1548 Núbia 

1548 Golfo de Aden 

1548 Cafres 

1549 Indochina 

1549 Cambodge 

1549 Siam 

1549 Anam 

Chile 1552 ___ 

 
A partir da tabela 2, podemos inferir que os Dominicanos espanhóis partiram em 

missões no Novo Mundo dezoito anos após a chegada da esquadra de Colombo, em 1492. 

Desde que chegaram, os frades espanhóis mantiveram uma regularidade nos avanços das 
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missões entre os anos de 1510 e 1542. Os dominicanos portugueses, por sua vez, se lançaram 

no projeto das missões desde 1503. Conseguiram se instalar em dezenove colônias, sendo 

onze no continente asiático e oito no continente africano. Diferente dos irmãos espanhóis, os 

frades portugueses alcançaram um maior número de localidades, no entanto não houve uma 

regularidade no processo de instalação. As datas apresentadas por Bernadot (1940) refletem 

três momentos vividos pela Ordem. O primeiro momento vai de 1503 a 1505, o qual 

entendemos como o momento das primeiras missões impulsionadas pelo calor das novas 

conquistas territoriais; período no qual são fixados conventos em sete colônias asiáticas. O 

segundo, que vai de 1506 a 1547, nos parece um tanto obscuro na medida em que se percebe a 

ausência de instalações nas colônias lusitanas. Este período pode ser entendido como um 

momento de crise da Ordem, ou fase de maturação das estratégias missionárias ou, até 

mesmo, tal ausência pode ter relação com uma possível incompletude nas informações 

apresentadas por Bernadot (1940). O terceiro momento, 1548-1549 é o menor dentre os três 

no tocante ao tempo cronológico, no entanto é ai que se observa o maior número de 

comunidades dominicanas criadas na África e Ásia. Podemos inferir que, o período de 

ausência de novas comunidades (1506 a 1547) serviu como tempo de preparação dos novos 

missionários os quais seriam fundamentais para esse terceiro momento; onde a Ordem 

conseguiu se instalar em doze colônias no espaço de um ano. 

Na busca pela bibliografia sobre a presença da Ordem Terceira dominicana em 

Portugal, não tivemos acesso a diferentes trabalhos que abordassem sobre este tema. Apesar 

disso, localizamos a referência de um artigo intitulado “A Capela dos Terceiros de S. 

Domingos” publicado na revista O Tripeiro no ano de 1962. Neste trabalho, consta a 

informação que: 
A Venerável Ordem Terceira de S. Domingos foi instituída no Porto, em 
1676. Doado o terreno necessário no Adro do Convento de S. Domingos, 
pelos frades, em 26 de Outubro de 1680, mandaram os irmãos construir 
capela própria. Em 16 de Novembro do mesmo ano contrataram os mestres 
de pedraria Pantaleão Vieira e Pascoal Fernandes, para fazerem a capela, 
segundo a traça do padre Pantaleão da Rocha de Magalhães(FREITAS, 
1962. p. 321-322 apud ALVES, 2014, p. 265)12. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12Disponível em: http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/8015. Acessado em: 30 de out. 2014. 
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Em adição à essas informações, José e Cunha (2014)13 sinalizam para uma saída dos 

terceiros dominicanos desta igreja no ano de 1787, os quais passaram a congregar na igreja do 

Senhor do Calvário da Concórdia, deixando o antigo prédio a mando do papa Bento XIV 

(1675-1758) para que este fosse utilizado pela Ordem Terceira da Santíssima Trindade. 

Ainda, encontramos uma breve referência histórica de uma outra congregação terceira 

dominicana, a Venerável Ordem Terceira de São Domingos de Guimarães, a qual foi fundada 

no ano de 1720 e se encontra em plena atividade até os dias de hoje14. 

Para o presente trabalho, consideramos necessárias as informações referentes à 

atuação dos terceiros dominicanos no solo português em período anterior à sua instalação no 

Brasil colonial, uma vez que tal conhecimento auxilia a compreensão da relação entre os 

irmãos terceiros da metrópole e os dominicanos que se instalaram em Salvador. 

 
2.3.2 A presença da Ordem 3ª de São Domingos em Salvador 

 
A cidade de Salvador foi a sede do primeiro Bispado da América Portuguesa, o qual 

foi criado no ano de 1551 (dois anos após a chegada do governador Tomé de Souza em 1549) 

e teve como primeiro chefe o Bispo D. Fernandes Sardinha (1496-1556) (COTRIM, 2009, p. 

203). A partir da instalação do bispado, os dogmas e as tradições da Igreja de Roma se viram 

fortalecidos nesse território tanto por meio de ações do clero secular como pelas ordens 

religiosas (clero regular). Vilhena (1969) nos informa que no século XVIII a cidade de 

Salvador estava dividida em dez freguesias urbanas e nove suburbanas, dado que explicita o 

nível de controle sobre a vida religiosa que a Igreja exercia na sociedade soteropolitana de 

então. 

Um dos possíveis motivos que podem explicar o poder adquirido pela Igreja perante o 

território colonial é a relação de interesses que havia sido fixado entre a Coroa e o Clero 

através do regime de Padroado. Conforme nos apresenta Cotrim (2009, p. 206) o regime de 

Padroado era formado por direitos e deveres a serem cumpridos pelas duas partes. Cabia à 

Coroa garantir a expansão do catolicismo em todas as terras conquistadas, assim como custear 

a construção e conservação de igrejas e remunerar os sacerdotes. Em contrapartida a Igreja 

dava liberdade ao monarca para nomear bispos e criar dioceses, assim como recolher o dízimo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Disponível em: http://portoarc.blogspot.com.br/search/label/Ordem%20Terceira%20de%20S.%20Domingos. 
Acessado em: 30 de out. 2014.!
14Disponível em:http://www.votsdomingos.com. Acessado em: 30 de out. 2014. 
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ofertado pelos fiéis à Igreja. Este regime se manteve ativo no Brasil até 1889, ano em que foi 

proclamada a República por meio das forças militares. 

A respeito do cotidiano do cristão que habitava o Brasil colonial, Luiz Mott (1997) 

refere que: 
No Brasil colonial, seguindo o costume português, desde o despertar o 
cristão se via rodeado de lembranças do reino dos Céus. Na parede contígua 
à cama, havia sempre um símbolo visível da fé cristã: um quadrinho ou 
caixilho com gravura do anjo da guarda ou do santo; uma pequena concha 
com água benta; o rosário dependurado na cabeceira da cama. 
Antes de levantar-se da cama, da esteira ou da rede, todo cristão deveria 
fazer imediatamente o sinal da cruz completo recitando a jaculatória [oração 
curta]: pelo sinal da santa cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos 
inimigos. Em nome do Padre, do Filho e do Espirito Santo, amém. Os mais 
devotos, ajoelhados no chão, quando menos recitavam o bê-á-bá do 
devocionário popular: a ave-maria, o pai-nosso, o credo e a salve-rainha. 
Orações que via de regra todos sabiam de cor. Na parede da sala de muitas 
salas coloniais, saindo do quarto, lá estavam para ser venerados e saudados 
os quadros dos santos. As famílias um pouco mais abastadas possuíam um 
quarto especial, o quarto dos santos (MOTT, 1997, p. 164-166). 
 

Do mesmo modo, Gilberto Freyre (2004) relata exemplos de tradições que eram 

facilmente notadas no Brasil do século XVII e XVIII: 
No século XVII e mesmo no XVIII não houve senhor branco, por mais 
indolente, que se furtasse ao sagrado esforço de rezar ajoelhado diante dos 
nichos: às vezes rezas quase sem fim tiradas por negros e mulatos. O terço, a 
coroa de Cristo, as ladainhas. Saltava-se das redes para rezar nos oratórios: 
era obrigação. Andava-se de rosário na mão, bentos, relicários, patuás, Santo 
Antônios pendurados ao pescoço; todo o material necessário às devoções e 
às rezas. […]. Dentro de casa rezava-se de manhã, à hora das refeições, ao 
meio-dia; e de noite, no quarto dos santos - os escravos acompanhavam os 
brancos no terço e na salve-rainha. Havendo capelão cantava-se 
Materpuríssima, ora pro nobis. […] Ao jantar, diz-nos um cronista que o 
patriarca benzia a mesa e cada qual deitava a farinha no prato em forma de 
cruz. Outros benziam a água ou vinho fazendo antes, no ar, uma cruz com o 
copo. No fim, davam-se graças em latim (FREYRE, 2004, p. 520-521).  
 

Em meio a esse ambiente de religiosidade, junto aos interesses políticos e econômicos, 

a Igreja Católica estruturou sua autoridade e práxis em torno tanto do bispado quanto das 

ordens religiosas. Tais ordens religiosas, enquanto comunidades conventuais/monásticas, se 

fixaram no solo soteropolitano a partir de 1549 através da Companhia de Jesus que 

permaneceu até 1759 (Holler, 2005, p. 4); tendo chegado em 1581 os beneditinos (Hernández, 

2007, p. 15); em 1586 os carmelitas (Alves, 1977, p. 5);e em 1587 os franciscanos (Alves, 

1977, p. 7).  
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A respeito da presença das ordens terceiras, Mattoso (1992) explica que os terceiros 

franciscanos (que chegaram em 1635) e os carmelitas (que chegaram em 1636) tiveram como 

fundadores as figuras mais importantes de Salvador e do recôncavo, restando à congregação 

terceira de São Domingos (1722) a inserção de pessoas cuja visibilidade social não permitia 

se irmanarem nas ordens terceiras mais antigas na Cidade. 

A Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco [...] se instalou 
no convento dos franciscanos, sob o patrocínio de Santa Izabel, Rainha de 
Portugal, cuja imagem foi colocada no altar consagrado a Nossa Senhora da 
Conceição; aos seus objetivos espirituais a irmandade acrescentava a missão 
de ajudar seus próprios membros até a hora da morte. 
Um ano depois, tendo como padroeira Santa Teresa D’Ávila, instalou-se a 
Ordem Terceira dos Carmelitas, cujo objetivo era glorificar o nome de Deus, 
permitir que seus membros fossem enterrados vestindo o venerável hábito e 
garantir que recebessem o benefício de missas. [...]. Reunindo homens e 
mulheres das camadas superiores da sociedade, a irmandade possuía tanto 
prestígio que, ao lado da igreja do Convento, construíram outra, do mesmo 
tamanho, só para ela (MATTOSO, 1992, p. 399). 

 

Mesmo não tendo o prestígio dos franciscanos e carmelitas, Casimiro (1996, p. 38) 

afirma que os terceiros dominicanos se enquadravam no grupo da minoria social que detinha a 

maior parte das riquezas produzidas na colônia. Segundo o autor, dentre as instituições 

religiosas que se beneficiavam do dinheiro que circulava em Salvador, destaca-se a presença 

dos franciscanos; dos carmelitas; da Santa Casa de Misericórdia e também dos terceiros 

dominicanos. 

Sobre a presença dominicana no Brasil, Mott (2010) sinaliza que frei Alberto de Santo 

Tomás, um provável Vigário Geral dos Dominicanos no Brasil, missionou na Bahia, 

sobretudo no sertão, durante dez anos. Segundo o autor, é provável que este frei tenha 

chegado à América Portuguesa no ano de 1703 e, durante o período em que aqui esteve, se 

obrigou a lutar contra os calundus e mandingas que os “negros feiticeiros” praticavam neste 

território. Ele mesmo, o próprio frei, julgando ter sido de alguma forma influenciado por estes 

costumes e os ter usado em suas sessões de exorcismo, resolveu se autodenunciar aos 

representantes do Santo Ofício, sendo então levado ao “Santo Júri” para análise, o qual, para a 

sorte do frei, não veio a condena-lo (MOTT, 2010, p. 31-40). 

Por sua vez D. Lucas Moreira Neves explica que os primeiros representantes não 

vieram com intuito de aqui ficar e nem de construir casas15. Remetendo ao trabalho do Frei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 O dominicano D. Lucas Moreira Neves (1925-2002) foi Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia e 
Primaz do Brasil. Cf. http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=735&sid=167.  
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José M. Audrin, Neves lista nomes de dominicanos que estiveram aqui no século XVIII e 

início do XIX, dentre os quais alguns fizeram parte das missões na região da Ásia: Frei 

Miguel de Bulhões (que foi bispo de Belém-PA); Frei Domingos da Encarnação Pontevel 

(bispo de Mariana-MG); Frei Tomás de Noronha (ex-bispo de Cochim, na China); e Frei 

Manoel Pereira (que foi nomeado 1º bispo do Rio de Janeiro) (NEVES, 1940, p. 169-176). 

Ainda segundo Neves houveram dominicanos portugueses “que por aqui teriam passado sem 

se fixar, entretanto, fundando fraternidade da Ordem Terceira no Rio ou na Bahia” (NEVES, 

1940, p. 178), dentre os quais registra-se no ano de 1722 a figura de Frei Gabriel Batista. 

Aparentemente desconhecido por Neves no que diz respeito ao surgimento da Ordem 

Terceira de São Domingos em Salvador, Braz do Amaral (1937) explica que: 
Os Dominicanos não conseguiram fundar na Bahia um Convento. Aqui foi 
estabelecida, apenas, a Ordem Terceira no século XVIII. Em 1722 [...], 
achava-se na Bahia, vindo da índia o missionário dominicano português Frei 
Gabriel Baptista. Seu aparecimento excitou em vários Irmãos Terceiros da 
Ordem de S. Domingos aqui residentes, professos os mais deles no Porto, 
Lisboa e Vianna do Minho, o desejo de se estabelecer aqui uma Ordem 
Terceira, e por intermédio daquele padre obtiveram em 1723 a necessária 
licença do prior provincial dos religiosos pregadores de Portugal, Fr. 
António do Sacramento, cuja provisão, em que, além disto, vinha nomeado o 
dito padre Diretor, foi lida a30 de Outubro no mosteiro de S. Bento onde se 
achavam reunidos os Irmãos, que aceitaram o diretor, instalando-se a Ordem 
em presença do vice-rei Vasco Fernandes César de Menezes e da melhor 
sociedade da cidade. Em seguida procedeu-se a eleição, recaindo a de prior 
no Dezembargador Afonso Rodrigues Bernardo Sampaio. 
Pouco depois removeu-se a Ordem do mosteiro de S. Bento para o hospício 
da Palma, então dos Agostinhos descalços, onde também ela pouco se 
demorou. Pela proteção do vice-rei que no dia da instalação da Ordem em S. 
Bento, tinha tomado seu habito conseguiram os Irmãos obter um chão no 
Terreiro, onde Vasco Fernandes lançou a primeira pedra no dia 18 de 
Dezembro de 1731. 
Com tão grande fervor foi feita a obra que já no seguinte anno foi benzida 
por despacho do ordinário cura da Sé João Borges de Campos, 24de 
Novembro de 1732. dizendo nesse dia a primeira missa o padre director Fr. 
Lourenço Justiniano Ribeiro, sendo no dia antecedente collocada a imagem 
de S. Domingos (AMARAL, 1937, p. 501). 

 

Ainda, autores como Marieta Alves (1977, p. 5), Camargo (1979, p. 9), Talento e 

Hollanda (2006, p. 163) e também Mott (2010, p. 32) comungam nos aspectos referentes: à 

data de fundação da Ordem Terceira; o período em que funcionou no mosteiro de São 

Bento;além da data de construção da capela. A partir da consulta realizada nos documento do 

arquivo da Ordem Terceira, observamos que as informações compartilhadas entre os autores 
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foram extraídas do Livro de Relatórios diversos 1846-1918, p. 3.r.16, entretanto, apenas 

Camargo (1979) indica a fonte primária dessas informações.  

Por sua natureza, uma ordem terceira deriva de uma ordem primeira ou regular. No 

caso da Venerável Ordem 3a de São Domingos de Gusmão, a partir dos autores citados, não 

há uma explicação clara sobreo tipo de vínculo que esta mantinha com uma ordem primeira, 

assim como não há indícios sobre o local de proveniência, dentro do mundo português, desta 

provável ordem primeira que veio a legitima-la. Amaral explica que os dominicanos de 

Salvador “pretenderam[...] fundar nesta cidade um hospício, em o qual pudessem recolher-se 

os seus missionários, que aqui aportassem da Índia” (AMARAL, 1937, p.226). Entretanto, 

esta solicitação foi negada pelo governador por meio da carta régia de 14 de abril de 1701. 

A informação apresentada por Amaral não esclarece a data em que o pedido foi feito e 

nem por quem; deixando-nos sem subsídios para uma melhor compreensão deste evento. 

Sendo assim, ousamos conjecturar que, por se tratar de um local de “recolhimento”, a ideia de 

criar este hospício pode ser interpretada como uma provável ideia de construir um convento. 

Essa hipótese pode ser sustentada a partir dos seguintes dados: 1) no mesmo texto, Amaral diz 

que este mesmo governador negou o pedido de um certo Fr. José de Santa Maria, da cidade de 

Setúbal, quando este solicitou a construção de um “recolhimento para donzelas e viúvas 

nobres” na cidade de Sergipe (AMARAL, 1937, p.226); 2) ainda, quando o autor explicita o 

objeto da nossa hipótese (fundar um convento) afirmando que “os dominicanos não 

conseguiram fundar na Bahia um Convento” (AMARAL, 1937, p.501). Portanto, a 

configuração de um local de recolhimento, segundo a colocação do autor, fica dúbia nos dois 

casos em que a palavra foi empregada, dando margem à ideia de que o hospício se tratava na 

verdade de um convento. 

Por outro lado, sabendo que São Domingos fundou a ordem primeira (a qual para 

existir carece de uma estrutura conventual) e também a ordem terceira, que por sua vez está 

atrelada à jurisdição de uma ordem primeira: como poderiam os dominicanos terceiros que 

aqui residiam (conforme dito por Amaral) intentar a construção de um convento, sendo que 

este é próprio para a ordem regular ou primeira? Ainda, considerando a figura do frei Gabriel 

Batista como o missionário responsável por conseguir a licença de criação da Ordem Terceira, 

poderíamos supor que foi ele o autor do pedido de construção do convento? Sendo ele um frei 

e padre como afirma Amaral, portanto, com ordenação sacerdotal legitimada, por que o seu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 A edição diplomática do texto se encontra nos Anexos. 
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pedido de construir um convento foi negado? A bibliografia correlata ao tema não nos 

responde tais questionamentos, dificultando a compreensão dos trâmites que envolveram a 

criação da primeira Ordem 3a dominicana na América Portuguesa.  

Além das dúvidas levantadas, se faz necessário apresentar um outro questionamento: 

de qual cidade, dentro do mundo português, é proveniente a Ordem Primeira que legitimou a 

Ordem Terceira de Salvador? Essa dúvida permanece no leitor que se debruça sobre os 

trabalhos relativos aos terceiros dominicanos de Salvador, pois, sobre isso, apenas Amaral diz 

que aqui haviam dominicanos de Porto, Lisboa e Viana do Minho, não apresentando o lugar 

de origem da instituição que regeu os terceiros daqui.  

Contribuindo para essa questão, Camargo (1979, p. 10) informa que o Papa Bento 

XIV (1675-1758) emitiu um Breve que “eximiu a Ordem Terceiros Dominicana da Bahia da 

jurisdição do Provincial e Religiosos Dominicanos do Reino de Portugal, sujeitando-os à 

jurisdição ordinária”. Este documento dava liberdade aos terceiros para elegerem um Diretor 

Espiritual secular que professasse nesta mesma ordem terceira, além de colocar os terceiros 

dominicanos sob a jurisdição direta do Arcebispo da Bahia. 
Por ser a Igreja da Ordem Terceira de São Domingos filial da paróquia da 
Sé, não poucas vezes houve problemas entre o cabido e a Mesa. [...]. A ata 
da sessão de 24 de julho de 1864 diz que foi encontrado no arquivo um 
documento há muito procurado: o Breve Apostólico de Benedito XIV, 
referendado pelo bispo D. José Botelho de Mattos. O secretario propôs que 
se apresentasse o documento ao Arcebispo para que esse se dispusesse a 
libertar a Ordem da jurisdição que o Cabido se arrogava. A ata da sessão de 
25 de setembro do mesmo ano informa que a comissão encarregada da tarefa 
declarou não ter o Arcebispo cedido, em vista de não lhe ter sido 
apresentado o documento original, que também não foi encontrado no 
arquivo da Câmara eclesiástica. Parece que a questão perdurou, pois em 
sessão de 13 de janeiro de 1889 o problema foi novamente ventilado, 
lembrando a Mesa que era preciso fazer efetiva a disposição do Breve, 
oficiando-se a quem de direito (CAMARGO, 1979, p. 10). 

 

Apesar de afirmar a relação entre os terceiros dominicanos da Bahia e os Religiosos 

Dominicanos do Reino de Portugal, as palavras de Camargo não delimitam o local, dentro do 

reino português, que estes Religiosos se encontravam instalados, permanecendo para nós a 

dúvida sobre a procedência da Ordem Primeira que oficializou os terceiros dominicanos da 

Bahia. A respeito das informações presentes no livro de Atas: 1853-1869 apontado por 

Camargo (o qual não foi localizado por nós no arquivo dominicano), percebe-se que, apesar 

de ter sido aceito pelo Arcebispo D. José Botelho de Mattos no primeiro momento, o Breve 

emitido pelo Papa Benedito XIV parece não ter sido considerado pelos arcebispos posteriores 
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a D. José. Esta autora não nos revela em qual momento veio a se dar a inclusão dos 

dominicanos no corpo da arquidiocese baiana, deixando uma lacuna sobre a relação 

estabelecida entre os terceiros dominicanos e o arcebispado.  

Dentre os principais movimentos para a legalização da ordem terceira dominicana na 

cidade de Salvador, temos referências sobre os primeiros compromissos elaborados pela Mesa 

Administrativa17. Camargo (1979, p. 14-27) nos informa que o mais antigo Compromisso da 

Ordem Terceira, datado do ano de 1771, apresentava 44 folhas e 36 capítulos. 

 !
Tabela 3 – Relação dos capítulos do Compromisso de 1771 da V.O 3ª de S. Domingos de Gusmão 

Capítulo Título do Capítulo 

1º Do número de irmãos de que deve constar anualmente a Mesa 
2º Requisitos, lugar e obrigação do Reverendo Padre Mestre Diretor 
3º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Prior 
4º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Subprior 
5º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Secretário 
6º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Instrutor 
7º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Tesoureiro 
8º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Vigário do culto divino 
9º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Tesoureiro da consignação dos defuntos 

10º Requisitos, lugar e obrigação dos Irmãos Consultores 
11º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Mestre de Noviços 
12º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Procurador Geral 
13º Requisitos, lugar e obrigação do Padre Sacristão da Ordem 
14º Requisitos, lugar e obrigação do Irmão Andador da Ordem 
15º Obrigação dos Irmãos Noviços 
16º Requisitos para se ser Irmão ou Irmã, e como serão recebidos 
17º De como a Ordem deverá proceder nas informações dos irmãos e Irmãs que pretendera, usar o 

hábito inteiro e descoberto 
18º De como proceder nas petições dos Irmãos pobres 
19º Do modo como serão visitados os irmãos enfermos 
20º Requisitos, lugar e obrigação dos Irmãos Tesoureiros dos Anuais  
21º Dos requisitos e obrigações dos Irmãos Zeladores da Ordem 
22º Da forma como serão eleitos o Prior e demais Irmãos da Mesa e fora Dela 
23º Da forma como serão publicadas as eleições 
24º Da obrigação e requisitos das Irmãs Prioras, Subprioras e Mestra de noviças 
25º Da junta que a Ordem deve eleger quando se fizer necessário 
26º Das coisas que a Mesa não pode resolver sem junta 
27º Da forma com que se deve tratar os assuntos a serem decididos na Mesa com junta 
28º De como a Mesa que sai deve prestar contas à que entra 
29º De como a Ordem deverá proceder com a Sepultura dos Irmãos Terceiros 
30º De como a Ordem deverá proceder com os Irmãos professos em Portugal que desejam pertencer à 

congregação da Bahia 
31º Das causas pelas quais os irmãos poderão ser riscados do livro da Ordem e expulsos dela 
32º De como proceder em caso de morte do prior ou outro qualquer membro da Mesa em exercício 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17“Os estatutos ou compromissos, como mais ordinariamente dizemos, são o complexo das regras que os 
confrades aceitam em seguir como meio de chegarem ao fim a que eles se propõem com sua associação. Que em 
geral são de caridade e de piedade; ou por outra, os compromissos são a norma social da Irmandade. Os mesmos 
confrades ou devotos são os que organizam os seus compromissos, que depois submetem a aprovação do Bispo e 
do governo” (ARAÚJO, 1858, p. 416 apud CAMARGO, 1979, p. 14). 
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33º De como se deve continuar a procissão do Triunfo e castigar os Irmãos que não comparecerem a 
Ela 

34º Dos sufrágios anuais a que se obriga a ordem pelos Irmãos e Irmãs mortos  
35º Dos sufrágios que serão feitos em cada um dos Irmãos defuntos em particular 
36º Várias Leis concernentes ao bem e ao aumento da Ordem 

 

A partir da tabela é possível observar os itens basilares para o funcionamento da 

Instituição. Este compromisso, para que fosse validado, precisou ser avaliado pelo governo da 

província e pelo poder eclesiástico (o qual esteve ligado ao Estado até 1891). Segundo 

Camargo (1979) a estrutura desse documento pôde ter sido baseada na estrutura do 

compromisso dos terceiros carmelitas de 1696, pelo fato deste conter menções ao 

compromisso carmelita e ainda alguns trechos escritos de forma idêntica àqueles presentes no 

compromisso carmelitano. Além deste documento, ainda Camargo nos apresenta outros três 

compromissos: o de 1832; 1839; e 187218. No de 1832 há uma redução de 12 capítulos em 

relação ao compromisso anterior (que continha 36 capítulos), estando estes 24 capítulos 

concentrados nos itens referentes às obrigações dos membros da Mesa. A autora destaca uma 

curiosa alteração neste compromisso em relação ao anterior: enquanto que no de 1771 só era 

permitido que pessoas de pele branca se tornassem irmãos, no documento de 1832 (61 anos 

depois) esse requisito já não fazia parte do compromisso (CAMARGO, 1979, p. 23-24). 

Quais os fatores que teria levado a mesa administrativa a extinguir este pré-requisito dos seus 

estatutos? Considerando o período em que o primeiro compromisso foi elaborado, a ordem 

dominicana (bem como as demais ordens terceiras) buscava filiar pessoas que agregassem 

valor financeiro e social à instituição. Em vista do sistema escravista que subjugava as 

pessoas de pele escura, filiar pessoas de pele clara é visto como uma condição primária nessas 

instituições. Contundo, a retirada deste item aponta para uma possível mudança no panorama 

administrativo da instituição ou até mesmo do contexto social de então. 

Sobre esta questão, observamos que em Mattoso (2004) há a explicação de que o 

prestígio social e o poder financeiro são as principais moedas de troca neste contexto 

oitocentista. Apoiado no modelo de estrutura social urbana de Salvador, proposto pela autora 

(2004, p. 207), observamos que na terceira categoria dessa estrutura se encontram: os 

profissionais liberais, militares e oficiais mecânicos. Estes cargos eram, por vezes, ocupados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Tendo sido realizado em 1979, o trabalho feito por Camargo não informa a localização destes documentos 
(seja no arquivo dos dominicanos ou em outro espaço). Em nossa pesquisa junto ao arquivo dos terceiros 
dominicanos não localizamos tais compromissos antigos, limitando-nos o acesso aos artigos de forma integral. 
Portanto,  sobre estes compromissos, temos apenas as informações apresentadas por esta autora.   
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por pessoas mestiças, ou seja, com traços corporais distintos daqueles de origem europeia, e 

tinha, portanto, condições financeiras para se filiar à uma ordem terceira como a de São 

Domingos, que, ainda segundo Mattoso (2004), não possuía o mesmo prestígio que os 

terceiros franciscanos e os terceiros carmelitas. A partir desse olhar, podemos considerar a 

ação de não limitar às pessoas brancas o título de irmão dominicano, pode estar ligado à dois 

fatores históricos: o aumento da população negra e mestiça no território baiano em relação à 

população branca – portanto, menos brancos, menos filiados; e também a concorrência gerada 

pelas irmandades, confrarias e devoções, que passam a ganhar prestígio e disputar espaço 

social perante as demais instituições religiosas.  

A respeito do compromisso posterior, o de 1839,Camargo explica que este foi o 

resultado de uma reforma feita no compromisso de1771, devido às exigências da Resolução 

da Assembleia Legislativa Provincial, realizada em 25 de fevereiro de 1839. O resultado foi 

então um documento com 34 capítulos dentre os quais se observam as seguinte novidades: 

 
Tabela 4 – Relação dos artigos adicionados ao Compromisso de 1839. 
Capítulo Título do Capítulo 
 

5º 
Da profissão, tempo e lugar, exceções, gastos e ônus, usos dos hábitos e suas exceções, 
comparecimentos dos irmãos em outras Irmandades perante a Ordem Terceira Dominicana; 
demissão voluntaria de irmãos; admissão de irmãos dominicanos de outros países aos puros 
exercícios espirituais e sua filiação 

7º Das garantias dos Irmãos em geral 
8º Das penitências em geral 
9º Do banimento 

10º Da administração da Ordem e outras disposições gerais sobre ela e outros empregados que lhe são 
inerentes 

 

Ainda segundo Camargo (1979, p. 24) a Mesa Junta de 24 de maio de 1857 realizou, 

posteriormente, algumas alterações neste mesmo compromisso: 
 

Tabela 5– Relação dos artigos adicionados pela Mesa Junta em 1857 no Compromisso de 1839. 
 
Capítulo Título do Capítulo 
 

1º 
A Festa de nosso Patriarcha São Domingos fica de ora avante à cargo da Ordem, marcando-se para 
ela a quantia de duzentos mil réis cada ano, podendo mesmo, se as forças do cofre a tanto não 
chegar, ser substituída por Missa de Verso, assim como o são as de Nossa Senhora do Rozario e a 
de S. Catharina, Art. 45§ 7º do compromisso. 

2º Ficam sendo de ora em diante Prezidentes natos das Juntas os irmãos Priores, e na sua falta os 
Irmãos Subpriores em exercício  

3º Fica suprimido o sermão de lágrimas nos anos em que as mesas não fizerem Semana Santa 
4º De hoje em diante a Ordem dará sepultura aos filhos menores de quinze anos legítimos de 

cônjuges Irmãos professos da Ordem, franqueando-lhes a capela para o recebimento e exéquias  
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Em relação ao último dos compromisso antigos, o de 1872, Camargo (1979, p. 27) 

sinaliza que este foi elaborado a partir das observações feitas pelo secretário na sessão 

realizada em 14 de novembro de 1869. Segundo este secretário, a Mesa deveria fazer uma 

reforma no compromisso então vigente (o de 1839) devido às necessidades de atualização dos 

benefícios concedidos aos Irmãos, bem como agregar poder de emulação perante as demais 

instituições beneficentes e outras Ordens; as quais ofereciam aos seus irmanados mais 

benefícios que os terceiros dominicanos. Como resultado das discussões e votações da Mesa 

Administrativa, surgiu um novo compromisso constando de 25 capítulos. A partir da análise 

dos títulos destes capítulos não observamos quaisquer novidade sem relação aos anteriores. 

Entretanto, apesar da autora não nos apresentar se as solicitações expostas pelo secretario da 

Ordem foram adicionadas, é provável que no corpo deste Compromisso haja tais alterações, 

devido a importância da temática.  

A estrutura administrativa e econômica dos terceiros dominicanos se manteve ao 

longo do tempo, durante e após o regime do Padroado, por meio do acúmulo das Joias pagas  

pelos membros (valores de entrada, mensais e anuais) e também a partir dos bens imóveis 

(bens de raiz). Observa-se que foi no final do século XVIII e início do século XIX que a 

Ordem atingiu o ponto alto nas suas reservas financeiras. Amaral (1937, p. 502) explica que 

em uma carta emitida em 14 de março de 1785 pelo Arcebispo da Bahia D. Frei Antonio 

Corrêa (1721-1802) ao primeiro ministro Martinho de Melo Castro (1716-1795), há um texto 

informando o desejo dos terceiros dominicanos em comprar o antigo edifício do Colégio dos 

Jesuítas, ao passo em que pretendiam vender seu templo aos Clérigos de São Pedro que 

estavam temporariamente desabrigados. Ainda, o autor apresenta um Decreto licenciando os 

dominicanos a possuírem bens de raiz de até vinte conto de réis (20:000$000), o que significa 

uma condição financeira dos dominicanos favorável, haja vista  a amplitude da antigo prédio 

dos jesuítas que não deveria custar um valor baixo. 

Talento e Hollanda (2006, p. 163-164) explicam que foi neste mesmo século que a 

Ordem fez o douramento de toda a sua talha e acumulou grande parte de seus tesouros sacros. 

Ainda, os mesmos autores sinalizam que, por volta do ano de 1781, o reconhecido José 

Joaquim da Rocha (1737-1807) pintou o teto da Igreja dos dominicanos, que é considerada 

uma das mais importantes obras de arte do barroco brasileiro), assim como pintou o forro da 

sala de reuniões (anexo à sacristia) e os painéis com cenas da vida de São Domingos. 
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Dentre os meios de acúmulo financeiro que essa instituição adotou, Camargo (1979) 

apresenta números relativos às quantias estabelecidas pela Ordem para aqueles membros que 

pleiteavam algum cargo na Mesa (aqueles expostos nos compromissos vistos anteriormente). 

Conforme apontado pela autora, os valores vão sendo modificados ao tempo em que são 

realizadas as alterações em alguns compromissos. 

 

Tabela 6 – Relação dos valores das Joias da Mesa e suas alterações ao longo do tempo. 

Período 
Cargo  

1771-1826 1826-1839 1839 1872 

Prior 300$000 200$000 100$000 60$000 

Sub-prior 150$000 100$000 50$000 40$000 

Tesoureiro 40$000 32$000 25$000 Isento 

Consultores 32$000 (x6) 20$000 (x6) 20$000 (x6) 20$000 (x8) 

Priora 32$000 30$000 32$000 30$000 

Sub-priora 16$000 16$000 16$000 20$000 

Vigário do culto 25$000 Isento Isento Isento 

Secretário 50$000 Isento Isento Isento 

Procurador Geral - - 25$000 - 

Tesoureiro da Consignação  
de Defuntos 

- - 32$000 - 

Cada Condigna - - - 10$000 (x12) 

Total pagamento anual 805$000 498$000 400$000 430$000 

 

A partir dos números expostos na tabela 6 podemos observar uma oscilação nos 

valores totais entre cada período apresentado. Conforme Camargo (1979, p. 132) nos informa, 

as quantias acumuladas pelos terceiros dominicanos eram gastas nos reparos dos ornamentos 

e alfaias; no pagamento de salário dos funcionários; na manutenção do Culto Divino; nos 

socorros e benefícios aos Irmãos pobres; com os honorários do Padre Diretor, e também nas 

construções e reformas das propriedades. Em relação às reformas e construções, os terceiros 

realizaram um total de três grandes empreitadas em seu patrimônio que marcaram a sua 

história no século XIX: a construção do Asilo da Ordem no prédio anexo à Igreja (1851); a 

construção de carneiros no cemitério da Quinta dos Lázaros (1858);e a reforma da Igreja 

(iniciada em 1872). 

No que se refere ao Asilo, Bernardo (2010) nos informa que, após ter sido iniciada a 

sua construção em 1851, os terceiros dominicanos foram beneficiados “com a criação da Lei 
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472 de 26 de abril de 1853, assinada por João Mauricio Wanderley, então presidente da 

Província da Bahia, que concedia a esta Ordem a extração de doze loterias, cujo produto 

deveria ser aplicado na construção da casa de asilo” (BERNARDO, 2010, p. 186). A respeito 

do cemitério, Camargo (1979, p. 134) sinaliza que até o ano de 1850 os irmãos dominicanos 

falecidos (assim como nas demais ordens terceiras) eram enterrados em sepulturas localizadas 

no próprio templo. Nesse período, a epidemia de Cólera em Salvador fez com que o Governo 

proibisse tal prática entre as Ordens. Emergencialmente, os dominicanos passaram a enterrar 

os seus irmãos no cemitério do Campo Santo, o qual estava sob custódia da Santa Casa de 

Misericórdia. Posteriormente, tendo então o Governo cedido um terreno no cemitério na 

Quinta dos Lázaros, os terceiros puderam construir carneiros nesse terreno e continuar 

oferecendo aos irmanados os benefícios que lhes eram de direito19. No que se refere à reforma 

da Igreja, Talento e Hollanda (2006) explicam que a obra foi de grande porte: 
Incluíram a construção de uma Claraboia no teto da capela mor e a 
eliminação de vários elementos barrocos, como a talha dourada, o primitivo 
retábulo do altar-mor, dois altares laterais e grande parte do conjunto de 
azulejos, que decorava a parte interna da Igreja. As modificações foram 
baseadas no estilo neoclássico e executadas principalmente em 1873. [...]. 
De toda essa intervenção, o detalhe que mereceu mais cuidado foi a 
restauração da pintura do teto, o que permitiu sua conservação em bom 
estado até os dias atuais. Conduzida pelo professor Francisco José Rufino de 
Salles, o trabalho foi pormenorizado na proposta aprovada pela Mesa 
Diretora da Ordem. Primeiro, o painel foi lavado para a retirada da sujeira e 
em seguida recebeu uma primeira camada de verniz. Depois, As falhas na 
madeira foram recompostas com betume e o conjunto mais uma vez 
envernizado. Finalmente, procedeu-se ao retoque com tinta francesa e 
americana, misturadas com fino óleo de nozes (TALENTO E HOLLANDA, 
2006, p. 164). 

 

Por sua vez, Camargo (1979, p. 143-142) explica que esta empreitada esvaziou os 

cofres da Ordem, obrigando-a a contrair dívidas em bancos, com particulares e, sobretudo, 

com alguns irmãos mais afortunados. As obras de reforma foram concluídas no ano de 1888, 

comum valor total gasto de 15:683$658. Em decorrência desse déficit e também pelo baixo 

número de irmãos que congregavam nesse período, os terceiros dominicanos adentraram o 

século XX enfrentando graves dificuldades financeiras. Por vezes, deixou-se de realizar as 

festas do padroeiro São Domingos de Gusmão, bem como a de S. Catarina, N.S do Rosário e 

a de São Gonçalo, a fim de quitar dívidas ou executar obras pias aos irmãos empobrecidos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19A autora apresenta uma nota informando que, posteriormente à construção dos carneiros, os dominicanos 
compraram dos Clérigos de São Pedro mais um terreno no valor de vinte mil réis (20$000) ao lado dos seus 
carneiros, ampliando o número de sepulturas desta Instituição. 
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Apesar de considerarmos a necessidade de reparo da igreja, a qual não havia sido reformada 

desde que foi construída, vemos essa ação como mais uma forma de disputa valorativa com as 

demais ordens terceiras da cidade.  

Apesar de tamanho esforço os terceiros não conseguiram estabilidade financeira 

semelhante àquela obtida na metade do século XVIII. Ao contrário do que os terceiros 

esperavam, conforme apresenta Mattoso (1992), o que se viu nesse período foi o aumento do 

prestígio e do poder de negociação social adquirido pelas irmandades e devoções20, as quais 

assumiram o posto de preferidas junto à classe social deste período (transição do século XIX 

para o XX).  

 
2.3.3 Panorama da música católica em Salvador entre os séculos XVIII e XX 

Apesar de ter sido no século XVIII que a Venerável Ordem terceira de São Domingos 

de Gusmão se instalou em Salvador, achamos oportuno a devida contextualização musical 

não apenas deste período, mas também do cenário musical dos séculos XIX e XX. Para tanto, 

iniciaremos esta abordagem a partir do olhar do cronista Luis Vilhena (1969), que nos 

descreve algumas aspectos da cidade de Salvador no século XVIII: 

Pouco menos de meia légua para dentro da Barra, e pelo pé da montanha, 
que acompanham a marinha, correndo de Nordeste a Sul-Sudoeste, fica a 
cidade do Salvador, começando na praia no sítio da Preguiça até a Jiquitaia, 
com uma rua tortuosa, mas continuada com propriedades de casas de três, e 
quatro andares e outros grandes edifícios, tendo de oito para nove mil pés 
portugueses de comprido; e a esta povoação, que a toda sua extensão, deita 
diversos becos, que vão morrer na marinha, chamam a Praia, ou Cidade 
Baixa. Por sete calçadas, que sobem pela colina procurando a campanha para 
a parte do nascente, se comunica esta com a Cidade Alta, que na mesma 
direção da montanha corre com uma semelhante rua, com tortuosidade não 
pequenas, desde o Forte de S. Pedro, até o Convento da Soledade com meia 
légua de comprido com pouca diferença.  
Há nela muitos edifício nobres, grandes conventos, e templos ricos, e 
asseados. Tem igualmente três praças que são. A nova da Piedade, onde de 
ordinário vão trabalhar em exercícios os regimentos da sua guarnição [...]. 
A praça de Palácio, é um quadrado a que um autor patrício dá 26 244 pés 
quadrados; e é ornada pelo lado do Sul com o Palácio da residência dos 
Governadores; no oposto fica a casa da Moeda, e duas propriedades de 
particulares. Ao nascente fica a grande casa da Câmara, e Cadeias, e no lado 
oposto estão os Paços da Relação, o Corpo da Guarda Principal [...].  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20Delimitando a estrutura de uma pirâmide hierárquica das instituições leigas até o século XIX, Mattoso (1992) 
classifica as Ordens Terceiras como o topo dessa estrutura (devido ao seu vínculo com as ordens regulares); 
depois as Irmandades (devido às origens cunhadas nas corporações portuguesas de artes e ofícios); e em terceiro 
as Devoções (que tinham o apoio do baixo clero). No período de transição do século, essa pirâmide muda de 
ponta cabeça fazendo com que as Devoções venham a alcançar o prestígio que as Ordens Terceiras outrora 
possuíam.  
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E a terceira praça é o Terreiro de Jesus; forma esta um retângulo a quem o 
mesmo autor dá 79 800 pés quadrados, e orna o seu lado ocidental o famoso 
templo, e parte do Colégio, que foi dos Jesuítas, destinado hoje, depois de 
arruinadíssimo, para Hospital Militar; e fronteira fica a igreja dos Terceiros 
de São Domingos, com sua casa de consistório nobre, e de goto moderno; e 
outra grande propriedade ao lado da igreja. Pela parte do norte fica o templo 
da irmandade do Clérigos de São Pedro, ainda por acabar; [...]; comunica-se 
esta praça com os bairros da cidade toda, por sete ruas que nela vão sair 
(VILHENA, 1969, v. 1, p. 44-45 grifo nosso). 

 

Ainda segundo Vilhena, havia um conjunto de seis bairros que norteavam o centro 

político e econômico: 1) O de São Bento, considerado o maior entre todos; 2) O da Praia, tido 

como opulento por conter fortalezas e os melhores edifícios; 3) O de Santo Antonio além do 

Carmo, o qual possuía um pequeno número de edifícios e estes de baixa qualidade; 4) Além 

dos bairros da Palma; Desterro e Saúde, “todos eles com ares livres, e desembaraçados” 

(VILHENA, 1969, v. 1, p. 45). 

Neste contexto setecentista, registra-se um contingente de dez freguesias localizadas 

no centro urbano da cidade de Salvador, incluindo-se ai tanto as igrejas paroquiais quanto as 

pertencentes à ordens religiosas. Estes centros religiosos eram considerados como uns dos 

principais locais de encontro e entretenimento social, bem como importantes centros de 

produção musical; uma vez que nos parece diminuto outras formas de lazer, bem como 

opções de quebra da rotina em uma sociedade colonial exploratória como fora esta. Portanto, 

enquanto um local de fuga da pretensa mesmice, as congregações religiosas possibilitavam 

aos seus membros e à comunidade cristã o deleite de festividades diversas; as quais foram 

pauta em estudos de diversos autores, assim como também foram temas de relatos feitos por 

viajantes que por aqui transitaram.  

 
2.3.3.1 Práticas musicais no exterior das Igrejas 

Muitos dos relatos existentes sobre o período colonial, além de mencionarem sobre a 

prática musical em torno do clero, apresentam também informações sobre práticas de 

entretenimento em âmbito social (fora das paredes dos templos) tanto nas famílias abastadas, 

quanto naquelas menos favorecidas. Dentre os eventos religiosos considerados importantes 

que aconteciam na Bahia entre os séculos XVIII e XX figuram as cerimônias das 

Procissões 21 . Essa manifestação foi apresentada pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia como: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 A respeito da qualidade litúrgica ou paralitúrgica da cerimônia da Procissão, Reus (1944) explica que “Atos 
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Procissão é uma oração publica feita a Deos por um commum ajuntamento 
de fieis disposto com certa ordem, que vai de um lugar agrado á outro lugar 
sagrado. […]. São actos de verdadeira Religião e Divino culto, com os quaes 
reconhecemos a Deos como a Supremo Senhor de tudo, e piissimo 
distribuidor de todos os bens, e por isso nos sugeitamos a elle, esperando da 
sua Divina clemencia as graças, e favores que lhe pedimos para salvação de 
nossas almas, remédio dos corpos, e de nossas necessidades. E como este 
culto seja um efficaz meio para alcançarmos de Deos o que lhepedimos, 
ordenamos, e mandamos, que tão santo, e louvavel costume, e o uso das 
Procissões se guarde em nosso Arcebispado fazendo-se nelle as Procissões 
geraes, ordenadas pelo direito Canonico, Leis, e Ordenações do Reino, e 
costume deste Arcebispado, e tambem as mais que Nós mandamos fazer, 
observando-se cm todas a ordem, e disposição necessaria para perfeição, e 
magestade dos taes actos, assistindo-se nelles com aquella modestia, 
reverencia, e religião, que requerem estas pias, e religiosas celebridades [sic] 
(CONSTITUIÇÕES, 1853, p. 191). 
 

Enquanto manifestações coletivas, onde geralmente são realizadas em lugares 

públicos, as Procissões se caracterizam por sua natureza festiva; comemorativa; penitencial; 

expiatória e quaresmais (FLEXOR, 2007, p. 521). Segundo Flexor (2005, p. 1) um dos 

elementos que desempenha papel essencial nas cerimônias das procissões são as imagens dos 

santos e padroeiros. Segundo a autora, estas imagens são vistas como mediadoras entre Deus 

e os homens e capazes de provocar emoções e lágrimas nos fiéis. Souza (2002, p. 323) explica 

que na Bahia, a tradição de cultuar as imagens é oriunda da prática de religiosos portugueses 

que, desde os primeiros anos da colonização, introduziram e transladaram durante três séculos 

imagens de santos e, sobretudo de Santana (mãe de Maria) para a Bahia e demais províncias. 

Nos Apontamentos para a História dos Jesuítas no Brasil (1871)22, Henriques Leal 

informa que estes missionários introduziram a procissão das Quarenta Horas nos três colégios 

que existiam no Brasil. Tal informação também é mencionada pelas Constituições (1853) 

quando refere que “somente os Religiosos da Companhia de Jesus poderão fazer neste cidade 

as Procissões, que no dia das onze mil Virgens, no dia da Santíssima Trindade, e na Terça 

Feira das quarenta horas costumam fazer” (CONSTITUIÇÕES, 1853, p. 192).   

No trabalho Procissões Tradicionais da Bahia (2001) João da Silva Campos apresenta 

uma série dessas manifestações que eram recorrentes no cenário soteropolitano, estando a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
litúrgicos são não só a missa e administração dos sacramentos, mas também o ofício divino, a exposição do SS: 
Sacramento; as procissões da candelária, do domingo de ramos, do corpo de Deus, das rogações. Se falta uma 
destas condições, o ato é extralitúrgico [paralitúrgico]. A procissão do encontro, da ressurreição, de Nosso 
Senhor morto, na sexta-feira santa, são atos extralitúrgicos, pois que a forma não está prescrita nos 
pormenores pelo ritual” (REUS, 1944, p. 25, grifo nosso).!
22 Disponível em: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.0036754013;view=1up;seq=270. Acessado em: 20 
de novembro.  
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cargo das congregações religiosas a maior parte dessas realizações (Jesuítas, Beneditinos, os 

Terceiros: Carmelitas, Franciscanos, Trinitários e Dominicanos). Seccionando o trabalho em 

dois grupos, Procissões extintas e Procissões Atuais, o autor, a partir de pesquisas em 

arquivos particulares (das igrejas soteropolitanas) e públicos, assim como em jornais de época 

e bibliotecas, dispõe no primeiro grupo aquelas procissões denominadas Rasouras; Quarenta 

horas; Senhor dos Passos dos Humildes; Triunfo; Fogaréu; Senhor dos Martírios; Nossa 

Senhora das Angústias; Senhor da Cruz; Terço; Onze mil Virgens; Ossos e Procissões reais 

ou da Câmara. No segundo grupo, Campos apresenta as procissões de Senhor dos 

Navegantes; Nossa Senhora da Boa Viagem; Nosso Senhor dos passos da Ajuda; Senhor Bom 

Jesus da Paciência; Senhor Bom Jesus dos Passos da Regeneração; Senhor da Redenção; 

Enterro do Senhor; Ressureição; São José; São Benedito; São Francisco Xavier; Corpo de 

Deus, Nossa Senhora do Carmo; Nossa Senhora da Boa Morte; Nossa Senhora do Rosário das 

portas do Carmo; São Pedro Gonsalves; e Nossa Senhora da Conceição da Praia (CAMPOS, 

2001, s.n. índice).  

Jaime Diniz (1986), quando fala sobre os antigos organistas da Bahia, explica que era 

comum a atuação destes músicos em diversos seguimentos do ramo musical. Alguns 

trabalhavam dirigindo orquestras que, dentre os eventos em que atuavam, apresentavam-se 

em procissões. 
Esses músicos tinham a obrigação de suprir a falta de um diretor ou mestre 
de capela, sobretudo nas chamadas Missas de verso. Os sodalícios 
aristocráticos ou não nem sempre tiveram os seus mestres  de capela, 
responsáveis pelo preparo de conjuntos de vozes e instrumentos e, 
consequentemente, sua participação em atos religiosos, de caráter litúrgico 
ou não. A orquestra do mestre de capela, ou mesmo de diretores de música, 
pertencentes à Irmandade de S. Cecília, conseguia sempre satisfatório 
desempenho em suas apresentações em Missas solenes, ou apenas cantadas, 
em Te Deum, em ofício de vésperas e Matinas, em motetos dos Sermões 
Quaresmais, em procissões de oragos ou padroeiro, ou procissões outras 
como a do triunfo, dos Ossos, dos Fogaréus, em Mementos fúnebres, em 
funerais e ofícios exequiais etc (DINIZ, 1986, p. 23, grifo nosso). 

A respeito dos eventos processionais ocorridos no início do século XVIII, foi 

registrada a importante percepção do lisboeta (ou baiano) Nuno Marques Pereira (1652-1733) 

no Compêndio Narrativo do Peregrino das América 23. Neste trabalho (que está dividido em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Apesar de termos tido acesso a algumas edições do primeiro volume (os quais se encontram disponíveis nos 
endereços: <https://archive.org/details/compendionarrati00pere>, e 
<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/02454600#page/1/mode/1up>.), as informações musicais acima 
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dois volumes), o padre trata de discursos espirituais e, sobretudo, morais; em discordância 

com os abusos percebidos no Estado do Brasil. Em seu compêndio, o padre peregrino relata a 

sua percepção sobre as festividades ocorridas na cidade da Bahia:  

Isto que lá sucedeu aqueles homens, por que nos não poderá acontecer a nós 
também, pelo que estamos vendo observar, e praticar neste estado do Brasil? 
Principalmente na cidade da Bahia: pelas grandes devassidões de danças, 
músicas, e farsas tão desonestas, ainda dentro das igrejas, e procissões, que 
se fazem pelas ruas públicas, indo encaretados, provocando muita lascívia, 
como todos os anos se está vendo, e se experimentando usarem estes tais 
dançantes bailarins.  

Por isso o Conde de Sabugosa, Vasco Fernandes Cesar de Menezes, estando 
governando a cidade da Bahia, por ver umas festas, que se costumavam fazer 
pelas ruas públicas em dia de São Gonçalo, de homens brancos, mulheres e 
meninos, e negros com violas, pandeiros, e adufes, com vivas e revivas São 
Gonçalinho, trazendo o santo pelos ares, que mais pareciam abusos, e 
superstições, que louvores ao santo, as mandou proibir por um bando, ao 
som de caixas militares com graves penas contra aqueles que se achassem 
em semelhantes festas tão desordenadas (PEREIRA, Tomo II, 1988, p. 144-
149 apud SILVA FILHO, 2014, p. 81). 

É importante ressaltar que o mesmo Conde de Sabugosa, responsável por proibir os 

festejos de São Gonçalo, conforme apontado por Pereira (1988), corresponde ao então Vice-

Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes, o mesmo monarca que “lançou a primeira pedra” 

para a construção do templo da Venerável Ordem 3a de São Domingos. Este, que foi nomeado 

o primeiro prior da Ordem, reproduz em sua ação (conforme visto na citação acima) o modo 

como os puristas e defensores do cristianismo viam a mistura dessa crença com aquelas 

consideradas inferiores. 

As cerimônias das Procissões, assim como tantas outras, fundiu-se com manifestações 

de crenças não aceitas pela Igreja Católica (tais quais as de matriz africana) gerando um 

amálgama místico sacro/profano que contribui para a construção de um imaginário típico do 

que há registrado sobre o contexto da Bahia colonial, provincial e republicana. A música, 

enquanto um dos principais elementos das procissões, era (e continua  sendo) entoada por 

todos os participantes; ora seguindo o modelo responsorial (onde o sacerdote ou diácono 

canta um trecho e os demais respondem), ora seguindo o modelo uníssono, sem distinções de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
citadas (as quais fazem parte do segundo volume) só puderam ser acessadas por meio do trabalho de Silva Filho 
2014. (ver referências).  
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vozes. A linha tênue que se formou entre essa cerimônia religiosa e os festejos profanos 

populares pode ser observada a partir das palavras de Risério (2004), 

Dissemos que a Ordem Terceira promovia, na Bahia, a procissão de Cinzas. 
E assim passamos do plano da arquitetura barroca para espaço da festa 
barroca. Estudiosos do assunto chegam a falar de uma vontade de festa, uma 
disposição como que “inata”, indestacável daquilo que seria a “alma 
barroca”. Em outras palavras, o homem barroco, estivesse ele vivendo a 
realidade peninsular europeia ou circulando sob o sol dos trópicos, 
apresentaria, em alto grau, uma espécie de disponibilidade festiva. [...] E 
aqui não estou me referindo apenas a festas “oficiais”, promovidas pela 
Igreja ou Estado. A comemorações de caráter cívico e religioso. [...]. Carros 
alegóricos, flagelados, fantasias, cavalhadas, touradas e música criariam, em 
verdade, uma contextura estética barroca para a afirmação expressiva e 
impactante do Poder. 
O festivo barroco não foi menos maravilhoso na Bahia. Tome- se como 
exemplo a citada procissão de Cinzas, organizada, desde meados do século 
XVII, pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Era um desfile de 
alegorias móveis, mesclando penitentes e peças de ouro, vestes caras e 
vistosas, cruzes e bandeiras coloridas, anjos e andores ricamente adornados. 
Mas havia também o aspecto “carnavalesco”, por assim dizer. Descrevendo 
uma outra procissão baiana do século XVII, a do Santíssimo Sacramento, 
Froger resumiu, nos termos seguintes, o que lhe foi dado ver: “uma 
quantidade prodigiosa de cruzes, de relicários, de ricos ornamentos e de 
tropas em armas, de corpos de ofícios, de confrarias e de religiosos, como 
também ridícula pelos grupos de máscaras, de músicos e de dançarinos, os 
quais, por suas posturas lúbricas, perturbavam a ordem da santa cerimônia”. 
Havia assim o teor carnavalesco, geralmente representado e alimentado 
pelos pretos. Devoção, sim, é claro. Mas com batuque, algazarra, folia. Com 
violas, pandeiros e marimbas. Nem foi por acaso que um historiador de 
nossa música popular, José Ramos Tinhorão, viu, nessas procissões 
coloniais, um esboço / modelo dos desfiles carnavalescos de nossas atuais 
escolas de samba. Não faltavam alegorias, “destaques”, alas de fantasiados e 
mascarados, naquelas celebrações católicas. As festas cívicas não faziam por 
menos. Eram eventos francamente carnavalescos, com batucadas, luminárias 
e foguetório. Injeções negro africanas no código festivo que nos vinha, 
diretamente, de Portugal (RISÉRIO, 2004, p. 184-186). 
 

As palavras de Risério (2004) sintetizam bem uma porção do que se pode imaginar a 

respeito do contexto musico-cultural da Salvador de outrora. Nesse sentido, também 

registram-se relatos descritivos das manifestações culturais desse período, as quais 

contribuem para o processo de construção imagética da vida musical soteropolitana. Tais 

relatos são creditados a viajantes estrangeiros que estiveram nas terras da Bahia; a exemplo do 

militar holandês Quirijin Ver Huell (1787-1860) que ficou retido por três anos (de 1807-1810) 

em Salvador e, aproveitando o ensejo, escreveu sobre as experiências que vivenciou nestas 

terras. 
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A nossa curiosidade era sempre despertada não apenas ao longo dos passeios 
cotidianos e visitas a nossos companheiros e amigos, mas também durante a 
celebração das festas religiosas, que aqui são verdadeiramente festas 
populares. Quase diariamente, à frente da porta de uma ou outra igreja, uma 
banda de músicos (a maior parte negros) anunciava ao povo, por meio de sua 
música miserável, que se estava a celebrar a festa do santo protetor ou 
patrono daquela edificação. Este santo também era o patrono daqueles 
habitantes que passavam alegremente aquele dia, ao lado da família e dos 
amigos. Eram principalmente as procissões, no entanto, que conseguiam 
atrair toda a população, uma vez que se imprimia toda pompa e esplendor 
possíveis àquelas apresentações.[...] As distrações mais importantes dos 
moradores desta cidade são de natureza religiosa, ou, melhor dizendo, 
altamente supersticiosa (HUELL, 2007, p. 156). 

 

As palavras de Huell (2007) nos apresenta um quadro onde é possível visualizar a 

intimidade que havia sido estabelecida entre o mundo sacro e o mundo profano. Observada 

por Reus (1944) como um evento litúrgico (e por vezes paralitúrgico), as procissões são 

apresentadas pelo autor como a manifestação de maior notoriedade na cidade de Salvador, ao 

passo que é colocada no campo das “distrações supersticiosas”; crença então passível de 

punição perante o tribunal do Santo Ofício. Vemos também que a prática musical era 

realizada tanto antes das procissões como durante a sua realização, exercendo o papel não 

apenas de complemento aos festejos, mas também de anunciante dessa cerimônia. Apesar de 

ser adjetivada como “miserável”, não saberíamos precisar às quais características Huell se 

refere sobre a música executada pelas bandas. Por se tratar de um passado distante onde 

poucas são as referências sobre essa temática, não entraremos aqui numa discussão 

aprofundada sobre o que seria essa “música miserável” dita pelo autor. 

 
2.3.3.2 Práticas musicais no interior das Igrejas 

A respeito das práticas musicais que ocorriam dentro das igrejas católicas em 

Salvador, temos o olhar analítico-musical um tanto severo em relação aos instrumentos, 

instrumentistas e cantores presente nas Notas Dominicais (1816-1818) do francês Tollenare 

(1780-1853), o qual relata sua impressão do que afirma ter visto na cidade de Salvador: 
Não existem órgãos monumentais; de ordinário um simples piano serve para 
acompanhar os coros: mas, por ocasião da menor cerimônia, uma magnífica 
orquestra executa peças agradáveis e sempre renovadas. Isto exercita os 
compositores que, à força de procurarem motivos inéditos, se afastaram do 
ligeiro e do mundano. Os músicos, isoladamente são medíocres, mas 
guardam bom compasso. As mulheres não cantam; quando não há castrados 
são homens que executam os falsêtes, e melhor que o do lamentável canto 
gregoriano soluçado nas nossas igrejas de província na França. Dizem que a 
música da capela real no Rio de Janeiro nada deixa a desejar neste sentido. 
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[…]. A música da sociedade é medíocre quanto à execução. Tocam piano e 
arranham a guitarra de modo lamentável; mas, cantam toleravelmente em 
italiano. Os ouvidos são musicais, percebe-se-o na harmonia que reina nas 
peças de várias vozes (TOLLENARE, 1959, p. 361-364 apud SILVA 
FILHO, 2014, p. 79-113).  

 

No tocante aos músicos que atuaram nesses templos religiosos temos nos estudos de 

Marieta Alvez (1948) “História da Venerável Ordem 3ada Penitência do Seráfico Pe. São 

Francisco da Congregação da Bahia”; e também o do padre Jaime Diniz (1986) “Organistas 

da Bahia”, os exemplos que consideramos os mais consistentes24. No primeiro, a autora 

apresenta informações relativas à criação do cargo de Mestre Capela dessa instituição, bem 

como a relação de organistas que por lá trabalharam25. Ainda, Alves (1948)apresenta 

transcrições de documentos referentes à encomenda de instrumentos musicais (pedido feito ao 

organeiro Salvador Francisco); informações sobre festas promovidas pela Ordem, além de 

transcrições de recibos de pagamentos a músicos e mestres de bandas. Por sua vez, Diniz 

(1986) apresenta em seu trabalho a relação dos organistas que atuaram nas igrejas de Salvador 

no curso de cem anos (1750-1850), assim como apresenta nomes de organeiros atuantes neste 

período. O autor lista quarenta e cinco nomes de músicos que atuavam não apenas como 

organistas, mas também como regentes de coro, regente de orquestras além de atuarem como 

construtores de instrumentos (organeiros). 

A partir do estudo de Diniz nota-se que as igrejas soteropolitanas, sobretudo aquelas 

ligadas à ordens ou irmandades religiosas, desenvolviam uma atividade musical frequente. 

Muitas dessas instituições mantinham músicos através de regime contratual (anual, semestral 

ou trimestral), enquanto outras pagavam por atividade realizada. Dentre os nomes dos 

músicos citados por Diniz (1986), encontram-se alguns que trabalharam na Venerável Ordem 

3a de São Domingos: Joaquim Pereira Lisboa, Francisco de Paula, Francisco Xavier, Manuel 

Antonio Justo, Antonio de S. Ignez Pereira de Carvalho e João Baptista Henriques Paiva.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24A título de esclarecimento, salientamos que a Sé de Salvador possuía o cargo de Chantre (Francisco de Vaccas) 
desde 1553, conforme explica Duprat (1930). Dentre todos os outros desdobramentos musicopedagógicos que se 
sucederam na Sé, a exemplo de grandes nomes de músicos professores que lá atuaram (João de Lima; frei 
Euzébio de matos; Henrique José da Fonseca , etc), destaca-se o trabalho do padre Caetano de Mello de Jesus 
que escreveu o tratado “Escola de Canto de Órgão”, conforme nos apresenta Perrone e Cruz (1997).  
25 José de Araújo da Assunção, Euzébio Fernandes Marques, Antonio Francisco Lisboa, padre Francisco das 
Chagas, dentre outros.  
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Tomando como referência as regulamentações eclesiásticas que tratam sobre a prática 

musical26, vigentes no período tridentino até final do século XIX, observa-se que a referência 

à prática do canto gregoriano é hegemônica nestes documentos. É bastante provável que o 

repertório musical utilizado nas igrejas de Salvador do século XVII até o Concílio Vaticano II 

tenha seguido este mesmo padrão, ao passo em que não excluímos a possibilidade de outras 

práticas musicais diferentes do canto gregoriano. Conforme nos explica Castagna (2000), no 

Brasil do século XVIII houve uma estreita convivência da prática musical católica em estilo 

antigo e do estilo moderno27. Neste século, temos em Salvador a presença do compositor 

Caetano de Melo de Jesus (?) o qual, além de ser o autor da cantata Heroe, egrégio, douto 

peregrino (1759), elaborou a obra Escola de Canto de Órgão (1759), que nas palavras de 

Freitas (2006) é visto como:  
O mais extenso e um dos mais importantes tratados de Teoria Musical 
escritos em língua portuguesa ao longo da História do período colonial. [...] 
As duas primeiras partes do tratado constam de códices (1º e 2º tomos) 
contendo um total de 1157 páginas escritas em caligrafia miúda, sendo 
ilustrados por um número apreciável de diagramas musicais [...] pelas 
vicissitudes da História veio a ser integrado nos fundos da Biblioteca Pública 
de Évora, tendo sido provavelmente incluído no núcleo inicial reunido pelo 
Arcebispo de Évora D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas. Consta de dois 
códices manuscritos constantes dos fundos da B. P. Évora (Reservados, Cód. 
CXXVI/1-1 e 2) (FREITAS, 2006, p. 2 apud SILVA FILHO, 2014, p. 83). 

 
Apesar de parte deste livro ter sido elaborado em Salvador, não se tem registros, até o 

momento, do seu uso por parte de Caetano de Melo como material didático no seu exercício 

de Mestre de Música, ou mesmo algum registro de músicos deste período, em Salvador, que 

tenham se utilizado de tal obra didática. Sotuyo Blanco (2003), por sua vez, explica que na 

Bahia, um compositor que trabalhou com os dois estilos (antigo e moderno) foi Damião 

Barbosa de Araújo (1778-1856), o qual nascido na Ilha de Itaparica se transferiu para o rio de 

Janeiro em 1813. 
Chegando à nova capital do Reino, como já o era o Rio de Janeiro, em 1813, 
serviu à música da Brigada do Príncipe, inclusive como chefe e compositor, 
tendo posteriormente pertencido como violinista à Capela Imperial e sido 
mestre de uma banda de música de menores. Foi ainda no Rio que, em data 
ainda desconhecida, ingressa na Irmandade de S. Cecília, pois sua assinatura 
aparece em documentos dessa Irmandade. Pela data de composição de um 
Te Deum da sua autoria, se sabe que já está novamente em solo baiano no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Concilio de Trento (1545-1563) - Novo Breviário e Novo Missal; Breve de Paulo V (1608); Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707); O Motu Próprio Tra le Solicitudine de Pio X (1903). 
27 Os termos Estilo Antigo e Estilo Moderno estão associados, sucessivamente, à música polifônica derivada de 
Pierluigi da Palestrina e da polifonia originária da ópera e madrigais. 
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ano de 1828. Que está presente na Mesa da Irmandade de S. Cecília da 
Bahia, em 1830, é Querino quem o afirma. As atividades musicais de 
Damião, desde esse ano, se dividem entre a composição, o violino, a 
regência e a Academia de Música. 

Damião Barbosa de Araújo faleceu em 20 de Abril de 1856, deixando uma 
produção de música sacra litúrgica tanto em estilo antigo quanto moderno, 
paralitúrgica em estilo moderno, e de música secular também em estilo 
moderno (SOTUYO BLANCO, 2003, p114-115). 

 

2.3.3.3 Práticas musicais pós Concílio Vaticano II 

A partir das referências bibliográficas, bem como da documentação localizada em 

arquivos, observamos que a música católica em Salvador veio a ser modificada em um nível 

considerável a partir das observações oriundas do II Concílio Vaticano (1962-1965). 

Conforme podemos conferir nos artigos abaixo, extraídos do documento Sacrosanctum 

Concilium sobre a Sagrada Liturgia, emitido pelo Papa Paulo VI em 4 de dezembro de 1963, 
116. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto 
gregoriano; terá este, por isso, na acção litúrgica, em igualdade de 
circunstâncias, o primeiro lugar. 
Não se excluem todos os outros géneros de música sacra, mormente a 
polifonia, na celebração dos Ofícios divinos, desde que estejam em harmonia 
com o espírito da acção litúrgica, segundo o estatuído no art. 30. 
 
117. Procure terminar-se a edição típica dos livros de canto gregoriano; 
prepare-se uma edição mais crítica dos livros já editados depois da reforma 
de S. Pio X. 
Convirá preparar uma edição com melodias mais simples para uso das 
igrejas menores. 
 
118. Promova-se muito o canto popular religioso, para que os fiéis possam 
cantar tanto nos exercícios piedosos e sagrados como nas próprias acções 
litúrgicas, segundo o que as rubricas determinam28. 

 
A partir dessas orientações a música praticada nos templos católicos no Brasil ganha 

um novo caráter: passou a ser produzida por meio de técnicas composicionais vinculadas à 

música popular massiva29, lançando mão de características musicais tais quais o do Iê iê iê da 

Jovem Guarda assim como de gêneros musicais ditos regionais como o Sertanejo, Samba e 

Forró. Conforme podemos ver abaixo, há relatos de um dos protagonistas da primeira Missa 

Iê iê iê no Brasil em 1966, Vitor Trucco, que era integrante do grupo The Brazilian Bitles. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Disponível em: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html . Acessado em 18 fev 2015. 
29Este termo é entendido por Janotti Jr (2007, p. 2) como um objeto da experiência cotidiana intermediado pela 
comunicação e cultura contemporânea. Essa perspectiva tem como ponto central a observação da prática musical 
enquanto um fenômeno midiático, considerando suas interligações com a organização comercial da indústria 
fonográfica. 
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As autoridades católicas decidiram realizar na Igreja Nossa Senhora da Paz 
em Ipanema (RJ), um ato litúrgico com citações dos Papas João XXIII e 
Paulo VI e a parte musical no ritmo das canções dos Beatles. 
A parte musical foi executada pelo Brazilian Bitles, foram tocadas e 
cantadas as melodias “Canção da Paz” (versão de I Love you too, dos 
Beatles) “Anjo menino” e “Belo para mim”. 
As reações foram imprevisíveis, os Sacerdotes não podiam supor que na 
juventude ali presente, alguns jovens no auge do embalo da música 
executada pela banda se deixaria empolgar de tal maneira que chegasse ao 
exagero. As moças de mini saia subiram nos altares e se estabeleceu um 
empurra empurra pelos rapazes que estavam embaixo, e muitos subiram nos 
bancos, dificultando a leitura dos textos pelos sacerdotes. 
(Os sacerdotes acreditavam que os jovens entenderiam através do ritmo a 
mensagem da Igreja, como faz o Padre Marcelo Rossi hoje em dia). 
O ritmo frenético, porém, contagiou os jovens e o templo parecia um show 
de Rock, a pregação religiosa não podia mesmo surtir efeito, nem mesmo a 
Ave Maria (tocada também em ritmo musical de Rock) conseguiu acalmar 
aos jovens. O Iê Iê Iê provou a teoria dos estudiosos das reações humanas, 
que o define como “um estopim que liberta convulsões e impulsos 
incontroláveis nos jovens” (TRUCCO, 2015, s.n)30. 

 
Como resultado do II Concílio, surgiu um movimento de evangelização que atuou 

como ferramenta de aproximação e disseminação da cultura popular: a Renovação 

Carismática Católica (RCC). Dentre as formas de ação, a RCC se apropriou desse novo modo 

de compor cânticos litúrgicos, seguido as observações que o papa Paulo VI fez sobre o canto 

popular religioso. Tendo sido criada na década de 1967, a RCC desenvolveu-se de tal modo 

que em pouco tempo atingiu diversos países, sobretudo o Brasil. 
A Renovação Carismática Católica, ou o Pentecostalismo Católico, como foi 
inicialmente conhecida, teve origem com um retiro espiritual realizado nos 
dias 17-19 de fevereiro de 1967, na Universidade de Duquesne (Pittsburgh, 
Pensylvania, EUA).Já em 1968 foi realizado nos EUA o primeiro congresso 
nacional, com 100 participantes; em 1969, 300; em 1970, 1.300; em junho 
de 1971, 5.000 e em 1972, 12.000.Em 1973, aconteceu o primeiro congresso 
internacional em South-Bend, Indiana, contando com 25.000 participantes e 
outro em Roma, com 120 líderes de 34 países; em 1974, o segundo 
Congresso Internacional, em South Bend, reuniu 30.000 participantes vindos 
de 35 países, estando presentes 700 padres e 15 bispos. 
 
No Brasil a Renovação Carismática teve origem na cidade de Campinas, SP, 
através dos padres Haroldo Joseph Rahm e Eduardo Dougherty. Em 1970 e 
71 iniciou-se a Renovação em Telêmaco Borba, no Paraná, com Pe. Daniel 
Kiakarski, que a conhecera nos Estados Unidos também em 1969. 
Em 1972 e 1973 Pe. Eduardo, de novo no Brasil, deu vários retiros e iniciou 
grupos de oração. Assim foi, por exemplo, em Belo Horizonte, em 1972, 
com um grupo pequeno de 8 ou 9 pessoas. [...]. Em janeiro de 1974 foi 
realizado o II Congresso Nacional da Renovação Carismática, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Disponível em:<https://luciazanetti.wordpress.com/2015/02/01/aconteceu-em-1966-a-primeira-missa-no-
brasil-em-ritmo-de-ie-ie-ie/>. Acessado em: 20 fev 2015 
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comparecendo lideres de Mato Grosso, Belo Horizonte, Salvador, Rio de 
Janeiro, Santos, São Paulo (RCC BRASIL, 2012, s.n)31 

 
A partir desse novo momento da música religiosa católica, o que se viu foi um 

aumento considerável na publicação de livros de canto tais quais o Hinário da Renovação 

Carismática Católica e o livro Louvemos o Senhor. Do mesmo modo, a apropriação dos 

meios de captação/gravação de áudio potencializaram a difusão da música católica dita 

popular. Observa-se que ainda na década de 1967, por meio da gravadora Paulinas-COMEP 

(fundada em 1960), o cantor e compositor Padre Zezinho (1941) lançou o primeiro disco 

brasileiro de música católica, utilizando fórmulas composicionais de caráter simples (com 

progressões harmônicas que giram em torno dos acordes do 1º, 4º e 5º graus da escala tonal) e 

com textos que abordam a vida de alguns santos; bem como parábolas extraídas da Bíblia. As 

produções musicais que surgiram nos dois últimos quarteis do século XX seguiram este 

mesmo modelo utilizado pelo padre Zezinho. Se tornou, portanto, lugar comum observar nos 

templos católicos de Salvador a maciça participação da assembleia entoando os cânticos do 

culto religioso; fossem cantados a capela ou acompanhados de um órgão elétrico ou, na 

maioria das vezes, por um violão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31Disponível em: <http://www.rccbrasil.com.br/interna.php?paginas=37>.  Acessado em: 25 fev 2015. 
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Capítulo 3: Novas achegas 
 

Neste capítulo apresentaremos novos acréscimos sobre a Venerável Ordem 3ª de São 

Domingos de Gusmão bem como sobre as práticas musicais ocorridas nesta instituição. A 

partir da documentação localizada durante a pesquisa buscamos responder alguns 

questionamentos surgidos durante a revisão bibliográfica, com o intuito de preencher as 

lacunas deixadas por alguns autores.  

Para tanto, trataremos inicialmente sobre a relação que havia entre os terceiros 

dominicanos da Bahia e a Ordem Primeira Dominicana de Portugal, trazendo à luz o local de 

origem desta ordem regular que oficializou a instituição.  Ainda, discutiremos as questões que 

levaram a ordem terceira a entrar em conflito com a arquidiocese metropolitana de Salvador. 

No que se refere às novas contribuições sobre a prática musical dos terceiros, organizamos a 

documentação correlata conforme sua característica: musicográfica ou relativa à música; 

dando-nos possibilidade de tecer novas considerações acerca dessa instituição através de 

observações específicas para cada tipo documental. 

 
3.1 Os terceiros dominicanos e suas relações eclesiásticas 

Em consulta à bibliografia que trata dos aspectos fundacionais da Venerável Ordem 3ª 

de São Domingos de Gusmão em Salvador, constatamos que não há indicações referenciais 

sobre a ordem primeira que a licenciou, assim como sobre o local (cidade) em que esta ordem 

regular se encontrava instalada. Conforme foi apontado por Amaral (1937, p.501) o pedido de 

licença para fundar a ordem terceira em Salvador foi feito pelo dominicano frei Gabriel 

Batista que, atendendo à solicitação de dominicanos que aqui viviam (apesar de serem 

oriundos de Lisboa, Porto e Viana do Minho), recebeu do superior da província dominicana 

de Portugal a liberação para fundar a ordem terceira. 

Em virtude da necessidade de aprofundamento sobre os processos que levaram à 

criação desta venerável ordem terceira, assim como a sua relação com os regulares de 

Portugal, realizamos uma pesquisa arquivística no arquivo da ordem terceira e observamos 

que no Livro II do Tombo p. 2v e 3r, há registros da relação de subordinação desta Ordem 

3acom àquela Primeira existente na cidade de Lisboa. Neste livro, o autor do texto explica que 

os dominicanos que residiam em Salvador: 
se uniraõ em forma de congregação, e depois pediraõ confirmaçaõ ao 
Provincial da primeira Ordem do Comvento Relligiôzo de Lisboa, e este 
anuhío, dando authoridade a hum relligiôzo que por aqui andava 
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Missionando ou Pregando  para que este fosse o primeiro Director a 
Estabelesser-se nesta nossa Venerável Ordem Terceira de baixo dos 
Estatutos iguais as outras Ordens mencionadas no Reino de Portugal [sic] (II 
DO TOMBO, s.d, p. 2r). 
 

No mesmo documento se encontra registrado que a relação entre os primeiros e os 

terceiros dominicanos foi se desgastando com o tempo, culminando em um pedido (por parte 

dos irmãos terceiros) de desligamento com a ordem regular lisboeta. No Documento, o autor 

diz que “em Abril de 1729 trabalhavam com fervor os irmão em obter um Breve do sumo 

Pontífice, para ficarem separados dos Frades Dominicanos de Lisboa pelas tantas 

desavenças, e arrogantes autoridades que sobre os Irmãos Terceiros arrogaram” (II 

TOMBO, s.d, p, 3r). Tal Breve foi então expedido pelo Papa Bento XIV no dia 25 de Março 

de 1742, e acabou por isentar os terceiros dominicanos da jurisdição da Ordem Primeira de 

Lisboa. Neste documento32, além dos problemas expostos pelos irmãos terceiros, o pontífice 

apresenta outras questões que dificultam a relação de submissão dos dominicanos de Salvador 

para com a ordem primeira de Lisboa.  

Mas como quer que (segundo nos propõe) em toda província do Brasil não 
haja convento algum regular desta Ordem, e o dito Sacerdote Regular pela 
distancia do lugar, não possa ser conduzido do Reino de Portugal em menos 
espaço que o de quase um ano e algumas vezes sucedendo a morte ou retiro 
do mesmo sacerdote, e havendo muito facilmente discórdias e dissensões 
entre ele e os irmãos Terceiros, [...] livramos a sobredita Ordem Terceira, 
Prior e demais irmãos que ao diante existirem, de toda a jurisdição, 
superioridade e correção do dito sacerdote regular, e também do Provincial 
da Província de Portugal, e de todos os demais superiores da dita ordem de 
S. Domingos, e os sujeitamos a total jurisdição do nosso venerável Irmão 
Arcebispo Bahiense no Brazil e concedemos perpetuamente, e damos indulto 
ao mesmo prior e irmãos terceiros, para que possam sempre, e pelo tempo 
adiante, eleger e deputar pelo seu diretor espiritual, a um sacerdote secular 
Terceiro, da mesma Ordem, em logar do sobredito sacerdote regular 
(BREVE, 1742, p. 106).   

 

Ao passo que o Breve papal isenta os terceiros da jurisdição da ordem regular, ele 

transfere à figura do arcebispo metropolitano, à época José Botelho de Mattos (1678-1767), o 

poder de subordinar esta Ordem. Entende-se portanto, que a partir disto, os terceiros de 

Salvador deveriam se adequar às normas impostas pela arquidiocese, assim como apresentar à 

ela toda e qualquer alteração realizada em sua Regra ou compromissos. Não sabemos ao certo 

quando e nem de que forma se deu a inclusão do terceiros dominicanos no corpo 

organizacional da arquidiocese de Salvador. No entanto, documentos localizados no Arquivo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Este documento se encontra transcrito nos anexos.  
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Público do Estado da Bahia (APEB) nos traz informações sobre um evento ocorrido entre os 

terceiros e o arcebispo na primeira metade do século XX. No ano de 1928, iniciou-se um 

grande embate entre a administração da Ordem e a pessoa do bispo metropolitano (1925-

1968) D. Augusto Álvaro da Silva (1876-1968), o qual buscava implementar o programa da 

Restauração Católica33 na Bahia. Sena (2005) nos informa que o bispo, após a realização do 

Congresso das Vocações Sacerdotais, implementou uma política de organização do 

patrimônio das dioceses, paróquias e ordens religiosas, a qual exigia das instituições o registro 

dos seus bens nos respectivos Livros de Tombo. No que compete aos terceiros dominicanos, a 

partir da documentação localizada no APEB, observamos que a Mesa da instituição 

apresentou à D. Augusto o último Estatuto da Ordem aprovado em 1921 pelo bispo anterior 

D. Jerônimo Tomé da Silva (1849-1924). À este documento, D. Augusto resolveu incluir 

emendas no setor econômico e administrativo que davam poder ao bispo para aprovar ou 

reprovar qualquer decisão referente à estes setores. Em discordância com tal ato, a 

administração da Ordem resolveu publicar no Diário Oficial de12 de maio 1928 os seus 

Estatutos sem as reformas solicitadas por D. Augusto. Isso acarretou numa discórdia entre as 

partes fazendo com que o bispo, a partir do Direito Eclesiástico, baixasse uma portaria dois 

dias mais tarde, suspendendo a Mesa Administrativa e nomeando uma outra comissão para 

tomar posse de todos os bens da Ordem Dominicana.  

Em contrapartida à ação do bispo, os terceiros abriram uma Ação Judicial contra D. 

Augusto Álvaro no intento de embargar a portaria baixada por ele e evitar a perda de seus 

bens. Conforme observado no jornal Diário da Bahia de 28 de maio, a ação aberta contra D. 

Augusto motivou retaliação por parte da arquidiocese metropolitana que decidiu por 

excomungar os terceiros dominicanos. 
Não tendo, até hoje, a meza administrativa da Ordem 3ª de S. Domingos se 
resolvido a fazer entrega dos bens do seu patrimônio, à comissão acima 
alludida, tomando contra este actos deliberações de caráter jurídico, 
garantidas pelo nosso Código Civil, o Arcebispo resolveu decretar a 
excomunhão. Deante desta pena máxima, nenhum sacerdote poderá 
entender-se com os actuaes membros da Ordem de S. Domingos sobre 
assumptos religiosos (DIÁRIO DA BAHIA, 1928, p. 1). 

 

Conforme a documentação encontrada no APEB, essa questão adentrou a década de 

1931 quando o então Juiz Joaquim Macedo de Aguiar emitiu um mandado de execução da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33A Restauração Católica foi o conjunto de práticas de combate à heterodoxia (religiões discordantes dos 
princípios católicos) adotadas pela Igreja Católica no Brasil, bem como o conjunto de ações que buscavam a 
retomada de valores espirituais e do poder eclesiástico perante a sociedade.  
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suspensão da Mesa Administrativa dos terceiros dominicanos, obrigando estes a entregarem a 

posse do seu patrimônio à comissão delegada pelo bispo D. Augusto. Confirmando o aceite 

do mandado judicial, encontramos em Camargo (1979, p. 19) a informação de que em 1932 

alguns documentos da Ordem Terceira foram encadernados pelos membros da comissão 

nomeada pelo bispo D. Augusto (dentre os quais o Livro de Tombo, Actas, Missais). Não 

sabemos ao certo até quando durou esse episódio, no entanto, vemos no documento da 

Constituição da Ordem de 1974, capítulo I, os seguintes trechos: 
Art. 2º - De acordo com o “Código de Direito Canônico”, a “Venerável 
Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão da Bahia” reconhece, na 
pessoa do Arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil o seu legitimo pastor, 
graça que lhe foi condida pelo Breve de 25 de Maio de 1742, de S. S. O Papa 
Benedito XIV, por impetração própria dos Irmãos Terceiros. 
Art. 3º - Constituem seus fins: [...]; d) Colaborar com o Ordinário 
Arquidiocesano e manter bom entrosamento com os organismos religiosos; 
Art. 5º - Sem prévia autorização da Autoridade Arquidiocesana, não é 
permitido à Venerável Ordem, sob pena de nulidade, vender, hipotecar, 
permutar, dar emprestar, ou de outro modo, alienar os seus imóveis, joias, 
alfaias e quaisquer títulos e efeitos, que compõem o aludido patrimônio 
(CONSTITUIÇÃO, 1974, p. 3-4).  

 

Observamos que o conteúdo presente nestes artigos apontam para uma convivência 

harmoniosa entre os terceiros e a arquidiocese. Apesar de não termos tido acesso à 

documentação que comprovasse tal fato, é provável que o entendimento entre as partes tenha 

sido estabelecido a partir da inclusão dos ditos artigos.  

 
3.2 Estudo dos documentos musicográficos 

 
Nesta seção trataremos sobre os documentos musicográficos que foram localizados no 

arquivo dos terceiros dominicanos a partir da pesquisa arquivística. Tais documentos 

representam uma pequena parcela do material musical (livros, partituras, partes e 

instrumentos) que cogitamos ter transitado e utilizado nas cerimônias que houveram música 

no templo dos dominicanos. Buscou-se analisar tais exemplos documentais nos diversos 

aspectos possíveis, a fim de compreender em que medida esses exemplos documentais 

contribuíram para a prática musical essa instituição. 
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3.2.1 O Officium Defunctorum 
 
Durante o processo de análise dos documentos coletados na Venerável Ordem 3˚ de 

São Domingos de Gusmão em Salvador, Bahia, foi observada a presença de um livro de 

cantochão. Tal livro encontra-se encadernado (sem título na capa nem nas laterais) e está 

dividido em duas partes. A primeira parte tem o título de Officium Defu’ctorum e está 

subdividido nas seções Ad matutinum, In Primo Nocturno, In Secundo Nocturno, In Tertio 

Nocturno, Ad Laudes e Ad Benedictus. A segunda parte tem o título de Missa pro defunctis e 

está subdividida em Kyrie, Gradual, Tractus, Sequencia, Offertorium, Sanctus e Communio. 

Segundo a ordem a qual o livro se apresenta, observam-se a capa, duas páginas em branco, 

quarenta e oito páginas escritas com a música do Officium Defunctorum e vinte e seis páginas 

referentes à música da Missa pro defunctis (as duas escritas a partir de moldes stencil), uma 

folha em branco e a contra capa. Este livro não indica paginação, assim como não apresenta 

informações quanto a data de fabricação, nome do autor ou quaisquer outras indicações acerca 

da sua proveniência.  

Atendo-nos à primeira parte, aquela referente ao oficio para defuntos, analisamos este 

ofício utilizando aportes teóricos e metodológicos adequados ao estudo dos elementos (texto, 

fontes tipográficas e musical) que o objeto nos oferece. 

O ofício para defuntos localizado no arquivo dos terceiros dominicanos, enquanto peça de 

um quebra cabeça que busca conhecer o passado musical desta instituição, será aqui estudado 

com o intuito de se chegar à data em que o mesmo foi feito, para que possamos cotar o período 

em que este livro passou a ser usado nas cerimônias fúnebres dessa Ordem Terceira. 

 Uma vez que os elementos da estrutura devocional; texto; fontes tipográficas; e a música 

foram identificados, buscou-se classifica-los por área de conhecimento a fim de estabelecer um 

método de análise que privilegiasse cada área separadamente. Assim, classificando os elementos 

conforme cada área, chegamos à seguinte constatação:  

•  Estrutura devocional e  Texto  –  História do oficio de defuntos 

•  Fontes tipográficas utilizadas (Stencil) – Tipografia 

• Música (Modos Eclesiásticos) – Análise musical  

Cada um destes elementos indica pistas de como este livro foi produzido. A partir dessas 

pistas, realizaremos o estudo de cada um desses elementos observando, a partir dos resultados, a 
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ocorrência destes elementos na prática histórica desse oficio na tentativa de chegarmos, tanto 

quanto possível, à data de produção deste livro. 

De acordo com Hilton (2005, p. 2), o ofício medieval para defuntos (Officium 

Defunctorum) era um conjunto especial de orações e cantos usados pelos religiosos para 

comemorar a morte e aniversários de morte de um falecido. Batiffol (1898) afirma que no século 

VII ainda não existia o costume da vigília para os defuntos em Roma. Apoiado na obra The 

Penitentials de Teodoro de Cantuária (602-690) e nos escritos de Adalberto de York (???-780), o 

autor apresenta a comunhão no pensamento dos dois escritores medievais e sustenta na tradição 

da Igreja de Roma: 

O costume é levar os mortos para a igreja, para ungir o peito com o crisma, e 
rezar missa para ele, em seguida, levá-lo para a sepultura com cânticos (cum 
cantatione portare sepulturam), e quando ele for colocado no túmulo, fazer uma 
oração por ele. Missa é rezada por ele no dia do próprio enterro, no terceiro, 
nono e trigésimo dia, e também no aniversario de morte, se assim for desejado. 
(BATIFFOL, 1898, p. 196-197). 
 

Ainda, Batiffol aponta que o ofício para defuntos pode ter sido estabelecido no século 

VIII no tempo de Amalário (780-850). Ele explica que no Antifonário de São Pedro Damião 

(1007-1072) se encontra a descrição de um oficio de vigília para os mortos, possivelmente 

extraído do livro Ordini Antiphonari escrito por Amalário, e que, segundo o autor, se trata do 

Ofício Romano em seu estado puro:  
É uma vigília, em seu pleno e verdadeiro sentido do termo e, como toda vigília 
deste tipo, inclui Vésperas, três Noturnos e Laudes. Aqui temos o genuíno ofício 
do clero romano, livre de toda influencia monástica. As Vésperas têm seus cinco 
salmos com antífonas, o versículo e o responso, o Magnificat com sua antífona, 
o Kyrie eleison e o Pai Nosso. Sem hinos, sem lições curtas: esse é o Ofício 
Romano em seu estado puro. Os três Noturnos começam sem o salmo 
invitatório: não há lugar para o Venite exultemus em uma vigília fúnebre. Cada 
Noturno inclui três salmos com antífonas e três lições do livro de Jó, cada lição 
sendo seguida por um responso, também retirada do mesmo livro. [...]. Os 
Noturnos são seguidos pelo Laudes: cinco salmos com antífonas, o versículo e o 
responso, o Benedictus com sua antífona, o Kyrie eleison, e o Pai Nosso. A 
vigília de defuntos está concluída: pela manhã será cantada uma Missa de corpo 
presente seguida por uma diaconia ou absolutio como foi chamado mais tarde. 
Depois vem o enterro. (BATIFFOL, 1898, p. 197-198). 
 

Por outro lado Edmund Bishop (1917), apontando para uma possível origem francesa do 

ofício de defuntos, menciona que o mesmo era praticado na Ordem de São Riquier, na França, 

também no século VIII, e declara que durante o período em que Angilbert (760-814) foi abade 

nesse mosteiro, acontecia “a recitação diária de um Ofício para os Mortos com as vésperas, 
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matinas e laudes, e isso é, a meu conhecimento, o mais antigo testemunho da prática” (BISHOP, 

1917, p. 217 apud OTTOSEN, 2007, p. 32). Ainda, Bishop sustenta a ideia que foi Benedito de 

Aniane (750-821) quem introduziu este ofício entre os monges beneditinos no império franco, 

assegurando que não há evidência suficiente que comprove o uso do ofício em período anterior 

ao Ordo de Angilbert.  

Sustentando esse pensamento, Ceriani (1897) diz que, de fato Benedicto de Aniane 

exerceu um papel importante para a propagação deste oficio entre os monges devido ao fato dele 

ter sido uma das pessoas mais influentes nesse período. Ainda, Ceriani explica que, ao realizar 

um trabalho a mando da Sagrada Congregação dos Ritos, ele mesmo estudou alguns documentos 

da igreja, dentre os quais constavam os estatutos relacionados à recitação do Divino Ofício, 

tomando como ponto de partida os documentos do tempo de Isidoro de Sevilha (560-636). O 

autor relata que nesses documentos nada foi encontrado sobre o ofício para defuntos, com 

ressalva para o que se refere à assembleia em Aix-la-Chapelle (Aachen ) em 817, o qual contém o 

registro tido como a primeira menção sobre este ofício, porém sem prescrições quanto à 

obrigação de sua prática (CERIANI, 1897, p.16 apud OTTOSEN, 2007, p. 33). 

Sobre Benedicto de Aniane, Suzanne Hilton (2005, p.3) diz que ele foi colaborador nas 

reformas do império carolíngio e teve sob o seu comando o mosteiro de Inden (conhecido 

também como Cornelimünster, perto de Aachen, na Alemanha) onde teve apoio supremo de Luís 

I (778-840), o piedoso, filho de Carlos Magno para fazer as reformas que desejasse, submetendo 

todas as casas monásticas beneditinas do império à suas ordens. Dentre as reformas propostas, a 

autora destaca que ele, 
Introduziu uniformidade rígida para a liturgia monástica, que incluiu a execução 
dos serviços especiais ou votivos, e importantes orações comemorativas, como o 
ofício dos mortos, bem como missas privadas, que foram celebradas em um 
número crescente de altares encontrados em mosteiros recém construídos. O 
mosteiro de Benedicto em Inden estava em uma posição que submetia todas as 
outras casas monásticas à sua nova uniformidade e devoções complementares 
(HILTON, 2005, p.3). 
 

Bishop (1917) acrescenta que, como resultado da reforma, foi requerido de todos os 

mosteiros beneditinos que enviassem um representante até Inden a fim de registrar e reportar para 

os superiores todos os procedimentos que este mosteiro adotara. Assim, segundo o autor, dois 

monges da Abadia de Reichenau descreveram doze pontos em seu registro, incluindo nele a 

descrição de como a vigília dos mortos é celebrada: 
Assim que as vésperas do dia terminam, eles dizem imediatamente vésperas dos 
mortos, com antífonas, e depois das Completas, matinas dos mortos, com 
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antífonas e responsórios, cantadas com voz cheia e sonora e com grande doçura, 
na manhã seguinte, depois de matinas do dia, Laudes dos Mortos. (BISHOP, 
1917, p.217 apud HILTON, 2005, p. 4). 
 

Como vimos acima, cada um dos autores (Batiffol e Bishop) fundamentou seu ponto de 

vista conforme estudos em evidências consideradas as mais antigas a tratar deste assunto, a partir 

das quais cada um defende uma origem diferente para o ofício: romana ou francesa. Para este 

trabalho não cabe entrar na discussão sobre onde foi estabelecido o ofício para defuntos por não 

ser esta de fundamental relevância para a análise aqui pretendida. No entanto, apesar de termos 

uma descrição diminuta acerca da estrutura do ofício praticado no Mosteiro de Benedicto em 

Indem (apresentada por Bishop), é possível perceber a diferença existente entre este e o ofício 

apresentado por Batiffol, o qual afirma não haver influencia monástica na estrutura do ofício que 

ele apresenta (o romano em seu estado puro). Abaixo, são apresentadas nas tabelas 1 e 2 as 

estruturas referidas visando expor as diferenças entre as duas descrições, também buscando 

características (nos dois modelos) que se assemelhem ao ofício para defuntos encontrado na 

instituição religiosa que é foco desta pesquisa.  

 

Tabela 7– Estrutura do Ofício para defunto apresentada por Batiffol.34 

   VESPERAS I NOTURNO II NOTURNO III NOTURNO LAUDAS 

  Salmo.- Antífona    Sal.-Ana.    Sal.-Ana.    Sal. –Ana. Sal.-Ant.-Ver.-Res 

  Salmo.- Antífona    Sal.-Ana.    Sal.-Ana.    Sal. –Ana. Sal.-Ant.-Ver.-Res 

  Salmo.- Antífona    Sal.-Ana.    Sal.-Ana.    Sal. – Ana. Sal.-Ant.-Ver.-Res 

  Salmo.- Antífona Lição – Res. Lição – Res. Lição – Res. Sal.-Ant.-Ver.-Res 

  Salmo.- Antífona Lição – Res. Lição – Res. Lição – Res. Sal.-Ant.-Ver.-Res 

      Ver. Res Lição – Res. Lição – Res. Lição – Res. Benedictus-Ana 

Magnificat - Ana 

Kyrie- Pai Nosso Kyrie- Pai Nosso 

 

Ao se referir à informações presentes em documentos do período medieval (a partir do 

ano 780), Batiffol apresenta a estrutura acima como o modelo genuíno do ofício romano sem 

adições nem subtrações decorrentes de influência monástica. Por outro lado, documentos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34Sal. quer dizer Salmo; Ant. quer dizer Antífona; Ver. quer dizer Verso (Versículo); Res. quer dizer Responso.!
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relativos a este mesmo período no século VIII (a partir do ano 760) apresentam a seguinte 

estrutura relativa à prática diária do ofício no mosteiro de Benedicto, em Inden. 

 
Tabela 8– Estrutura do Ofício para defunto proposta por Bishop. 

VESPERAS DO      
DIA 

VESPERAS DOS   
MORTOS 

COMPLETAS MAMTINAS  
DOS MORTOS 

 MATINAS DO DIA LAUDES DOS 
MORTOS 

__________      Antífona __________ Ana-Resp. __________ __________ 

 

Conforme foi dito, a descrição disponível do ofício de Inden difere em alguns aspectos do 

ofício romano apresentado anteriormente. Como estes dois exemplos são, até então, considerados 

os mais remotos, buscamos perceber em ofícios publicados mais recentemente possíveis 

alterações ocorridas na estrutura devocional do ofício para defunto, tendo como parâmetro 

aqueles dois ofício medievais. Para tanto, foi feito o levantamento bibliográfico em bibliotecas 

físicas e virtuais, que resultou na descoberta de alguns exemplos de ofícios incompletos35 

(pertencentes ao intervalo de tempo entre o século VIII e XIX)e alguns exemplos completos (os 

quais pertencem os séculos XIX e XX) que serão utilizados como modelo de estudo. 

No primeiro exemplo (ofício A), com data de publicação do ano de 1850 pela Palmaæ:Ex 

Tipographia Stephani Trias Anno MDCCCL, nota-se a presença de elementos comuns aos dois 

ofícios medievais então citados, contudo a sua estrutura se assemelha em maior grau com àquela 

descrita por Batiffol (1898). O ofício A é constituído pelas horas referentes à véspera, matutina 

(com invitatório), os três noturnos e as laudes. Ele se encontra em modo textual, sem a presença 

de música, e ocupa 56 páginas do livro. Todo o texto do ofício está escrito em latim, incluindo as 

instruções que antecedem cada seção/hora. Apesar desta publicação estar localizada 

temporalmente na segunda metade do século XIX – mais de mil anos após a suposta data dos 

ofícios apresentados por Batiffol e Bishop – a partir da visualização de sua estrutura, é possível 

notar a consistência na organização das horas bem como da ordem em que se apresentam os 

salmos, antífonas, versículos, responsórios e lições. Portanto, tendo os ofício medievais como 

parâmetro, este difere em grau elevado do exemplo apresentado por Bishop, e no tocante ao 

exemplo de Batiffol este, como anteriormente foi falado, possui a mesma estrutura com exceção 

da presença da hora Matutina, ausente no exemplo medieval. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Em muitos casos foram encontradas páginas aleatórias de ofícios do século XVI e XVII ou até mesmo 
iluminuras retratando o momento do enterro de determinado Rei com referencia ao ofício de defuntos. 
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Tabela 9– Estrutura do Ofício para defunto A (de 1850). 

   AD VESPERA AD MATUTINUM   I NOTURNO   II NOTURNO   III NOTURNO AD LAUDES 

  Salmo.- Antífona     Invitatorium Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona  

 

 

Antífona-Salmo 

Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ver – Res. Ver – Res. Ver – Res. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ver – Res.   Ver – Res. Ver – Res. Ana. - Sal. 

 

Vers. Resp 

Lectio I Lectio IV Lectio VII Ver – Res. 

Lectio II Lectio V Lectio VIII Ver – Res. 

Magnificat - Ana Lectio III Lectio VI Lectio IX   Benedictus-Ana 
Requiem- Pai     Requiem- Pai 

 

O seguinte exemplo do oficio para defuntos (chamaremos de ofício B) tem data de 

publicação do ano de 1882, Editio Stereotypa, Ratisbonæ, Neo Eboraci et Cincinnatii, 

MDCCCLXXXII. Neste livro são dedicadas 46 páginas ao ofício e mais 10 páginas dedicadas à 

missa para defuntos. A estrutura do ofício aqui apresentado obedece ao modelo encontrado no 

ofício A, e consequentemente está relacionada com a descrição do ofício medieval apresentado 

por Batiffol (1898). Nele encontramos as sessões das horas dividas entre a véspera, matutina 

(com invitatório), três noturnos e as laudes. Neste exemplo, além da escrita textual em latim dos 

salmos e lições (ambos idênticos aos do ofício A) temos a presença das antífonas a partir da 

escrita musical em tetragrama (não entraremos aqui, ainda, no estudo da música). A partir da 

visualização da tabela abaixo, podemos notar que não há ocorrências de grandes variações entre a 

estrutura do ofício descrito por Batiffol em relação à este, muito menos deste em relação ao ofício 

A, que na verdade possui a mesma estrutura. O livro o qual este ofício foi escrito pertence ao 

conjunto documental do arquivo da Venerável Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão, e 

foi encontrado junto ao ofício sem data. O seu estado de conservação é considerado bom pois, 

apesar de haverem degradações na capa e em algumas páginas, estas não comprometem a leitura 

e o acesso à informações.  
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Tabela 10– Estrutura do Ofício para defunto B (de 1882). 

   AD VESPERA AD MATUTINUM   I NOTURNO   II NOTURNO   III NOTURNO AD LAUDES 

  Salmo.- Antífona     Invitatorium Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona  

 

 

Antífona-Salmo 

Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ver – Res. Ver – Res. Ver – Res. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ver – Res.   Ver – Res. Ver – Res. Ana. - Sal. 

 

Vers. Resp 

Lectio I Lectio IV Lectio VII Ver – Res. 

Lectio II Lectio V Lectio VIII Ver – Res. 

Magnificat - Ana Lectio III Lectio VI Lectio IX   Benedictus-Ana 
Requiem- Pai     Requiem- Pai 

 

No terceiro exemplo (ofício C) temos a presença do oficio para defuntos, da missa de 

réquiem, cantos litúrgicos e outros ritos festivos, todos compilados no Liber Usualis. A sua data 

de publicação é do ano de 1961, Desclée & Socii, Tornaci (Bélgica). Neste livro temos o idioma 

inglês como língua principal na escrita de instruções quanto a prática das orações, ritos e cantos, 

além da introdução, prefácio e rubrica. Como em todos os Liber Usualis temos neste exemplo a 

presença de música escrita, aqui em tetragrama, que, por sua vez, mantém a tradição do canto 

gregoriano escrito em latim.  

Tais quais os ofícios A e B, como também o apresentado por Batiffol (1898), este 

exemplo apresenta as mesmas características dos anteriores quanto à estrutura devocional. Nele 

encontramos as horas organizadas a partir da véspera, matutina, os três noturno e as laudes. 

Enquanto que nos outros as lições dos noturnos estão escritas em latim (Lectio) aqui temos a sua 

escrita em inglês, Lesson; assim como At Vespers, At matins, Nocturnse At Lauds. Portanto, com 

exceção destas observações, não foram encontradas maiores ocorrências de variações na estrutura 

deste exemplo do ofício para defuntos. Tal estrutura pode ser visualizada na tabela 11.  
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Tabela 11– Estrutura do Ofício para defunto C (de 1961). 
 
   AT VESPERS     AT MATINS  I NOCTURN   II NOCTURN  III NOCTURN      AT LAUDS 
  Salmo.- Antífona     Invitatorium Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona  

 

 

Antífona-Salmo 

Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ver – Res. Ver – Res. Ver – Res. Ana. - Sal. 

  Salmo.- Antífona Ver – Res.   Ver – Res. Ver – Res. Ana. - Sal. 

 

Vers. Resp 

Lesson I Lesson IV Lesson VII Ver – Res. 

LessonII Lesson V Lesson VIII Ver – Res. 

Magnificat - Ana Lesson III Lesson VI Lesson IX   Benedictus-Ana 
Requiem- Pai     Requiem- Pai 

 

Com intuito de saber a natureza do conteúdo textual presente no livro encontrado na Igreja 

de São Domingos, e também a fim de localiza-lo na história, foi desenvolvido um plano de 

trabalho dividido em três momentos: identificação, transcrição e comparação. O primeiro 

momento consistiu na identificação da informação contida no texto. Este trabalho foi feito a partir 

da leitura de toda a obra, observando se havia total hegemonia do idioma latim e se havia 

possíveis intervenções caligráficas. Nesta tarefa foi notado que o texto se manteve consistente 

quanto ao padrão de escrita sem qualquer sinais de marcações, rasuras ou correções. 

Constatou-se também que a natureza do texto do livro foi extraído da Bíblia (salmos e 

leituras/lições) e está por completo escrito em latim, idioma oficial da Igreja Católica até o 

Concílio Vaticano II (1962-1965). Portanto, sendo as lições e os salmos pertencentes ao antigo 

testamento, podemos dizer que são textos próprios da tradição judaica em período anterior à era 

cristã. 

 
Tabela 12– Estrutura do Ofício para defunto encontrado na Igreja de São Domingos. 
 
AD MATUTINUM   I NOTURNO   II NOTURNO   III NOTURNO AD LAUDES AD BENEDICTUS 
    Invitatorium    Ana.- Sal.    Ana.- Sal.    Ana.- Sal. Ana. - Sal.  

 

 

 

Antífona - Salmo 

 

 

 

Antífona - Salmo 

   Ana.- Sal.    Ana.- Sal.    Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

   Ana.- Sal.    Ana.- Sal.    Ana.- Sal. Ana. - Sal. 

  Ver – Res.   Ver – Res.   Ver – Res. Ana. - Sal. 

  Ver – Res.   Ver – Res.   Ver – Res. Ana. - Sal. 

  Responsorium I   Responsorium IV  Responsorium VII Ver – Res. 

 Responsorium II   Responsorium V  Responsorium VIII Ver – Res. 

 Responsorium III   Responsorium VI   Responsorium IX 

 



 

!
!

86 

Dando continuidade ao procedimento metodológico, após a leitura e identificação do 

texto, no segundo momento foi feito o mapeamento do ofício a partir da transcrição das seções do 

ofício, onde as palavras inicias de cada salmo, antífona, verso e responso, foram agrupadas em 

linhas individuais na tabela. A partir desta tabela, no terceiro momento, foi proposto a 

comparação entre o texto do ofício sem data com os três ofícios para defuntos então 

apresentados: ofício A (1850), ofício B (1882) e o ofício C (1961). Estes três ofícios foram 

alocados na mesma tabela a qual o ofício sem data já havia sido adicionado anteriormente.  

Comparando a estrutura do ofício de defuntos descrito por Batiffol (1898), bem como as 

dos exemplos A, B e C com o ofício sem data encontrado em São Domingos, nota-se a 

correspondência na estrutura entre ambos os casos, tanto no tocante à divisão das horas, quanto 

nos momentos das orações, na quantidade de salmos e na fonte do texto das lições (as quais, em 

todos os casos, são exemplos extraídos do livro de Jó). Essa constatação reforça a ideia de que o 

texto deste ofício provém de uma tradição que remonta o século VIII, período das primeiras 

tentativas de estabelecer sua estrutura conforme foi dito por Batiffol e Bishop. 

Apesar de haver alguns aspectos semelhantes na estrutura e no texto dos ofícios, durante o 

procedimento de análise comparativa foram observadas variações entre este sem data e os ofícios 

anteriores. Como exemplo dessas variações, notamos que a primeira hora canônica dos demais 

ofícios é a Véspera, enquanto que no ofício sem data a primeira hora canônica é a Matina (no 

caso do ofício medieval descrito por Batiffol as Matinas não está presente). Uma outra 

observação é que, enquanto que nos ofícios A, B e C foi usada a palavra Lectio e Lesson (Lição 

em português) i, ii, iii,... até a ix, no ofício sem data a palavra correspondente a esse texto está 

como Responsorium i, ii, iii,... até a ix.  

Tais variações, apesar de destacadas neste ofício, não comprometem a sua notória 

correspondência com aqueles considerados como modelo de estrutura devocional estabelecido 

ainda no século VIII, assim como com os exemplos A, B e C. Logo, vimos que a análise 

comparativa (considerando o número de modelos analisados) nos possibilitou perceber que ao 

longo do tempo algumas alterações, por mais que sensíveis, foram feitas na estrutura devocional 

do ofício para defuntos.  

Uma vez que tratamos do elemento textual, abordaremos agora sobre o elemento 

tipográfico a fim de aumentarmos o nosso campo de visão analítica deste objeto. O livro o qual 

estamos tratando é um livro de música católica que apresenta em seu corpo a escrita de um ofício 

para defuntos. O meio com o qual esta música e todo o texto foi escrito se enquadra na antiga 
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prática de designe conhecida como fontes stencil. Conforme explica Heitlinger (2011) a 

utilização desta técnica é observada desde o século XVII na Alemanha e na França, onde estas 

fontes foram utilizadas na produção de cartas de baralho, além do uso na escrita de frontispícios e 

até mesmo de livros completos, dentre os quais grande parte são de cunho eclesiástico. De acordo 

com a definição apresentada pelo autor, pode-se considerar que: 

Um stencil representa um glifo, símbolo, ornamento, logotipo ou qualquer 
outra forma ou imagem, que possa ser desenhada ou aplicada com um molde 
em negativo – com um escantilhão. Um escantilhão (gabarito, no Brasil) é 
fabricado por corte ou perfuração em plástico, papel, papelão, lata, latão, 
outros metais ou outros materiais. É usado para aplicar formas de letras e 
imagens sobre todo o género de superfícies. Também é usado para 
sinaléticas e pequenos letreiros. Serve para passar moldes de bordados para o 
pano. 
A definição exacta do termo francês – pochoir –, «feuille de carton ou de 
métal découpée, pour colorier avec une brosse, le dessin ayant le contour de 
a découpure», já aparece no dicionário Larousse de 1874 – o que não nos 
deve admirar muito, pois conhecemos stencils elaborados no século XVII 
(HEITLINGER, 2011, p. 32). 
 

Ainda, o autor aponta que os stencils de metais, os mais antigos, em sua maioria não 

possuíam símbolo ou marca que definisse o espaço correto entre cada letra, fato que acarretava 

uma imperfeição na disposição dos glifos quando desenhados na superfície. Ainda segundo 

Heitlinger, os praticantes dessa técnica se utilizavam de linhas auxiliares para assim manter 

correto o posicionamento vertical da base destes glifos. Conforme as considerações feitos pelo 

autor, segue abaixo uma figura que exemplifica tais abordagens, observando os diferentes 

tamanhos de letras e a variação de cores. 
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Figura 1– Frontispício com ornamentos e letras desenhados stencil. (circa XVIII).  

Fonte: Cadernos de Design e Tipografia, Nr. 20 / Julho de 2011 / Stencils / Página 32 
 

Ainda não se sabe ao certo a partir de quando se deu o uso  da técnica do stencil na 

produção de documentos musicais (partituras) e nem a partir de quem. Contudo, evidências 

comprovam que um dos exemplos de notação musical mais antigos produzidos com essa técnica, 

datado século XVIII, é o fragmento de um missal possivelmente de origem espanhola (Fig.2), o 

qual Heitlinger (2011, p. 33) considera ser um “arquétipo” das letras stencil. No que se refere à 

utilização de meios tipográficos para impressão de livros, Santos e Funk (2007, p. 2) afirmam que 

já no século XV essa ferramenta (a tipografia) deu inicio à grande publicação de livros até então 

pouco acessíveis (vide a Bíblia de Gutenberg). Do mesmo modo, Heitlinger (2011, p. 101) aponta 

que já no século XVI Van den Keere (1571-1646) desenvolvera glifos tipográficos a fim de 

serem usados na confecção de grandes missais, os quais tiveram Christophe Plantin (1520-1589) 

como o impressor mais expressivo desse período.   

Sabendo que já no século XV a Igreja detinha as ferramentas necessárias à produção de 

livros por meio da impressão tipográfica, cabe aqui se perguntar o porquê desta instituição 

religiosa ter mantido a confecção de livros musicais através de fontes stencil, uma vez que há 

registros dessa prática datados do século XIX. Estariam tais ferramentas inacessíveis 

financeiramente ao poder de compra de algumas Ordens Religiosas? Seria o stencil uma 
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alternativa mais barata para se produzir livros de música? Pode este livro ter sido doado por 

algum irmão músico-artesão? 

 

 
Figura 2– Fragmento de um missal. Fonte: Cadernos de Design e  Tipografia,Nr. 20 / Julho de 2011 / 
Stencils / p. 33 

 
 

 
Figura 3– Exemplo de glifos da fonte Grande Musique de Van den Keere. Fonte: Cadernos de Design e  
Tipografia, Nr. 21 / Outubro de 2011 / Página 101 
 

Uma vez que apresentamos a técnica de escrita/desenho utilizada na confecção do livro 

aqui estudado, há que se considerar que outras ferramentas serviram de suporte para a aplicação 

dos moldes stencil, tais quais a fonte (letra) do molde e também as linhas auxiliares através de 

grafite. A partir de uma observação mais cuidadosa das páginas do livro, é possível notar os 
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espaços vazados entre as partes que compõe as letras (fato comum nos desenhos feitos com 

stencil), onde também é claramente visível a variação de tamanhos e fontes das letras presentes 

no livro, sobretudo na primeira página do ofício. Esta fonte, bastante utilizada em web sites, é 

conhecida como Fonte Bodoni e possui inúmeras variações. Sobre a fonte Bodoni, Heitlinger 

(2007) diz que foi criada por Giambattista Bodoni (1740-1813) tipógrafo italiano que serviu à 

Igreja Católica e à corte de Carlos III da Espanha. De acordo com o autor, Bodoni revolucionou a 

tipografia do seu tempo, trabalhando na edição de obras clássicas gregas e também aprimorando 

seu conhecimento a partir da abertura de sua oficina tipográfica,  onde o mesmo, posteriormente, 

escreveu seu Manuale Tipografico que só veio a ser publicado por sua esposa em 1818, cinco 

anos após sua morte.36 

É desconhecido qualquer registro que comprove o uso da técnica stencil por parte do 

tipógrafo Bodoni, do mesmo modo, conforme a bibliografia consultada, não é sabido, por 

enquanto, da existência de moldes stencils exatamente iguais aos tipos produzidos por este 

tipógrafo. Contudo, a partir de buscas feitas em referenciais disponíveis em formato virtual, tal 

qual web sites37, foi encontrado um exemplo de fonte denominada Bodoni Stencil a qual possui 

um alto grau de semelhança com a fonte que compõe o ofício para defuntos.  Conforme a 

descrição que se encontra no endereço eletrônico, esta fonte foi criada com base na fonte de 

Bodoni e posteriormente desenvolvida pelo alemão Achaz Reuzz (1956) em 1993 enquanto este 

era funcionário da empresa Unternehmensberatung Rubow Weber ou URW.  

Mesmo sabendo dessas informações, onde se constata a falta de indícios que comprovem 

a existência de um modelo de fonte Bodoni stencil em um modo físico, é possível se cogitar a 

possibilidade de ter havido fontes semelhantes à esta, a qual poderia ter exercido influência na 

construção das letras usadas no ofício, assim como tenha também servido de modelo para a 

elaboração da variante em formato virtual, encontradas nos web sites. Ainda, levantando a 

hipótese de não ter havido tal fonte Bodoni Stencil em formato físico, poderíamos pensar que o 

tipo de fonte utilizada no texto do ofício foi criada a partir do modelo desenvolvido por  Achaz 

Reuzz em 1993? Se sim, por que o autor do livro optaria por esta técnica tão morosa e antiga em 

relação às diversidades de opções de digitação e impressão próprias do século XX? 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Cf. HEITLENGER, Paulo. Giambattista Bodoni (1740-1813). História da tipografia: A tipografia 
neoclassicista. Disponível  em: http://www.tipografos.net/historia/bodoni.html. Acesso: 07. Março de 2014. 
37  Disponível em: <http://www.youworkforthem.com/font/T1448/bodoni-stencil>. Acessado em: 07. Março de 
2014.!
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Figura'4')'Alfabeto'com'fonte'Bodoni.'
Fonte:https://helenjtaylordesign.wordpress.com/category/typefaces/'

. 

 

 
 

Figura'5'–'Alfabeto'com'letras'em'fonte'Bodoni'Stencil.'Fonte:'
http://www.youworkforthem.com/font/T1448/bodoni)stencil.'

!
Como podemos ver acima, a fonte Bodoni stencil obedece aos mesmos traços da Bodoni 

original,  contrastando lados mais espessos com lados menos encorpado e também mantendo a 

base das letras. No caso da variante stencil se percebe os espaços vazados e a textura da cor mais 

acentuada, fatos que são comuns aos textos e desenhos produzidos por moldes stencils. Abaixo 

temos uma cópia fac-símile da primeira página do ofício para defuntos sem data. Nela podemos 

observar a semelhança que há entre o texto do livro e as fontes Bodoni e Bodoni stencil. Como se 

vê, não há regularidade nos espaços entre cada letra, e é notório a presença de seis tipos 

diferentes de tamanhos de letras, além de três tipos de fontes. 
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Figura'6')'Frontispício'do'Officium'Defunctorum'encontrado'na'Venerável'Ordem'3˚'de'São'

Domingos'de'Gusmão'
. 

 
Com exceção do tipo de fonte usada no título Defunctorum e da letra “R” presente na 

primeira sílaba de Regem (assim como em todas as letras inicias de cada novo texto durante o 

ofício), a fonte que predomina em toda a obra é esta percebida em minúsculo que se assemelha à 

Bodoni stencil. Um outro elemento que é notório na composição deste livro é a grafite. Esta, é 

observada no desenho das linhas que sustentam o texto, assim como enquanto delineador do 

tetragrama, que posteriormente foi encoberto com tinta. Conforme explica San Payo (2000, p. 11) 

a grafite passa a ser utilizada com fins gráficos a partir de 1564 em Borrowdale, na Inglaterra. 

Ainda, o autor acrescenta que, pela necessidade de evitar sujeiras e engorduramentos causados 

pelo manuseio da grafite  que geralmente se encontravam em pequenos blocos e torrões, foram 

desenvolvidos invólucros de corda ou madeira que diminuíam o contato direto com a substância. 

Estes invólucros originaram o que conhecemos como lápis, que segundo o autor foi Conrad 

Gesner (1516-1565) quem em 1565 fez o primeiro trabalho que descreve de forma completa  o 

lápis de grafite pura.  
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A disseminação do uso do lápis é propiciada pelo surgimento de lojas que comerciavam 

este objeto no século XVII, tal  qual a de Friedrich Staedler (1636-1689) em Nuremberg, 

Alemanha, que a partir de sua empresa Kasper Faber em 1765 passa a fabricar lápis em série 

através da técnica de junção da grafite em pó com argila unindo-os à madeira (SAN PAYO 2000, 

p. 12). O conhecimento das datas mais remotas do uso gráfico da grafite e do lápis nos coloca em 

uma dimensão temporal extensa quanto à localização do período de produção do livro aqui 

estudado, isso considerando o período inicial do uso da grafite, século XVI, em relação ao 

período em que o livro foi encontrado, século XXI.  

O ofício para defuntos adquiriu a condição de prática legal na Igreja Católica a partir do 

Concílio de Trento. Ele é geralmente encontrado em antifonários, breviários, Liber Usualis, e 

também no livro das horas (HILTON, 2005, p. 38). A partir de suas evidencias mais remotas, 

conforme Batiffol (1898) e Bishop (1917) apresentam, é possível constatar que essa prática de 

orar para os mortos esteve atrelada à prática musical cantada desde então, fato que prosseguiu no 

decurso da história da Igreja Católica. 

A música presente no ofício para defuntos encontrado no templo da Ordem 3ª de São 

Domingos é de caráter gregoriano, a qual respeita sua característica modal bem como sua textura 

monofônica; e está escrita em pauta de quatro linhas (tetragrama). A respeito do canto 

gregoriano, além de ter sido o canto oficial da igreja até o concilio Vaticano II, o verbete Plaing 

chant presente no The New Grove Dictionary (2001) explica que este é o termo aplicado ao 

cantochão, que por sua vez tem suas raízes e evolução a partir das músicas executadas dentro e 

fora das sinagogas no período apostólico, e que sofrera influências dos locais onde as primeiras 

igrejas foram estabelecidas.   

A forma como o oficio está divido corresponde ao mesmo modo o qual se observa nos 

ofícios do livro de 1850, 1882 (encontrado na mesma igreja) e também no Liber Usualis de 1961. 

Como visto antes, a estrutura desses ofícios para defuntos obedecem ao modelo dos ofícios 

medievais então mencionados, com ressalva para a diferença entre algumas horas canônicas em 

cada um deles. De acordo com Bonniwel (1945, p. 146)  os manuscritos deixados por Humbert de 

Romans (1190-1277), responsável pela correção da liturgia dominicana no século XIII, apontam 

para a presença de dois tipos de ofícios para defuntos então praticados na ordem dos pregadores: 

o primeiro, que era praticado semanalmente, faz menção ao  ofício de nove lições (ou 

responsorium), semelhante ao modelo notado no ofício aqui estudado e também no oficio 

apresentado por Batiffol; o segundo, com a exceção do sábado, era praticado todos os dias, os 
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quais eram alternados no: Domingo e Quarta; Segunda e Quinta; Terça e Sexta, todos 

obedecendo à mesma sequencia de orações: três noturnos, cada um com salmo, antífona, 

versículo, lição e responsório. Conforme explica o autor, este segundo ofício não era rezado por 

toda a comunidade (apenas na semana santa) e, que por motivos não esclarecidos, acabou por 

desaparecer do rito dominicano. 

A respeito do estudo da música presente no ofício para defuntos, pouco foi encontrado por 

nós nos autores que utilizamos como referência. Apenas Otossen (2007) que em seu trabalho 

discute possíveis origens da música do ofício para defuntos, indagando se esta advém da antiga  

tradição romana ou se pertencia ao repertório de tradição francesa 38 . Apesar da escassa 

bibliografia disponível sobre o tema, buscamos estudar a música do ofício sem data com intuito 

de encontrar indícios que apontassem em que momento foi estabelecido os textos e as melodias 

próprias deste ofício no âmbito da historia da música eclesiástica.  

Na busca de analisar comparativamente a melodia do ofício sem data com as melodias dos 

dois outros ofícios então mencionados (o ofício B, de 1882; e o ofício C, de 1961), foi feita uma 

tabela onde foi colocada uma linha com o título de Sessão, na qual foram expostas as sessões dos 

ofícios, assim como as palavras inicias que identificam cada salmo e cada antífona. Em outras 

três linhas (uma para cada ofício), foram colocadas as indicações de qual clave está sendo usada 

na melodia assim como sua posição no tetragrama; e também, foi pedido o modo eclesiástico que 

cada melodia estava escrita. A partir desta metodologia foi possível perceber as variações que há 

entre as melodias do ofício sem data com as melodias dos outros exemplos de ofício, conforme 

vemos na tabela 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cf. Ottosen, Kenud. The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead. 2007, pg. 40-42. 
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Tabela 13–Análise comparativa da música do Ofício para Defuntos encontrado na Igreja de São Domingos. 

 

!
Seções Verba 

mea 
Convertere Domine in 

furore 
Nequando 

rapiat 
Domine Deus A porta 

inferi 
Responsorium 

I 
Credo 

Et in carne 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Dó 
3˚Lm. 
VIII 

Dó 3˚L 
m. VII 

Dó 3˚L 
m. VII 

Dó 3˚L 
m. VI 

Dó 3˚L 
m. VII 

Fá 3˚L 
m. V 

Dó 3˚L 
m. VII 

Dó 3˚ L 
m. VII 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá  3˚L 
m. V 

Fá 2˚L/ 
m. VII 

Fá 2˚L 
m. VII 

Fá 2˚L/ 
m. VII 

Fá 2˚L/ 
m. VII 

Fá 3˚L/ 
m. III 

Fá 2˚L/ 
m.VIII 

Fá 2˚L/ 
m.VIII 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 3˚L 
m. VII 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m.VIII 

Dó 3˚L/ 
m.VIII 

Dó 3˚L/ 
m.VIII 

!
Seções Quem  

visurus 
Responsorium II 

Qui Lazarum 
Tu e is 
domine 

Qui venturus Responsorium III 
Domine quando 

Quia 
peccata 

Commissa 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Dó 3˚L/ 
m.VII 

Fá 3˚L/ 
m. I 

Fá 3˚L/ 
m. I 

Fá 3˚L/ 
m.VI 

Dó 4˚L/ 
m.V 

Dó 3˚L/ 
m.VII 

Dó 3˚L/ 
m.VII 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 2˚L/ 
m. VIII 

Fá 2˚L/ 
m. IV 

Fá2˚L/ 
m.IV 

Fá 2˚L/ 
m. II 

Fá 2˚L/ 
m. VIII 

Fá 2˚L/ 
m. VIII 

Fá 2˚L/ 
m. VIII 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 3˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m. IV 

Dó 4˚L/ 
m. IV 

Dó 4˚L/ 
m. IV 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Dó 4˚L/ 
m. VIII 

Seções 
 

 
Invitatorium 

Regem cui 

 
Venite 

Exultemos 

 
Quaniam 

Deus 

 
Quaniam 

Ipsius 

 
Hodie si 
vocem 

 
Quadraginta 

 
Requiem 

I Noturno 
Dirige 

Domine 
Oficio sem data Clave  

e Modo!
Fá  3˚L/ 

m. V 
Fá  2˚L/ 

m. V 
Fá  2˚L/ 

m. V 
Fá  2˚L/ 

m. V 
Fá  2˚L/ 

m. V 
Fá  2˚L/ 

m. V 
Fá  2˚L/ 

m.V 
Dó  2˚e 3˚L/ 
m. VII 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 2˚L/ 
m.VI 

Fá 2˚L/ 
m. VI 

Fá 2˚L/ 
m. VI 

Fá 2˚L/ 
m. VI 

Fá 2˚L/ 
m.VI 

Fá 2˚L/ 
m. VI 

Fá 2˚L 
/m. VI 

Fá  3˚L/ 
m. VIII 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚L/ 
m.V 

Dó 4˚L/ 
m. V 

Dó 4˚L/ 
m. V 

Dó 4˚L/ 
m. V 

Dó 4˚L/ 
m. V 

Dó 4˚L/ 
m. V 

Dó 4˚L/ 
m. V 

Dó 3˚L/ 
m. VII 
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!
Seções 

 
Requiem II Noturno 

In locco 
pascuae 

Dominus 
regit me 

Delicta 
Juventutis 

Ad te 
Domine 

 

Credo Dominus 
Iluminati 

Colloceteos 
 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Dó 3˚L/ 
m. VII 

Dó 3˚L/ 
m. VII 

Dó 3˚L/ 
m. VII 

Dó 3˚L/ 
m. VII 

Dó3˚L/ 
m. VII 

Fá 3˚L/ 
m. III 

Fá 2˚L/ 
m. VII 

Fá 3˚L/ 
m. III 

Oficio de 1882 Clave 
e Modo!

Fá 2˚L/ 
m. VIII 

Fá 2˚/  
m.VIII 

Fá 2˚/ 
m. VIII 

Fá 2˚/  
m. VIII 

Fá 2˚/  
m. VIII 

Fá 2˚/ 
m. IV 

Fá 2˚/ 
m. IV 

Fá3˚/ 
m. IV 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚/  
m. VIII 

Dó 4˚/  
m. VIII 

Dó 4˚/  
m. VIII 

Dó 4˚/  
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/  
m. IV 

Dó 4˚/  
m. IV 

Dó 4˚/ 
m. VII 

!
Seções 

 
Cum 

principibus 
 

Responsorium IV 
Memento 

Nec aspiciat De profunid Responsorium V 
He i mihi 

Misere Anima 
mea 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. I 

Fá 3˚/ 
m. I 

Fá 3˚/ 
m. I 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. IV 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

!
Seções 

 
Responsorium VI 

Ne recorderis 
Dum 

veneris 
 

Dirige Requiem III Noturno 
Com placeat tibi 

Expectans 
 

Sana 
Domine 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Fá 2˚/ 
m. I 

Fá 2˚/ 
m. V 

Fá 2˚/ 
m. V 

Fá 2˚/ 
m. V 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 2˚/ 
m. V 

Fá 2˚/ 
m. V 

Fá 2˚/ 
m. V 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚/ 
m. VI 

Dó 4˚/ 
m. VI 

Dó 4˚/ 
m. VI 

Dó 4˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

!
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!
Seções 

 
Beatus qui 

inteligit 
Sitivit anima 

 
Quem ad 
modum 

Ne tradas Et animas pauperum  
 

Responsorium VII 
Peccantem 

 
Oficio sem data Clave  

e Modo!
Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 3˚/ 
m. I 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Dó 4˚/ 
m. VII 

Dó 4˚/ 
m. VII 

Dó 4˚/ 
m. I 

!
!
!

Seções 
 

Quia in 
inferno 

Deus in 
nomine 

 

Responsorium 
VIII 

Domine secundum 

Ut tu Deus Amplius lava 
me 

 

Responsorium IX 
Libera me Domine 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 2˚/ 
m. VI 

Dó 4˚/ 
m. V 

Dó 4˚/ 
m. VII 

Dó 3˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. III 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 2˚/ 
m. I 

Fá 2˚/ 
m. I 

Fá 2˚/ 
m. VIII 

Fá 2˚/ 
m. VIII 

Fá 2˚/ 
m. VIII 

Fá 3˚/ 
m. II 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. I 

!
Seções 

 
 

Quando 
coeli 

Dum veneris 
 

Tremens factus  Dies illa Requiem aeternam 
 

Ad Laudes 
Exultabunt Domino 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 2˚/ 
m. I 

Fá 3˚/ 
m. I 

Fá 3˚/ 
m. I 

Fá 3˚/ 
m. I 

Fá 3˚/ 
m. I 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 2˚/ 
m. I 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. I 



 

!
!

98 

!
!

Seções 
 
 

Miserere 
mei 

Exaudi Domine 
 

Te decet 
hymnus 

Me suscepti 
dex 

Deus Deus meus 
 

A porta inferi Ego dixit 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. V 

Dó 3˚/ 
m. VII 

Dó 3˚/ 
m. VII 

Dó 3˚/ 
m. VII 

Dó 3˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 2˚/ 
m. I 

Fá 2˚/ 
m. VIII 

Fá 2˚/ 
m. VIII 

Fá 3˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 4˚/ 
m. I 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. VII 

Dó 4˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 

 
 

Seções 
 

Omnis 
Spiritus 

Laudate dominum 
 

Audivi vocem Beati 
mortui 

Ad Benedictus 
Ego sum resurrecti 

Benedictus Dominus 

Oficio sem data Clave  
e Modo!

Dó 3˚/ 
m. VII 

Dó 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/  
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Fá 3˚/ 
m. VI 

Oficio de 1882 Clave  
e Modo!

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. VII 

Fá 3˚/ 
m. III 

Fá 3˚ / 
III 

(ad Laudes) Fá 3˚ / 
m. II 

(ad Laudes) Fá 3˚ /  
m. II 

Oficio de 1961 Clave  
e Modo!

Dó 3˚/ 
m. VII 

Dó 3˚/ 
m. VII 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Dó 4˚/ 
m. VIII 

Fá 3˚/ 
m. II 

Fá 3˚/ 
m. II 
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A prática de orar e cantar em honra aos mortos é percebida como uma tradição que há 

séculos faz parte do costume cristão. O oficio para defuntos, como visto, é a síntese de preces 

extraídas da Bíblia, às quais foram adicionadas melodias de caráter monódico, tal qual o 

cantochão. O oficio aqui estudado não foge a essas características, mantendo a mesma estrutura 

dos exemplos utilizados como modelo comparativo, assim como, a partir da análise comparativa 

musical, foi possível constatar o uso dos oito modos eclesiásticos. 

Os elementos que o livro disponibiliza para análise foram estudados tanto  a partir de um 

olhar diacrônico, o qual buscou ter acesso às informações referentes ao surgimento e a evolução 

destes elementos ao longo do tempo, assim como buscou-se conhecer os tipos de uso/função que 

os mesmos desempenharam na constituição do livro. As fontes consultadas nos deu informações 

referente aos períodos em que foram estabelecidos alguns destes elementos no tempo: no século 

VIII - texto do oficio,  em torno do século IX - o canto gregoriano, e no século XVII - as fontes 

stencil. Além destes, foi levantado a hipótese de ter sido a fonte criada por Bodoni (1740-1813) o 

modelo que prevalecera na escrita do texto do ofício, devido à singular semelhança. Contudo não 

se pode assegurar que é de fato esta fonte a utilizada no livro, pois a escassa bibliografia sobre o 

assunto não permitiu que esta conjectura fosse sustentada.  

Mesmo com as informações apresentadas, a datação estrita ou a cotação de um período 

histórico de maior precisão não é segura. Apesar de estabelecermos o tempo histórico provável 

de criação deste livro entre os séculos XIX e XXI, considerando os estudos realizados até aqui, 

tem-se um período de duzentos anos. Apesar disso, foi possível afunilarmos mais ainda esta 

investigação a partir do relato proferido pelo então administrador da Ordem, quando disse que 

“este livro existe aqui desde que tornei-me irmão nesta Ordem, isso ainda nos anos 198039”. Esta 

informação na medida em que fecha a possibilidade de períodos posteriores à ultima década do 

século XX, deixa brechas para pensarmos numa aquisição deste livro (por meio de compra, 

doação ou outros) pela Ordem 3ª pouco tempo antes do então administrador ter o conhecimento 

sobre o mesmo então presente no arquivo da instituição. Desse modo, desconsideramos a 

possibilidade deste livro ter chegado na Ordem no Ardem desde sua fundação até os primeiros 

anos do século XX, isso devido à falta de informações nos Livro de Acordão, do Tombo ou em 

Atas que o referisse enquanto uma doação, encomenda ou compra; fazendo com que a hipótese 

deste livro ter sido produzido ou chegado na Ordem no século XX seja sustentada.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Entrevista concedida à nós pelo administrador da Ordem Denilson  Santos de Jesus, em 07 fev 2014. 
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Diferente de outros documentos presentes no arquivo, os quais possuem dedicatórias ou 

data encadernação, o exemplo estudado não possui nenhuma indicação de datas ou alguma 

assinatura. Teria sido ele esquecido por algum fiel frequentador da ordem ou até mesmo por um 

músico contratado? Teria sido doado e não registrado? Pensando que a confecção deste tipo de 

livros de música era bastante comum em Portugal, poderia este ter sido trazido por algum irmão 

dominicano ou algum comerciante irmanado? 

Uma questão a ser pontuada é o ótimo estado de conservação o qual o livro se encontra. 

Uma vez que foi constatado, no mesmo arquivo, a presença de livros dos séculos XVIII e XIX 

em estado de degradação considerável, nos permite pensar que o fato de não haver uma 

higienização, acondicionamento e armazenamento adequado às necessidades de conservação do 

arquivo, os livros produzidos em tempos mais remotos sofreram pela falta desses cuidados. 

Nesse caso, as condições naturais em que o arquivo se encontra permitiria aos livros produzidos 

em um passado recente estarem em um estado de conservação melhor que os demais. Muito 

embora, não se pode descartar a forma como cada um destes livros foi manuseado e em que 

medida a ação do tempo e dos agentes naturais interferiram em cada tipo de  material usado na 

produção de cada livro. Assim, pensamos que este livro de Ofício para Defuntos tenha sido 

produzido ainda no século XX e foi, sem dúvidas, mais um elemento protagonista da prática 

musical desenvolvida nesta instituição. 

 
3.2.2 Três missais: estudo comparativo 

A existência do livro Missal na tradição cristã católica está completamente ligada ao 

processo de estruturação litúrgica dessa instituição religiosa. Ao longo da história, a Igreja 

Católica construiu seu corpo ritualístico a partir dos relatos bíblicos sobre a vida de Jesus e 

também por meio da incorporação de tradições advindas de povos de diferentes regiões 

geográficas. De forma conjunta, estes rituais formam o alicerce que sustenta o corpo da 

Liturgia40, a qual se apresenta como elemento chave na organização das práticas eclesiásticas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40O conceito de Liturgia é aqui entendido conforme nos apresenta Righetti (2014, p. 7) quando diz que “la 
liturgia de la Iglesia no es otra cosa que el conjunto de la misa, de los sacramentos, de la plegaria pública 
canónica, de los sacramentales y de todos aquellos otros actos del culto que se refieren a estos principales o 
dependen de ellos: bendiciones, exorcismos, consagraciones, prácticas y ritos varios, con los cuales la Iglesia no 
sólo celebra los misterios de Cristo y solemniza sus fiestas, sino que aplica y extiende su virtud santificante, de 
la que es depositaría y dispensadora, en nombre de Cristo, a las personas, tiempos, lugares, objetos, elementos; a 
todo aquello, en suma, que pertenece a la vida humana, santificándola en todo, consagrándola y elevándola hacia 
el cielo” (RIGHETTI, 2014, p. 7). 
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Conforme nos apresenta Reus (1944) os registros mais remotos acerca da prática 

litúrgica católica remontam ao século II. A partir de então, explica o autor, observa-se nos 

séculos seguintes a presença de livros litúrgicos tais quais o: 1) Psalterium (livro responsável 

por conter os salmos); 2) o Antiphonarium (que continham os cânticos da assembleia); 3) 

Lectionarium (com as lições dos evangelhos e das epístolas); 4) Libellus Missae (com o cânon 

da missa); 5) Missale Plenum, um protótipo do missal moderno (sec. IX); 6) o Ordo (o qual 

continha as rubricas); e o 7) Sacramentarium,o qual teve diferentes modelos conhecidos entre 

os cristãos, tais quais: a) o Gelasianum - sec. V; b) o Leonianum - sec. VI; c) e o 

Gregorianum - sec. VII (REUS, 1944, p. 30).  

Eram estes livros, portanto, os suportes que continham os textos responsáveis pela 

estrutura da Missa; que é o serviço considerado como o mais importante da Igreja Católica. 

Assim, nesse mesmo contexto medieval do século IX foi desenvolvido um livro capaz de 

suprir a necessidade de compilar os textos litúrgicos então distribuídos em livros específicos, 

o qual tem o título de Missal.  

Sempre segundo Reus (1944) ainda nos primeiros séculos da era cristã existiram 

diferentes formas de realizar o “sacrifício da missa”, dentre as quais o autor destaca a Missa 

de São Justino (†165), a qual apresenta características fundamentalmente judaicas; a Missa 

Clementina, atribuída a São Clemente; a Missa de São Serapião de Tmuis no Egito (†370) 

(que não era considerada uma missa completa);  a missa de S. Hipólito (170-236); e a de São 

João Crisóstomo (347- 407) (a qual é realizada até os dias de hoje) (REUS, 1944, p. 227-228).  

Como resultado das ações tomadas durante o Concílio de Trento, tem-se a partir do 

papado de Pio V (1504-1572) a padronização do ritual da Missa, enquanto Rito Romano, e a 

uniformização da Liturgia por meio da confecção do novo Breviário (1568) e do novo Missal 

(1570). Apesar de ter instituído esta padronização – extinguindo os missais e breviários 

existentes a menos de duzentos anos, o então Papa decide por não abolir ou tolerar a 

realização de alguns ritos paralelamente ao tridentino, dentre os quais citam-se: o rito comum 

à regra de São Bento (incluindo todas as Ordens que se originaram a partir desta regra); o rito 

dos Carmelitas Observantes; o Cartusiano; o Premonstratense e o  rito Dominicano (REUS, 

1944, p. 38-39).  

É neste momento do século XVI, portanto, que situamos a legitimação da prática dos 

ritos romano (tridentino) e o dominicano de forma paralela, os quais figuram como exemplo 

documental musical então localizados no arquivo da Venerável Ordem Terceira de São 



 

!
!

102 

Domingos de Gusmão, em Salvador. Tais ritos estão presentes em três missais datados 

consecutivamente em 1726 (Missale Sacri Ordinnis Praedicatorum); 1754 (Missale 

Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum); e 1860 (Missale Romanum 

ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum), onde o missal de 1726 pertence à 

tradição litúrgica dos frades pregadores, e os missais subsequentes são aqueles do rito 

tridentino promulgado pelo papa Pio V. 

Trataremos a partir daqui a cerca das particularidades de cada livro com o intuito de 

compreendermos o porquê deles estarem na Ordem e de que forma eles podem ter contribuído 

para a prática musical nos serviços litúrgicos ou paralitúrgicos desta instituição.    

 
3.2.2.1 O Missal de Pio V: 1754 e 1860 

No período referente ao século IX, a Igreja - em conjunto com as forças políticas do 

Imperador Carlos Magno (742-814), realizou a laboriosa tarefa de unificar o rito romano em 

todo o Sacro Império Romano-Germânico.  
Mediante sua política cultural Carlos Magno intenta, em primeiro lugar, 
unificar a liturgia inspirando-se no Sacramental romano, a fim de favorecer a 
paz e a concórdia em seu reino, onde coexistiam numerosos usos litúrgicos. 
Os clérigos deviam aprender o canto romano e a rezar todos do mesmo 
modo. Em segundo lugar, a instrução do clero era igualmente necessária 
para pregar e instruir. No reino de Carlos Magno ainda existiam crenças 
pagãs e não se conhecia suficientemente a fé católica. E a primeira condição 
da evangelização é um clérigo instruído (RIVAS, 2004, p. 21). 

 

Conhecida como a Reforma Carolíngia, esta empreitada foi considerada a mais 

importante tentativa de unificar a liturgia católica ocorrida no período anterior ao Concílio de 

Trento. Como dito anteriormente, em torno do século IX os textos litúrgicos se encontravam 

repartidos em livros diversos. Apesar disso, há evidências de manuscritos do século IX e X 

intitulados como missais, tais quais o Missal Stowe e o Missal Leofric41 (não excluindo aqui 

possibilidades de registros anteriores). Reus (1944) quando apresenta a relação dos ritos não 

abolidos pelo Papa Pio V, informa que aquelas Ordens Religiosas possuíam cada uma o seu 

próprio Missal, indício que exemplifica mais uma vez (assim como foi na era carolíngia) a 

múltipla convivência de diferentes ritos cristãos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Estes livros se encontram disponíveis no endereço eletrônico: (Missal Stowe) 
https://archive.org/details/stowemissalmsdii02cath; e (Missal Leofric) no endereço: 
https://archive.org/details/theleofricmissal00unknuoft. 
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A respeito do Missal do Papa Pio V, este foi resultado de uma segunda, e não menos 

importante, tentativa de unificação e reforma litúrgica católica. Este livro está constituído por 

revisões e adições que perduraram durante quase 400 anos. O Novo Missal, como era 

chamado, foi promulgado através da Bula Quo Primum Tempore42no ano de 1570, e 

permaneceu sem alterações até o II Concílio Vaticano no ano de 1963 convocado pelo Papa 

Paulo VI, quando então se dá a publicação da Segunda Edição do Missal Romano. Portanto, 

essas informações - correlatas ao panorama histórico das alterações na estrutura do Missal 

Romano, asseguram-nos de forma preliminar que os livros localizados no arquivo dominicano 

datados de 1754 e 1860 podem obedecer à mesma estrutura textual e musical estabelecida 

ainda no século XVI pelo Papa pio V. 

A edição do Missal de 1754 tem em seu frontispício o título “Missale Romanum ex 

Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum , S. PII V. Jussu Editum Clementis VIII et 

Urbani Papæ Octavi Auctoritate Recognitum, Et novis miffis ex Indulto Apoftolico hucufque 

conceffis auctum”. A encadernação que o acompanha não é original, e, segundo consta em 

manuscrito na página anterior à folha de rosto, ela foi acrescentada ao livro por decisão da 

mesa administrativa no ano de 1932.  A respeito de suas medidas, o livro tem 34x25cm de 

comprimento com 11cm de espessura. O seu estado de conservação é bastante precário; logo 

no frontispício é possível observar parte da degradação que está presente em grande parte do 

livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42Disponível em: 
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=documentos&subsecao=decretos&artigo=quoprimum&lang=b
ra#. Acessado em: 20 fev. 2014.  
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Figura 7 – Frontispício do Missal de 1754. 

 
Fonte: Arquivo da V.O.3a de São Domingos. 

 

Como visto na imagem, a impressão deste livro foi elaborada pela Architypographia 

Plantiniana, situada na cidade da Antuérpia, Bélgica. A respeito dessa oficina de tipografia, o 
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professor Paulo Heitlinger (2007) nos apresenta que o seu fundador e responsável foi 

Christophe Plantin (1520-1589), considerado “o mais famoso impressor do século XVI”, o 

qual ganhou do Rei Felipe II de Espanha (1527-1598) o “cobiçado título de Arquetipógrafo 

Real” (HEITLINGER, 2007)43. A tipografia Plantiniana foi criada no ano de 1548 ainda como 

uma loja de encadernação e posteriormente de edição. Até estabelecer sua carreira na 

Antuérpia, Plantin (que era francês), enfrentou questões que envolviam a sua relação com o 

movimento Anabatista (protestantismo)44que resultando em um regime de exílio para ele; o 

qual foi expulso da Antuérpia e só retornou no ano de 1563. 

Com falta de espaço, Plantin construiu em 1570 em Antuérpia o sólido 
edifício onde instalou definitivamente a sua oficina, à qual deu o nome de 
Compasso de Ouro, tal como o seu escudo e armas. Nesta oficina 
funcionavam continuamente 22 prelos; não havia dúvida de que a tipografia 
se transformara em indústria (HEITLINGER, 2007). 

 

Dentre os trabalhos mais importantes de Plantin destaca-se a edição e impressão da 

Bíblia Régia ou Bíblia Poliglota do Rei Felipe II. As primeiras versões desta Bíblia já 

existiam enquanto um projeto pessoal de Plantin, que após a intermediação do Cardeal de 

Granvelle (1517-1586) junto ao Rei, ele pôde enfim concretizar este trabalho. A Bíblia 

Poliglota é composta por quatro idiomas: grego, latim, hebreu e caldeu, onde em cada página 

da Bíblia existe o mesmo texto nesses quatro idiomas.45 

Não se sabe exatamente qual foi o primeiro trabalho que Plantin realizou para a Igreja 

Católica, no entanto sabe-se que a partir da confecção desta Bíblia foi que ele ganhou o título 

de Arquetipógrafo Reale passou a ser responsável pela impressão dos Breviários, Saltérios, 

Missais e outros textos litúrgicos que eram encaminhados ao Reino de Espanha e Portugal 

custeados pelo então Rei Felipe II. Deste período, a tipografia Plantiniana conquistou perante 

a Cúria Romana exclusividade para impressão de obras religiosas durante cerca de duzentos 

anos. No século XIX veio a decadência e posterior venda de todo o maquinário e imóvel da 

empresa, motivada pelo decreto imposto pelo então rei de Espanha Carlos IV (1748-1819), 

que proibiu a entrada de livros estrangeiros nesse país, cessando o polo responsável por gerar 

a maior fonte de renda da Tipografia Plantiniana; que a essa altura estava sob o comando de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Para saber mais, consultar o artigo disponível em: <http://tipografos.net/historia/plantin.html>. Acessado em: 
17 de out. de 2014.  
44 Este artigo se encontra disponível em: <http://www.newadvent.org/cathen/12148b.htm>. Acessado em: 17 de 
out. de 2014. 
45 Idem 
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Edward Moretus (1804-1880), neto de Christophe Plantin 46 . Apesar de não termos 

informações referentes à data e modo como este livro chegou no templo dominicano, 

conjecturamos a possibilidade dele ter sido trazido pelos primeiros padres advindos da ordem 

regular de Lisboa, ou até mesmo por meio dos portugueses que congregavam nesta ordem 

terceira nos primeiros trinta anos, os quais residiam aqui entes da fundação da instituição. 

Intentando averiguar as prováveis diferenças que possam existir entre o Missal de Pio 

V (nos exemplares de 1754 e 1860) e o Missal da Ordem dos Pregadores, buscaremos analisar 

comparativamente o que os difere quanto a organização musical disposta na estrutura de 

seções em cada livro; além de analisar, sobretudo, o próprio material musical no tocante à sua 

qualidade modal e variações melodicotextuais. Assim, dando início a esse procedimento 

metodológico, temos na tabela 14 a estrutura conforme se apresenta no Missal de 1754. 

 
Tabela 14– Estruturas de seções do Missal de 1754. 

Título latino das sessões Título em português das sessões 

De Anno et Ejus Partibus Da ano e suas partes 
Tabula Paschalis / Antiqua Reformata Tabela pascal antiga reformada 

Tabula Paschalis / Nova Reformata Tabela pascal nova reformada 
Tabella Temporaria / Festorum 

Mobilium 
Tabela temporal de festas móveis 

Rubricæ Generales Missalis Instrução Geral do Missal 
Præparatio ad Missam Preparação da missa 

Proprium Missarum de Tempore Missa própria do tempo 
In Nativitate Domini Natividade do Senhor 
In Epiphania Domini Epifania do Senhor 

Feria iv cinerum; Feria v poft cineres; Feria vi 
poft cineres; Sabbato poft ciners 

Quarta-feira de Cinzas; Quinta-feira após cinzas; 
Sexta-feira após cinzas; Sábado após cinzas 

Dominica i in Quadragefima; Dominica ii; 
Dominica iii; Dominica iv 

1º Domingo da quaresma; 2º Domingo da 
quaresma; 3º Domingo da quaresma; 4º 

Domingo da quaresma 
Dominicam Paffionis Domingo da Paixão 
Dominicam in Palmis Domingo de Ramos 
Majoris Hebdomadæ Semana Santa 

Ordo Missæ Ordinário da Missa 
Canon Misæ Cânon da Missa 

Dominica Ressurectionis Domingo da ressurreição 
In die Ascensionis Domini No dia da Ascenção do Senhor 
In Dominica Pentecostes  Domingo de Pentecostes 

Proprium Missarum de Sanctis Próprio da Missa dos Santos 
In Assumptione B. Mariæ Virginis Assunção da Virgem Maria 

In Festo Omnium Sanctorum Festa de todos os Santos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Ibdem. 
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Comune Sanctorum Comunhão dos Santos 
Missæ pro Defunctis Missa para os defuntos 

Missæ propriæ Sanctorum 
Celebrandæ ad Libitum 

Missa do próprio dos Santos 
Celebrada opcional 

Missa Sanctissimi Sacramenti Missa do Santíssimo Sacramento 
Missa Imaculatæ Conceptionis Beatæ 

Mariæ Virginis 
Missa da Imaculada Conceição Beata 

Virgem Maria 
Index - Nominum Sanctorum  Lista – Nomes dos Santos 

Missæ propriæ Sanctorum Hispanorum Missa do Próprio dos Santos espanhóis 
Missæ Propriæ Sanctorum Trium 

Ordinum Fratum Minorum S. P. N. 
Francisci 

Missa do Próprio dos Santos da Ordem 
dos Frades Menores S.P.N. Francisco 

 

O modo como as sessões do missal está organizada representa o calendário 

correspondente às festividades da Igreja Católica. Este calendário é conhecido como 

Calendário Litúrgico ou Ano Litúrgico (Ano Eclesiástico), e se assemelha ao modelo do 

calendário civil (gregoriano) contendo 52 ou 53 semanas. Conforme nos explica Reus (1944) 

o sacrifício da Missa é considerado como o modelo principal de reavivar a história de cristo 

na Terra, e serviu como ponto de partida para a organização do Ano Litúrgico, o qual está 

dividido em três ciclos: o Ciclo Natalino (que comporta o Advento, Tempo de Natal e 

Epifania); o Ciclo Pascal (que comporta a Quaresma, Semana Santa ou Tríduo Pascal, e 

Tempo Pascal); e o ciclo do Tempo Comum (o qual, não apresentando normas litúrgicas 

especiais, comporta as festas dos santos católicos, bem como as festividades em honra da 

Virgem Maria). Dentre os três ciclos, os mais importantes são o Ciclo Natalino, por 

representar o período de espera, nascimento e manifestação do Cristo; e o Ciclo Pascal, por 

recordar  o período de preparação, morte, ressureição e ascensão do Cristo. 
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Figura 8 – Representação do ciclo litúrgico anual. 

 

 
 
Dentre os elementos principais que configuram a estrutura do missal tridentino, 

consideramos o Ordo Missæ (Ordinário da Missa) e o Canon Missæ (Cânon da Missa)as 

sessões que exercemos papeis de destaque. Nestas duas partes encontram-se, no primeiro, as 

orações e textos fixos das missas (sejam elas ordinária ou extraordinária); e no segundo, 

encontram-se as orações, normas e instruções também conhecidas como Oração Eucarística, 

a qual obedece a dois modos de utilização: no primeiro - quando dito em missa extraordinária, 

essa deve ser recitada pelo sacerdote em silêncio; no segundo caso - quando dito em missa 

ordinária, o sacerdote deve faze-la de forma audível à assembleia e, sempre que possível, 

realiza-la em sua forma cantada (no Missal há apenas a notação dos trechos entoados pelo 

Sacerdote e Ministros, sem o trecho destinado ao coro ou assembleia).  

Percebeu-se então, a partir da análise estrutural do livro, que a presença da música não 

é recorrente em todas as partes. Como dito anteriormente, em algumas sessões em que o 

material musical está registrado tem-se apenas o trecho a ser entoado pelo Sacerdote, ficando 

o texto a ser entoado pelos demais precedido pela instrução “et cantatur à choro”, sem estar 

explícita a melodia. Expomos na tabela 15 a lista das sessões do presente Missal em que se 

verificou a presença de música escrita.            
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Tabela 15– Seções do missal de 1754 que contêm música. 
 

Título latino das sessões Título em português das sessões 

Dominica in Palmis Domingo de Ramos 
Majoris Hebdomadæ (Feria vi. in 
parafceve; Benedictio cerei; Sabato 
sancto; Benedictio Fontis; Sabato 
sancto) 

Semana Santa – Sexta feira (preparação); 
Benção do Círio; Sábado Santo; Benção 
das águas; Sábado Santo 

Ordo Missæ – Præfatio solemnis de 
Nativitate; Præfatio de Epiphania; Præfatio 
Solemnis in quadragefima; Præfatio Solemnis de 
Cruce; Præfatio Solemnis in die Pafchae; 
Præfatio Solemnis de Afcefione; Præfatio 
Solemnis in Pentecofte; Præfatio Solemnis de 
SS. Trinitate; Præfatio Solemnis de B. Maria 
Virgine; Præfatio Solemnis de Apoftolis; 
Præfatio communis in cantus Solemni; Præfatio 
ferialis in quadragefma; Præfatio Ferialis de S. 
Cruce; Præfatio tempore Pafchali; Præfatio 
ferialis de SS. Trinitate; Præfatio ferialis de 
Spiritu fanctu; Præfatio ferialis de B. Maria; 
Præfatio ferialis de Apoftolis; Præfatio 
communis in cantus feriali. 

Ordinário da Missa – Prefácio solene do Natal; 
Prefácio da Epifania; Prefácio solene na 
Quaresma; Prefácio solene da Cruz; Prefácio 
solene em dia de Páscoa; Prefácio solene da 
Ascenção; Prefácio solene em Pentecoste; 
Prefácio solene da SS. Trindade; Prefácio solene 
da B. Virgem Maria; Prefácio solene dos 
Apóstolos; Prefácio comum em canto solene; 
Prefácio de férias na Quaresma; Prefácio de férias 
da S. Cruz; Prefácio do Tempo Pascal; Prefácio 
de férias da SS. Trindade; Prefácio de férias do 
Espírito Santo; Prefácio de férias da B. Maria; 
Prefácio de férias dos Apóstolos; Prefácio comum 
em cantos de feriados. 

Canon Missæ Cânon da Missa 
Missæ pro Defunctis – Benedictio Aquæ Missa para Defuntos – Bênção da Água 

 

As sessões as quais possuem música escrita pertencem, respectivamente, ao Ciclo 

Pascal (Domingos de Ramos e Semana Santa); Ordinário da Missa (o qual engloba todos os 

ciclos por conter as rubricas e orações para todo tipo de missa); Cânon da Missa e Missa dos 

Defuntos. Conforme apresentado por Batiffol (1898); Bishop (1917) e Reus (1944), muitos 

dos textos desses momentos litúrgicos foram desenvolvidos desde o tempo dos primeiros 

cristãos, enquanto outros foram tomados de empréstimo da tradição judaica e então 

ressignificados ao cristianismo (sem mencionar aqueles já existentes no antigo testamento).  

A partir do conhecimento histórico acerca da legitimação do canto monódico como 

expressão musical da Igreja Cristã- e que, como medida de sistematização e homogeneização 

deste, o Papa Gregório (590-604) em conjunto com Carlos Magno (742-814) encabeçaram tal 

empreendimento, temos então no presente Missal, bem como nos livros litúrgicos pós 

Concílio de Trento, exemplos musicais engendrados a partir daquela uniformização a qual 

gerou uma categoria musical nomeada como canto gregoriano.  

No caso do presente Missal, foi observado que em todas as sessões que possuem 

música (exceto a missa para defuntos), há uma recorrência melódica da frase “Per ómnia 
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Sæcula Sæculôrum. Amen” (Por todos os séculos dos séculos, Amém) acompanhada de uma 

mesma melodia. Verificamos que esta frase pertence ao livro do novo testamento bíblico, 

especificamente localizado na Epístola aos Efésios 3: 21. 

A forma como a qual a música é colocada no corpo do livro obedece a uma estrutura 

cerimonial onde o celebrante é o responsável pela entoação dos textos, que por vezes são 

respondidos pelos diáconos ou subdiáconos tal qual acontece na Missa Cantada. Conforme se 

apresenta, o trecho musical em questão possui fórmula melódica47 típica do II modo onde, 

iniciando na nota lá, tem-se a nota dó como semifinal e a nota ré como nota finalis. 

 
Quadro'1–'Recortes'do'mesmo'trecho'musical'em'diferentes'sessões'do'Missal'de'1754 

Sessões que contêm música Trecho musical 

 

 

Domingo de Ramos 

 

 

 

Sábado Santo 

 

 
 

Ordinário da Missa – Prefácio solene 
do Natal 

 

 

Cânon da Missa 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47Em seu trabalho “Le chant Grégorian (1972)” Albert Bescond explica que cada modo possui fórmulas 
rítmicas próprias que, quando identificadas, contribui para a classificação do mesmo.  
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Uma vez que foram apresentadas as características estruturais, litúrgicas e musicais 

deste missal, trataremos agora sobre o segundo exemplar do Missal Romano com data de 

edição de 1860, o qual possui o título semelhante ao livro estudado anteriormente: “Missale 

Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum , S. PII Quinti Jussu Editum 

Clementis VIII. Et Urbani VIII Cum Omnibus Sanctorum Missis Indulto Apostolico hucusque 

Locupletatum”. Também nesta edição do missal, a encadernação que protege o livro não é 

original, onde, a exemplo do missal de 1754, foi acrescentada ao volume por decisão da mesa 

administrativa no ano de 1932, conforme visto na página manuscrita que antecede o 

frontispício48.  

No tocante à suas dimensões, o livro mede 34x25cm de comprimento com 11cm de 

espessura. O estado de conservação pode ser considerado bom, uma vez que a leitura de seu 

conteúdo pode ser feita sem prejuízos. Este exemplar foi impresso pela Typographia 

Nationali, na cidade de Olisipone– nome romano da antiga província que posteriormente veio 

a se chamar Lisboa (Olisipo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48Na mesma página, há uma nota adicionada com escrita caligráfica diferente daquela que informa sobre a 
encadernação, onde o autor salienta que: “Este Missal foi offerecido à Vel. Ordem, com tres sacras, pelo Conego 
Estevam Alves dos Reis, Secretario do Arcebispado, como se vê  da dedicatoria do mesmo e consta da acta da 
sessão de Mesa, validada em 27 de Setembro 1863” [sic].!
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Figura 9 – Frontispício do missal de 1860. Fonte: Arquivo da V.O. 3a de S. D. De Gusmão. 

 
 

Seguindo o mesmo modelo de análise que foi utilizado no missal de 1750, estudamos 

a estrutura do presente livro e dispusemos em uma tabela os títulos de cada seção a fim de 

melhor visualizarmos tal estrutura. 
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Tabela 16– Seções estruturais do Missal de 1860. 
 

Texto Latino Texto em Português 

De Anno et Ejus Partibus Da ano e suas partes 
Tabula Paschalis / Antiqua Reformata Tabela pascal antiga reformada 

Tabula Paschalis / Nova Reformata Tabela pascal nova reformada 
Tabella Temporaria / Festorum 

Mobilium 
Tabela temporal de festas móveis 

Rubricæ Generales Missalis Instrução Geral do Missal 
Ritus Servandus - Præparatio ad Missam Preparação da missa 
De Defectibus In celebratione Missarum 

Occurrentibus 
Dos defeitos que ocorrem na celebração 

da Missa 
Præparatio ad Missam Preparação da Missa 

Proprium Missarum de Tempore Missa própria do tempo 
In Nativitate Domini Natividade do Senhor 

In Circumcisione Domini Circuncisão do Senhor 
In Epiphania Domini Epifania do Senhor 
Dominicam Passionis Domingo da Paixão 
Dominicam in Palmis Domingo de Ramos 
Majoris Hebdomadæ Semana Santa 

Ordo Missæ Ordinário da Missa 
Præfationis per totum Annum Prefácio para todo o ano 

Canon Misæ Cânon da Missa 
Dominica Ressurectionis Domingo da ressurreição 
In die Ascensionis Domini No dia da Ascenção do Senhor 
In Dominica Pentecostes  Domingo de Pentecostes 

In Festo SS. Trinitatis Festa da Santíssima Trindade 
In Solemnitate Corporis Christi Solenidade do Corpus Criste 
Proprium Missarum de Sanctis Próprio da Missa dos Santos 

In Festo Immaculatæ Conceptionis Beatæ 
Mariæ Virginis 

Festa da Imaculada Conceição de Maria 

In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis Assunção da Virgem Maria 
In Festo Omnium Sanctorum Festa de todos os Santos 

Comune Sanctorum Comunhão dos Santos 
Missæ pro Defunctis Missa para os defuntos 

Appendix Ad Missale Romanum Apêndice ao Missal Romano 
Missæ Festorum in Aliquibus locis 

Celebrandæ 
Missa celebrada em diferentes lugares 

Codex Generalis Festorum Códigos gerais das festas 
Kalendaria Specialia  Calendário especial 

Codices Festorum Specialium Diœcesium Códice das Festas especiais da Diocese 
Kalendaria Ordinum Militarium In 

Regno Portugalliæ, Ejusque Dominatu  
Calendário das Ordens Militares no 

Reino de Portugal,    
Codices Generalis cum Missis Propiis 

Sanctorum Ordinum Militarium 
Códices gerais com próprio da missa dos 

Santos das Ordens Militares 
Addenda et Corrigenda In Missale Adições e correções no Missal Romano 
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Romano 
Missæ propriæ Sanctorum 

Trium Ordinum Fratum Minorum 
Próprio da Missa dos Santos da Ordem 

Terceira dos Frades Menores 
 

Kalendarium Festorum Sanctorum Trium 
Ordinum  

Calendário das Festas dos Santos da 
Ordem Terceira 

Missæ propriæ Sanctorum ad Usum 
Trium Ordinum S. P. N. Francisci 

Próprio da Missa dos Santos da Ordem 
Terceira S. P. N. Francisco 

 
 

Observa-se na tabela acima a ordem de sessões em um modo semelhante à encontrada 

no missal anterior. A partir da Missa para Defuntos notam-se mudanças mais expressivas de 

um exemplo em relação ao outro. No primeiro missal temos as seguintes adições: Missæ 

propriæ SanctorumCelebrandæ ad Libitum; Missa Sanctissimi Sacramenti; Missa Imaculatæ 

Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis; Index - Nominum Sanctorum; Missæ propriæ Sanctorum 

Hispanorum; Missæ Propriæ Sanctorum Trium Ordinum Fratum Minorum S. P. N. 

Francisci.Já no segundo exemplo de missal, temos a adição das sessões:Appendix Ad Missale 

Romanum; Missæ Festorum in Aliquibus locis Celebrandæ; Codex Generalis Festorum; 

Kalendaria Specialia; Codices Festorum Specialium Diœcesium; Kalendaria Ordinum 

Militarium In Regno Portugalliæ, Ejusque Dominatu; Codices Generalis cum Missis Propiis 

Sanctorum Ordinum Militarium; Addenda et Corrigenda In Missale Romano; Missæ propriæ 

Sanctorum Trium Ordinum Fratum Minorum; Kalendarium Festorum Sanctorum Trium 

Ordinum; Missæ propriæ Sanctorum ad Usum Trium Ordinum S. P. N. Francisci. 

De acordo com Bohrer (2004), estas sessões adicionais à estrutura formal do missal 

são comuns nos missais que circularam no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Segundo ele, 

estes missais “anexos” apesar de serem vistos como um complemento ou adjunto ao culto, são 

considerados uma continuação do missal principal (BOHRER, 2004, p. 3). Leite (2011), em 

seu estudo sobre as gravuras presentes em missais, explica que houveram e hávários 

exemplares de missais nas igrejas mineiras do século XVIII e XIX editados pela Typographia 

Regia (criada pelo Marquês de Pombal) e também pela sua sucessora a Typographia 

Nationalique contêm missais anexos, onde muitos destes livros são semelhantes aos 

encontrados por nós no templo dominicano. Como exemplo disso, tomamos de empréstimo 

do autor uma imagem do frontispício idêntica ao missal por nós estudado,o qualpossui o 

mesmo ano de publicação. Tal missal foi localizado na Capela de São Caetano, no distrito de 

Mariana, Minas Gerais. 
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Figura 10– Frontispício do missal 1860. Fonte: Leite (2011, p. 464) 

 
 

Tal achado contribui para o pensamento de que a padronização do culto romano foi 

mantida nas igrejas coloniais brasileiras, considerando também o uso da música que 

acompanha o livro. O fato de haver em Mariana (enquanto um dos centros de produção 

musical mais importantes do século XIX) o mesmo exemplar do missal encontrado na ordem 

dominicana em Salvador, nos faz compreender este livro como um dos principais meios de 

perpetuar a tradição musical gregoriana, a partir do uso deste como instrumento litúrgico não 

apenas entre os terceiros dominicanos, mas nos principais centros religiosos da América 

Portuguesa.  
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Uma vez que foram dispostas as sessões do missal de 1860 na tabela anterior, buscou-

se identificar aquelas sessões que contêm música em seu corpo. Tal qual foi feito no missal de 

1750, dispomos em uma outra tabela as sessões que apresentam música escrita.  

 
Tabela 17– Sessões do Missal de 1860 que contêm música. 
 

Texto Latino Texto em português 

Dominica in Palmis Domingo de Ramos 
Majoris Hebdomadæ (Feria vi. in 

parafceve; Sabato Sancto; Benedictio 
Fontis; Sabato Sancto) 

Semana Santa – Sexta feira Santa; 
Sábado Santo; Santa Ceia; Benção das 

águas 
Ordo Missæ –Pæfatio solemnis de Nativitate; 
Præfatio Solemnis de Epiphania; Præfatio 
Solemnis de quadragesima; Præfatio Solemnis 
de Cruce; Præfatio Solemnis in die Paschae; 
Præfatio Solemnis de Ascesione; Præfatio 
Solemnis de Spiritus Sancto; Præfatio Solemnis 
de SS. Trinitate; Præfatio Solemnis de B. Maria 
Virgine; Præfatio Solemnis de Apostolis; 
Præfatio communis in cantus Solemni; Præfatio 
ferialis in quadragesima; Præfatio Ferialis de S. 
Cruce; Præfatio ferialis de tempore Paschali; 
Præfatio ferialis de SS. Trinitate; Præfatio 
ferialis de Spiritu Sanctu; Præfatio ferialis de 
Beata Maria; Præfatio ferialis de Apostolis; 
Præfatio communis in cantu feriali;  

Ordinário da missa - Prefácio solene do Natal; 
Prefácio da Epifania; Prefácio solene na 
Quaresma; Prefácio solene da Cruz; Prefácio 
solene em dia de Páscoa; Prefácio solene da 
Ascenção; Prefácio solene em Pentecoste; 
Prefácio solene da SS. Trindade; Prefácio solene 
da B. Virgem Maria; Prefácio solene dos 
Apóstolos; Prefácio comum em canto solene; 
Prefácio de férias na Quaresma; Prefácio de férias 
da S. Cruz; Prefácio do Tempo Pascal; Prefácio 
de férias da SS. Trindade; Prefácio de férias do 
Espírito Santo; Prefácio de férias da B. Maria; 
Prefácio de férias dos Apóstolos; Prefácio comum 
em cantos de feriados. 

Canon Missæ Cânon da Missa 
 Missæ pro Defunctis – 

Benedictiones Diversæ 
Missa para Defuntos 

Codices Festorum Specialium 
Diœcesium – Missae Propriæ Diæcesis 

Aveirenses 

Códigos de festas especiais diocesanas – 
Próprio da Missa da Diocese Aveirense 

 
 

A tabela acima corresponde à mesma estrutura do missal de 1750, com ressalva para a 

última linha que contem o Próprio da Missa Diocesana de Aveiro, então ausente no missal 

anterior. Tal qual foi conjecturado anteriormente, os dois livros obedecem às mesmas rubricas 

papais, e são frutos da reforma tridentina; portanto, as diferenças entre um e outro são 

diminutas; apesar do intervalo de um século entre a veiculação de um e de outro. Conforme 

explica o papa Paulo VI (1897-1978)49, apesar de ter tido uma breve reformulação na Vigília 

Pascal e no rito da Semana Santa pelo papa Pio XII (1876-1958), o missal tridentino se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Disponível em em: <http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-
vi_apc_19690403_missale-romanum_en.html>. Acesso em: 13 dez 2014. 
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manteve sem alterações até o Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965. Portanto, durante 

pouco menos de quatro séculos a estrutura do presente missal se manteve como se apresenta. 

Quanto à comparação do material musical deste missal com o do missal de 1750, 

localizamos a repetição do texto musicado Per ómnia conforme visto no missal anterior. A 

partir do quadro 2 podemos visualizar os exemplos em cada sessão específica. 

 
Quadro'2–'Recortes'do'mesmo'trecho'musical'em'diferentes'sessões'do'Missal'de'1860 

Sessões que contêm música Trecho musical 

 

Domingo de Ramos 

 

 

 

Sábado Santo 

 

 
 

Ordinário da Missa – Prefácio solene 
do Natal 

 

 

 

Cânon da Missa 

 
 

Conforme visto, foi colocado o mesmo trecho musical encontrado nos dois ofícios 

tridentinos. Constatamos que há a exata correspondência melódica entre os dois, assim como 

o uso da clave de Fá na terceira linha. Os tipos móveis usados na escrita são diferentes dos 

usados no exemplo anterior, estes possuem formas mais arredondadas. Há também uma 
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menor frequência do uso de tinta vermelha na confecção da escrita em relação ao exemplo 

anterior. 

 
3.2.2.2 O Missal da Ordem dos Pregadores 

Uma vez que estabelecemos as semelhanças e diferenças entre os dois missais 

tridentinos, estudaremos a partir daqui o terceiro livro encontrado no arquivo da Venerável 

Ordem Terceira de São Domingos: o Missale Sacri Ordinis Predicatorum  de 1726. Este 

livro, ao ser localizado, foi identificado como um exemplar produzido no século XVII. No 

entanto, logo depois foi notado que este havia sido produzido no século XVIII. Tal embaraço 

se deu devido a uma ação equivocada de encadernação (não se sabe de quem), onde foi fixado 

uma capa com data de trinta anos antes da publicação do livro. 

 

Figura11– Lombada Do Missal Dominicano. 

 
Fonte: Arquivo da V.O. 3a de S. D. de Gusmão 
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Como visto, no exterior do livro está prensado que ele foi encadernado ou publicado 

em 1688. Porém, na primeira página do livro há um texto manuscrito do então secretario da 

Ordem, José Garcia Pacheco de Aragão Junior, em que este relata que o presente missal foi 

impresso em 1726 e mandado encadernar em 1932. A respeito deste erro de datação, não 

saberíamos dizer ao certo o que levou o prensador a colocar esta e não aquela data. 

Observando os três missais, vemos que todos foram encadernados no mesmo ano e possuem o 

mesmo tipo de material, logo, é provável que este trabalho tenha sido feito pela mesma 

empresa e até pelo mesmo profissional. 

Em consulta ao Livro de Diários (1921-1939) na data de encadernação equivalente 

àquela apontada pelo secretário (12/12/1932), não encontramos nada a respeito de despesas 

com encadernação dos livros. No entanto, sabemos que a comissão responsável por designar 

tais encadernações, é aquela nomeada pelo bispo D. Augusto Álvaro da Silva em decorrência 

do episódio de discórdia entre os terceiros e o bispado estudado anteriormente. Já em relação 

à data de publicação (sustentada pelo mesmo secretario), esta foi por nós confirmada a partir 

da visualização no frontispício deste missal. Lá se encontram as informações originais a 

respeito da procedência, data e local de produção. 
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Figura12 – Frontispício do Missal da Ordem dos Pregadores. 

 
             Fonte: Arquivo da V. O. 3ª. S. D. de Gusmão 
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Este livro tem o comprimento semelhantes aos outros dois, 34x25cm com 12cm de 

espessura. O seu estado de conservação é muito precário. Quase todas as páginas estão 

coladas umas nas outras – certamente por conta da umidade e pela falta de acondicionamento 

adequado. As que não estão coladas, se encontram corroídas pelas traças, tal qual se vê na 

imagem do frontispício.  

A empresa responsável pela publicação deste livro foi a Romæ Typis Hieronymi 

Mainardi. Essa tipografia levava o nome latino do seu proprietário italiano Girolamo 

Mainardi (1679?-1763), o qual pertencia a uma família tradicional da região de Urbino, Itália. 

Com apoio do Papa Clemente XI (1649-1721), Mainardi, que desde cedo estava ligado ao 

mundo da impressão, veio a se tornar presidente da Câmara de Impressa da sua cidade (1700). 

Grande parte dos trabalhos realizados por ele era direcionado à figura do papa Clemente XI 

ou ao neto deste, o Cardeal Alessandro Albani (1692-1779). Durante o período em que se 

estabeleceu em Roma, Mainardi fez parceria com a empresa dos irmão Tinassi (1719) 

passando a publicar obras pelo selo Philip Tinassi & Girolamo Mainardi (1721-22) e também 

com o nome de Ludovico Tinassi & Girolamo Mainardi (1722-23). No ano de 1726 a 

tipografia de Mainardi se estabelece na Praça Capranica, próximo ao Teatro Capranica 

(conforme aparece escrito no frontispício do missal) (SAVERIO FRANCHI, 2006, s.n)50. É 

neste local e neste mesmo ano de instalação, portanto, que se registra a confecção do presente 

missal então estudado.  

Ainda, segundo Saverio Franchi (2006), Girolamo veio a se tornar Diretor da 

Impressão na capela Musical do Santíssimo Sacramento (1733) e nomeado impressor oficial 

do Hospício de S. Michel (1735), possibilitando à  Hieronymi Mainardi produzir numerosos 

volumes de livros de músicas: tais quais algumas edições encomendadas pela Ordem 

Dominicana (1734); pelo violinista Carlos Tessarini (1690-1766) em (1736); e pelo escritor F. 

Vitarini (?) em (1740)51.  

Conforme dissemos anteriormente, o estado de conservação deste Missal impossibilita 

qualquer tentativa de estudo das partes que o constituem. Durante o processo de coleta das 

imagens deste livro (através do suporte fotográfico, enquanto uma ferramenta de edição fac-

símile) foi observado que, apenas um trabalho rigoroso de restauração poderia restituir a 

legibilidade deste documento histórico. Sabendo dessa condição de impossibilidade, surgiu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Dizionario Biografico degli Italiani – volume 67. Disponível em: 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-mainardi_(Dizionario_Biografico)/>. Acesso em: 15 jan de 2015. 
51Idem. 
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uma questão: como seria possível uma proposta de análise comparativa da estrutura deste 

livro, uma vez que o acesso às demais informações se encontra impedido? 

A fim de superar essa dificuldade, fomos em busca de referências que nos trouxessem 

informações relativas ao culto dominicano, bem como ao missal dos pregadores e, se possível, 

trabalhos realizados sobre missais dominicanos do século XVIII. Para nossa surpresa, 

localizamos um exemplar do missal dominicano correspondente à mesma edição do livro 

encontrado na Igreja de São Domingos.  
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Figura 13 – Frontispício do Missal da Ordem dos Pregadores localizado na Internet. 

 
 

No frontispício desse livro encontram-se informações idênticas àquelas presentes no 

livro dos terceiros de Salvador. A partir disso, com intuito de melhor comparar os dois 

exemplos de missal dessa mesma edição, separamos algumas páginas que foram fotografadas 
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do missal da Igreja de São Domingos e as confrontamos com as páginas correspondentes do 

missal localizado na internet52.  

 
Quadro'3–'Imagens'das'páginas'correspondentes'nos'dois'missais'de'1726  

 
 

Missal dos terceiros dominicanos 
de Salvador  

Missal dos dominicanos 
localizado na internet 

 

 

 
Página: 191 

  

 

 

 
Página: 192 

  

 
 
 

Página: 193 

 
 

 

 

A partir do quadro acima constatamos a correspondência entre os dois livros no que se 

refere à numeração das páginas, ao texto, assim como os trechos musicais. Essas informações 

nos asseguram quanto ao alto grau de semelhanças entre eles, legitimando assim o nosso 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52O livro em questão possui carimbo da Ecole Sainte Genevi`eve B.D.J (em Paris, França) e se encontra 
disponível no endereço: 
<https://play.google.com/books/reader?id=n3hryy122NAC&printsec=frontcover&output=reader&hl=pt_BR&pg
=GBS.PP7>. Acessado em: 12 de jul 2014. 
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intento de desvendar sua estrutura e compara-la com aquelas dos missais tridentinos já 

estudadas. 

 
Tabela 18–Estrutura do Missal da Ordem dos Pregadores de 1726. 
 

Texto Latino Texto em Português 

  
De Anno Et Ejus Partibus Da ano e suas Partes 

Tabula Paschalis / Antiqua Reformata Tabela Pascal Antiga Reformada 
Tabula Paschalis / Nova Reformata Tabela Pascal Nova Reformada 

Tabella Temporaria / Festorum Mobilium Tabela Temporal de Festas Móveis 
De Defectibus / In Celebratione Missarum 

/ Occurrentibus 
Das falhas que ocorrem na celebração 

da Missa 
Quomodo Sacerdos / Se Præparae Debeat 

Ad Missam 
Como o Sacerdote deve se preparar 

para a Missa 
Modus, Et Ritus Dicendi Missam 

 
Modos, e Ritos ditos na Missa 

De Officio Ministrorum / Altaris In Missa 
Majori 

Ao Ministro do ofício: o altar nas 
Missas Solenes  

Rubricæ Generales 
Missalis – Juxtà Ritum Ordinis Fratum 

Prædicatorum 

Rubricas Gerais do Missal – do Rito da 
Ordem dos Frades Pregadores 

De Coloribus 
Quibus Untendum Est In Eclesiastcis 

Indumentis Et Paramentis Altaris 

As cores das indumentárias 
eclesiásticas e dos paramentos do Altar 

Orationes 
Dicendæ Cum Sacerdos Induitur 

Sacerdotalibus Paramentis 

Orações ditas quando o Sacerdote 
estiver com os paramentos sacerdotais 

Præparatio Et Orationes Ante, Et Post 
Missam 

Pro Opportunitate Sacerdotis Dicendæ 

Preparação e orações antes e depois da 
Missa 

Ad Aspersionem Aquæ Benedictæ 
In Diebus Dominici Antè Miffam 

Aspersão da água benta nos domingos 
antes da Missas  

Missale Juxta Ritum Sacri Ordinis Ff. 
Prædicatorum 

Missal do Rito da Ordem dos Frades 
Pregadores 

In Adventum Domini No domingo do advento 
Nativitatis Domini Domingo da natividade 

Incircumcisione Domini Circuncisão do Senhor 
In Epiphania Domini  Epifania do Senhor 

Quadragefima Quaresma 
Dominica In Passione Domingo da Paixão 

Dominica In Ramis Palmarum Domingo de Ramos 
Hebdomadæ Sanctæ  Semana Santa 

Ordo Servandorum – 189 (Música). 191 Ordinário Observado  
Præfationes Sine Cantu Prefácio sem canto 

Canon Sacrosancti Incruento – Sacrifici I Canon sacrossanto (?) – Sacrifício I 
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Missa Missa 
Dominica Ressurectionis Domingo da ressurreição 
In die Afcencionis Domini No dia da Ascenção do Senhor 

Dominica Pentecostes Domingo de pentecostes  
In Festo Santissimi Corporis Christi Em festa do santíssimo corpo de Cristo 

Proprium Missarum De Sanctis Próprio das missas dos santos 
Die Iv Augusti. In Festo Beatissimi 

Dominici Patris Nostri 
Dia quatro de agosto: em festa do 
beatíssimo Domingos nosso pai 

Die Xv Augusti. In Festo Assumptionis 
Beatissimæ Mariæ Virginis 

Dia XV de agosto: em Festa da 
assumpção da beatíssima virgem Maria 

Missa Pro Festo Sanctissimi Rasori I Missa para a festa do santíssimo 
Rosário 

Comune Missarum De Sanctis Comum (próprio) das missas dos Santos 
Orationis Ad Diversa Orações diversas 
Missæ Pro Defunctis - Missa para Defuntos 

Index Missarum Comunis Sanctorum Índice – Missas comuns dos Santos 
Missæ Sanctorum Missas dos Santos 

In Festo Beati Petri Gonzales Sancti Telmi Em festa do Beato Petri Gonzales 
 
 

A estrutura apresentada por este missal difere sensivelmente daquelas encontradas nos 

dois missais tridentinos. A forma como este livro está organizado evidencia alguns rituais 

(tais quais aqueles referentes ao modo como o celebrante deve agir; e os festejos em 

homenagem ao patriarca e ao santo rosário) próprios do rito dessa Ordem. Reus (1944,p. 40) 

explica que em geral, a estrutura do missal compreende o proprium de tempore (que abarca as 

missas dos domingos e férias maiores); o ordinário e o cânon da missa; o proprium 

sanctorum; commune sanctorum; missas votivas e orações; missae Defunctorum; 

benedictiones; missae pro aliquibus locis e o proprium diœcesanum. Apesar de tal 

padronização, por sua vez, Brodback (2010, s.n.) explica que a estrutura do rito dominicano é 

bastante parecida com a estrutura do rito romano. Segundo ele, os ritos ocidentais, de forma 

geral, são semelhantes entre si. Apesar de tais semelhanças, o autor aponta que há 

diferenciações suficientes no rito dominicano para que este seja considerado um rito particular 

e não apenas um uso próprio do mesmo rito. 
A preparação do cálice ocorre não no Ofertório, como no rito romano, e sim 
quando o celebrante chega ao altar. Até o início da Missa, ademais, ele usa o 
amito como um capuz sobre a sua cabeça. Em relação à forma extraordinária 
do rito romano, distingue-se o rito dominicano, outrossim, pela ausência do 
Salmo Judica me, e pelo Confiteor mais curto, em que se invoca São 
Domingos. O Confiteor mais curto e a ausência do Judica me foram, 
segundo alguns especialistas, inspirações para a reforma do rito romano em 
seu uso moderno. 
O Gloria é iniciado no centro do altar, terminando em frente ao Missal. O 
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mesmo com o Credo. A hóstia e o cálice formam uma mesma e única 
oblação no Ofertório, com a prece Suscipe Sancta Trinitas. As uniões de 
mãos no Cânon são diversas das prescritas no rito romano. Há também a 
previsão, ainda no Cânon, de ter os braços em forma de crucifixo em certas 
partes. Não há oração na Comunhão do Sangue pelo padre. Já na Missa 
Solene, outras diferenças existem em relação ao rito romano: o cálice é 
levado em procissão até o altar durante o canto do Glória, e o corporal é 
aberto pelo diácono enquanto o subdiácono canta a Epístola. Assim que 
termina de cantá-la, vai o subdiácono ao altar, com os ministros sentados, e 
prepara o cálice. Há uma incensão dos ministros durante o canto do Prefácio. 
Os movimentos cerimoniais são diferentes dos previstos pelas rubricas do 
rito romano. 
O Ano Litúrgico dominicano é dividido em duas partes: Advento até a 
Trindade, e Trindade até o Advento. 
Também a Confissão no rito dominicano não pede, quando solene, o 
hábito/batina com sobrepeliz e estola roxa, mas apenas o hábito completo 
(com a capa preta), sem estola. A fórmula da absolvição também é distinta. 
Há diferenças também na Unção dos Enfermos, como o rito do beijo na cruz, 
que, aliás, foi aproveitado para o rito romano atual (BRODBACK, 2010, 
s.n.)53. 

 

Percebe-se então, a partir da observação da estrutura disposta na tabela e também por 

meio da colocação do autor, que há atividades litúrgicas que são peculiares ao rito 

dominicano. Conforme nos explica Bonniwell (1945) os  primeiros missais dominicano 

surgiram ainda no século XIII. Desde o período da criação até a data em que o presente livro 

Missal foi publicado, somam-se um total de sessenta e dois Mestres Gerais que lideraram a 

Ordem dos Pregadores, onde muitos desses contribuíram para o desenvolvimento do rito 

dominicano. Á época em que se deu a publicação desta edição de 1726, o Mestre Geral da 

Ordem era o Frei Tomás Ripoll (1652-1747) no entanto, as alteração presentes nessa edição 

são referentes ao período em que o Mestre era Frei Antonini Cloche (1627-1720) que se 

manteve em tal cargo entre os anos de 1686 a 1720.  

Assim como foi feito nos livros anteriores, também neste separamos em uma tabela as 

sessões do missal que apresentam exemplos musicais. Tal qual foi mostrado no quadro 

anterior, consultamos o material musical fotografado do livro encontrado na Igreja de São 

Domingos e comparamos com os exemplos deste fac-símile da Ecole Geneviéve. 

 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53Artigo disponível em: <http://www.salvemaliturgia.com/2010/08/o-rito-dominicano.html>. Acessado em: 15 
de jan. 2015. 
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Tabela 19 – Seções do missal de 1726 que contêm música. 
 

Título latino das sessões Título em português das sessões 

In Epiphania Domini - In Die Parasceves / 
Statio ad. S. Crucem in Jerufalem 

Epifania do Senhor – em dia de 
preparação / estação da santa Cruz em 

Jerusalém 
Hebdomadæ Sanctæ – Sabato Sancto -

Benedictio  Cerei!
Semana!Santa!–!sábado!santo,!benção!

do!Círio!
Canon Sacrosancti Incruento – Sacrifici 

I Missa 
Cânon sacrossanto – I Sacrifício da Missa 

In Nocte Nativitatis Domini  Na noite de natividade do Senhor 
In Festo Epiphaniæ Domini  Na festa de epifania do Senhor 

 
 

A partir da tabela acima nota-se que o material musical está concentrado em menores 

quantidades de seções do que nos missais tridentinos. Ainda, a partir da análise do material 

musical, observamos que existem algumas diferenças entre as melodias presentes no missal 

dominicano e aquelas encontradas nos missais tridentinos. Por exemplo: temos na seção da 

Epifania do Senhor, no trecho referente á sexta-feira de preparação, o seguinte texto musicado 

nos três livros;  

 

Figura 14 –Missal de 1754, p. 188  Figura 15–Missal de 1860, p. 172  Figura 16–Missal de 1726, p. 162 
 

   
 
 

Nota-se no missal dominicano que, além do uso da clave de Dó na terceira linha 

(enquanto que as melodias nos missais de Pio V então escritas na clave de Fá), o presente 

trecho extraído dessa oração cantada, apesar de manterem o mesmo padrão de nota recitativa 

nos três casos, se diferenciam no momento da palavra sancta (de Ecclésia sancta Dei). Nos 

missais tridentinos as notas que acompanham esta palavra realizam um movimento 

descendente preparando o palavra Dei, enquanto que no exemplo dominicano o movimento 

descendente está junto à palavra Dei. Variações como esta foram encontradas em diversos 

outros pontos em comum nestes livros. Apesar de termos o exemplo tridentino como o mais 
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antigo (no que se refere ao período da última revisão; o de Pio V foi em 1570 e o dominicano 

foi antes da morte de Antonini Cloche, em 1720) não saberíamos dizer ao certo qual melodia 

foi a original e qual é a variação. 

Sabemos, portanto, é que os cânticos gregorianos sofreram transformações conforme 

sua adequação ao ambiente onde fora inserido: sejam elas alterações de pronúncia (sotaques), 

dinâmica e até mesmo melódicas. Como poderíamos supor, por exemplo, o modo como soava 

a música deste livro cantada pelos terceiros dominicanos em Salvador- Bahia? Considerando 

que este livro se encontra na Ordem desde os primeiros anos de sua fundação, é provável que 

o mesmo deve ter sido utilizado por muito tempo nas celebrações desta congregação; a qual 

fora constituída por irmãos portugueses das diversas partes, assim como dos irmanados que 

haviam nascidos na Província da Bahia. Como poderia soar a música cantada nesta 

congregação, uma vez que esta era produzida a partir desse aglomerado de sotaques luso-

brasileiro com texto em latim (sem excluir a possibilidade de inserção do sotaque 

crioulo)?Para tal pergunta talvez não se encontre resposta, contudo, considerando o aspecto 

sociocultural da miscigenação e do sincretismo religioso ocorrido na Bahia, a efervescência 

musical que a Salvador colonial experimentou leva-nos a imaginar uma atmosfera sonora 

possível apenas na mente de quem ousar imaginar. 

 

3.2.2.3 Outros documentos musicais identificados 

Além dos documentos musicográficos até aqui estudados, localizamos também outros 

documentos no arquivo da Ordem que certamente serviram como mediadores da prática 

musical nessa instituição.  

Sem fugirmos da proposta de recorte histórico desta pesquisa, cunhado entre a data de 

fundação da Ordem até o final do século XX, apresentamos um total de quatro livros de 

música localizados no arquivo da Ordem que se enquadram em nosso recorte: Cânticos 

Espirituais (1876); A Lyra da Guarda de Honra (1924); Caderno de P. A. Giuntini (1927) e o 

Livro de Canto (19??). Destes quatros livros, os três primeiros possuem texto com música 

escrita, enquanto que o Livro de Canto apresenta o texto das canções sem música. A fim de 

compreendermos a estrutura, conteúdo e contexto de produção, buscaremos analisar cada um 

desses livros em particular obedecendo uma ordem cronológica: do mais antigo para o mais 

recente. 
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Dando início a esse procedimento, começaremos tratando sobre o livro Cânticos 

Espirituais, o qual tem data de publicação do ano de 1876, pela Paris Tipografia. George 

Chamerot. Com394 páginas, o livro disponibiliza as 21 primeiras páginas para os textos das 

Orações para de manhã; Ladainha do S. S Nome de Jesus; Orações para de noite; Ladainhas 

da Santa Virgem; Modo de ajudar a Missa; e Orações para ouvir devotamente a missa. Nas 

páginas subsequentes, encontram-se a distribuição de sete capítulos: I - Deus(Suas Obras); II 

-Verdades da Religião; III- Virtudes cristãs (Penitencia, Serviço de Deus, Cânticos de 

Missão); IV– Chisto Senhor nosso (Seus mysterios, Santissimo Sacramento, Comunhão, etc); 

V – Maria Santíssima; VI – Anjos (Bem aventurados); VII Canticos em latim. 

O primeiro capítulo, Deus (Suas Obras), apresenta 19 canções, dentre as quais 

algumas possuem apenas o nome do autor da música, outras o autor do poema, e em alguns 

casos a canção apresenta todas as informações em conjunto. Neste capítulo, o títulos das 

canções são:  

 

Tabela 20- Relação das canções agrupadas no I capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

Invocação à Santíssima 
Trindade 

Não identificado Não identificado 

Hino da manhã (O romper 
D’Alva): 

Mozart Gonçalves Dias 

O Senhor Moreau D.J.G Magalhães 

A glória de Deus Não identificado Diogo Bernardes 

Motivos de Louvar a Deus Não identificado Pe . Caldas 

A glória de Deus Rossini Pe . Caldas 

A majestade soberana de Deus Nicou-Choron Pe . Caldas 

Doçuras do divino amor Não identificado Não identificado 

Protestos de amar só a Deus Não identificado Não identificado 

À divina providência Não identificado Não identificado 

Felicidade de morar na casa de 
Deus 

Não identificado Não identificado 

Te Deum Laudamos Não identificado Não identificado 

Canto de gratidão Monpou Pe . Caldas 

Gratidão para com a 
providencia de Deus 

De Vitry Pe . Caldas 

Louvai a Deus Herman Pe . Caldas 

Invocação a Deus Nicou-Choron Pe . Caldas 

Oração a Deus Garin Pe . Caldas 

Proteção de Deus sobre os Haydn Pe . Caldas 
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justos 
Invitação a louvar a Deus Não identificado Dantas Pereira 

 

No capítulo II, Verdades da Religião, encontram-se um total de 14 canções, conforme 

pode ser visto na tabela 21: 

 

Tabela 21- Relação das canções agrupadas no II capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

Ao divino Espirito Santo 
(para antes do sermão) 

Não identificado Não identificado 

Ao divino Espirito Santo 
(para depois do sermão) 

Não identificado Não identificado 

Invocação ao divino Espirito 
Santo 

Labat  Não identificado 

Hymno Veni creator spiturus Garin Não identificado 
Amor a deus Não identificado Não identificado 

Desejos do céo Lambillotte Não identificado 

Desejos de se unir a Deus Rossini Não identificado 

A santa Sião Não identificado Não identificado 

Desejos do céo Não identificado Não identificado 

Saudades do Céo Não identificado Não identificado 

Recompensa prometida à virtude Nicou-Chorun Não identificado 

Magnificencias da casa de Deus Weber Não identificado 

Gemidos do desterro Não identificado Não identificado 

Rogai pelas almas Não identificado Não identificado 

Invocação ao Espirito Santo Não identificado Não identificado 

 

No capítulo III, Virtudes cristãs, encontram-se um total de 29 canções, conforme pode 

ser visto na tabela 22: 

 

Tabela 22- Relação das canções agrupadas no III capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

Para os exercícios espirituais Não identificado Não identificado 
Exortação a deixar o mundo Não identificado Não identificado 

O pecador chamado à conversão  Não identificado Não identificado 

O pecador pedindo perdão Não identificado Não identificado 

Voz de Deus ao pecador Não identificado Não identificado 

O que fiz quando pequei Não identificado Não identificado 

Desgraça da alma pecadora Não identificado Não identificado 
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Setas de desengano Não identificado Não identificado 

Oração do pecador convertido Não identificado Não identificado 

Contrição e bons propósitos Não identificado Não identificado 

Misérias do pecador Não identificado Não identificado 

Necessidade da graça de Deus Não identificado Não identificado 

Deus chama o pecador Não identificado Não identificado 

Oração contra o perigo Não identificado Não identificado 

O filho pródigo Não identificado Não identificado 

Gemidos de penitencia Rossini Pe. Caldas 

Felicidade do serviço de Deus Mongrou A. de M., B. P.  
Felicidade de viver na graça de 

Deus 
Não identificado Não identificado 

Compulsão do pecador ingrato Não identificado Não identificado 

Amor do pecador convertido  Não identificado Não identificado 

Servi a Deus na mocidade Não identificado Não identificado 

Necessidade da salvação Não identificado Não identificado 

Desenganos Não identificado Não identificado 

O verdadeiro cristão Não identificado Não identificado 

Contrição e propósitos Não identificado Não identificado 

A bondade de Deus Não identificado Não identificado 

O amor de Deus Não identificado Não identificado 

Felicidade de quem serve a Deus Nicou-Choron Pe. Caldas 

Motivos e sentimentos de 
contrição (diálogo entre Deus e 

o pecador) 

 
Não identificado 

 
Não identificado 

 

No capítulo IV, Christo Senhor nosso, encontram-se um total de 70 canções, conforme 

pode ser visto na tabela 23: 

 

Tabela 23- Relação das canções agrupadas no IV capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

Para o advento Não identificado Não identificado 

O natal Não identificado Não identificado 

A noite de natal Não identificado Não identificado 

Ao menino Jesus Não identificado Não identificado 

Mater Salvatoris Herman Não identificado 

Ao menino Jesus Não identificado Não identificado 

Para o natal Não identificado Não identificado 

Para o natal Meyerbee Não identificado 
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Ao menino Jesus Não identificado Não identificado 

O menino Jesus C. da S. Pereira Não identificado 

A jesus Nascido Não identificado Não identificado 

A circuncisão de N. S. Jesus Christo Não identificado Não identificado 

Adoração dos Reis Magos Não identificado Não identificado 

O santíssimo nome de Jesus Não identificado Não identificado 

Ladainha do santíssimo nome de Jesus Não identificado Não identificado 

O santíssimo nome de Jesus Não identificado Não identificado 

A sagrada paixão de Jesus Christo Não identificado Não identificado 

A sagrada paixão de Jesus Christo Não identificado Não identificado 

Estação da Via Sacra Não identificado Não identificado 

A Jesus crucificado  Não identificado Não identificado 

A Jesus crucificado Lambillotte Diogo Bernardes 

Oração de Christo N. S. Na cruz Não identificado Pe. Caldas 

Oração de Christo N. S. Na cruz Não identificado Pe. Caldas 

Paixão de Christo S. N Mozart Pe. Caldas 

Jesus vencedor pela cruz Rossini Pe. Caldas 

O cristão triumphando com Jesus Não identificado Não identificado 

Triumpho da ressureição Não identificado Não identificado 

Santa cruz Não identificado Não identificado 

A ressureição Lambillote Não identificado 

A gloriosa ascensão de N. S Não identificado Não identificado 

Pange Lingua gloriosi  Garin Não identificado 

Desejos da comunhão e do céo Não identificado Não identificado 

Adoro te devote (hino ao santíssimo) Albanése Pe. Corrêa 

Adoro Te devote Hernan Não identificado 

Jesus sacramentado Não identificado Não identificado 

Ao santíssimo sacramento Não identificado Não identificado 

Lauda Sion Não identificado Não identificado 

Affectos depois da comunhão Não identificado Não identificado 

Antes da comunhão Não identificado Não identificado 

A primeira comunhão Não identificado Não identificado 

Actos para a primeira comunhão Não identificado Não identificado 

Desejos da santíssima comunhão Não identificado Não identificado 

Oração depois da comunhão Não identificado Não identificado 

Depois da comunhão Não identificado Não identificado 

Depois da comunhão Não identificado Não identificado 
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A jesus sacramentado Não identificado Não identificado 

Actos para depois da comunhão Não identificado Não identificado 

Louvores do santíssimo sacramento Não identificado Não identificado 

Glosa de Santa Thereza Não identificado Não identificado 

Quid Retribuam Herman Não identificado 

Ao Levantar a Deus na Missa Não identificado Não identificado 

Ao santíssimo sacramento Não identificado Não identificado 

A Jesus sacramentado Não identificado Não identificado 

Bemdito do santíssimo sacramento Não identificado Não identificado 

Amor  a Jesus sacramentado Nicou-Choron Não identificado 

Suspiros para os altares do Senhor Greppo J. de S. M 

Jaculatorias ao Santíssimo Sacramento Não identificado Não identificado 

Amor a Jesus Hernam Não identificado 

Amor a Jesus Eug. S Não identificado 

Jesus é meu amor P. Moreau Não identificado 

Aspirações a Jesus Não identificado Não identificado 

A Jesus sacramentado Dalayrac Não identificado 

A Jesus sacramentado Rossini Não identificado 

A Jesus sacramentado  C. Pereira da Silva Não identificado 

Jesus lembrado nas criaturas Não identificado Não identificado 

Louvores a Jesus sacramentados Moreau Não identificado 

Ao santíssimo coração de Jesus Não identificado Não identificado 

Para depois da consagração Não identificado Não identificado 

Ao sagrado coração de Jesus Não identificado Não identificado 

Louvores a Jesus sacramentado Não identificado Não identificado 

 

No capítulo V, Maria Santissima, encontram-se um total de 97 canções, conforme 

pode ser visto na tabela 24: 

 

Tabela 24- Relação das canções agrupadas no V capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

Depois de Jesus, Maria Não identificado Não identificado 

A imaculada Conceição Não identificado Não identificado 

A Maria imaculada Não identificado P. Malhão 

Louvores á imaculada Não identificado P. Malhão 

Virgem formosa Não identificado Herman 

Consagração a Maria Não identificado Não identificado 
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Santissima 
A natividade de Nossa 

Senhora 
Lambillotte Não identificado 

A natividade de Nossa 
Senhora 

Não identificado Não identificado 

O santíssimo nome de Maria Não identificado Não identificado 

Maria chamando a alma 
mundana 

P. João Gonçalves 
d’Oliveira 

Não identificado 

Spplicas a Maria santissima Mozart Não identificado 

O santíssimo nome de Maria Não identificado Não identificado 

A anunciação Não identificado Não identificado 

Purificação de Maria 
santissima 

Não identificado Não identificado 

O nascimento de N. S. Jesus 
Christo 

Não identificado Não identificado 

A senhora do presépio Moreau Não identificado 

À senhora das dores Rossini Não identificado 

A senhora das dores Não identificado Não identificado 

O quot undis lacrimarum  Não identificado Não identificado 

Jam toto subitus Herman Não identificado 

As dores do coração de Maria Não identificado Não identificado 

Stabat Mater Dolorosa Rossini Não identificado 

Invocação ao SS. Coração de 
Maria 

Bellini Não identificado 

Alvorada da ressureição Não identificado Não identificado 

Regina cœli, lætera Não identificado Não identificado 

A nossa senhora dos prazeres Não identificado Não identificado 

Assumpção de Maria 
santissima 

Não identificado Não identificado 

A gloriosa assumpção de 
Maria santissima 

Não identificado Não identificado 

Á senhora mãe dos homens Moreau Não identificado 

Mãe piedosa Não identificado Não identificado 

Ao imaculado coração de 
Maria 

Não identificado Não identificado 

Amor a Maria santissima Não identificado Não identificado 

Refugium pecatorum Não identificado Não identificado 

Causa nostræ Letitiæ Não identificado Não identificado 

Á senhora do amparo Lambillotte Não identificado 

Á senhora das victorias Lambillotte Não identificado 

O gloriosa virginum Não identificado Não identificado 

Magnificat Não identificado Não identificado 

Á senhora das mercês Garin Não identificado 

Magnificat Moreau José Jacintimo 
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O santo rosario Não identificado Não identificado 

Para o mez de Maria Não identificado Não identificado 

O gloriosa virginum Não identificado Não identificado 

Ave Maris Stella Não identificado Não identificado 

Consagração a Maria 
santissima 

Lambillotte Não identificado 

O santíssimo nome de Maria Herman Não identificado 

Stella matutina Herman Não identificado 

Á senhora mãe dos homens Lambillotte Não identificado 

A bandeira de Maria 
santissima 

Moreau Não identificado 

Louvores de Maria 
Santissima 

Lambillotte Não identificado 

A nossa senhora do amparo Não identificado Não identificado 

Salve rainha Maillart Não identificado 

Maria protectora da infância Lambillotte Não identificado 

Louvores de nossa senhora Moreau Não identificado 

Deprecação à V. Maria nossa 
senhora 

Cuinet Não identificado 

A nossa senhora Não identificado Não identificado 

Ave Maris Stella Donizetti Não identificado 

Auxilium christianorum  Não identificado Não identificado 

A Maria imaculada Não identificado Não identificado 

À senhora do bom conselho Não identificado Não identificado 

Maria imaculada Belinni Não identificado 

O mez de Maria Moreau Não identificado 

O mez de Maria  Lambillotte Não identificado 

Louvores de Maria santissima Lambillotte Não identificado 

Salve rainha Não identificado Não identificado 

A senhora do amparo  Não identificado Não identificado 

Canto a Maria Não identificado Não identificado 

Oração a Maria santissima Não identificado Não identificado 

Maria consoladora Lambillotte Não identificado 

A senhora da conceição Herman Não identificado 

Amor a Maria Não identificado Não identificado 

A nossa senhora Lambillotte Não identificado 

Ave Maris Stella Não identificado Não identificado 

Ave Maria Não identificado Não identificado 

Ave Maria Lambillotte Não identificado 

Memorare Lambillotte Não identificado 
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A Maria santissima Não identificado Não identificado 

A Maria santissima Não identificado Não identificado 

Maria alegria dos christãos Não identificado Não identificado 

Alma redemptoris Mater Moreau Não identificado 

Supplicas a Maria santissima Lambillotte Não identificado 

A senhora da Luz Lambillotte Não identificado 

O ramalhete da virgem Moreau Não identificado 

Esperanças do devoto de 
Maria 

Não identificado Não identificado 

A estrela dos christãos Não identificado Não identificado 

Supplicas a Maria santissima Não identificado Não identificado 

Consagração a Maria 
santissima 

Não identificado Não identificado 

Suplicas para de noite Bellini Não identificado 

Despedida dos estudantes de 
Caraça 

Lambillotte Não identificado 

A sahida do colégio Lambillotte Não identificado 

Juramento de amor a Maria 
santissima 

Moreau  

Ave Maria Não identificado Não identificado 

A senhora da piedade Não identificado Não identificado 

As sete dores de Maria 
santissima 

Não identificado Não identificado 

Salve rainha Neukomm Não identificado 

A conceição de nossa senhora Não identificado Não identificado 

Louvores de Maria santissima Não identificado Não identificado 

 

No capítulo VI, Anjos-Bem aventurados, encontram-se um total de 21 canções, 

conforme pode ser visto na tabela 25: 

 

Tabela 25- Relação das canções agrupadas no VI capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

A São Miguel Não identificado Não identificado 
A São Miguel Não identificado Não identificado 

Suplicas ao santo anjo da guarda Não identificado Não identificado 

Ao santo anjo da guarda Não identificado Não identificado 

Ao anjo da guarda Greppo Não identificado 

Ao anjo da guarda Não identificado Não identificado 

A são José Não identificado Não identificado 

Ao glorioso São José Não identificado Não identificado 

A São José Não identificado Não identificado 
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A São José Não identificado Não identificado 

A São Pedro Não identificado Não identificado 

Hymno a São João Baptista Não identificado Diogo Bernardes 

A São Vicente de Paulo Não identificado Não identificado 

A São Vicente de Paulo Não identificado Não identificado 

Hymno a São Vicente de Paulo Lambillotte Não identificado 

A São Sebastião Não identificado Não identificado 

A São Sebastião Não identificado Não identificado 

A Santo Antonio Não identificado Não identificado 

A São Pedro d’Alcantara Sauvan Não identificado 

A São Pio V Hemilio Soares 
Horta Junior 

Não identificado 

A santa Germana Não identificado Não identificado 

 

No VII e último capítulo, Cânticos em latim, encontram-se um total de 5 canções, 

conforme pode ser visto na tabela 26: 

 

Tabela 26- Relação das canções agrupadas no VII capítulo do livro Cânticos Espirituais. 

Título da canção Autor da música Autor do texto 

Gaudia Beatissimæ virgins Mariæ Lambillotte Não identificado 

Hymno de São Casimiro Não identificado Não identificado 

Ao puríssimo coração de Maria Lambillotte Não identificado 

Felicidade do servo de Maria Lambillotte Não identificado 

Louvores de Maria santissima Moreau Não identificado 

 

A partir da observação das tabelas é possível visualizar o modelo estrutural do livro 

Cânticos Espirituais (1876) em seu estado pleno. As músicas listadas nas tabelas possuem 

características harmônicas de classe tonal, estando todas elas escritas na clave de sol 2a linha, 

alternando o uso das fórmulas de compasso entre os padrões 4/4, 3/4, 2/4 e 6/8. Não sabemos 

ao certo quando nem de que forma este livro chegou no templo dos terceiros dominicanos, no 

entanto, isso não impede de observar que o fato dele ter sido localizado neste arquivo, junto a 

outros livros de música, faz com que o compreendamos como um suporte mediador entre a 

música e o executante; logo, um elemento chave para a realização de práticas musicais nesta 

agremiação religiosa. 

Um outro exemplo de livro de música encontrado no arquivo dos dominicanos é A 

Lyra da Guarda de Honra. Este livro foi publicado em 1924, pela Typographia de Frederico 
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Pustet (Impressor da Sé) na cidade de Ratisbona, Alemanha. Em seu frontispício o livro traz a 

autoria de Maria Luiza de Sousa Alves, a qual dedica o trabalho ao culto “externo” por meio 

de canções composta pela mesma e também versões de músicas francesas.  

Contendo 529 páginas, sem divisões de capítulos, o livro apresenta um total de 291 

canções que mesclam temas diversos, tais quais: Coração de Jesus, Sangue de Jesus, Guarda 

de Honra, Santo anjo, Maria, etc. Tal qual o livro anterior, as músicas encontradas neste livro 

são de caráter tonal, escrita em pauta de cinco linhas com clave de sol, 2a linha. Como 

exemplo destas canções, temos a transcrição da cântico Viva Jesus, que amo!  

 

 
 

Neste exemplo de canção, com tonalidade em Fá maior e fórmula de compasso em 

6/8, observa-se que está dividida em 2 sessões: A (em laranja) e B (em azul). Tanto na parte A 

quanto na B temos a presença de uma frase melódica subdividida em grupos de 4 compassos, 

onde o primeiro grupo está demarcado com a pausa de semínima e o segundo grupo com uma 

pausa de semínima pontuada (no caso da parte B). Os exemplos de músicas que seguem no 

correr do livro A Lyra da Guarda de Honra (1924) correspondem à estas características 

composicionais. 

O terceiro exemplo de documento musical a ser abordado nesse tópico é o Caderno de 

Pedro A. Giuntini. Tal caderno se encontra sem capa, com paginação incompleta e sem 

identificação de proprietário. Enquanto espécie documental, o classificamos como um 
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documento misto54, o qual contem informações escritas a lápis e também datilografadas. Das 

28 páginas que o livro possui, algumas contêm música escrita para piano (harmônio)  e em 

outras observa-se as letras datilografadas de algumas dessas músicas. O fato de termos 

atribuído o nome do caderno à Pedro A. Giuntini se deve por observamos que grande parte 

das músicas contêm a assinatura deste autor, onde algumas apresentam supostas datas em que 

foram compostas ou que foram transcritas para este suporte. 

 
     Tabela 27- Relação das músicas e letras agrupadas no caderno de Pedro A. Giuntini. 
 

Título da música Data da música Autor da música Autor do texto 

Não identificado (Op.6) Não identificado Giuntini Não identificado 

Estrela do Céo (Op.7) 08/1927 P. A. Giuntini Mons. Itapiranga 

Oh Maria concebida 1a (Op.8) 03/05/1939 Giuntini Não identificado 

Oh Maria concebida 2a (Op.9) Não identificado Giuntini Não identificado 

Sou feliz porque te pertenço 1938 Giuntini Lyra [da Guarda 
de Honra?] 

Hino a N. S. Do Perpétuo Socorro 
(Op.1)  

Não identificado Giuntini Não identificado 

Thesouro de minh’alma Não identificado Não identificado Lyra [da Guarda 
de Honra?] 

Si quæris miracula(Op.4) Não identificado Giuntini Não identificado 

Padre nosso-Ave Maria- gloria 
Patri (Op.5) 

1933 Giuntini Não identificado 

Hino do Colégio N. S. De Lurdes Não identificado Não identificado Não identificado 

Hino a N. S. Da Penha (Op.10) 1908-1938  Pedro A. Giuntini Lyra [da Guarda 
de Honra?] 

Hino da Mocidade (Op.12) Não identificado Pedro A. Giuntini Maria L. Alves 

Ma[e]zinha de Pedro A. Giuntini 
(OP.13) 

Não identificado Pedro A. Giuntini Não identificado 

Primavera e Mocidade  Não identificado Giuntini Não identificado 

 

Em consulta aos documentos referentes ao século XX presentes no arquivo dos 

terceiros dominicanos, não localizamos informações profissionais ou pessoais do autor deste 

livro. Sobre as possíveis funções que Giuntini pôde ter desenvolvido nessa instituição, 

conjecturamos que ele tenha sido um dos executante do harmônio que até hoje se encontra 

nessa instituição. A respeito da presença deste caderno entre os demais documentos musicais, 

não descartamos a possibilidade dele ter sido adquirido posteriormente à morte de Giuntini. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54Classificação atribuída a documentos que contêm informações registradas por mais de um elemento: ter dados 
manuscrito e impresso; estar pintado e mimeografado; etc. Essa forma de classificação tem sido usada na 
plataforma de catalogação de documentos musicais RISM-Brasil.  
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Desse modo, o caderno pode ter sido depositado (ou doado) por alguém aos membros da 

ordem e, por motivos diversos, veio a se tornar um arquivo permanente. 

Adentrando no estudo do último exemplo de documento musical produzido no século 

XX: o Livro de Canto, observamos que este é uma produção da Arquidiocese de São 

Salvador, Paróquia da Ressureição do Senhor, localizada no bairro de Ondina. Ao se 

apresentar, o autor do texto (Pe. Carlos Zdzislaw B. Kamiski) já nos informa que “os hinos 

que compõe este livro foram condensados de outras publicações religiosas, principalmente do 

Louvemos, portanto, ele não tem sentido inovador” (ZDZISLAW, introdução, s.n).  

Seguindo com o procedimento descritivo, observamos que não há menções à data de 

produção deste livro e nem onde o mesmo foi impresso. Tomando como parâmetro a 

referencia ao livro Louvemos feita pelo então pároco desta comunidade, cotamos a data de 

produção deste Livro de Canto entre as duas décadas finais do século XX. O livro Louvemos 

o Senhor teve sua primeira publicação no ano de 1977 por meio do movimento da Renovação 

Carismática Católica (RCC). Não sabemos ao certo quando o padre citado assumiu o posto 

dessa paróquia, no entanto as referências localizadas no blog dessa paróquia não indica 

qualquer data anterior à década de 1990. Portanto, se o Livro de Canto teve como base o livro 

Louvemos (produzido a partir de 1977) e o padre Zdzislaw (chegado provavelmente na década 

de 1990) foi o responsável pela organização de cujo livro, é provável que a sua data esteja 

localizada entre os anos 1990 a 2000. 

A estrutura desse livro apresenta apenas um índice com a relação dos cantos, os quais 

somam um total de 120, distribuídos em 53 páginas. Destes cantos, observam-se informações 

relativas ao o título; indicação do momento a ser entoado (entrada, ofertório, comunhão, etc.); 

e a letra (as quais obedecem à estrutura de estrofe – refrão – estrofe - refrão). 

Tal qual é observado em muitos templos católicos atuais, esse tipo de livro traz 

canções bastante conhecidas pela comunidade, dispensando a presença de símbolos musicais 

(partituras), fazendo com que a prática musical seja acessível em um modo mais simples 

possível (bandeira esta que o movimento da RCC sustenta e dissemina até os dias atuais). 

Portanto, a presença deste livro entre os documentos musicais dos terceiros dominicanos é 

visto como exemplo de adaptação às novas formas de prestar culto através da música. Desse 

modo, observamos que o objeto da música (neste caso, a católica), enquanto um elemento 

manipulável e regido por seres humanos (históricos), acompanha as mudanças do tempo o 

qual se encontra inserido. A Ordem Terceira de São Dominicanos, enquanto um polo de 
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recepção e disseminação musical, acompanhou tais mudanças oferecendo à comunidade cristã 

o que de mais atual havia no cenário musical católico. 

 
3.3 Documentos relativos à música 

Como forma de melhor apresentar outras fontes que dispõe de informações correlatas 

à música, optamos por dedicar este sub-tópico àqueles documentos que fazem referência á 

músicos e suas práticas, instrumentos, iconografia ou qualquer outro elemento que esteja 

relacionado à prática musical na Venerável Ordem 3ª de São Domingos.  

A documentação foi dividida em três classes: Literária; Organológica; e Iconográfica. 

A necessidade de tais classificações resultou da observação do próprio conjunto documental 

que, por apresentar características distintas, foram estudados a partir de metodologias 

específicas encontradas nas disciplinas que sustentam este trabalho.  

 
3.3.1 Fontes literárias  

Grande parte das informações referentes à prática musical na Venerável Ordem 3ª de 

São Domingos foram localizadas em livros que tratam dos mais diversos temas. Tais 

documentos somam um total de três livros: Livro II de Tombo da Ordem; Livro 3º de 

Accordão e o Livro de Papéis Diversos (1767-1829).Em meio a petições, atas e outros tipos 

de documentos, localizamos nestes livros referências de compra e conserto de instrumentos 

musicais, recibos de pagamento a músicos e regentes, menção a estante de música no coro da 

igreja, até mesmo menções ao banco no qual o organista se acomoda.  

Buscando melhor organizar tais achados, expomos na tabela 28 as referências 

encontradas em cada livro. A difícil tarefa de decifrar termos e caligrafias dos autores desses 

textos foi acentuada com a deterioração do suporte ao qual as informações musicais estavam 

presentes.  
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Tabela 28 - Relação das fontes literárias encontradas no arquivo da O. 3ª de São Domingos 

Título do livro Trecho extraído Página Data do texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livro II de Tombo da 
Ordem 

[Nota] “2º Livro de Acordao. (N3) Pintura da caixa de Orgão fl. 190v.” 
“2º Livro de Acordao = Custo da caixa de Orgão em 300$000 fl4 (Nº4.)” 
 
“(Nº4) Tem se procurado saber o custo do Orgão, por ser com efeito hum dos melhores que 
ha na Bahia, ou para melhor dizer o segundo depois de S. Bento, e não tem aparecido. 
‘Sepello Zello’  dos nossos irmãos Secretarios o encontrarem sera louvável que fação huma 
notta a margem deste livro” 

 
 
 

5º página, 
v 

 
 
 
 

Sem data 

“Que se acha no coro. 
 1 Orgão prompto grande fixo com todos os seus pertences, é todo ‘calmeslado’ dinovo como 
sevé  ja no (?) L.3º fl2 e neste a fl9 
3 Estantes grandes de jacarandá torniadas 
1 banco razo em q se assenta o organista”  

 
26º página, 

v 

 
Sem data 

“-Harmonium- 
Foi adquirido um harmonium allemão de marca ‘Schiedmayer’, forte, pela quantia de 
2:900$000 ao professor Pedro Jatobá, em perfeito estado de conservação, depois de 
examinado por competentes, entre os quais dois religiosos beneditinos, entendidos na 
materia. Este tem servido em orchestras de festas da nossa V. Ordem, como parte saliente no 
conjunto e também, como emprestissimo, na festa, aliás, na orchestra da festa da 
comemoração do 3º centenário da fundação, na Bahia, da nossa co-irmã, a Venerável Ordem 
Terceira da Penitência de S. Francisco de Assis, notável acontecimento ocorrido de 29 de 
setembro a 6 de outubro de 1933. 
De ha muito se sentia a necessidade de um harmonium para os actos do Culto Divino, em 
substituição à antiga ‘Seraphina’, que apesar dos constantes, não preenchia os seus fins, isto 
é dos seus constates concertos. Da acta da sessão da Comissão, realisada em 30 de setembro 
de 1933, consta a participação desta aquisição com as referenciais devidas. 
 

 
 
 
 
 

Página 
155, r 

 
 
 
 
 

Sem data 

 
 
 

Livro de Papéis Diversos 
(1767-1829). 

 
 

“Recebi do Snr. Jose Ferrª. De Souza como secretario da Venerável Ordem 3ª de S. 
Domingos quinze patacas pelo concerto que fiz no fole do orgam da mesma Ordem 3ª. Por ter 
recebido, e estar pago (?) de minha letra. Ba. 26 de janeiro de 1802./ Antonio Paulo da Silva 

 
Sem 

numeração 

 
1802 

“Recebi de Snr. José Teixeira de Souza como secretario da Ordem 3ª de São Domingos vinte 
mil reis, dinheiro de dous quarteis vencidos em 30 de outubro, que o dito senr. me pagou por 
ser organista da Venerável Ordem 3ª, e por ter recebido e estar pago, e satisfeito passei este 
de minha letra e signal! Ba. 25 de janeiro de 1802. / Francisco de Paula de Araújo e 
Almeida” 
 

 
Sem 

numeração 

 
 

1802 
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“Recebi de Snr. (Felipe?) Raymundo Duarte como secretario da Ordem 3ª de São Domingos 
secenta mil reis por cuidar da Musica de vésperas e festa que a mesma Veneravel Ordem 3ª 
fez celebrar no dia do mesmo Santo, e por ter recebido (?) passei este de minha letra, e 
signal. Ba. Aos 9 de Ago. De 1802. / Francisco de Paula de Araújo e Almeida” 
 

 
Sem 

numeração 

 
 

1802 

““Recebi do Snr. Jose Ferrª. De Souza como secretario da Venerável Ordem 3ª de S. 
Domingos, Vinte e quatro mil reis, dinheiro da importância da Musica de S. Catharina cuja 
festividade foi celebrou-se na referida Ordem, havendo musica de manhã e a tarde [...]?? 
 

 
Sem 

numeração 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livro 3º de Accordão 
 
 
 

“Os Sete dias do mes de Maio de 1837, reunidos os Mesários abaixo assinados, sob 
presidência do atual Irmão Prior João Adrião Chaves, presente o reverendíssimo Padre 
Mestre Diretor Frei Manoel da Conceição Chritostomo, foi proposto para Organista desta 
Venerável Ordem por vaga havida do dito lugar Francisco Xavier, recebendo o ordenado 
anual de Oitenta mil rs., sujeitando-se as seguintes obrigações – vir tocar o órgão todas as 
quintas feiras, sábados e Domingos as 10 horas do dia nas missas que disser o Rmo. Pe. Me. 
Diretor e nas Missas da pauta – e que ouvido pelo dito proposto anuiu em servir o lugar com 
o vencimento mareado, e condições impostas, de muito sua livre vontade. Em fé do que se 
lavrou o presente termo, em que também se assigna o dito organista – Bahia, era ut supra. Eu 
José Joaquim Alvs. Barbosa o escrevi e assignei/ José Joaquim Alvs. Barbosa/ João Adrião 
Chaves/ Prior/ Francisco Xavier/ Organista” 
 

 
 
 
 

38-39,v 

 
 
 
 

1837 

“Termo de Contrato e posse de Organista da Ordem 
Aos 30 dias do mes de junho de 1840 nesta Venerável Ordem 3ª do Glorioso Patriarca S. 
Domingos de Gusmão na cidade da Bahia Contratou-se com a Mesa atual o Sr. Manoel 
Antonio Justo como Organista da mesma Venerável Ordem, tendo ordenado anualmente a 
quantia de Oitenta mil rs. pagos por trimestres vencidos debaixo das seguintes condições: 1º 
Tocar o Órgão nos Domingos, nas Missas dos Dia, celebradas às 10 horas, e nas 1as.  
Domingas do mesmo digo, nas 1as Domingas dos meses no Terço de N. Senhora às 4 horas da 
tarde; 2ª nas quintas feiras, nas missas do Santíssimo Sacramento às 7 horas; 3ª nos Sabados 
nas Missas e nas Ladainhas de N. Senhora as 6 horas; 4ª nas Missas de Natal, Reis e 
Ressureição às horas de costumes; 5ª Dar a sua custa quem toque o fole. E para constar Eu 
secretário atual Lavrei este termo, que comigo assinou o mesmo Organista, e a Mesa 
Manoel Luiz Vieira Lima Gonçalves 1840/ Manoel Antonio Justo”. 
 

 
 
 
 

53, v 

 
 
 
 

1840 

“Termo de posse do lugar de Organista desta Ordem a Antonio de S. Inês Pereira de 
Carvalho 
Aos doze dias do mes de Março de 1848, em consequência do que deliberou a Mesa plena, 
como consta da predicta acta lançada no livro delas empossei no lugar d’Organista a 
Antonio de S. Inês Pereira de Carvalho, com o ordenado anual de noventa mil rs. pagos por 

 
 

83, v 

 
 

1848 
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trimestres vencidos sob as seguintes condições: 1º Tocar órgão nos Domingos nas Missas que 
costumam celebrar as 10 horas do dia; 2º Todas as quintas feiras, a 7 da manhã nas missas 
de SS. Sacramento, Sexta, Sábado, e nestes nas Ladainhas de N. Senhora as 6 horas; 3º Missa 
do Natal, Reis e Ressurreição, as horas do costume, dando tocador de fole a suas custa. E 
para sempre constar eu atual secretario mandei Lavrar, e assinei com o mesmo Organista. É 
igualmente obrigado a tocar nos dias Santos de guarda. 
Antonio de Oliveira Pinto Rafael / Antonio de S. Ignez Pereira de Carvalho”. 
 

 “Aos 12 dias do mes de janeiro de 1860, em consequência da resolução tomada em Mesa, em 
sessão de 8 do corrente mes e ano, empossei no lugar de Organista desta Venerável Ordem 
João Baptista H de Paiva, vencendo o ordenado mensal de doze mil e quinhentos rs. por mes, 
outenta e cinco mil rs. por ano pagos mensal ou trimestralmente, como lhe convier depois de 
vencidos, sob a obrigação de tocar todas as 5as, 6as e sábados; nos domingos e festas de 
guarda e Ladainha de N. Senhora as horas do costume, sendo a expensa sua paga o tangedor 
de foles; e outrosim para qualquer falta, que cometer se sujeitar a pagar a multa de dous mil 
reis, que será descontado no seu ordenado. 
Em firmza do que, comigo atual secretario, assinou o presente termo. Bahia e secretaria da 
Ordem Dominicana era ut supra. José Joaquim de Oliveira Filho 
João Baptista Henriques de Paiva”. 

 
 
 
 

114, v 

 
 
 
 

1860 
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Dentre as informações apresentadas na tabela acima, algumas já haviam sido 

anunciadas por Diniz em seu trabalho Organistas da Bahia 1750-1850 (1986), as quais foram 

confirmadas por nós junto aos documentos primários. Conforme foi apontado por este autor, 

os organistas supracitados atuavam não apenas como executante, mas também como regentes 

de orquestras e coro. Suas vivências profissionais não estiveram restritas ao âmbito da 

Venerável Ordem 3ª de São Domingos; nota-se o nome de músicos que atuaram em até seis 

congregações religiosas (ex: Francisco de Paula de Araújo e Almeida)55, e outros que se 

dividiam em atender até duas instituições religiosas concomitantemente (ex: Manoel Antonio 

Justo Ribeiro)56.  

Mesmo não tendo sido encontrado documentos do século XVIII com características 

semelhantes aos expostos acima, o cruzamento das informações musicais e relativas à música 

(localizadas nas mais diversas fontes aqui apresentadas) nos indica que o elemento da Música, 

enquanto um complemento litúrgico e paralitúrgico, esteve presente em um volume constante 

nas práticas religiosas desta Venerável Ordem 3ª desde que esta foi criada. Conforme já 

discutimos anteriormente, os dois missais do século XVIII são os exemplos mais remotos que 

representam a prática musical no templo dos terceiros dominicanos. Por sua vez, os dados 

apresentados na tabela acima dão conta da presença formalizada de um músico fixo nesta 

ordem durante toda a primeira metade do século XIX até 1860.  

Esses documentos, ao posso que alicerçam a ideia sobre a atenção dada à música nos 

serviços religiosos, colocam os terceiros dominicanos em um importante grupo de instituições 

religiosas, as quais foram preponderantes para a disseminação e produção musical no 

contexto da Bahia setecentista e oitocentista. Dispor de um valor financeiro fixo destinado à 

manutenção de uma prática musical, além de ser uma ação digna das igrejas de muito 

prestígio, faz com que o sítio dos terceiros dominicanos sejam, de fato, visto como um dos 

importantes centros de produção e disseminação musical soteropolitanos.   

 
3.3.2 Fontes organológicas 

Além das referências a músicos e instrumentos musicais observadas nos livros até aqui 

estudados, localizamos no interior do templo dominicano outros exemplos documentais que, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55Segundo Diniz (1986, p. 55-70), o padre e organista Francisco de Paula de Araújo e Almeida (≈1770-?) 
trabalhou nas seguintes igrejas: Santa Casa de Misericórdia (mestre capela); Igreja do Passo (regente e 
organista); N. Sra. Da Saúde e Glória (organista); Ordem 3ª do Carmo (organista); Ordem 3ª de São Domingos 
(regente e organista); Ordem 3ª de São Francisco. 
56Este organista se dividiu em atender a V. O. 3ª de S. Domingos e a O. 3ª de São Francisco. 
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além corroborar as referências citadas, somam-se ao leque de elementos protagonistas da 

prática musical nesta instituição. 

Conforme foi visto no tópico anterior, há uma nota informando a compra de um  

Harmônio da marca Schiedmayer Harmonium, o qual pertencia a Pedro Irineu Jatobá (1895-

1948) e se encontrava em ótimas condições. Este instrumento foi localizado por nós debaixo 

da escada que dá acesso ao forro da igreja. Suas laterais e a parte posterior se encontram 

cobertos de teia de aranha, com muita poeira e marcas da ação de insetos. Possui 61 teclas, as 

quais estão travadas e algumas com estrago de 50%. Dos 11 puxadores de registro apenas 8 se 

encontram instalados. Não há mais nenhum pedal e a estrutura interior se encontra em um 

nível alto de deterioração.  

 
Figura 17 – Parte frontal do Harmônio Schiedmayer Harmonium. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

!
!

148 

Figura 18 – Parte posterior do Harmônio Schiedmayer Harmonium. 

 

 
 

A respeito dessa empresa de instrumentos, sabe-se que foi iniciada no século XVIII 

através de Balthasar Schiedmayer (1711-1781), que acabou por intitular tal empresa com o 

sobrenome da família57.Não tivemos acesso à informações que esclarecessem se havia um 

músico fixo na ordem 3ª no período de compra deste harmônio (1933), no entanto, 

considerando o estado do instrumento e o material o qual foi produzido (madeira e ferragens 

espessas), conjecturamos que ele tenha sido utilizado até a penúltima década do século XX. 

Observamos que acima deste harmônio há um outro instrumento de tecla com 

tamanho bem menor que o Schiedmayer. Pelo motivo deste não estar em condições de 

manuseio (a madeira deteriorada por cupins se sobrepôs à estrutura interna), não foi possível 

realizar uma análise mais cuidadosa deste instrumento. Contudo, através de pesquisa na 

internet, descobrimos que se trata de um harmônio ou órgão de fole portátil, o qual foi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57Disponível em: <http://www.harmoniumnet.nl/schiedmayer-200-years.html>. Acessado em: 4 mar 2015. 
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fabricado pela empresa Harmônios Bohn S/A, localizada na cidade de Novo Hamburgo, Rio 

Grande do Sul, Brasil.  

 
Figura 19 – Imagem frontal do harmônio de marca Bohn. 

 
 

 

Figura 20 –Imagem da parte superior do harmônio de marca Bohn. 

 
 

 

 

 

Figura 21 - Imagem da etiqueta presente na interior do harmônio. 

 
 
Não sabemos dizer quando e nem através de quem este instrumento chegou no templo 

dos terceiros de São Domingos. No entanto, sabemos que esta fábrica foi fundada em Novo 

Hamburgo entre o ano de 1934 e 1935 pelo Organeiro João Edmundo Bohn (1899-1968). Esta 
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empresa, em momento posterior à morte de Edmundo, priorizou a produção de órgãos 

eletrônicos e se mantém até os dias atuais com o nome ARBON.58 

Ainda, localizamos no interior deste templo, em uma sala de fotografias que fica 

acima do cemitério, um órgão elétrico da marca Minami. Assim como nos casos das empresas 

Schiedmayer e Bohn, também esta advém do sobrenome da família. Esta marca foi criada por 

Carlos Tadao Minami (1959-2011) no ano de 1979. Segundo consta no web site  da empresa, 

hoje com o nome de Tamye em homenagem à filha do fundador, este instrumento foi 

desenvolvido para atender aos cristãos evangélicos, no entanto acabou por se proliferar nos 

mais diversos seguimentos musicais devido ao seu baixo custo de produção e venda. Tal qual 

o harmônio Bohn, não temos informações precisas sobre o modo como esse instrumento veio 

a ser instalado no templo dominicano. No entanto, sabemos a partir do relato da senhora 

Angélica, atual pianista (piano elétrico) da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, 

que este instrumento existe na templo dominicano desde a década de 1980, período em que a 

mesma atuou como instrumentista neste local. 

 

Figura 22 - Imagem frontal do órgão elétrico Minami. 

 
 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Disponível em: <http://historiasvalecai.blogspot.com.br/2013/11/3109-joao-edmundo-bohn-o-fabricante-
de.html>. Acessado em: 4 mar 2015. 
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Figura 23 - Imagem frontal do órgão elétrico Minami com a tampa protetora aberta. 

 
 

Junto a estas fontes organológicas então apresentadas, registramos também o vestígio 

deixado no chão do coro da igreja por um provável órgão ou harmônio. Tal marca sinaliza 

que o instrumento ficou ali por um tempo considerável, pois, essa marca se encontra 

exatamente defronte à uma das janelas presentes no coro da igreja, a qual recebe intensa luz 

solar matutina; o que contribui para o desgaste da madeira de um instrumento, assim como faz 

sombra no espaço em que este se encontra instalado, logo cria uma marca (mancha) no chão. 

 

Figura 24–Marca no chão do Coro da Igreja de São Domingos de Gusmão. 
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O cruzamento destas fontes organológicas com aquelas encontradas nas fontes 

literárias não nos deixam dúvidas sobre a presença do elemento musical nas cerimônias 

realizadas no templo dominicano. Tendo como referência a data de criação desta ordem 

terceira, observando desde ai até o final do século XX, nota-se que não há um período sequer 

que não haja menções sobre a prática musical ou relativas à música. Apesar de sabermos que 

os terceiros dominicanos eram os menos afortunados entre as ordens terceiras Salvador, fica 

evidente que havia uma preocupação em dispender uma cota financeira para a manutenção da 

prática musical. 

 
3.3.3 Fontes iconográficas 

A prática de venerar os mártires cristãos é observada desde o século I quando havia as 

perseguições do Império Romano aos cristãos primitivos. Essa prática de reverência se 

estende quando o então imperador Constantino, no século IV, institui o cristianismo como 

religião oficial do império (MALUCELLI, 2013, p.11).  

Durante toda a Idade Média a prática de canonizar santos e de esculpir imagens que os 

representassem foi amplamente utilizada pela Igreja. No entanto, Fausto (2010,p.34) aponta 

que no século XVI a reforma luterana incentivou a destruição sistemática dessas imagens 

religiosas, acarretando em uma desestabilização na crença de muitos fiéis. Tal fato contribuiu 

para que a Igreja pensasse numa forma de restaurar a representatividade das imagens perante 

os fiéis, convocando em 1546 o Concílio de Trento59a fim de se contrapor às ideias da 

reforma luterana: 
Quanto às Imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e de outros Santos, se 
devem ter e conservar especialmente nos templos e se lhes deve tributar a 
devida honra e veneração, não porque se creia que há nelas alguma 
divindade ou virtude pelas quais devam ser honradas, nem porque se lhes 
deva pedir alguma coisa ou depositar nelas alguma confiança, como outrora 
os gentios, que punham suas esperanças nos ídolos (cfr. Sl 134, 5 ss), mas 
porque a veneração tributada às Imagens se refere aos protótipos que elas 
representam, de sorte que nas Imagens que osculamos, e diante das quais nos 
descobrimos e ajoelhamos,  adoremos  a  Cristo  e  veneremos  os  Santos,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III, a fim de estreitar a união da Igreja e reprimir os 
abusos, em 1546, na cidade de Trento, Itália. O concílio Tridentino os teólogos mais famosos da época 
elaboraram os decretos, que depois foram discutidos pelos bispos em seções privadas. Interrompido várias vezes, 
o concílio durou 18 anos e seu trabalho somente terminou em 1552, quando suas decisões foram solenemente 
promulgadas em sessão pública. MONFORT. Associação Cultural, Concílio Ecumênico de Trento. Disponível 
em: http://www.montfort.org.br/concilio-ecumenico-de-trento-2/. Acessado em: 19 nov 2013. 
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representados  nas Imagens. Isto foi sancionado nos decretos dos Concílios, 
especialmente no segundo de Nicéia contra os iconoclastas.60 

 

A vinda de esculturas dos santos católicos para o Brasil esteve atrelada ao projeto de 

colonização da coroa portuguesa. De acordo com Nigra (1998) Pedro Alvares Cabral, quando 

da sua chegada às terras do Brasil, trouxe em seu navio uma escultura de Nossa Senhora da 

Boa Esperança, que segundo o autor “deve ser considerada o protótipo de todas as imagens 

que durante três séculos se iriam transferir de Portugal para o Brasil”(NIGRA, 1998, p.101). 

Do mesmo modo, foi notado que a primeira igreja do Brasil, a Sé de Palha, construída a 

mando de Tomé de Souza, foi dedicada a Nossa Senhora da Ajuda, cuja imagem se 

encontrava na caravela do então governador da cidade do Salvador.61 

Conforme vimos anteriormente, durante os séculos XVII e XVIII “as igrejas da 

América portuguesa passaram a receber esculturas de Sant’Anna com grande frequência” 

(SOUZA, 2002, p. 323). Segundo a autora, essas imagens, assim como o culto à santa, se 

popularizaram nas principais capitanias da colônia (Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro), sendo muito frequente a sua presença em paróquias, capelas e oratórios 

domésticos. Nesse período Sant’Anna chegou a ser a segunda santa mais cultuada da colônia, 

sobretudo em Minas Gerais e Bahia. Um dos motivos para tal fato pode ser explicado pela 

devoção dos mineradores e carpinteiros à santa, pois a ela foi atribuído o título de padroeira 

dessas profissões.  

Além da numerosa quantidade de imagens de Sant’Anna que foram transladadas de 

Portugal para o Brasil, há de se observar a produção de imagens por parte de determinadas 

congregações instaladas no Brasil. Segundo Fausto (2010), já  no  século  XVII  os  jesuítas  

possuíam  sua  própria  oficina  onde  fabricavam imagens  dos  seus  santos.  Da mesma 

forma, os monges beneditinos e carmelitas possuíam suas oficinas de escultores, abrindo mão 

de encomendas junto ao comércio português. Ainda, Nigra afirma que, 

 
De 1650 a 1680, encontramos uma imensidade de imagens de santos, que 
classificamos todas como oriundas da escola franciscana. Sem conhecer 
nominalmente os seus autores, vimo-lhes contudo as obras de barro cozido, 
nos conventos de Santo Antonio do Rio, em Cabo Frio, Angra dos Reis, 
Ubatuba, Ilha  de  São  Sebastião,  Santos,  Itanhem,  Taubaté,  Mogi  das  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60  A invocação, a veneração e as Relíquias dos Santos, e as sagradas Imagens. Disponível em: 
http://www.montfort.org.br/concilio-ecumenico-de-trento-2/. Acessado em: 19 nov 2013.!
61 http://www.bahia-turismo.com/salvador/igrejas/se-de-palha.htm 
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Cruzes,  Itu. Finalmente na capital Paulista nos conventos de São Francisco e 
da Luz, e na Ordem Terceira da Penitência. (NIGRA, 1998, p.103) 

 
De acordo com Fausto (2010, p.41) o trabalho artesanal desenvolvido por essas 

Ordens Religiosas no século XVII fazia parte das Oficinas Conventuais. No entanto, a partir 

do século seguinte, as organizações tais quais as ordens terceiras, confrarias ou irmandades, 

passam a produzir e comandar esta produção formando uma identidade técnica de estilo 

próprio em cada centro urbano. O desenvolvimento dessas características resultou no que 

Fausto (2010) chama de Escolas Regionais, que segundo Freire (2009) foram baseadas em 

reinvenções das técnicas e estilos europeus, chegando “ao ponto de surgirem nas cidades mais 

prósperas, preferências e práticas identificadas com a produção local, permitindo que se 

distinga a Escola Baiana, Escola Mineira, Escola Pernambucana” (FREIRE, 2009 apud 

Fausto, 2010, p.48). 

A fim de reconhecer possíveis características dessas escolas na escultura de Sant’Anna 

que aqui nos ocupa, parece-nos pertinente ressaltar características que as diferenciem 

claramente. Acerca da Escola Pernambucana, Ribeiro (2005) observa que a forma como, 

algumas vezes, são construídas as expressões reproduzem tipos locais. 
O tipo caboclo local, com rostos largos, malares salientes, olhos amendoados 
e carnação escura, [...] a policromia é de grande apuro técnico, incluindo, na 
maioria dos casos, douramento integral das superfícies coloridas, revelando 
através de um delicado trabalho de esgrafiado, com  motivos geométricos ou 
florais em eruditas composições ornamentais (RIBEIRO, 2005,p. 18 apud 
FAUSTO 2010, p. 48). 

 

Sobre as características comuns à Escola Mineira a autora afirma existir uma ampla 

diversificação na produção de imagens. O fato de ter havido diversos núcleos urbanos ao 

redor das jazidas fez com que se desenvolvessem diferentes técnicas de construção de 

esculturas. Souza (2002, p. 231) aponta que grande parte das imagens do século XVII e XVIII 

encontradas em Minas Gerais são anônimas, podendo mais ser identificadas a partir de suas 

características físicas do que de fontes escritas. Segundo as análises feitas por Ribeiro (2000) 

as imagens da Escola Mineira possui “policromia e douramentos mais discretos, com uma 

certa uniformidade nas cores e economia no uso de ornatos das padronagens” (RIBEIRO, 

2000, p.65 apud FAUSTO, 2010, p.48).  

Por ter sido a primeira capital do Brasil e sede do primeiro bispado, a Bahia agrupou 

um vasto repertório de imagens sacras do século XVII e XVIII. De acordo com Ribeiro 

(2000) a produção baiana de imagens é caracterizada pelo “refinamento dos gestos e atitudes, 
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a movimentação erudita dos planejamentos, [...] as folhas de ouro são aplicadas em 

superfícies regulares, que aparecem em reserva, configurando grandes florões nas superfícies 

de coloração uniforme, realçados por punções de desenho variado” (RIBEIRO, 2000, p.61 

apud FAUSTO, 2010, p. 47). 

Em meio ao processo de busca por fontes documentais musicais na Venerável Ordem 

3ª de São Domingos de Gusmão em Salvador foi possível notar a presença da Imagem em 

questão. Uma vez localizada, buscamos aprofundar o conhecimento acerca dela, sobretudo 

quanto a sua procedência e há quanto tempo ela está nesta Igreja. Para tanto, foram feitas 

entrevistas com alguns funcionários da Instituição a fim de coletar informações que 

esclarecesse tais dúvidas. No primeiro momento, foi perguntado ao Administrado do Templo, 

o Sr. Denílson Santos de Jesus, que nos respondeu: 
Esta imagem existe aqui há quase trezentos anos. Ela veio de Portugal 
juntamente com os primeiros irmãos dominicanos que construíram esta 
igreja. Ela é muito antiga e foi trabalhada pelos escultores portugueses. Com 
certeza não foi doada, veio junto com algumas outras imagens que existem 
aqui.62 

 
Após este esclarecimento fomos ao encontro dos dois funcionários, Sr. Zailton e Sr. 

Jackson, que há mais tempo trabalham nesta ordem terceira, onde perguntamos sobre a 

procedência desta imagem. De acordo com eles: 
Essa imagem foi doada por uma senhora, bem velhinha que costumava 
frequentar as missas aqui na igreja, isso há muito anos atrás. Não sei dizer se 
ela tem parentes vivos, sei que ela já morreu há um bom tempo. Essa 
imagem é a única de Sant’Anna que esta igreja já teve.63 
 

Analisando as duas versões da procedência da imagem, observa-se claramente a 

divergência entre ambas. Dessa forma, foi pedido ao administrador que tivéssemos acesso ao 

livro de Tombo dos bens da Ordem a fim de encontrarmos possíveis registros acerca da 

mesma. Assim, encontramos uma nota que trata sobre o assunto e a transcrevemos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Entrevista concedida pelo então Administrador do templo da Venerável Ordem Terceira de São Domingos de 
Gusmão. 
63 Entrevista concedida pelos funcionários, zelador e segurança, do templo da Venerável Ordem Terceira de São 
Domingos de Gusmão. 
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                 Figura 25 – Fotografia do texto que confirma a doação da Santa. 

 
 
Offerta – (Cópia) A directoria da Ven.al Ordem 3ª de S. Domingos de 
Gusmão: Maria José da Silva Valente mim entregou a Ven. al Ordem 3ª de 
São Domingos de Gusmão deixados pela Sra. D. Ritta Seraphina dos Passos, 
as seguintes imagens: 
Um nicho com um Senhor dos Passos na charola, com cruz e resplandor de 
prata. Um Deus menino no monte, com capella e cordão de ouro, dentro do 
nicho. Um nicho com o crucificado com resplandor de prata, uma Santa 
Lusia, uma Conceição, um Sto. Antonio, uma Sant’Anna.Todos entregues 
em mão propria do Sr. Gaseia, mui digno Vigario do Culto da Ven.al Ordem 
3ª esperando que a mesma as conserve. Bahia, 5 de Dezembro de 1935. 
(assignada) Maria José da Silva Valente. 
Da ata da sessão da comissão Administrativa realizada em 31 de Maio de 
1936 conta a oferta acima.64 
 

A partir desta nota pudemos constatar que houve uma doação de imagens para a 

Ordem no ano de 1935 incluindo uma imagem de Sant’Anna. Dessa forma é possível 

conjecturar que esta doação se refere à mesma imagem a qual estamos tratando, uma vez que 

essa hipótese já havia sido levantada a partir da afirmação dos funcionários quando dizem que 

não houve outra imagem da santa nesta igreja, desde que passaram a trabalhar neste templo. 

Aportado no conceito de iconografia enquanto descrição e classificação de imagens 

apresentado por Panofsky (1986, p. 53), o quadro 4 apresenta a análise da Imagem de 

Sant’Anna mestra de acordo com o modelo utilizado por Fausto (2010). 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Transcrição do Livro II do Tombo. 
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!
!!!!!!!!Quadro!4!)!Análise!da!obra!iconográfica!conforme!modelo!apresentado!por!Fausto!(2010)!
!

Objeto Escultura Policromada e Dourada 

Título Sant’Anna Mestra  

Autor Sem registro 

Época Provável Século XVIII 

Dimensões Altura 58cm 

Suporte Armário de Madeira 

Propriedade Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão 

Localização Corredor principal - Esquerdo 

Endereço Largo do Terreiro de Jesus / Salvador, Ba 

 

De acordo com o modelo de descrição apresentado por Fausto (2010), o que podemos 

dizer sobre o objeto é que se trata de: imagem feminina, senhora, corpo encoberto por túnica 

(indumentária) policromado e dourado, expressão austera e fatigada no rosto arredondado. 

Sentada sobre um trono vermelho com bordas douradas, na posição frontal, cabeça inclinada 

para o lado esquerdo e encoberta por um lenço branco com flores douradas. Os olhos e o dedo 

indicador esquerdo dirigidos para o livro que está sobre sua coxa esquerda. Neste mesmo 

lado, se encontra a Virgem Maria Menina, a qual está apoiada pela mão esquerda de 

Sant’Anna e com os olhos e o dedo indicador direito voltados para o livro. 
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Figura 26 – Armário que guarda as imagens do menino Jesus, Maria e Sant’Anna. 

 
 

                     Figura 27- Senhora Sant’Ana com Maria ao seu lado. 
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Em seu Dicionário Mariano (1964, p. 26) o padre Gabriele afirma que o culto à Santa 

surgiu no Oriente no século VI quando Justiniano construiu uma igreja em sua honra em 

Constantinopla. No Ocidente, esta prática só veio a ser cultivada a partir do século VIII. 

Souza (2002) acrescenta que, o culto à Sant’Anna se desenvolveu em grande escala entre os 

séculos XII e XVI, tendo como um dos principais argumentos para esse desenvolvimento a 

“Imaculada Conceição de Maria: a pureza da mãe confirmava a ausência de pecado na 

concepção da filha”. Essa doutrina foi defendida com veemência por alguns franciscanos e 

jesuítas (SOUZA, 2002, p.236).  

Ainda, a autora aponta para os estudos Mariológicos como um dos fatores que 

possibilitaram destaque à figura de Ana enquanto mãe da Virgem e a avó do Cristo. Segundo 

ela, os primeiros momentos da vida de Maria foi sua concepção no ventre de Sant’Anna. 

“Uma festa conhecida como a “Concepção de Anna ”era celebrada em Constantinopla desde 

meados do século VIII e no Ocidente um século mais tarde. A devoção a Sant’Anna era 

estreitamente vinculada a este papel de concepção da Virgem.” (SOUZA, 2002, p. 233).A 

primeira manifestação de devoção à santa realizada no Brasil foi feita pelo padre José de 

Anchieta no ano de 1563. Ali, o padre jesuíta enaltece todas as funções maternais assumidas 

por Anna, mesmo as mais comuns, como a amamentação. “Os papéis mais importantes de 

Sant’Anna foram a concepção de Maria, sua educação e sua preparação ao voto de 

virgindade, ao ser consagrada no Templo.” (SOUZA, 2002, p.234). 

Santana Mestra está sempre caracterizada com um livro em seu poder e com Maria, 

menina ou mulher, ao seu lado. Há que se perguntar qual o conteúdo ou temática é 

recorrentemente encontrado no interior dos livros que aparecem junto à Santana Mestra. 

Sobre isso, Souza (2002)explica que é frequente em gravuras e esculturas a ausência de 

indicação do conteúdo presente nos livros abertos de Santana, no entanto, quando há 

informações, é recorrente o uso das palavras: Salmo 24 ou Deus. “Há gravuras portuguesas 

que revelam o sentido do ensinamento, por apresentarem inscrições na parte inferior da 

estampa (“Psal. 118” e “Prov. 4”). Nas obras do século XVIII, a religião e a virtude 

compunham a essência da educação da Virgem, e estes valores davam sentido às imagens de 

Sant’Anna Mestra” (SOUZA, 2002, p. 242).  

O exemplo de conteúdo encontrado no livro da imagem que aqui se estuda foge aos 

exemplos citados. Neste livro encontramos o texto “Ave Maria cheia de graça, o Senhor é 

convosco”, o qual está escrito em português, do lado esquerdo do livro. Este texto, apesar de 
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fazer parte da bíblia, não pertence ao livro dos Salmos tais quais os exemplos citados por 

Souza (2002).  

         Figura 28 - Livro aberto de Santana Mestra com as palavras do Anjo Gabriel.  

 
 

Além do texto citado, item incomum nas imagens da santa, o livro apresenta também 

uma melodia escrita em pauta de cinco linhas, a qual está presente no lado direito do livro. 

Conjecturamos que tal melodia, ao passo em que pode ter sido criada a partir de alguns dos 

vários cânticos e hinos citados pela bíblia (dentre eles o hino de louvor à anunciação do anjo 

Gabriel a Maria), pode ter sido também uma divagação do escultor a partir de conhecimentos 

básicos sobre grafia musical . 

 
                        Figura 29 – Símbolos musicais no livro aberto de Santana Mestra. 
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Figura 30 – Imagem ampliada dos símbolos musicais presentes no livro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de observações da expressão gestual assim como do conteúdo presente no 

livro consideramos que o autor da obra buscou representar a santa mestra ensinando sua filha 

a cantar, solfejar ou até mesmo poderia estar realizando um ditado rítmico ou melódico. 

Assim, buscamos colaborar com tais suposições coletando informações que nos levassem a 

um caminho para a interpretação deste conteúdo de forma coerente. Desse modo, utilizamos 

alguns meios de busca online para identificação de melodias, tais quais o Répertoire 

International des Source Musicales (RISM) e o Global Chant Database. 

No primeiro (RISM) foi utilizado a ferramenta de busca através da digitação de 

algumas das notas presentes na melodia que está no livro, e o sistema de busca apresentou a 

seguinte ordem de obras musicais: 

 
Figura31– Print screen da plataforma online Rism. 
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Dentre elas elencamos as obras de nome “Anonymus – Missa” e “Tulerunt lapides - 

Manuel Cardoso” por serem as que mais se aproximaram da relação de intervalos existente na 

melodia que se encontra no livro. 

 
Figura 32 - Anonymus – Missa. 

 
Figura 33 - Telerunt lapides– Manuel Cardoso. 

 
Utilizando a base de dados Global Chant Database foi feito o mesmo processo de 

digitar algumas notas da melodia encontrada no livro. Lá podemos observar um conjunto de 

melodias em estilo cantochão que, de alguma forma, possuem relação com as notas digitadas.  

 
    Figura 34 – Print screen da plataforma online Global Chant Database. 
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Analisando a melodia através de uma perspectiva modal poderíamos supor que, a 

partir do processo metodológico analítico utilizado na identificação de modos eclesiásticos 

apresentado por Bescond (1974) – o qual explica que, além de se observar as notas de maior 

recorrência (predominante) e a sua final, cada modo possui fórmulas rítmicas próprias que, 

quando identificadas, contribui para a sua classificação -, a melodia encontrada no livro da 

santa pertenceria ao VII modo, ou seja o modo de Sol; uma vez que consideremos a nota 

predominante na melodia (Dó) e a sua final (Sol). Pensando ainda no teor do texto e sua 

característica de anunciação (esperança, festividade), a citação de Dom Gajard contribui com 

esse pensamento quando diz que o VII modo é um modo “claro, quente, vibrante; modo dos 

voos alegres, dos movimentos de entusiasmo e de triunfo; modo da certeza, das afirmações 

solenes, da alegria perfeita, da plenitude” (GAJARD, apud HERNÁNDEZ, 2006.)65.  

 
Figura 35 - Transcrição do trecho musical presente no livro da imagem de Santana. 

 
 

Por outro lado, para se pensar nas características dessa melodia como as de um 

possível modo eclesiástico é preciso atentar para a questão das regras de composição desse 

tipo de música. Na melodia observa-se um salto de quinta (do Dó para o Sol) que ao invés de 

ser compensado a melodia sobe para a nota lá. Do mesmo modo, há em seguida um salto de 

quinta diminuta (ou quarta aumentada), do Fá para o Si novamente sem compensação, um 

intervalo bastante evitado nesse tipo de composição musical. A partir dessas observações 

basilares, podemos perceber as incoerências entre essa melodia e o estilo composicional do 

cantochão, comprometendo qualquer afirmação que relacione tal estilo com esta melodia. 

Diante dessas constatações preliminares percebemos que há muito o que compreender 

acerca desta iconografia enquanto representação do oficio de mestra de Sant’Anna. Estaria de 

fato a Santa ensinado música para Maria? E quanto ao significado desse conjunto de notas 

musicais, estaria o autor com intuito de registrar alguma melodia própria do seu contexto? 

Desse modo, consideramos que a presença do elemento musical ligado à imagem de 

Sant’Anna poderia apontar para uma possível tradição na iconografia desta santa, o que nos 

instiga a questionamentos possíveis de serem apreciados em futuras pesquisas sobre esta 

tradição.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Disponível em: <http://cantogregoriano.eu.pn/>. Acessado em 15 dez 2013. 
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Capítulo 4: Discussão e considerações finais 
 

A beleza do templo dominicano chama à atenção de qualquer pessoa que esteja 

passando pelo Centro Histórico de Salvador. Contando com uma torre lateral à esquerda, a 

fachada do templo se assemelha àquelas da atual Sé e da Ordem Terceira de São Francisco, 

que também se encontram no Centro Histórico. Internamente, as dependências deste templo 

destinam-se a práticas específicas que hoje já não tem o mesmo uso de outrora. A exemplo da 

Sala de Reuniões, que hoje não abriga mais reuniões, e também a Sala dos Santos, que 

atualmente é onde se concentra a maior parte dos documentos permanentes produzidos e 

adquiridos pela instituição. Foi nesta sala, a qual poderíamos chamar de Arquivo, onde 

localizamos grande parte dos documentos apresentados em nosso estudo. 

Além dos documentos no arquivo não se encontrarem ordenados, o processo inicial de 

investigação foi dificultado ainda por conta da ação cautelosa da administração dominicana 

quanto à permissão de pessoas interessadas na história da ordem 3ª terem acesso aos 

documentos. Segundo eles, outras pessoas já tinham usufruído destes documentos com intuito 

de realizar pesquisa e nunca havia tido um retorno quanto aos resultados destes trabalhos. 

Observamos que esse fator aliado à falta de controle documental (catalogação) os tornaram 

cuidadosos quanto a disponibilização dos documentos, fechando, muitas vezes, as portas para 

novas descobertas de cunho histórico.   

No momento atual, o templo da Venerável Ordem 3ª se encontra sob os cuidados do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o qual pretende restaurar 

toda a imaginaria da Arte Sacra e demais bens presentes no templo, bem como a habilitação 

dos espaços internos ampliando o acesso aos futuros visitantes. Não se sabe se os antigos 

instrumentos musicais que se encontram na igreja serão contemplados por esta empreitada, no 

entanto, esperamos que este trabalho venha a contribuir para novos achados musicológicos, 

sejam eles iconográficos, organológicos, ou qualquer outro tipo de informação referente à 

prática musical nesta Venerável Ordem 3ª.  

Ao longo de seus quase trezentos anos, a Venerável Ordem 3ª de São Domingos de 

Gusmão fez parte de um conjunto de ordens terceiras responsáveis, dentre várias outras 

incumbências religiosas católicas, por disseminar e fomentar o culto ao seu padroeiro, 

incluindo o uso da música litúrgica e paralitúrgica na cidade de Salvador. Desvendando o 

percurso histórico musical dos terceiros dominicanos, observamos que eles estiveram sob a 

jurisdição da ordem regular em Lisboa até 1742, portanto, nos primeiros vinte anos de 
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fundação dessa ordem terceira em Salvador, suas práticas litúrgicas foram regidas e 

observadas por esta ordem primeira. Desse modo, no templo dos terceiros deveriam ser 

realizadas a prática do Ofício Divino, incluindo  as missas, fossem elas festivas, votivas ou 

para defuntos. Tais eram os principais serviços nos quais continham momentos dedicados à 

adoração e louvor, incluindo a prática musical. 

Conforme foi apresentado, o Livro II de Tombo informa que os primeiros movimentos 

para a construção do templo dominicano foram reverenciados com a celebração de uma 

missa. Apesar de sabermos da possibilidade dessa Missa ter sido rezada, é bastante provável 

que, de acordo com esta ocasião, tal celebração tenha sido festiva, ocasionando em uma 

prática musical comum às celebrações desse caráter. Pensar este acontecimento como uma 

oportunidade de encontro social e exibição de poder político nos leva à compreensão de que, 

não teria sentido celebrar um evento de tamanha grandeza (estamos falando da fundação de 

uma ordem terceira) sem que houvesse manifestações de práticas musicais; fossem elas de 

cunho litúrgico ou paralitúrgico.  

No decurso histórico, a ordem dominicana se mostrou atenta às alterações ocorridas 

nas práticas musicais regidas pela Igreja. A presença dos missais romanos e dominicano com 

notação musical de cantochão dos séculos XVIII e XIX é o exemplo de documentação 

musical mais antiga encontrada na Ordem. Na história do catolicismo, o missal foi um dos 

principais meios de disseminação e continuidade das práticas litúrgicas cunhadas tanto no rito 

tridentino quanto no rito dominicano, cujas diferenças e particularidades já discutimos 

anteriormente.  

As rasuras e rasgões encontrados nas páginas com música destes missais nos permitem 

considerar o seu uso na prática litúrgica musical dessa ordem terceira. Do mesmo modo, 

localizamos uma documentação musical relativa ao século XX, a qual foi identificada em dois 

períodos distintos: o período de influência do Motu Proprio Tra le Solicitudine de Pio X e o 

período referente às instruções geradas pelo Concílio Vaticano II, o qual instituiu a língua 

vernácula para os livros litúrgicos de cada localidade, ao passo em que possibilitou o 

surgimento de movimentos comunitários, tal qual o da Renovação Carismática Católica 

(RCC) que, com apoio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) atingiu o 

Estado da Bahia de forma significativa. Conforme vimos anteriormente, a produção de música 

direcionada a estes livros passou a dialogar com a cultura popular, abordando temáticas do 
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cotidiano em suas letras e pregações. Percebe-se que de algum modo essa estratégia buscava 

atrair uma parcela da população que se afastava consideravelmente dos templos católicos.  

Conforme verificamos, os terceiros dominicanos, por sua vez, não deixaram de 

acompanhar tais mudanças. Coletamos e analisamos alguns documentos musicais relativos à 

este período pós conciliar e vimos que o modelo estratégico da RCC de angariar fiéis atingiu 

o modo de produção e execução musical da Ordem 3ª de São Domingos.  

Por outro lado, não devemos deixar de observar a característica principal desta 

instituição religiosa que, enquanto ordem terceira, tem como prática paralitúrgica as festas em 

homenagem a seu patriarca (o tríduo a São Domingos) e a outros santos, tal qual a 

dominicana Santa Catarina de Sena. A partir da regularidade dessa tradição, temos mais um 

elemento constituinte do complexo de atividades religiosas nas quais a presença da música, 

em muitos casos, contribuiu para que estas fossem realizadas. Ainda, a cerimônia das 

procissões - um outro elemento tradicional, não apenas dos terceiros dominicanos mas, sem 

dúvidas, de todo o corpo eclesiástico soteropolitano -, é vista como um dos principais 

movimentos religiosos favoráveis à prática musical, seja ela de caráter litúrgico ou 

paralitúrgico. Conforme vimos, a procissão do Triunfo, Rasouras, Corpus Christe, assim 

como a do patriarca, fizeram (ou ainda fazem) parte do calendário anual de atividades da 

ordem terceira acentuando as possibilidades de práticas musicais ocorridas nesta instituição.  

Por sua vez, a vontade de emulação, prática comum entre as confrarias leigas na 

Bahia, estimulou a corrida pelo prestígio social das mesmas em Salvador. Por serem as mais 

antigas, as ordens terceiras de São Francisco e de N. Sra. do Carmo detinham um corpo de 

membros constituído pelas figuras mais importantes da cidade; logo tinham fundos para 

realizar grandes festas (novena ao invés de tríduos) e poder de compra de instrumentos 

musicais tais quais órgão de tubos. Diferente dessas duas instituições, os terceiros 

dominicanos fundaram sua igreja na cidade de Salvador quase um século depois, sem o 

suporte territorial da sua Ordem Primeira, situação que não ocorreu com os irmãos carmelitas 

e franciscanos que se instalaram nos conventos de suas ordens primeiras. 

É de se pensar que ao resolverem estabelecer esta ordem, os primeiros membros 

ansiavam por serem iguais ou melhores aos terceiros carmelitas e franciscanos. Existem 

exemplos escritos em livros do arquivo que expressam a necessidade da Mesa Administrativa 

em atualizar seus estatutos e se aproximarem do nível de benefícios que as demais ordens 

terceiras oferecem aos seus irmãos. Do mesmo modo, é visto o desejo da administração em 
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comprar um dos melhores órgãos da Bahia, se não o melhor, o segundo depois dos 

beneditinos, como já referimos na tabela 28. Ao nosso ver, isso pode ser entendido de duas 

maneiras: aquela a qual nos referimos acima; a busca pelo prestígio e reconhecimento social 

perante as demais ordens terceiras por meio da aquisição de um instrumento que agregaria 

valor simbólico a uma instituição religiosa; e também como uma expressão da necessidade de 

realizar a prática musical nos serviços diversos, não apenas com qualquer instrumento, mas 

com um dos melhores que pudessem existir na Bahia. Apesar de separarmos os dois pontos de 

vista, temos claro que ambos são permeados pelos mesmos elementos, na medida em que o 

fator emulação não se sustenta sem a presença do objeto de desejo, ao passo que este objeto 

emulador (no caso o órgão) proporcionaria, não apenas prazer ao executante e aos ouvintes, 

mas sobretudo, conferiria beleza musical e excelência ao serviço religioso. 

O estudo dessa instituição mostrou que foi nos primeiros oitenta anos de fundação que 

os terceiros dominicanos vivenciaram a seu melhor condição financeira. Foi neste período que 

se deu a construção do templo (o qual foi ornamentado com peças sacras de alto valor), o 

intento de comprar o antigo colégio dos jesuítas, assim como buscaram comprar um órgão 

que estivesse entre os melhores da província, além de ter usufruído dos trabalhos do mestre 

José Joaquim da Rocha (quando pintou o teto da Igreja, o forro da sala de reuniões e alguns 

quadros). O fato dos terceiros terem entrado em decadência ainda no século XIX não impediu 

que os mesmos mantivessem a presença de um músico fixo que trabalhasse nas diversas 

atividades anuais prescritas no contrato. Tomando como base as informações apresentadas por 

Alves (1948) e Diniz (1986), os valores recebidos por estes organistas contratados estão de 

acordo com o que estes autores relatam sobre os valores fixados nas ordens terceiras de São 

Francisco, do Carmo, N. Senhora do Boqueirão e Santa Casa de Misericórdia.  

A carência bibliográfica nos impediu de conhecer um pouco mais sobre o tipo de 

relação que havia entre esses músicos e a instituição contratante. Termos de posse e 

assinaturas de recebimento dos “ordenados” apontam para uma realidade onde o empregador 

decidia toda a atividade do contratado, sem que este pudesse negociar a relação entre a carga 

horaria e o pagamento. Os poucos dados biográficos destes músicos não nos permitem 

conjecturar o grau de conhecimento musical, bem como os meios que estes utilizaram para 

aprender e aprimorar sua técnica instrumental. Conforme relatou o francês Tollenare (1959), 

os músicos atuantes nos templos soteropolitanos no século XIX eram considerados 

“medíocres”; observação esta que nos leva a refletir sobre a qualidade do ensino de 
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instrumento musical oferecido na capital da província (e do país até 1850), assim como da 

oferta destes instrumentos disponíveis ao estudo do praticante. 

A Igreja, além de ter sido responsável pelo ensino formal de música na Bahia por mais 

de trezentos anos (incluindo-se a prática instrumental, composicional e o canto), vemos 

também que ela foi a principal instituição que formalizava contratos com músicos na Salvador 

colonial até início do século XX. É provável que muitos destes instrumentistas se viam nesta 

condição de dependência financeira e isentos de poder para melhor negociar o valor de seu 

trabalho, considerando a ausência de atividades dignamente remuneradas no cenário 

soteropolitano, com ressalvas para os conservatórios e escolas de música que surgiram anos 

após a criação da Cadeira de Música, em 1818, por D. João VI, sobretudo, a partir da 

iniciativa de Domingos da Rocha Mussurunga (1807-1856), que idealizou a criação de um 

conservatório que, embora nunca tivesse saído do papel, se adiantava em várias décadas à 

fundação do Conservatório de Música da Bahia, que só veio a funcionar em 1897. 

O acesso às informações presentes na documentação por nós levantada permitiu-nos 

interpretar e relaciona-las com a bibliografia correlata ao ambiente religioso, político e 

músico-cultural em que a Venerável Ordem 3º de São Domingos esteve (e está) inserida. 

Apesar da carência de informações musicais relativas aos primeiros oitenta anos da 

instituição, foi possível realizar um estudo do período delimitado de forma contextualizada e 

reflexiva, tendo como parâmetro os documentos oficiais (eclesiásticos e governamentais) e o 

reflexo destes no contexto social correlato. É necessário esclarecermos que esta investigação 

não se esgota com este trabalho pois, em virtude da carência de catalogação, alguns arquivos, 

acervos e coleções de caráter público e privado que existem em Salvador (assim como na 

região metropolitana e no recôncavo) são espaços prováveis a conter informações preciosas 

sobre protagonistas da prática musical em períodos remotos na sociedade soteropolitana. 

Destarte, através deste estudo relativo à Venerável Ordem Terceira de São Domingos 

de Gusmão, confiamos ter contribuído positivamente ao conhecimento da historia da música 

em Salvador, na Bahia, no nordeste e no Brasil.  
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Nº1 – Regra dos Irmãos e Irmãs da Venerável Ordem Terceira da Penitencia de 

São Domingos de Gusmão. 
 

 

CAPITULO I 

 
Da admissão à Ordem 

 

Nenhuma pessoa poderá ser recebida nesta Ordem senão pelo mestre diretor della, ou prior do 

logar em que esta fundada, ou pelo menos que fizerem suas vezes, com consentimento da 

maior parte dos professos e antes de entrarem a votar, será examinado o pretendente, assim da 

capacidade e qualidade, como também da christandade e zelo da fé catholica; e primeiro que 

receba o habito satisfará as suas dívidas, reconciliar-se-ha com seu proximo, fará seu 

testamento; e se for casado obterá previamente permissão de sua mulher; e o mesmo fará esta, 

sem poder ser admitida sem vontade expressa de seu marido.  

O ordenar se faça testamento e se satifaça as dívidas, é porque não poucas vezes na primitiva 

os irmãos terceiros, logo que professavam, sahiam immediatamente à campanha em defesa da 

fé, e se expunham a perder a vida; hoje que a guerra é contra os inimigos invisiveis, não são 

obrigatórias estas condições, porém uteis; por se bom estar sempre prevenido para a morte.  

 

CAPITULO II 

 
Da forma do habito dos irmãos e irmãs 

 

O habito será branco e preto, que vem a ser, a capa e o manto preto, e mais vestido branco 

com mangas fechadas, e correa; as toalhinhas das irmãs serão de lenço branco, em tal forma 

que todo este vestido inculque humildade, e não vaidade. Deste modo se apresentarão os 

irmãos, quando trouxeram o habito em publico, e as irmãs beatas que para isto obtiverem 

licença: as outras irmãs comparecerão nos actos e funções da Ordem com os seus vestido com 

tanto que sejam honestos e decentes, e que venham cingidas com a corrêa. Nos demais 

logares tempos, basta que todos tragam interiormente o santo escapulario, ou bentinhos. 
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CAPITULO III 

 
Da benção do Habito e modo de o receber 

 

Assentado o mestre director do capitulo da irmandade, ou diante do altar-mor da Egreja da 

Ordem, presente o prior e mais irmãos se apresentará o pretendente, que prostrado por terra 

pedirá que o admita à santa Ordem. Então o mestre director, feita um abreve prática, benzerá 

o habito e lh’o lançará. 

 

 

CAPITULO IV 

 
Forma de professar 

 

Completo o anno de noviciado, ou antes disso, se assim parecer o mestre director, prior e a 

maior parte dos irmãos professos, se permitirá profissão ao noviço; a qual será na forma 

seguinte: Para glória de Deus Omnipotente, Padre, Filho, etc.  

Neste capitulo da regra deixou-se de expor, por brevidade, a forma da profissão, assim como 

no antecedente a benção do habito e mais orações determinadas para o acto da recepção.  

 

CAPITULO V 

 
Da permanência neste Estado 

 

Determinamos que nenhum irmão ou irmã, depois de professar nesta Ordem, possa della sahir 

senão para entrar em outra que professe os tres votos solemnes. 

 

CAPITULO VI 

 
Da Reza de cada dia 

 

Cada dia por matinas rezem um Credo com vinte e oito Padre Nosso e outras tantas Ave 

Maria; e o mesmo, excepto o Credo, por terça, sexta e nôa; por vésperas rezaram quatorze 

Padre Nossos e quatorze Ave Marias; por completas o mesmo que por primas, porém o Credo 
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se dirá no fim. Os que rezarem o Oficio Canonico não estão obrigados a este. Por benção da 

mesma rezarão um Padre Nosso, por graças outro, ou o Psalvo, Miserere, ou o Psalmo 

Laudate omnes gentes. 

 

CAPITULO VII 

 
Das matinas à meia Noite 

 

Rezarão as Matinas a meia noite nos domingos e festa desde todos os Santos até a Paschoa. 

No tempo do Advento e Quaresma serão todas as noites; advertindo, porém, todos os que 

trabalham as poderão rezar pela manhã, juntamente com as quatro horas, e de tarde Vesperas 

completas.   

 

CAPITULO VIII 

 
Da confissão e comunhão 

 

Confessar-se-hão ao menos no dia de Natal e Ressurreição, na Paschoa do Espirito Santo e na 

festa da Assumpção e da Natividade de Nossa Senhora. Os que tiverem devoção de comungar 

em outros dias, o poderão fazer com licença do prelado. 

 

CAPITULO IX 

 
Do silencio que devem guardar na Egreja 

 

Observe-se esta rigorosamente, especialmente quando se celebrar a Missa e se cantar os 

Divinos Officios, ou se pregar: estudando em estar atentos e devotos; e só por 

necessidadepoderão em voz baixa dizer algumas palavras. 

 

CAPITULO X 

 
Da veneracão aos Bispos e Parochos 
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Frequentem com devoção e venerem muitos aos ditos prelados, pagando-lhes fielmente tudo o 

que se lhes deve pagar. 

 

CAPITULO XI 

 
Do Jejum 

 

Serão obrigados a jejuar toda a Quaresma, todo o Advento, todas as sextas-feirasdo anno, e 

oas mais jejuns da Egreja; quem por sua devoção ou penitencia quizer jejuar mais ou fazer 

outras mortificações, pedirá licença ao seo prelado ou confessor.  

 

CAPITULO XII 

 
Da comida 

 

Nos Domingos, nas terças e quintas-feiras poderão comer carne; mas não nos outros dias: 

exceptuam-se, porém os enfermos, os debilitados e os que fazem viagem, ou si for alguma 

festa solemne. 

 

CAPITULO XIII 

 
Do Retiro 

 

Fora de casa e nas partes publicas se portarão com toda sizudeza e modestia. As irmãs não 

sahirão fora sós nem tão pouco assistirão as danças, bailes, convites profanos, touros ou 

comedias; nem ainda peregrinando façam viagem sem licença do prior ou director. 

(Refere-se este capitulo às Irmãs que vivem em comunidade, ou trazem o habito descoberto, 

ainda que morem em casas particulares; porque assim perde a decencia do estado, e nunca 

parecerá bem que em semelhantes concursos se achem taes pessoas. 
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CAPITULO XIV 

 
Da prohibição de Armas 

 

Não poderão trazer armas senão em defesa da fé, ou por qualquer outro justo motivo, e isto 

com licença dos seus prelados.  

 

CAPITULO XV 

 
Dos Enfermos 

 

Poderá o prior nomear dous Irmãos que visitem aos irmãos enfermos, e logo ao principio 

exhortem a que se confesse, e, si for necessario, que recebem os demais sacramentos. Si 

forem pobres os socorrem com algumas esmolas, repartindo com elles dos seus bens, ou do 

que a irmandade tiver para alguma aplicação: se lhes faltar assistencia, os servirão também 

durante a enfermidade. Isto mesmo observarão com as irmãs enfermas as duas irmãs que 

forem nomeadas pela priora.  

As Mesas actualmente entram no conhecimento dos Irmãos e Irmãs pobres miseráveis por 

meio dos zeladores, que todos os annos são eleitos; sendo que até o de 1744 também se 

elegiam duas zeladoras com o título de 1ª e 2ª enfermeiras, para cuidarem das irmãs 

necessitadas. Fosse qual fosse o motivo que fez cessar a eleição dessas duas irmãs, seria 

muito de apreciar que apesar dos desvelos dos zeladores, ressucitasse no prior e priora a 

honrosa atribuição, que lhes confere a santa regra, de nomear cada um dos seus dous 

delegados a bem de nossos Irmãos e Irmãs necessitados. Nenhum inconveniente nisso 

haveria, antes maior lucro a a caridade tão recomendada por nosso Santo Padre.  

 

CAPITULO XVI 

 

Dos suffragios pelos defuntos  

 

Todos os irmãos assistirão ao enterro do seu irmão ou irmã defunto; e dentro dos oito dias 

seguintes lhe suffragarão a alma, dizendo, o que for sacerdote, uma missa, e o que não fôr, 

cincoenta psalmos ou cem padre Nossos, ajuntando no fim de cada hum este versiculo: 
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Requiem aeternam si Domine, et lux perpetua luceat ei. Alem desses sufragios especiaes a 

que todos são obrigados;mandará cada irmão ou irmão celebrar em cada um anno tres missas 

por todos os irmãos vivos e defuntos; e recitará uma vez o Psalterio de david e não sabendo 

ler quinhentos padre Nossos.  

O irmão defunto deverá ir amortalhado com seu proprio habito de terceiro, calçado, e da 

mesma sorte que o trazia em vida.  

 

CAPITULO XVII 

 
Da nomeação de prio e priora da Terceira Ordem 

 

Tanto que morrer, ou for tirado do officio o prior alli nomeado, poderá o director, com 

conselhos dos mais velhos, eleger e nomear outro; o qual prior ja constituido nomeará 

sobprior, consultando-o com o director, e os mais velhos, e lhe dará toda autoridade que lhe 

parecer. Do mesmo modo se fará priora e subpriora. Na oitava de paschoa, ou em outro 

qualquer tempo, haverá capitulo, no qual sairão do officio ou ficarão nelle confirmados, 

segundo o parecer dos mais capazes.  

Nestas eleições diversamente procede a nossa terceira ordem na Bahia, em conformidade com 

seu compromisso.  

 

CAPITULO XVIII 

 

Do officio do prior e da priora 

 

Seja seu principal cuidado observar esta santa regra, e procurar que observem os irmãos e 

irmãs, reprehendendo aos defeituosos, ou encarregando ao director o mesmo cuidado. Haver-

se-ha com muito zelo a priora (assim a respeito seu como das zeladoras, a quem o 

encomendará) na observancia e modestias das suas subditas, e que não tenham familiaridades 

com sujeitos de mau exemplo, particularmente as de menos idade.  
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CAPITULO XIX 

 
Da correção fraterna 

 

Se alguns dos irmãos ou irmãs, for notado de familiaridade suspeitosa, e admoestado tres 

veses si não emendar, seja excluido da irmandade por algum tempo; e se com este castigo não 

houver emenda, seja totalmente excluido com conselhos dos mais velhos, e não será mais 

admitido, sem que a todos conste a sua emenda. Se qualquer irmão com palavras infamatorias 

a seu próximo, ou com ira o ferir, ou se atraver a entrar nos lugares prohibidos, ou for 

desobediente ao prelado, ou lhe mentir, seja castigado com abstinencia de pão e agua, ou 

excluido do capitulo, e compahia dos irmãos, por mais ou menos tempo segundo a gravidade 

da culpa. O mesmo se observará com as irmãs.  

 

CAPITULO XX 

 

(Não diz respeito à Ordem da Bahia, por esta desvinculada da jurisdição regular). 
 
 

CAPITULO XXI 

 

O disposto neste capitulo so tem efeito nas casasem que os irmãos terceiros vivem em 

comunidade. 

 

CAPITULO XXII 

 
Da obrigação das regras 

 

As constituições desta Regra não obrigam precisamente à culpa, nem ainda venial, mas 

somente a penitencia, que o diretor, prior ou priora impuzerem, e que devem cumprir prompta 

e devotamente, cooperando a graça de Christo Senhor Nosso. 

Aqui se finalisa a regra dos terceiros dominicanos aprovada por Inocêncio VII no anno de 

1405, e depois do anno de 1439 por Eugenio IV confirmada. 

Documento transcrito do Enchridion Dominicano, pp. 19-28. 
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Nº 2 - Documento localizado no Livro de Relatórios Diversos (1846-1918), 

página 3,r e v, o qual apresenta um resumo histórico da Venerável Ordem 3ª de 

São Domingos de Gusmão, de Salvador, Bahia, Brasil. 
 
 
 
[pag.3,r]Resumo Hisrórico/ 1860/ Foi instituida a Ordem Terceira de S. Domingos da Ci/dade 

da Bahia no dia 30 de Outubro de 1723 no Mosteiro de / S. Bento com assinatura do Exmo 

Remo Bispo Diocesano, e do/ Exmo Vice Rei do Estado do Brazil Vasco Fernando Cezar/ de 

Menezes, depois Conde de Sabugosa, que nessa mesma oca/sião e com muitos principaes que 

lhe fazião corte, recebeo o habito e/ professou nas mãos do Padre Director. Procedeo-se 

imediata/mente a eleição da Meza, sahindo Prior o Irmão Dez.°r Antonio/ Roiz Bernardes S. 

Payo e outros Irmãos não menos distintos nos/ outros lugares. Do Mosteiro de S. Bento foi 

movida a ordem/ para o Hospício da Palma, então dos Agostinhos descalços e ahi/ existio 

enquanto no melhor sítio da Cidade e fronteiro ao Cole/gio da Comp.ª de Jesus davão 

princípio ao edifício de S. Domingos/ hoje existente, lançando-se a primeira pedra aos 18 do 

(?) (dezembro?)/ de 1731, cabendo a honra desta cerimonia ao mesmo Vice Rei. 

Não era passado um anno ja estava prompta e acabada/ a Capella Mor da sua Igreja para a 

celebração dos officios/ Divinos, benzeo-a por despacho do Ordinario e Cura da Sé/ João 

Borges de Campos e aos 14 de Novembro de 1732 se deu/ a primeira Missa, e d’ahi a poucos 

anos se achava/ prompta toda a Igreja e as mais comõdas necessarias ataes corpo/rações, e isto 

a custo dos irmãos, por que ate então não tinha a Or/dem patromonio algum a concepção do 

terreno onde se edifficou/ a capella que no anno de 1730 custou 1400$00. 

Conhecendo a Meza que governava no anno de 1839 que/ era necessário proceder-se a 

reforma do Compromisso que regia a or/dem desde a sua creação que por artigo não podia ser 

observado e/ não podendo por si so fazer essa reforma convocou Junta dos Ir/mãos aos quais 

expôz essa necessidade, e que por isso mista se faz/ [pag.3,v]fazia a factura de um novo 

compromisso adequado as necessidades/ do tempo prezente e assim se resolveo, fasendo-se 

aque ora existe oq/ por força da Lei Provincial Nº 93 de 25 de Fevereiro 1839 foi/ approvado 

pelo Presidente da Província depois de o ter sido na/ parte religiosa pelo Exmo Remo Arcebispo 

Metropolitano como/ melhor consta da Provizão incerta na copia mencionado com/promisso 

que junto se remette, passada em 2 de junho, de 1840/ mesmo anno de 1839.  
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Nº3 - Documento localizado no Livro II do Tombo, páginas 105,v a 107,v o 

qual apresenta uma cópia do Breve Apostólico que Isentou a Venerável Ordem 

3ª de São Domingos de Gusmão, Bahia, da Jurisdição da Ordem Primeira de 

Lisboa, Portugal.  
 
 
[pag.105,v]. Registro do breve que alcançamos/ de sua Santidade Benedicto quatorze/ pelo que 

nos eximiu da juridição/ dos Regulares e nos sujetou ao Exmo. e Revmo. Arcebispo da Bahia, 

que/ seu theor é o seguinte: 

Conste a todos evidentemente em qualquer parte e/ seja notorio que no anno do Nascimento 

de Nosso Senhor/ Jeus Christo de mil setecentos e quarenta e dois foi assig/nado por SS 

Santidade Benedicto XIV o seguinte Breve que abaixo transcre/vemos: << Benedicto Papa 

XIV – Para perpetua memoria/ annuimos alegremente aos justos e honestos desejos dos que/ 

nos suplicão e lhes concedemos favores e graças convinientes./ Por quanto ultimamente se 

nos fez presente de parte de/ nossos amados Filhos, novo Prior e Irmãos Terceiros de/ S. 

Domingos, chamada de Pregadores, erigida e instituida/ canonicamente, como nos affirmão, 

na Igreja ou Capella/ chamada oratorio, cita dentro dos limites da Catedral da/ Cidade da 

Bahia, no Brazil, que elles na sua dita Igreja ou/ Capela costumavão exercer os Officios 

Divinos, congregações/ publicas e privadas e também obras pias, de caridade e/ misericordia, 

assi, e do mesmo modo, que as exercem os/ Irmãos de semelhantes Ordens Terceiras; e que 

para me/lhor se conformarem com seu instituto e conseguir as/ indulgencias e dons espirituais 

e privilagios e graças, em/ outros tempos e lugares concedidas a mesmo Ordem Terceira/ 

[pag.106] pelos Pontifices Romanos, nossos predecessores, pela sede/ apostolica; e que para 

serem instruidos na observancia/ na sua disciplina, alcançarão do Provincial da Mesma/ 

Ordem de Pregadores assistentes em Portuga lhes depu/tasse um Sacerdote Regular, professo 

na dita Ordem/, mudavel a arbitrio do mesmo Provincial, ou dos Su/periores da mesma 

Ordem dos Pregadores como director/ para instruir, e ensinar os ditos Irmãos Terciros,/ os 

preceitos da sua observância e disciplina, a qual/ resida entre os mesmos Irmãos Terceiros na 

dita/ Cidade da Bahia, conduzido para ella de Portugal e/ nella sustentado a expenssas dos 

Irmãos Terceiros, para/ as quais se obrigarão ao sobredito provincial, por publico/ 

instrumento. Mas como quer que (segundo nos propõe)/ em toda Provincia do Brasil não haja 

convento algum/ Regular de Ordem, e o dito Sacerdote Regular pela/ distancia do lugar, não 
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possa ser conduzido do Reino/ de Portugal em menos espaço que de quasi um anno/ e 

algumas vezes sucedendo a morte ou retiro do mes/mo sacerdote, e havendo muito facilmente 

discordias/ e dicessões entre elle e os Irmãos Terceiros, e attendida/ a distancia do lugar, seja 

muito difficil, a composição/ desses disturbios, por meio do Provincial/ ou outros Superiores 

da mesma Ordem, em Portugal,/ e entretanto se diminuia o Culto Divino, e não sem/ 

escandalo, se omittião os exercícios das obras pias; e/ por essa causa desejam muito os que 

nos suplicão, que/ para paz, e tranquilidade sua e da mesm Ordem/ Terceira se lhes dê 

benignamente o indulto, que abaixo/ damos nós querendo conceder-lhes esta especial graça,/ e 

absolvendo a cada um delles seriamente de quaesquer/ senteça de excomunhão, suspensão, 

interdicto e/ outras censuras eclesiásticas, e pena a jura, ou ab/ homine dadas por qualquer 

occasião ou motivo, se de/ algum modo em alguma tem ocorrido, jugando-os por/ absoluto, 

em ordem a conseguir o effeito destas presentes/ lettras inclinados aos rogos dos que nos 

supplicão, total/ e absolutamente aximimos, e livramos a sobredita Ordem/ Terceira, Prior e 

de mais Irmãos que ao diante existirem/, de toda a jurisdição, superioridade e correção do 

ditto/ sacerdote regular, e também do Provincial da Província/ de Portugal, e também de todos 

os demais Superiores da ditta/ Ordem de S. Domingos, e os sujeitamos a total juris/dição do 

nosso Venerável Irmão Arcebispo Bahiense no/ Brazil e concedemos perpetuamente, e damos 

indulto/ ao mesmo Prior e Irmãos Terceiros, para que/ possão Sempre, e pelo tempo adinate, 

eleger, e deputar/ por seu director espiritual, a um sacerdote Secular Ter/ceiro, da mesma 

Ordem, em logar do sobreditto Sacerdote/ Regular, e qpossão assim mesmo aproveitar-se, ter 

e/ gosar de todas e cada uma das indulgencias, e graças/ espirituais, concedidas até o presente 

a mesma Ordem, pelos/ Pontífices Romanos nossos predecessores e pela Sede Apostólica e/ 

de todas as demais que por nós e pelos Pntifices Romanos nossos/ sucessores, que ao diante 

existirem, e pela mesma Sede Apostolica/ forem concedidos, assim e da mesma maneira que 

se estive/sem debaixo da direção e regime do Sacerdote Regular da/ Ordem de S. Domingos, 

com autoridade apostólica, por theor/ das presentes lettras, e concedemos, que no caso em que 

não/ fossem abonados, ou ouvidos todos os que tem interesse ou/ o pretendendem ter nas 

sobreditas causas e indultos, nunca se/ possão, as presentes lettras sustar, inpugnar e invalidar-

se/ com o título de sub-repção, a brepção nulidade, ou da/ nossa intenção, ou por qualquer 

pretexto de defeito; mas/ sempre e perpetuamente conservar o seu vigor e efficacia,/ e tenhão 

seu inteiro e plenario effeito e que assim se deve/ interpretar e entender por quaisquer juizos 

ordinarios ou/ delegados de quailquer autoridade que sejam ainda auditores/ das causas do 
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Palacio Apostólicos, Cardeais da Santa/ Igreja Romana Legados de Latere, Vice-legados e 

Nuncios/ da Sede Apostolica. 

E tambem declaramos por invallido e nullo qualquer sen/tindo em contrario, das mesmas 

lettras, dado por qualquer/ pessôa, de qualquer autoridade, consciencia ou ignorancia./ Pelo 

que em virtudes das presentes lettras commetemos e/ mandamos aos nosso Amados Filhos 

Auditor geral das/ cousas da Cúria da Camara Apostolica; ao nosso Vene/rável Irmão novo 

Arcebispo Bahiense no Brazil e ao/ conego mais antigo da Igreja maior da Bahia, no Brazil,/ 

que ambos, ou um só delles, por si ou por outros, ou por /muitos publicando sollenimente as 

presentes lettras, e todo/ o conteudo nellas onde e quando for necessario, e todas/ as vezes que 

o requererem os que são interessados nas ditas/ lettras, ou alguns do que acima são nomeados; 

assistindo-lhe com o presidio efficaz, defensa de tudo o/ sobredito; faço com nossa 

autoridade, que as presen/tes lettras, e tudo nellas contido, seja observado inviola/vel e 

firmemente, por aqueles a quem o presente perten/ce e ao diante pertencer, e que todos, e cada 

um dos/ que declarão as presentes lettras, tenham e pacificamen/te gozem do proveito e 

effeito de todos, quaesquer/ indultos nestas lettras conteudo, não permitindo que os/ ditos 

sejão de algum modo indebitamente molesta/do, perturbados, ou inquietados, por qualquer 

pessôa de qualquer autoridade; refreando a qualquer con/traditores , e rebeldes, por meio de 

censuras, penas/ Eclesiásticas, e outros remedios convenientes de/ Direito; e de defeito sem 

apellação e procedendo os/ processos acostumados, aggravando muitas vezes e reaggravando 

as mesmas censuras e penas, com/ ajuda do braço secular se necessario for, guardando/ forma 

do Concilio Tridentino; e tenhão faculdade/ para vedar, e prohibir, não obstante os decretos 

de/ Bonifacio Papa oitavo; de feliz recordação, no seu Predecessor acerca/ de uma dita, e do 

Concilio Geral acerca de duas ditas; com tanto/ que por vigor das presentes lettras ninguem de 

mais de tres ditas seja/ trazido a juizo fora de sua Diocese; Não obstante quaesquer 

Apos/tolicas Constituições especiaisou Gerais, concedidas, renovadas,/ ou confirmadas a 

quaesquer superiores, e pessoas, em generos ou/ em especie e quaesquer ordenações publicas, 

ou que se hajão/ de publicar ainda que em Concilio Synodaes Provinciaes, Geraes e/ 

Universaes; e quaesquer privilegio e indultos, e lettras apostolicas/ de algum modo contrarias 

ao que nestas se contem; as quaes/ todas e cada uma como ainda que dellas e de todos os seus/ 

theores se houverem de fazer especial e especifica, expressa e/ individual menção e não por 

clausulas geraes que signifiquem/ o mesmo, ou se houverem por isso guardar outra qualquer/ 

forma tendo por expresso os seus theores, como se palavra por/ palavra sem lhe faltar cousa 
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alguma, e guardada a forma/ delles se contivesse nestas presentes lettras, os derrogamos/ por 

esta vez somente, ficando aliás em seu vigor total plenississima, especial, expressa, opportuna 

e validamente, não/ obstante a creação na instituição da mesma Ordem Terceira/, seus 

estautos e costumes roborados, ainda com juramento/, confirmação Apostolica, ou ainda 

qualquer frmeza, e não/ obstante quaesquer outras cousas em contrario. Dado em/ Roma em 

Santa Maria-Mayor, debaixo do Anel do/ Pescador, aos 25 dias do mes de Maio de 1742, no/ 

segundo anno do nosso Pontificado II p. Cardial Proda/tario. P. R. P. D. Mestre dos Breves. P. 

Bitozzio Deputadis/X- Subdatario. Lugar do Sciente; das quaes lettras eu nota/rio publico 

abaixo assignado fiz um traslado, e o selei/ em Roma, como acima, perante D. D. Lorenzo 

Masi/ e Domingos Cabbi, testemunhas, o Padre Anto/nio Alves da Companhia de Jesus o 

traduzi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


