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RESUMO 

 

A Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa é considerada um marco na história da 

música religiosa na Paraíba, pela sua orquestração e origem bilíngue em português e latim, e 

que permanece sendo executada anualmente por iniciativa de devotos e da Ordem Terceira do 

Carmo. Tendo parte de suas melodias plagiadas ou aproveitadas em outras novenas, até o 

presente momento não existe nenhum estudo detalhado sobre sua autoria, história e suas cópias 

manuscritas. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi estudar os diversos níveis de relação entre 

esta novena e José da Silva Coutinho no contexto sociocultural das práticas religiosas musicais 

em João Pessoa no século XX. Esta é uma investigação musicológica interdisciplinar, de caráter 

qualitativo, que se utiliza de métodos da ciência da informação, da história e dos estudos da 

recepção aplicados à música. Como procedimentos, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e 

arquivística, com documentação proveniente de instituições relevantes à Arquidiocese da 

Paraíba, à Ordem Carmelitana e acervos musicais diversos. Através da crítica de fontes e da 

análise paleográfica, pode-se constatar as modificações que ocorreram com o passar do tempo, 

tornaram as fontes musicais testemunhos da recepção da prática religiosa e musical. Através de 

fontes documentais e entrevistas, foi possível obter informações não encontradas na 

bibliografia, proporcionando um estudo da atribuição da novena à José da Silva Coutinho. Com 

a união dos métodos da crítica musical e dos estudos da recepção aplicados à música, realizou-

se a edição crítica de duas versões da novena, sendo uma relativa à 1ª versão das fontes 

localizadas e outra da 3ª versão, relativa às fontes musicais utilizadas na atualidade durante o 

novenário. Por fim, consideramos que esta Novena de Nossa Senhora do Carmo é um marco 

religioso e musical, pois mantém viva até o século XXI, tradições de orações carmelitanas 

atualmente em desuso na própria Igreja Católica. 

 

Palavras-chave: Musicologia; Novena de Nossa Senhora do Carmo; José da Silva Coutinho; 

Recepção; Crítica de Fontes.  
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ABSTRACT 

 

The Novena of Our Lady of Mount Carmel of João Pessoa is considered a milestone in the 

religious music history in Paraiba, for its orchestration and bilingual source Portuguese and 

Latin, and remains running annually at the initiative of devotees and the Third Order of Carmel. 

Having part of their melodies plagiarized or exploited in other novenas, to date there is no 

detailed study on his own, history and their handwritten copies. Therefore, the objective of this 

research was to study the different levels of relationship between this Novena and José da Silva 

Coutinho in the social culture context of the musical religious practices in João Pessoa in the 

twentieth century. This is an interdisciplinary musicological research, qualitative, which uses 

methods of information science, history and reception studies applied to music. As procedure 

was used to literature and archival, with documentation from relevant institutions to the 

Paraiba’s Archdiocese, the Carmelite Order and various music collections. Through critical 

sources and paleographic analysis, it can be seen the changes that have occurred over time, 

became the musical testimonies reception sources of religious and musical practice. Through 

interviews and documentary sources, it was possible to obtain information not found in the 

literature, providing the study of the allocation of the Novena to José da Silva Coutinho. With 

the union of the methods of music criticism and reception studies applied to music, there was a 

critical edition of two versions of the novena, one on the 1st version of the localized sources 

and other 3rd version on the musical sources used in present during nine days' public devotion. 

Finally, we consider that this Novena of Our Lady of Mount Carmel is a religious and musical 

landmark; it keeps alive until the twenty-first century Carmelite traditions of prayers currently 

in disuse in the Catholic Church. 

 

Keywords: Musicology; Novena of Our Lady of Mount Carmel; José da Silva Coutinho; 

Reception; sources of criticism. 
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1. INSTRUMENTOS 

bx  Intrumento de sopro, Baixo em Dó 

cl  Clarinete  

fl  Flauta  

ob  Oboé  

org  Órgão  

vl  Violino  

pst  Piston  

V  Voz ou Canto  

S   Soprano 

Mezzo  Mezzo-soprano 

C  Contralto 

T  Tenor 

Bar  Barítono 

B  Baixo 

2. TERMINOLOGIAS MUSICAIS 

Allº   Allegro (abreviatura usada pelos copistas) 

And.   Andante  

Andtino   Andantino (abreviatura usada pelos copistas) 

comp.   Compasso  

DC   Da Capo  

Instr.   Instrumento  

Mod.   Moderato  

n.i.    Não identificado 

S.I.   Sem Indicação  



 

 

s.d.   Sem data  

p.   Página  

s.n.p.   Sem número de página 

ten.   Tenuto  

3. SIGLAS 

AN  Arquivo Nacional 

ACPM  Cleofe Person de Mattos 

CECI  Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada 

DeltCI  Dicionário Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação  

FCSH  Faculdade de Ciências Sociais e História 

FSFS  Fraternidade Sacerdotal Franciscana Secular  

GLANIM Guia para localização de acervos não institucionais de música 

HC  História Cultural 

IHGP  Instituto Histórico e Geográfico Paraibano 

IPHAN  Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 

JUFRA  Juventude Franciscana 

NHC  Nova História Cultural 

O.Carm.  Ordem Carmelitana 

O.F.M.  Ordem dos Frades Menores 

O.F.M.conv Ordem dos Frades Menores Conventuais 

O.F.M.cap Ordem dos Frades Menores Capuchinhos  

O.F.S.  Terceira Ordem Secular ou Ordem Franciscana Secular  

OTC  Ordem Terceira do Carmo  

PFF  Pequena Família Franciscana  

PM  Polícia Militar  

T.O.R.  Terceira Ordem Regular 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IPHAN
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1. INTRODUÇÃO     

O médico e amigo de José da Silva Coutinho (1897-1973), Humberto Nóbrega, escreveu 

sua biografia e manteve, em seu acervo pessoal, cartas e documentos diversos sobre ele, hoje 

preservados pela Universidade de João Pessoa, doravante UNIPÊ.  

De acordo com Nóbrega, José da Silva Coutinho é lembrado pelos seus projetos sociais, 

como o Instituto Padre Zé, fundado em 1935 com o intuito de dar assistência médica aos mais 

necessitados e funciona até hoje exclusivamente por doações. No entanto, a maior parte das 

pessoas desconhece sua trajetória musical. Sua atuação musical foi intensa, pois era compositor, 

autor de diversos hinos religiosos, valsas e dobrados, tocava flauta, piano, violino, órgão e 

organizou a Orquestra Regina Pacis, que se tornou famosa na década de 20. (NÓBREGA, 

1986, p. 11).  

Durante 30 anos, entre 1927- e 1957, José Coutinho foi Comissário da Ordem Terceira 

do Carmo de João Pessoa. Em 1965, em um folheto publicado pelo Jornal “A União”, José 

Coutinho afirmou que conseguiu restabelecer 

O antigo esplendor das Novenas de NOSSA SENHORA DO CARMO, 

lembrando os saudosos tempos de Frei Alberto1, reorquestrando e compondo 

novos números - Flor do Carmelo e Senhora do Carmo - para esta 

tradicional festa religiosa, Novena de Santa Tereza, a Missa dos Carmelitas 

e o “Te Deum” Santa Terezinha além de numerosos hinos religiosos, para 

abrilhantar as diversas festividades carmelitanas inclusive a de S. Terezinha. 

(COUTINHO, 1965, p. 5) 

A Ordem Terceira do Carmo preocupada com a preservação da Novena de Nossa Senhora 

do Carmo, em 2006, por ocasião da comemoração dos 300 anos da Ordem Carmelita Secular 

na Paraíba, fez um registro fonográfico realizado ao vivo durante o novenário. Esta novena 

bilíngue, cantada alternadamente em latim e português, permanece sendo celebrada desde 1927 

até a atualidade, fato que demonstra sua importância no contexto paralitúrgico, social e musical 

de João Pessoa. As fontes musicais manuscritas da Novena encontram-se guardadas em um baú 

aos cuidados da Ordem Terceira do Carmo e correm o risco de se perderem pela simples ação 

do tempo, caso não seja realizado um acondicionamento correto acompanhado pela edição das 

mesmas. Relatos de músicos, publicações de historiadores e biógrafos atribuem a José da Silva 

                                                 
1 Não foi possível definir sobre qual Frei Alberto o autor se referia, pois existiram diversos frades carmelitas com 

esse nome devido Santo Alberto, Patriarca de Jerusalém e fundador da Ordem Carmelitana. 
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Coutinho a autoria desta Novena ou parte dela, porém, nenhum manuscrito autógrafo foi 

localizado até a presenta data.  

Como até o presente momento não existe um estudo detalhado sobre esta novena, seus 

registros musicais e os diversos contextos históricos, esta investigação procura preencher esta 

lacuna na musicologia histórico brasileira através do estudo da recepção e edição crítica das 

fontes musicais localizadas. Sobre a vida de José da Silva Coutinho, conhecido como Padre Zé, 

no contexto sociocultural das práticas religiosas musicais em João Pessoa. Consiste numa 

investigação musicológica, utilizando-se de métodos da Ciência da Informação, da História, do 

estudo da recepção e edição crítica musical. Para sua realização, fez-se necessária a pesquisa 

arquivística e a pesquisa histórica, utilizando-se de documentação proveniente de arquivos 

eclesiásticos e musicais relevantes no contexto da obra, principalmente aqueles localizados em 

João Pessoa e Recife. 

A tese estrutura-se em 6 capítulos. Após estas considerações gerais que inclui os objetivos 

e justificativa (capítulo 1), segue a revisão de bibliografia (capítulo 2), dividida em: 

fundamentação teórica, metodologia e os contextos históricos da igreja e biográficos do autor 

atribuído da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa.  

A fundamentação teórica apresenta-se por áreas específicas fornecendo subsídios para 

este estudo. Sobre Ciência da Informação foram abordados os conceitos da Biblioteconomia, 

Revisão de Bibliografia, princípios da Arquivologia, arquivística e diplomática assim como 

suas respectivas metodologias. A Diplomática deu o arcabouço para realizar a Crítica de Fontes 

musicais. Foi de grande importância para o estudo crítico das interferências caligráficas e para 

a análise dos instrumentos de escrita utilizados nas fontes documentais. Sendo este, um estudo 

com ampla pesquisa em arquivos, faz-se mister o conhecimento sobre o funcionamento dos 

mesmos. Sobre história, foram abordados os fundamentos da Historiografia, assim como da 

Nova História, História Cultural e Micro-História abrangendo biografia e história oral. Foi 

incluída também a Teoria da Recepção que, embora seja oriunda dos estudos literários, neste 

estudo foi aplicada para compreender o processo histórico da recepção da novena.  

A metodologia também está estruturada a partir das disciplinas auxiliares à musicologia 

utilizadas na pesquisa, na mesma ordem da fundamentação teórica munindo subsídios para este 

estudo. Sobre Ciência da Informação foram aboradas metodologias referentes à Bibliografia 

como Revisão Bibliográfica, a pesquisa arquivística com a utilização do Guia para Localização 

de Acervos Musicais. Com a Diplomática foram utilizados os métodos de transcrição de 
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documentos, técnicas fotográficas e técnicas de identificação de caligrafias. Os diversos 

métodos históricos auxiliaram na realização desta pesquisa. Quanto à Musicologia, foi 

indispensável ter noção sobre crítica de fontes e edição crítica, e igualmente imprescindível 

conhecer os métodos de análise paleográfica para poder distinguir os diversos instrumentos de 

escrita manual averiguados neste estudo e a Estética da Recepção forneceu as ferramentas e nos 

auxiliaram a estabelecer a cronologia histórica da recepção da novena e suas modificações, afim 

de poder realizar a editoração das partituras. 

No capítulo 2, na seção 2.3 desta tese, foram expostos os contextos históricos referentes 

às ordens religiosas que se estabeleceram no Nordeste do Brasil no período colonial, dando 

ênfase à história da Ordem Carmelitana desde sua origem até sua chegada na Paraíba. Para dar 

subsídios ao momento histórico da primeira referência a respeito da Novena de Nossa Senhora 

do Carmo atribuída a José Coutinho em julho de 1927, foi realizado um estudo visando o 

histórico da Igreja Católica no Brasil a partir do final do século XIX, incluindo a Questão 

Religiosa, a separação da Igreja Católica do Estado e as suas diretrizes no Brasil. Isto foi 

necessário para embasar o contexto histórico que envolveu a situação da igreja e da sociedade 

na Paraíba no início do século XX, sua importância e a situação política do Estado da Paraíba 

na década de 20, incluindo dados biográficos e musicais do José da Silva Coutinho. 

O capítulo 3 - Novas achegas, apresenta os acréscimos biográficos de José Coutinho, 

apesentando as fontes de referência dos seus biógrafos e novos documentos localizados em 

diversos arquivos. Também foram acresecentadas biografias de alguns músicos que tiveram 

relevância no que diz respeito à novena. Quanto aos aspectos musicais, foram realizadas 

entrevistas com músicos que executaram esta novena por longos anos e que puderam 

acrescentar novos dados a esta pesquisa. 

O capítulo 4 expõe a crítica das fontes da Novena de Nossa Senhora do Carmo, onde o 

estudo paleográfico das fontes musicais foi de grande importância, pois conduziu à 

identificação destas fontes, organizadas em dez conjuntos musicais provenientes de diferentes 

copistas, e à constatação da existência de várias versões desta novena. Também foram 

realizadas as transcrições diplomáticas do seu texto localizados em quatro destes conjuntos e a 

apresentação atual e completa do mesmo. 

O capítulo 5 apresenta um complexo estudo paleográfico, observando as anotações 

realizadas por José Coutinho, pelos maestros e músicos que tiveram acesso às fontes musicais. 
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Através dessas anotações foi possível estabelecer a cronologia das modificações ocorridas com 

o passar do tempo e realizar o estudo da recepção da novena.  

O capítulo 6 - Discussão e Considerações finais, apresenta uma análise do histórico da 

recepção musical desta novena até a atualidade e os prováveis motivos que fizeram com que as 

modificações nas fontes musicais ocorressem, gerando as várias versões refletidas em sua 

execução. Para complementar, foi realizada a edição da 1ª e da 3ª versão da novena 

acompanhada do aparato crítico referente a cada uma delas em Apêndice. 

Embora somente nesta pesquisa tenha sido realizada a edição das fontes musicais da 

novena, esta segue sendo executada anualmente com alguns manuscritos que ainda não se 

encontram danificados pela ação do tempo2, e com apenas os músicos que tocam estas referidas 

fontes, alterando assim a instrumentação da mesma.  

 

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa visa estudar os diversos níveis da Novena de Nossa 

Senhora do Carmo de João Pessoa, buscando a análise e compreensão da obra, definir sua 

autoria e estudar sua recepção no contexto sociocultural das práticas religiosas musicais em 

João Pessoa no século XX. 

1.1.2. Objetivos específicos 

1) Estudo do contexto histórico social e religioso da Ordem do Carmo de João Pessoa; 

2) Estudo biográfico de José da Silva Coutinho incluindo o levantamento da sua produção 

musical e artística; 

3) Estudo da recepção da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa a partir 

da crítica de fontes; 

4) Estudo da atribuição da novena a José da Silva Coutinho; 

                                                 
2 São utilizadas atualmente apenas as fontes musicais copiadas por Otacílio Francisco Bezerra em 1985 e 1989, 

pois as cópias de Adauto Camilo, que complementam a instrumentação, encontram-se em estado avançado de 

deterioração.  
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5) Realização da edição crítica da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A relevância desta pesquisa se justifica devido aos numerosos documentos musicais da 

Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa, obra escrita para solistas, coro e 

orquestra, próprios da Ordem Terceira do Carmo, e que vem sendo executada no mês de julho 

em João Pessoa, desde 1927, como parte da tradição musical religiosa desta Ordem. 

De grande apelo popular, esta novena é um marco na história da música religiosa em João 

Pessoa, pois através do zelo da comunidade, envolvida com a prática, e mesmo com as 

adaptações desta mesma prática, busca a permanência deste novenário que envolve a presença 

e apoio dos poderes judiciário, legislativo e executivo, tanto no âmbito municipal quanto 

estadual. De tal maneira que, em 16 de maio de 2014, o Diário Oficial da Paraíba publicou a 

Lei Nº 10.310, de autoria do Deputado João Gonçalves, que dispõe sobre a inclusão do 

Novenário de Nossa Senhora do Carmo no Calendário Oficial de Eventos Religiosos e 

Turísticos do Estado da Paraíba: 

Art. 1º Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos Religiosos e Turísticos 

do Estado da Paraíba, o Novenário de Nossa Senhora do Carmo, que acontece 

sempre na primeira semana do mês de julho de cada ano civil, na cidade de 

João Pessoa 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Diário Oficial, 

2014, p.3) 

A importância desta novena é de cunho histórico de resistência dos carmelitas às novas 

diretrizes pós Concilio Vaticano II, testemunho que foi se inserindo na comunidade. De acordo 

com Dr. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, por apresentar uma tradição e estrutura musical 

ímpar no meio carmelitano, foi aberto um processo junto ao Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico do Estado da Paraíba para tornar a Novena de Nossa Senhora do Carmo de João 

Pessoa, patrimônio da cidade de João Pessoa, tendo como proponente a Ordem Terceira do 

Carmo. 

Sua autoria é atribuída a um autor conhecido apenas localmente, José da Silva Coutinho, 

lembrado como um grande humanista e realizador de obras sociais que permanecem em pleno 

funcionamento até a atualidade.  Como músico e compositor, é conhecido somente pelos 

músicos que executam a novena e pelos os devotos antigos, porém esta obra musical transcende 

ao trabalho que ele permeou na comunidade, uma obra muito especial e forte.  
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Também em 2012, a Arquidiocese da Paraíba iniciou a coleta de dados para abrir um 

importante processo visando a beatificação e canonização de José Coutinho.  

A ausência de um estudo aprofundado em torno das fontes musicais da Novena de Nossa 

Senhora do Carmo, corrobora a relevância de pesquisa sobre a novena que dará suporte ao 

esforço realizado pela comunidade de João Pessoa para sua preservação. O Estudo da Recepção 

tornou-se necessário para compreender as modificações ocorridas com o tempo e determinar as 

versões existentes com o intuito de realizar uma edição crítica, fator de grande importância para 

a preservação da memória artística, cultural e musical. Ressaltou-se também a necessidade de 

uma investigação sobre a biografia musical de José da Silva Coutinho e os motivos que o 

tornaram autor atribuído desta novena. Ainda, este projeto da pesquisa se justificou pelo fato 

da documentação necessária encontrar-se disponível em arquivos paraibanos e pernambucanos, 

e de se dispor de bibliografia mínima suficiente para sua realização. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo inicial serão fornecidos subsídios teóricos e metodológicos que serão 

utilizados na pesquisa que auxiliaram na busca pelas referências relacionadas ao histórico da 

Ordem Carmelitana, da igreja no Brasil e na Paraíba 

 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os embasamentos teóricos que delinearão esta pesquisa serão expostos a seguir. Sendo 

este um estudo de natureza interdisciplinar, a pesquisa abrangerá diferentes disciplinas e áreas 

do conhecimento tais como: Ciência da Informação, História e Musicologia.  

 

 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

De acordo como o Dicionário Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação 

(DeltCI), a Ciência da Informação pode ser definida como a:  

Disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, 

as forças que regem o fluxo informacional e os meios de processamento da 

informação para a otimização do acesso e uso. Está relacionada com um corpo 

de conhecimento que abrange a origem, coleta, organização, armazenamento, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da 

informação. (PROVEDEL; CORREA; MALHEIRO, 2008, s.n.p.)  

Maria Odila Kahl Fonseca sintetiza o conceito desta disciplina afirmando que ela se 

preocupa com as propriedades, o comportamento, o fluxo, a transferência e os meios de 

processar a informação (2005, p.18). De outra forma, Carlos Alberto Ávila Araújo a concebe 

como ciência social, ao investigar os problemas, temas e casos relacionados com o fenômeno 

info-comunicacional perceptível e cognoscível, através da confirmação ou não das propriedades 

inerentes à gênese do fluxo, organização e comportamento informacionais.  

Os primeiros estudos em ciência da informação já como ciência social 

estudam a realidade social de uma perspectiva estatística, quantitativa. A 

utilização de sociogramas para mapeamento dos fluxos de informação e [...] a 

aplicação de questionários são alguns exemplos dessa abordagem. (ÁVILA 

ARAÚJO, 2003, p.24)  

Em contraponto, Cardoso, dá ênfase à sua característica mais importante como uma 

ciência pós-moderna, aceitando sua natureza interdisciplinar, que:  
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Vem se consolidando a partir de elementos emprestados da matemática, da 

física, da biologia, da psicologia, da sociologia, da antropologia, da semiótica 

e da teoria da comunicação e de quantas ciências contribuir para sua 

fundamentação e aplicabilidade. (CARDOSO, 1996, p. 74) 

 Biblioteconomia: Revisão de Bibliografia 

O estudo de uma partitura musical visando sua edição crítica consiste em trabalhar com 

informações que compreendem diversas áreas do conhecimento, justificando, portanto, a 

presente abordagem. 

De acordo com Ávila Araújo, a transição para a Modernidade foi marcada a partir da 

Revolução Francesa com a evolução das áreas do conhecimento. Em todas as dimensões da 

vida humana operou-se uma transformação, assim como nos arquivos, nas bibliotecas e nos 

museus (2011, p.21).  

Na Índia, segundo Abner Lellis Corrêa Vicentini, o bibliotecário Shiyali Ramamritam 

Ranganathan, considerado como o filósofo da classificação cientifica da biblioteconomia, numa 

clara perspectiva funcionalista, desenvolveu as cinco leis da Biblioteconomia, defendendo o 

efetivo uso da biblioteca e de seus recursos, elevando essa disciplina ao nível de ciência. Estas 

leis são: 1. Os livros são para usar; 2. A cada leitor seu livro; 3. A cada livro seu leitor; 4. Poupe 

o tempo do leitor; 5. A biblioteca é um organismo em crescimento (1972, p. 113-114). Diversos 

autores procuraram interpretar estas leis de acordo com seu tempo e parâmetros. De acordo com 

Figueiredo, em 1984, Rajagopalan e Rajan fizeram uma reinterpretação destas leis, atualizando-

as e deduzindo, a partir delas, o que chamaram de cinco leis da Ciência da Informação. 

Centralizadas no uso e no usuário da informação, estas leis se enquadram ao pensamento atual 

do desenvolvimento de modernos serviços e sistemas de informação. Assim, reescreveram as 

leis como: 1. A informação é para o uso; 2. A cada usuário sua informação; 3. Cada informação 

a seu usuário; 4. Economize o tempo do usuário – e o seu corolário: economize o tempo dos 

cientistas da informação; 5. Um sistema de informação é um organismo em crescimento (1992, 

p. 189).  

Por sua vez, Luisa Orera Orera definiu o conceito de biblioteconomia como uma ciência 

documental que tem por objeto de estudo as bibliotecas, entendidas como sistemas de 

transmissão de informação para seus usuários. Essas transmissões ocorrem por meio das 

coleções, formadas por um conjunto organizado de documentos. Desta forma, o conceito de 
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documento é compreendido a partir da ótica da coleção que integra o acervo de uma biblioteca 

(2006, p. 93-114). 

De acordo com Eduardo Wense Dias, entre as áreas do conhecimento existem dois 

subcampos ou subáreas principais: a de biblioteconomia e a da ciência da informação. O que as 

distingue basicamente é o tipo de informação com que lidam: não-especializada, na 

biblioteconomia, e especializada, na ciência da informação. A biblioteconomia é exercida 

principalmente em bibliotecas públicas, escolares, universitárias e nacionais - reais ou virtuais 

(2000, p. 78).  Dias afirma que, como pesquisa científica, em inglês, as duas terminologias para 

biblioteconomia expressam melhor os dois conceitos: librarianship para o bibliotecário como 

profissão e library science como campo do conhecimento. A biblioteconomia se ocupa dos 

aspectos do tratamento dos livros, e cabe ao documentalista disponibilizar a informação original 

dos diversos documentos registrados. Já a documentação é a arte de coletar, classificar e tornar 

acessíveis os registros de todas as formas de atividade intelectual (2000, p. 67 – 80). 

Ao analisar o papel da revisão bibliográfica em trabalhos de pesquisa, Alves assegura que 

este momento é praticamente crucial para se obter bons resultados daquilo que se deseja 

averiguar. Alves observa que:  

A má qualidade da revisão da literatura compromete todo o estudo, uma vez 

que esta não se constitui em uma seção isolada, mas, ao contrário, tem por 

objetivo iluminar o caminho a ser trilhado pelo pesquisador, desde a definição 

do problema até a interpretação dos resultados” (ALVES, 1992, p.54) 

Como referencial teórico para a revisão bibliográfica em música, foi utilizada a obra de 

Vincent H. Duckles e Ida Reed: Music Reference and Research Materials, no qual os autores 

dividem os tipos de bibliografias específicas para a pesquisa em música em 13 categorias 

distintas, descritas e listadas, visando uma busca organizada de materiais, considerando o tipo 

de informação possível de ser encontrada nas obras citadas (1997).  

De acordo com Vincent Duckles, uma bibliografia pode ser vista como um dos melhores 

meios de averiguar o conhecimento sobre uma determinada área. Ela apresenta padrões 

essenciais de uma disciplina em estudo, demonstrando sobre o que foi realizado, chamando a 

atenção para as carências dos trabalhos que ainda precisam ser desenvolvidos. Duckles ainda 

afirma que, este guia foi concebido com um propósito de ensino para conduzir os estudantes de 

música ao conhecimento das possibilidades bibliográficas de uma determinada pesquisa. Seu 

padrão de desenvolvido foi determinado pelo caminho no qual a bibliografia em música é 

ensinada em uma instituição específica. Mesmo assim, sua estrutura é flexível permitindo que 
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outros professores o possam usar adequando ao seu próprio estilo. Ainda de acordo com 

Duckels, a intenção deste guia é de cumprir as exigências de dois grupos: estudantes graduados 

que precisam se familiarizar com os recursos de pesquisa musical e bibliotecários, cujo trabalho 

é ajudar os outros a encontrar referências sobre música (1997, p. xiii). 

Ida Reed afirma que, com o desenvolvimento da Informática, a pesquisa em biblioteca 

mudou consideravelmente, fazendo com que este guia sofresse uma alteração considerável entre 

sua 1ª até a presente edição (5ª). O acesso à informação online de bibliotecas locais e 

internacionais tornou-se comum, aumentando a quantidade de material de referência 

disponíveis para uma bibliografia. Para esse fim, foram reunidas obras úteis para o pesquisador 

de música, selecionadas a partir das opções disponíveis na internet. Nesta edição, foi 

apresentado um balanço de títulos clássicos e históricos, obras padrão confiáveis e ferramentas 

importantes recém escritas (1997, p. ix). 

A revisão de bibliografia, de acordo com Alda Judith Alves, “é um processo continuado 

de busca, no qual cada nova investigação se insere, complementando ou contestando 

contribuições anteriormente dadas ao estudo do tema” (1992, p.54). Novas ideias e pesquisas 

são apresentadas constantemente no meio científico, proporcionando distintas interpretações. 

Por esta razão, há a necessidade da busca pelo maior número de referências relacionadas direta 

ou indiretamente com o tema escolhido e fornecer ao leitor informações básicas sobre a 

pesquisa. 

A seguir serão apontados alguns conceitos básicos sobre arquivologia, arquivística, 

diplomática, análise e edição de partituras, tendo em vista que, para a coleta de dados necessária 

a este estudo, a pesquisa em diversos arquivos foi indispensável, bem como a edição das fontes 

musicais da Novena de Nossa Senhora do Carmo.  

 Arquivologia  

Segundo os Subsídios para um Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 

doravante SCBTA, concebe-se arquivologia como a “disciplina que estuda as funções do 

arquivo e os princípios e técnicas a serem observadas na produção, organização, guarda, 

preservação e utilização dos arquivos”. (ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 2004, p. 29). Dentro 

da Arquivologia, os estudos específicos sobre os arquivos de música são muito recentes, pois 

ainda ocorrem confusões conceituais quanto a natureza dos documentos musicais. Assim sendo, 

de acordo com Pablo Sotuyo Blanco afirma que 
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Diversos trabalhos oriundos tanto da Ciência da Informação quanto da 

Biblioteconomia ou da Arquivologia mostram um crescente interesse há quase 

trinta anos pela questão que aqui nos ocupa [...], fora algumas exceções, a 

prática biblioteconômica ou arquivística no Brasil continua sendo bastante 

problemática e insatisfatória para o usuário interessado neste campo 

informacional e, consequentemente, documental específico. (SOTUYO 

BLANCO, 2016, p.[56]) (No prelo) 

2.1.1.2.1. Pesquisa Arquivística 

A pesquisa arquivística foi uma das bases deste estudo, pois de acordo com as ideias de 

Heloisa Bellotto, “o documento arquivístico de valor permanente é um bem cultural móvel e 

competente do patrimônio documental nacional” (2006. P. 170). 

De acordo com o dicionário SCBTA, concebe-se arquivo como o “conjunto de 

documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou 

família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza dos suportes” 

(ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 2004, p.27). Bellotto complementa afirmando ser, o 

arquivo, uma “instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 

técnico, a conservação e o acesso a documentos” (2006, p. 19).  

O objeto principal do arquivo incide sobre o documento, que pode ser conceituado, de 

acordo com o dicionário mencionado, como uma “unidade de registro de informações, qualquer 

que seja o suporte” (ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 2004, p. 65). Ainda no SCBTA, o termo 

documento se subdivide em: Audiovisual ou filmográfico, integrado por documentos que 

contêm imagens, fixas ou imagens em movimento, e registros sonoros; bibliográfico, integrado 

por impressos, impressos como livros, folhetos e periódicos; cartográfico, integrado por 

documentos que contêm representações gráficas da superfície terrestre ou de corpos celestes e 

desenhos técnicos; classificado, que foi submetido a algum código ou sistema de classificação; 

digital, codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional; 

eletrônico, integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por 

equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais; especial, 

que apresenta linguagem não-textual, em suporte não convencional, ou, no caso de papel, em 

formato e formato dimensões excepcionais, que exige procedimentos específicos para seu 

processamento técnico, guarda e preservação, e cujo acesso depende, na maioria das vezes, de 

intermediação tecnológica; iconográfico, integrado por documentos que contêm imagens fixas, 

imagens impressas, desenhadas ou fotografadas, como fotografias e fotografias gravuras; 

impresso, documento textual impresso ou multigrafado; micrográfico, integrado por 
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documentos em microforma, como cartões-janela, microfilmes e tab-jacks; oficial, emanado do 

poder público ou de entidades de direito privado capaz de produzir efeitos de ordem jurídica na 

comprovação de um fato; ostensivo, sem qualquer restrição de acesso; pessoal, cujo teor é de 

caráter estritamente particular ou que serve à identificação de uma pessoa; privado, proveniente 

de arquivo privado; público, de arquivo público, ou pertencente ao poder público, ou emanado 

do poder público; sigiloso, que pela natureza de seu conteúdo sofre restrição de acesso; sonoro, 

registro sonoro, como disco e disco fita audiomagnética; textual, integrado por documentos 

manuscritos, datilografados ou impressos, como atas de reunião, cartas, decretos, livros de 

registro, panfletos e relatórios (ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 2004, p. 65-71). 

Por sua vez, Bellotto apresenta uma conceituação genérica definindo documento por 

“qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa, 

[...] enfim, tudo o que seja produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, 

culturais ou artísticos, pela atividade humana” (2006, p. 35). 

2.1.1.2.2. Arquivos permanentes 

Bellotto apresenta um conceito simplificado sobre a função primordial de um arquivo 

permanente resultante do recolhimento e tratamento contínuo de documentos públicos ou 

privados após o cumprimento das razões pelas quais foi criado.  

Desta forma, Bellotto afirma que na dinâmica de um arquivo, existe um ciclo vital dos 

documentos que integram três idades. A primeira idade refere-se aos documentos correntes 

durante seu uso funcional, administrativo ou jurídico; a segunda idade, ou intermediária, se 

relaciona à fase em que os documentos perderam a validade jurídico-administrativa, mas podem 

ser ainda utilizados pelo produtor; a terceira idade é relativa aos documentos publicos que 

possuem mais de 25 anos e atingiram o fim de sua vigência. Tais arquivos são recolhidos aos 

arquivos permanentes, iniciando-se seu uso científico, social, cultural e histórico. Na opinião 

de Bellotto, os pesquisadores se interessam mais por esses tipos de documentos e, portanto, 

estes deveriam ficar localizados junto às universidades ou aos centros culturais (2006, p. 25).  

Ainda Bellotto afirma que a organização de um arquivo depende essencialmente do 

arquivista que deve identificar, ainda na fase corrente do documento, sua tipologia e funções, 

órgão de origem, legislação que regula sua vida ativa e informações essenciais para poder 

classificá-lo e ordená-lo. Numa segunda fase, inicia a destinação ou transferência dos arquivos 

de gestão para os arquivos intermediários. Neste momento, começa a fase de eliminação de 



13 

 

material, para que apenas os documentos remanescentes sejam recolhidos aos arquivos finais, 

permanentes, históricos ou de custódia. A custódia definitiva consiste na guarda perene e 

responsável por fundos documentais que se tornam elementos para serem preservados, 

analisados e utilizados na pesquisa histórica (2006, p. 32). 

Para a melhor compreensão da organização de um arquivo é preciso conhecer o princípio 

da proveniência exposto na seção a seguir. 

2.1.1.2.3. Princípio da proveniência 

O princípio da proveniência é outro fator importante na organização de um arquivo. De 

acordo com o dicionário SCBTA, o princípio da proveniência é o princípio básico da 

arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família 

não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. (ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 

2004, p. 127)  

Segundo Bellotto, se deve levar em consideração dois aspectos: 1) respeitar o órgão de 

origem, não deixando que os documentos se misturem com os de outro órgão, mantendo a 

ordem estrita em que vieram do órgão de origem; 2) considerar a organicidade, a qual precisa 

permanecer na sequência original de séries, observando-se o fluxo natural e orgânico com que 

foram produzidos (2006, p. 131).  

Deste modo, são preparados os fundos de arquivo que tem origem teórica na formulação 

do princípio da proveniência, tornando-o testemunho do organismo acumulador, determinando 

a garantia do valor da prova e do valor do testemunho. Ele possui duas modalidades: Aberto, 

quando a acumulação é contínua; ou fechado, quando a entidade produtora/acumuladora já 

encerrou suas atividades (2006, p. 165).  

2.1.1.2.4. Arquivos de música 

Tendo em vista se tratar este, de um estudo que envolve fontes musicais, tornou-se 

necessário conhecer os fundamentos sobre os arquivos de música e seu funcionamento, pois 

segundo André Guerra Cotta,  

A arquivologia musical alia conceitos e técnicas da arquivologia tradicional 

às necessidades específicas para o tratamento técnico de acervos ligados à 

música, especialmente no caso de manuscritos musicais, mas também no caso 
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de impressos, discos e até mesmo documentos tradicionais, como cartas 

missivas. (COTTA, 2006, p. 15). 

 Estas questões conceituais e técnicas têm sido discutidas constantemente nos encontros 

ligados à musicologia brasileira, assim como o tratamento dado aos arquivos de música, a teoria 

das três idades, o princípio da proveniência, a organicidade e as coleções musicais. 

De acordo com Cotta, o tipo de documentos em arquivos musicais são geralmente 

coleções com partituras manuscritas ou impressas, compostas ou armazenadas em datas 

diversas, provenientes de inúmeros locais, acervos pessoais, doações de famílias, dificultando 

a aplicação do princípio da proveniência. Quanto à organicidade, é impossível manter as datas 

de entrada ou produção dos locais de origem, pois estes geralmente não foram ordenados 

anteriormente, não obedecendo a princípio algum. Mesmo assim, adaptando à realidade 

musical, tanto uma partitura e suas devidas partes musicais ou instrumentos musicais podem 

ser tratados como documentos em um determinado contexto dependendo da relação entre o 

documento, atividade e organismo produtor (2006, p. 21-26). 

Nesta perspectiva, Guerra Cotta adverte que “a ideia fundamental é a de que todo 

documento liga-se a uma dada atividade, realizada por um determinado organismo, produtor ou 

receptor, indivíduo ou instituição, em função da qual é produzido ou recebido” (2006, p. 20). 

Em relação à teoria das três idades, Cotta considera como fase corrente apenas o momento em 

que acontece a retirada das partituras dos arquivos para estudos e sua execução por orquestras, 

grupos musicais ou intérpretes individuais; e considera como fase intermediária quando uma 

parte musical foi recopiada por estar muito desgastada, substituída por uma nova que irá dar 

suporte à fase corrente e esta passa a ser mantida no arquivo apenas para consulta, eventual 

correção, porém não deverá ser descartada (2006, p. 21).  

Segundo Medeiros, existem documentos que não precisam passar do arquivo corrente 

para o intermediário até chegarem à condição de permanentes, pois já nasceram de valor 

secundário, sendo recolhidos ao permanente (2010, p. 300). A gestão de documentos, processo 

arquivístico que busca intervir nas fases que compõem o ciclo vital dos documentos, determina 

a permanência documental nas fases de arquivamento. Isto vai depender das estratégias de 

avaliação dos documentos, levando em conta vários critérios no momento da identificação do 

respectivo valor (2010, p. 301).  

Segundo Guerra Cotta, na teoria, os arquivos de música estão mais próximos desta visão 

de identificação e ciclo vital de documentos, porém, na prática, eles podem ser considerados 
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como fundos permanentes de partituras, de autores diferentes, impressos ou manuscritos, 

provenientes de inúmeras origens, compostas em datas diversas. A prática da coleção é bastante 

usual em relação aos acervos musicais, e também podem ser considerados arquivos de valor 

permanentes junto com os “arquivos de orquestras, coros, corporações musicais, escolas, 

editoras e também os arquivos pessoais de regentes, compositores, instrumentistas e editores” 

(2006, p. 27). Porém em alguns casos, a prática do colecionismo pode contribuir para a 

fragmentação dos arquivos, e sua destruição, trazendo prejuízos em termos de informação 

quando não são aplicados os princípios arquivísticos no tratamento desses acervos.  Isto 

acontece quando ocorre a “seleção de certos documentos sob um determinado critério científico 

ou artístico, desprezando os documentos restantes, quebrando laços orgânicos e contribuindo 

para a sua destruição” (2006, p. 25).  

Durante muito tempo, os arquivos de música não foram vistos como patrimônio 

documental ou cultural, porém, com o novo conceito de patrimônio imaterial, a música pode 

ser dividida em duas interfaces: material e imaterial.  Os manuscritos musicais podem ser 

considerados como patrimônio material e no caso da execução desses manuscritos, estes passam 

para sua fase de documento imaterial. Portanto, o patrimônio musical é simultaneamente 

material e imaterial, exigindo uma preservação constante (2006, p. 26). Belloto concorda 

também com este pensamento afirmando ser esta uma das razões pelo qual a arquivologia 

deveria dar mais atenção aos arquivos musicais, para estabelecer uma ética em relação à 

preservação do patrimônio musical (2006, p. 170). 

Buscando uma solução para a pesquisa em arquivos musicais, Sotuyo Blanco 

desenvolveu o Guia para Localização de Acervos Musicais não Institucionais (GLAMIN), que 

parte da ideia de “quem interage com música, acaba acumulando música”. Desta forma, ele 

analisa a ideia filosófica sobre o significado da relação entre o objeto e o sujeito, e compara 

com a música para estabelecer um novo conceito 

Um “objeto” (música), uma ação ou um comportamento (interagir e/ou 

acumular) e a relação de intencionalidade que o sujeito estabelece entre 

ambos, ou mesmo a relação de causalidade que poderia se afirmar a respeito. 

(SOTUYO BLANCO, 2004, p. 25) 

Da mesma forma, Sotuyo amplia o sentido dos verbos interagir e acumular para todo o 

repertório musical possível, tanto escrito quanto oral, aos agentes coletivos ou individuais na 

música como indústria. Ao comparar todos os níveis da indústria musical, desde a geração, 

transmissão e recepção, no qual em cada nível são executadas diversas atividades, partindo do 
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princípio que todos são possíveis acumuladores de música, Sotuyo desenvolveu a ordem dos 

tipos de agentes envolvidos e “o alvo de cada atividade em cada um dos três níveis definidos ” 

(2004, p. 26).  

 Diplomática 

Como neste estudo muitos documentos são manuscritos e notícias impressas em jornais 

e livros, o conhecimento sobre a diplomática facilita a compreensão dos conteúdos das fontes 

localizadas. 

Bellotto expõe de forma clara o conceito da diplomática e as diferenças entre os objetivos 

e espécies de documentos. A diplomática se ocupa da estrutura formal dos atos escritos de 

origem governamental ou notarial. O conceito de documento diplomático pode ser descrito 

como um testemunho escrito, de natureza jurídica e redigido de forma determinada, variável 

em relação ao lugar, à época, à pessoa e ao tema, as quais se destinam a dar-lhe fé e força 

comprobatória. Sendo assim, pode ser definido como registro legitimado do ato administrativo 

ou jurídico, que reflete no ato escrito, as relações políticas, legais, sociais e administrativas 

entre o Estado e os cidadãos (2006, p. 51).  

Ainda Bellotto que o objetivo da diplomática é tratar da espécie documental, ou seja, da 

forma e da natureza das informações contidas no documento. A tipologia documental ocupa-se 

do tipo documental configurado pela espécie assumida de acordo com a atividade que o gerou. 

Enquanto a diplomática cuida da configuração interna do documento e sua estrutura formal, a 

tipologia documental estuda o documento como componentes de conjuntos orgânicos, 

integrantes da mesma série documental, buscando a lógica orgânica dos conjuntos documentais, 

podendo ser chamada de diplomática arquivística (2006, p. 52).  

Assim sendo, Belloto afirma que a análise ou partição documental se realiza para 

compreender os documentos do ponto de vista da autenticidade jurídica enquanto a análise 

tipológica procura efetivar as operações técnicas aplicadas aos documentos de arquivo. Dessa 

maneira, a diplomática configura a espécie documental do documento de acordo com a 

disposição e a natureza de sua informação e a tipologia define o tipo documental como espécie 

documental imbuída da atividade que o gerou. Assim, podem-se estabelecer dois pontos de 

partida para a análise tipológica: o da diplomática e o da arquivística (2006, p. 61). 

De acordo com Sotuyo Blanco, “a discussão em prol da definição das taxonomias e 

tipologias documentais relativas à música resultou na inclusão de um conjunto importante de 
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verbetes no seu Glossário de Termos Técnicos” cujas definições das espécies documentais 

propostas ao Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (DIBRATE) definem e 

dividem os documentos musicográficos em partitura, coletânea, livro de coro, parte, técnico-

pedagógico, rolo, disco, cilindro e computacional (2016, p.[61]) (no prelo). 

 

 HISTÓRIA  

Como ciência humana, a história busca analisar os processos históricos, sejam eles de 

pessoas e indivíduos, circunstanciados na natureza, nos lugares, nas sociedades, nas culturas, 

objetivando levar tudo isso à memória das atuais e futuras gerações. Um dos principais 

objetivos do estudo da história é resgatar uma sequência de fatos e ações do passado de um 

determinado povo ou região para entender seu processo de desenvolvimento. Neste sentido, 

Aróstegui afirma que “a história é o desenvolvimento singular de indivíduos e grupos” (2001, 

p. 60). Academicamente a História conta com disciplinas que auxiliam seu estudo, das quais 

podemos citar a sociologia, a antropologia, a paleontologia, a arqueologia, a psicologia, a 

geografia e especialmente a filosofia que fundamenta todas.  

Lucien Paul Victor Febvre entende que a História recolhe sistematicamente os fatos 

passados, classificando-os em função das suas necessidades atuais. “Organizar o passado em 

função do presente: assim se poderia definir a função social da história” (1949). Aróstegui 

completa este pensamento explicando que a “relação entre presente e passado é um aspecto 

essencial do problema da objetividade em história” (2001, p. 28).  

Podemos ainda dizer que a História se dedica ao registro objetivo ou ao discurso histórico, 

podendo ser, segundo Aróstegui, a narração aplicada a “duas entidades distintas: uma, a 

realidade do histórico, outra, a disciplina que estuda a História” (1995, p. 19). Desta forma, 

distinguimos a investigação da escrita da História ou Historiografia. 

2.1.2.1. Conceitos de Historiografia 

Aróstegui considerou a disciplina historiográfica, definindo-a como um conjunto de 

“regras e preceitos metodológicos estabelecidos sob a influência do historicismo e do 

positivismo adquirindo sua primeira concepção pragmática duradoura” (1995, p. 98). Em 

contraposição, Lucien Febvre definiu a historiografia numa concepção extremamente 

generalizada, como sendo “o estudo cientificamente elaborado das diversas atividades e 



18 

 

diversas criações dos homens de outros tempos” (1992, p.40). Por outro lado, para Le Goff, a 

historiografia se preocupa com o conjunto de fenômenos que constituem a cultura histórica ou 

a mentalidade de uma época, não somente com a produção histórica profissional. Assim, os 

historiadores passaram a ser considerados como intérpretes da opinião coletiva, buscando 

separar suas próprias ideias da mentalidade coletiva e, como observadores científicos, passaram 

a compreender a história, levando em conta as eventuais modificações prováveis de acontecer 

durante o seu processo de análise (1990, p. 46-50). 

Desta forma, podemos afirmar que a Historiografia é o estudo analítico das diversas 

atividades e ações passadas, que obedece a determinadas regras e investiga os fenômenos 

encontrados na cultura histórica, na busca de sua compreensão histórica, procurando manter 

sempre atento o olhar sobre a mentalidade da época em contraposição com o presente.  

Segundo Aróstegui, os historiadores têm empregado uma linguagem comum para a 

escrita da história, mas muitas vezes recorrem à linguagem literária, tornando o discurso 

metafórico. Por essa razão, a atual crítica linguística e literária entende que a História é mais 

uma forma de representação literária. A linguagem empregada pelos historiadores não era 

específica da historiografia, porém com as mudanças metodológicas, a exploração de novos 

campos, setores e técnicas provocaram a modificação do vocabulário específico, criando novos 

substantivos e adjetivos (1995, p. 28).  

A História da Historiografia, ainda segundo Aróstegui, mostra que esta disciplina tem se 

desenvolvido com várias divergências em relação ao resto das ciências sociais já constituídas. 

Em consequência, houve um retardo teórico-metodológico da atividade historiográfica que 

obedece a fatores de três tipos: a própria natureza de seu objeto; a função social e ideológica; e 

a atitude dos historiadores. Para corrigir esta lacuna, a preparação acadêmica do historiador 

precisa ser modificada através da sua qualificação e as disciplinas historiográficas são 

necessárias para completar a formação científica do historiador. Para isso, é preciso que a teoria 

historiográfica seja o centro de sua formação e a metodologia da investigação histórica torne-

se um hábito prático de reflexão e de prova que acompanhe toda a preparação empírica e 

técnica. (1995, p. 27-39).  

2.1.2.2. Método comparativo  

O método comparativo, enquanto atividade cognitiva, pode ser considerado como 

inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências sociais, e não pode ser 
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confundido com o levantamento de dados empíricos. De acordo com Sérgio Schneider e 

Cláudia Job Schmitt, o uso da comparação, enquanto perspectiva de análise do social, 

proporciona um tipo de raciocínio comparativo onde se pode 

Descobrir regularidade, perceber deslocamentos e transformações, construir 

modelos e tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, 

semelhanças e diferenças, e explicando as determinações mais gerais que 

regem os fenômenos sociais. (SCHNEIDER; SCHMITT, 1998, p.49) 

Desde o século XIX, discute-se acerca do método comparativo e de seu papel no 

pensamento sociológico. Auguste Comte nomeou de Sociologia ao “estudo do positivismo do 

conjunto das leis fundamentais apropriadas a fenômenos sociais” (1978, p.61). Para Comte, a 

Física Social deveria ser capaz de impulsionar a humanidade ao progresso e responder aos 

desafios de sua época, em uma sociedade que se encontrava, “sob o aspecto moral, em uma 

verdadeira e profunda anarquia [...] e, não havendo outra solução admissível a não ser a 

formação da Filosofia Positiva” (1978, p.65). 

Segundo Schneider e Schmitt, outros filósofos também questionaram acerca do método 

comparativo. Marx, analisando diferentes casos históricos singulares, desenvolveu seus estudos 

sobre as “formações econômicas pré-capitalistas” e para Durkheim e Weber, a análise 

comparativa está relacionada à própria constituição da sociologia enquanto campo específico 

do conhecimento, e a utilizaram como instrumento de explicação e generalização (1998, p.52). 

2.1.2.3. Nova História e Nova História Cultural 

Segundo Peter Burke, até os primeiros anos do século XX a historiografia orientava-se 

principalmente por uma visão episódica e cronológica da história, isto é, a organização dos 

documentos de forma linear. A matéria da história estaria implícita no documento e a concepção 

da história se preocupava especificamente com a organização, classificação e verificação da 

autenticidade documental, e com temas predominantemente políticos e militares (2010, p. 3). 

No final da década de 20, Marc Bloch e Lucien Febvre fundaram a revista intitulada École 

des Annales (BURKE, 2010, p. 3), com a intenção de mudar o fazer historiográfico, buscando 

inovar o pensamento em torno da história política. A escrita histórica era desprovida de análises 

e as situações complexas ficavam reduzidas a um simples jogo de poderes divididos entre 

governantes e países, ignorando todo o contexto social e estrutural que envolvia os 

acontecimentos. As ideias diretrizes desse movimento, com a mesma denominação da revista 

visavam substituir a narrativa tradicional de acontecimentos por uma história-problema, 
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procurando temas históricos sobre todas as atividades humanas, inserindo a colaboração de 

outras disciplinas como geografia, sociologia, antropologia social, psicologia, economia, 

linguística, e assim por diante. Com isso, uma renovação nos estudos historiográficos se 

expande e atinge sua efervescência na chamada Nova História, fruto da terceira fase do 

movimento Annales, sob a liderança de Jacques Le Goff, quando se passou a considerar todas 

as atitudes do homem como objeto da História (BURKE, 2010, p. 10). 

Sob a influência destes novos pensamentos, os historiadores que aderiram ao movimento 

deixaram de dar importância à história política cronológica e passaram, então, a escrever sobre 

o homem simples, sobre o povo, seus costumes, suas mentalidades. Deste modo expandiu-se, 

por diversas áreas, o campo da História, ampliando o seu território, estudando o comportamento 

humano e grupos sociais anteriormente esquecidos por historiadores tradicionais. Assim, 

consideraram-se novas fontes históricas e desenvolveram-se novos métodos para explorá-las, 

associados à colaboração de outras ciências ligadas ao estudo da humanidade, da geografia à 

linguística, da economia à psicologia (BURKE, 2010, p. 11). 

Influenciado pelos pensamentos dos Annales, o filósofo e sociólogo neomarxista Pierre 

Bourdieu incluiu o conceito de campo na historiografia, referindo ao chamado campo literário, 

linguístico, artístico, intelectual ou científico, como domínios autônomos que atingem a 

independência em uma determinada cultura e que produzem suas próprias convenções culturais 

(1977, p. 23). Segundo Burke, até a década de 90, a ideia de campo cultural ainda não havia 

atraído muitos historiadores, porém especialistas e estudiosos da ascensão cultural dos 

intelectuais passaram a considerar o conceito muito esclarecedor (2005, p. 76-77).  

Com o desenvolvimento da observação histórica, Le Goff afirmou que a necessidade do 

historiador em misturar relato e explicação fez da História um gênero literário e, ao mesmo 

tempo, uma ciência (1990, p.12). Segundo Burke, a narrativa histórica obteve uma modificação 

expressiva sob a influência dos Annales. Esta renovação poderia ser descrita com mais precisão 

como uma busca por novas formas de narrativa para lidar com a história social e cultural. Desta 

forma, os historiadores passaram a construir um enredo a partir das análises realizadas sobre os 

temas historiográficos como narrativa histórica, ou como romance,  comédia, sátira ou tragédia 

(2005, p. 157-158). Georges Duby e Guy Lardreau discordam da eficácia desses pensamentos 

citados por Burke, pois afirmaram que a história “pode muito bem ser um gênero literário, mas 

não deve ser literatura” (1980, 15-16) porque a obra histórica não é uma obra de arte e o discurso 

histórico tem sua especificidade. Para Aróstegui, o importante na obra histórica é seu caráter 
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estético, onde o estilo é o mais importante. “Contar uma boa história e contá-la bem, com bom 

estilo literário é a chave” (1995, p. 143).  

Em 2005 Burke apresentou um novo método de se escrever e pensar sobre história que 

está sendo denominada de Nova História Cultural (doravante NHC). Esta forma dominante de 

história cultural, na atualidade, procura dar ênfase às mentalidades, suposições e sentimentos e 

não às ideias ou aos sistemas de pensamentos, estando também ligada à História Social e 

Econômica das cidades. Burke afirma que este pensamento pode ser visto como a expansão da 

cultura e ascensão da denominada teoria cultural (2005, p. 68-70). Ainda segundo Burke, 

dentro da NHC tornou-se comum pensar e falar em construção ou produção da realidade sob 

diversas óticas representacionais a exemplo da ótica do conhecimento, do território, das classes 

sociais, das doenças, do tempo da identidade e assim por diante. Esta seria a teoria da construção 

cultural da sociedade (2005, p. 98-99). Essa ideia de construção provocou o reexame dos 

conceitos centrais da História Cultural (doravante HC) que é a tradição. As ideias de Eric 

Hobsbawm aumentaram este impacto ao afirmar que algumas tradições “que parecem ou se 

apresentam como antigas são muitas vezes bastante recentes em suas origens, e algumas vezes 

são inventadas” (BURKE, 2005, p. 109-112). Analisando como acontecem estas construções, 

pode-se perceber, por exemplo, que o papel das festividades políticas que reforçam o sentido 

da busca de uma identidade coletiva pelos participantes pode gerar então a construção simbólica 

da comunidade (BURKE, 2005, p. 112).  

Burke ainda expõe que, dentro da extensão da NHC, temas, anteriormente deixados de 

lado, passaram a ter importância como a história cultural da política, da violência, das emoções, 

da percepção e das práticas (2005, p. 132-146). Com a modificação das ideias, novos estudos 

foram gerados, tais como a história do consumo, as práticas da obediência, história da viagem 

e tantas outras.  A história das práticas causou um impacto sobre os campos tradicionais da 

História Cultural, alterando pensamentos como o do humanismo que sempre foi definido como 

a dignidade do homem e, hoje, pode ser definido em termos de um conjunto de atividades. 

(BURKE, 2005, p. 78-80). 

 Diferente dos conceitos europeus, segundo Balaban, estudar historiografia no Brasil, ao 

observar seus sentidos e variações no tempo, tornou-se um caminho para fazer História, 

procurando a compreensão da história como disciplina, e buscando explicações e análises sobre 

temas que não digam respeito especificamente aos estudos históricos (2012, p. 222). 
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2.1.2.4. Micro História  

Segundo Burke, a partir da década de 1970, um novo gênero de pensamento sobre a 

história começou a ser definido como micro história. Como novo modelo histórico, a micro 

história passou a dar mais importância à variedade cultural ou às culturas locais. Assim foi 

possível permitir que as experiências concretas e individuais ingressassem na História, 

enfatizando os valores culturais regionais e conhecimentos locais. Através deste pensamento, 

inúmeras investigações micro históricas foram realizadas, apresentando uma variedade imensa 

de assuntos relacionados a aldeias, indivíduos, famílias, conventos, entre outros. Ainda segundo 

Burke, ao escrever sobre tais argumentos é preciso haver um distanciamento para poder analisar 

a relação da comunidade ou do indivíduo em questão e o mundo exterior a ele (2005, p. 60-64).  

Para Aróstegui, a micro história se baseia, em essência, na escala de redução da 

observação, como uma análise ao microscópio e um estudo intensivo de material documental. 

Estuda os fenômenos sócio antropológicos em sua vertente histórica numa escala microscópica 

de observação do sistema, com o intuito de analisar certos processos do mundo, como por 

exemplo, estratégias matrimoniais, processos judiciais, entre outros. Também é uma forma 

peculiar de história narrativa, que tem contato com outras formas de historiografia, como a 

História das Mentalidades. De fato, é uma forma sofisticada de narrativa antropológica que 

desencadeou uma renovação nos estudos da história local, transformando o chamado espaço 

local, num campo privilegiado para este tipo de estudo (1995, p. 163-165). 

2.1.2.4.1. Biografia  

Em seu artigo Reflexões sobre História e Historiografia, Balaban assegura que uma 

biografia histórica não segue receita fixa, pois pode ser produzida por razões diferentes e modos 

distintos de pesquisa, e também porque cada personagem oferece um conjunto sempre renovado 

de desafios. Muitos personagens oferecem abundância de fontes e outros não, requerendo um 

destaque do fazer histórico ao solucionar dilemas e limites (2012, p. 223). Segundo Baldassare, 

a busca por estudos biográficos não representa um privilégio europeu, pois alguns estudos 

revelaram a existência de publicações em países latino-americanos desde o século XIX, na 

época da independência espanhola (2010, p. 6).  

De acordo com Baldassare, as biografias exaltando os feitos artísticos aumentaram o 

prestígio dos músicos, abrindo caminho à tradição de biografias musicais e concomitantemente 
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modificando questões metodológicas. A tentativa de se afirmar que um dos princípios básicos 

da ciência da História era a objetividade, mostrando apenas o que realmente acontecia, mudou 

ao apresentar o conceito da existência de uma figura líder em certo período musical. Todavia, 

após os estudos de Guido Adler, a busca pela objetividade retornou (2010, p. 4-9).  

Ainda segundo Baldassare, estes antigos métodos biográficos foram rejeitados, embora 

permaneçam até os dias atuais, causando certa desconfiança de credibilidade na comunidade 

acadêmica em relação à pesquisa biográfica (2010, p. 9). Atualmente existe uma possível 

renascença na pesquisa biográfica em música vincada nas ideias de Carl Dahlhaus (1970, p. 3-

10), no qual mostrou como os juízos estéticos, analíticos e normativos se combinam entre si, 

passando a ser a força principal no entendimento adequado da essência de uma obra musical e 

dos feitos musicais do compositor. Seus pensamentos abriram novos horizontes à musicologia 

no final do século XX, do ponto de vista historiográfico e analítico (2001, p. 7). 

Portanto, dentro das novas perspectivas de como abordar as questões envolvidas na 

biografia, é necessário transcender a noção dos aspectos biográficos históricos e culturais como 

parte do contexto extramusical de uma obra musical, buscando a fusão entre biografia e música 

de forma objetiva. 

2.1.2.4.2. História Oral 

Numa investigação histórica de escala reduzida e sendo este, um estudo de uma história 

recente, as fontes orais assumem um papel relevante, pois elas apresentam uma relação de 

complementaridade com as escritas, podendo confirmar as outras fontes, assim como as outras 

podem confirmá-las. Gwyn Prins afirma que diversos tipos de fontes podem ser aproveitadas e 

operadas em harmonia, sendo que “a força da história oral é a força de qualquer história 

metodologicamente competente” (2011, p. 174). 

Paul Thompson assinala em seu livro A voz do passado: história oral, os dizeres da Oral 

History Association, sobre a marca de como a história oral foi estabelecida:  

Em 1948 foi instituída uma técnica moderna de documentação histórica, 

quando Allan Nevins, historiador da Universidade de Columbia, começou a 

gravar as memórias de personalidades importantes da história norte-

americana. (THOMPSON, 1992, p. 89).  

Thompson explica ainda os fundamentos da história oral como sendo uma história 

construída em torno de pessoas, que lança a vida para o interior da própria história, alargando 

seu campo de ação. Também admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas da maioria 
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desconhecida do povo, trazendo a história para o cerne da comunidade e extraindo a história do 

centro da comunidade (1992, p. 44). 

Le Goff assevera a relevância da passagem da História oral para a escrita, já que 

“oralidade e escrita coexistem em geral nas sociedades e esta coexistência é assaz importante 

para a história” (1990, p. 53).  As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para 

compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. 

Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, uma vez que o pesquisador 

procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a 

conjuntura que se quer investigar.  

A relevância das fontes orais é também observada por Mercedes Vilanova, que assegura 

sua eficiência ao desmistificar as interpretações historiográficas, sendo de muita utilidade em 

entrevistas. Estas fontes orais consistem num testemunho vivo de fatos que vivenciaram e 

ajudam a desenvolver nos estudiosos o sentido comum e a orientação da bússola através dos 

acontecimentos e dos tempos (1998, p. 36). Além disso, a entrevista faz parte de todo um 

conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que 

permitem compreender como indivíduos experimentaram e interpretaram os acontecimentos, 

as situações e o modus vivendi de um grupo ou da sociedade em geral. Isso traz o estudo da 

História para um tempo mais presente e próximo, facilitando a apreensão do passado pelas 

gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros (1998, p. 37-42). 

 

 MUSICOLOGIA 

Musicologia é a ciência que se dedica às questões teóricas relativas à música e ao 

conhecimento alcançado por suas várias disciplinas correlatas. A Musicologia comporta três 

grandes divisões: aplicada, sistemática e histórica. 1) A aplicada dedica-se à crítica musical, à 

teoria da música e à construção dos instrumentos; 2) a sistemática agrupa desde a etnologia 

musical, estética e filosofia, ensino pedagógico e sociológico da música até a fisiologia da 

execução musical e a acústica; 3) a histórica compreende estilística, terminologia, ciência da 

composição, biografia, ciência das fontes e da notação, práxis interpretativa, iconografia e 

organologia (1989, p. 358). 

Este estudo está ligado às três áreas da musicologia, pois foi de grande auxílio o 

conhecimento relativo à crítica e teoria musical, à estética, filosofia e fisiologia da execução 
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musical, assim como à história musical, biografia, recepção e edição de partituras. Este conjunto 

de disciplinas foram utilizadas como ferramentas no processo de preparação para o estudo da 

obra, da recepção e a edição de duas versões relativas às fontes musicais localizadas. 

2.1.3.1. CRÍTICA DE FONTES 

Como parte dos objetivos específicos desta pesquisa era realizar o estudo da recepção da 

Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa a partir da crítica de fontes afim de poder 

realizar a sua edição crítica, tornou-se necessário primeiro conhecer os pensamentos que 

fundamentam uma crítica de fontes.  

Segundo Grier, editar consiste na interação entre a autoridade do compositor transmitida 

através de sua fonte e a autoridade do editor na avaliação e interpretação destas fontes.  Editar 

é o equilíbrio entre estas duas autoridades resultantes do engajamento crítico do editor com a 

as fontes da obra editada. A edição crítica é a primeira edição prensada ou escrita através de 

outro veículo de comunicação pelo qual a música é apresentada para o público e ela se propõe 

a transmitir o texto que melhor represente as evidências históricas da fonte (1996, p. 2 e 156).  

2.1.3.2. Ferramentas Digitais Disponíveis 

Segundo Grier, a reprodução fotográfica é um recurso utilizado para auxiliar melhor a 

análise das fontes, pois os detalhes podem ser comparados com o original sempre que 

necessário (1996, p. 57). O microfilme, também empregado na reprodução de manuscritos, 

conserva as características da fonte com muito mais precisão. As dificuldades passam a existir 

quando as notas do verso da página começam a ser vistas na frente. Quando as folhas do 

documento apresentam deterioração com perda física do suporte, durante uma aula de 

orientação, Sotuyo Blanco sugeriu: 1) fotografar utilizando uma folha em branco embaixo da 

fonte a ser fotografada para formar um contraste, definindo bem o local danificado; 2) utilizar 

uma câmera que consiga uma alta definição da foto com os benefícios de poder ampliar a 

imagem digital; 3) dar preferência à fotografia escaneada, quando possível, pois uma das 

limitações na fotografia digital é a deformação das bordas dos documentos. 
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2.1.3.3. Processo Preparatório para Edição de Partituras 

Segundo Grier, a principal tarefa na preparação de uma edição de uma partitura consiste 

num processo que apresenta dificuldades, principalmente, quando efetuada em torno de um 

manuscrito que apresenta certo grau de deterioração (1996, p. 57). 

Grier afirma que nenhuma edição pode ser objetiva. Ela requer muita paciência e 

meticulosidade por parte dos editores, além de um distanciamento entre ele e a música a ser 

editada, pois conforme a interpretação durante esse processo, pode ocorrer a distorção das 

evidências nas fontes (1996, p. 58). Durante o processo de edição das fontes e estabelecimento 

do texto, pode-se ter como referência a fonte original ou facsímile (1996, p. 58-59). O processo 

de coleta de evidências e a respectiva edição dos documentos musicais auxiliam o editor a 

formar sua concepção sobre a obra e seu contexto (1996, p. 60).  

2.1.3.4. Edição de partituras e textos 

Segundo Grier, a edição de partituras parte do princípio do equilíbrio entre o editor e a 

obra composta, pois a edição consiste no engajamento crítico do editor com a obra editada. No 

século XIX, as edições eram sempre revisões comentadas por grandes intérpretes que 

costumavam acrescentar dinâmica, fraseados, dedilhados e pedal, modificando a notação 

original do compositor (1996, p. 2-10). Na atualidade, James Grier aceita, como ponto central 

da conceituação das edições musicais, a teoria de McGann que mostra como os aspectos sociais 

afetam o processo de materialização da edição.  

Com sua teoria sobre a natureza social da obra de arte, McGann transformou a prática de 

edição em um esforço psicológico no qual se procura determinar a intenção do autor no processo 

histórico (1983, p. 3-16). Neste sentido, o editor analisa o contexto histórico no qual a obra foi 

composta e a edição final reflete a concepção do editor sobre a obra de acordo com seu 

envolvimento social e histórico. Uma obra pode ser identificada como uma entidade psicológica 

existente na mente do compositor e do intérprete, tendo em vista que este participa ativamente 

da criação no ato da performance. O meio de comunicação entre o compositor e o interprete 

tem como base a 1996, p. 17-23). 

Segundo Gier, na edição dos textos de uma partitura, é significativo o editor estar sempre 

preparado e atento, porque, muitas vezes, são encontrados erros de ortografia, pontuação e 

silabação (1996, p. 139).   
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De acordo com o Glossário de Crítica Textual3 da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, os tipos de edição e seus significados são: 

 1. Edição fac-similar, a reprodução de um texto manuscrito, impresso ou esculpido obtida 

por meios mecânicos e digitais como a litografia, fotografia, fototipia, etc; (s.d.) 

2. Edição diplomática, a reprodução tipográfica rigorosa da lição de um testemunho, 

conservando todas as suas características como erros, lacunas, ortografia, fronteiras de palavra, 

abreviaturas, etc.; (s.d.) 

3. Edição crítica, a reprodução do texto do autógrafo ou do texto criticamente definido 

como mais próximo do manuscrito, depois de submetido às operações de recensão, colação, 

definição do estema com base na interpretação das variantes, definição do testemunho base, 

elaboração de critérios de transcrição e de correção; (s.d.) 

4. Edição genética, que apresenta, sob forma impressa e na ordem cronológica do 

processo de escrita, o conjunto dos documentos genéticos conservados de uma obra ou de um 

projeto, anotados de modo a perceber-se o processo da sua escrita. (Fs.d.)  

2.1.3.5. Análise Musical 

A Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa foi composta observando as regras 

da harmonia tonal e modal gregoriana, pois o seu autor atribuído estudou no Seminário 

Arquidiocesano da Paraíba e o ensino musical do no início do século XX, tinha como base o 

Liber Usualis.4 Assim sendo, a utilização da análise musical foi necessária para absorver as 

lições que aconteceram no momento em que as cópias das fontes musicais foram sendo 

realizadas ou executadas e assim realizar a sua edição. 

Segundo Ian Bent, o processo de análise musical entende-se como a “decomposição de 

uma estrutura musical nos seus elementos constitutivos mais simples e a investigação desses 

elementos no interior dessa estrutura” (2001, p. 340) demonstrada de forma mais ampla, como 

sendo “parte do estudo da música que tem como ponto de partida a música em si mesma, 

desvinculada de fatores externos” (2001, p. 341). Ele também afirma ser a análise, um 

procedimento de descoberta, como um meio de responder diretamente à questão do seu 

funcionamento (2001, p. 342). Segundo Antenor Ferreira Correia, as afirmações de Bent são 

                                                 
3 Disponível apenas on-line. 
4 Verificar no capítulo Novas Achegas e o Livro dos Exames de Curso do SeminárioArquidiocesano da Paraíba. 
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claras, pois o analista trabalha com o produto final, a composição e centra a atenção na 

exploração técnica composicional.  

A análise parte da obra e tenta compreender os artifícios do compositor que 

permitiram terminar com êxito sua empreitada. [...] a análise caminha do 

particular para o geral. Da microestrutura da obra são deduzidos os 

procedimentos técnico-composicionais utilizados pelo autor. (CORREIA, 

2006, p. 41) 

Em seu livro Analysis Through Composition, Nicholas Cook salienta que a análise pode 

ser compreendida por meio da composição. Esta constitui o meio e não o fim de sua proposta 

de aprendizado (1996, p. 7). No século XX, foram propostas diversas maneiras de estudar a 

harmonia musical, fato que originou técnicas variadas de análise.  

Bent especificou diferentes tipos de análise como: schenkeriana, temática, formal, 

funcional, da estrutura fraseológica, da categoria, característica, distributiva e teoria da 

informação (2006, p. 44). De acordo com Cook, Bent admite que “a análise musical engloba 

um amplo número de atividades diversas, que representam diferentes visões da natureza da 

música, dificultando uma definição de seus próprios limites” (1996, p. 7). Segundo Correia, 

esta situação assinala o “paradoxo da análise (2006, p. 49). 

2.1.3.6. Teoria da Recepção 

Um dos objetivos específicos deste estudo é realização da recepção da novena. Ao 

observar as fontes musicais, percebeu-se que ocorreram modificações entre os conjuntos 

musicais de acordo com o tempo. Assim sendo, tornou-se necessário buscar o embasamento na 

Teoria da Recepção para poder compreender as modificações ocorridas na novena através das 

anotações existentes nas fontes musicais.  

A Teoria da Recepção foi apresentada por Hans Robert Jauss quando ministrou, em 1967, 

a aula inaugural na Universidade de Constança, Alemanha, com a palestra intitulada Was ist 

und zu welchem Ende studiert man Literaturgeschichte? (O que é e com que finalidade se estuda 

História da Literatura?).  De acordo com Jorge Luiz Cunha Cardoso Filho, nessa palestra, Jauss 

deixa explícita a necessidade de distinguir dois modos de recepção: o primeiro diz respeito aos 

efeitos e o significado da obra para o leitor contemporâneo. O segundo seria sobre o processo 

histórico pelo qual o texto é recebido e interpretado pelos leitores diversos. (2007, p.66). Em 

seu livro A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária, de 1967, Jauss afirma 

que: 
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A história da literatura é um processo de recepção e produção estética que se 

realiza na atualização dos textos literários por parte do leitor que os recebe, do 

escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles reflete. 

(JAUSS, 1994, p. 25) 

De acordo com Maria Jose Angeli de Paula, Jauss formula um novo conceito de leitor e, 

através da exposição de sete teses, expõe por meio de exemplos, toda a sua teoria, na qual ele 

repensa o papel do historiador ao assumir o papel de leitor e também argumenta em favor da 

experiência estética do leitor. Desta forma ele inverte o processo de análise da obra artística, 

que normalmente é feita através do autor e de sua produção. Como novo conceito de horizonte 

de expectativa, Jauss acredita que se pode determinar o caráter artístico da obra em análise. 

(1994, p. 185-187) 

Na música uma obra possui duas categorias de ação: a produção e a recepção, onde a 

produção pode ser a sua atividade prática ou criativa, composicional e a recepção consiste na 

observação, leitura ou audição. De acordo com João Vicente Vidal, o ato criador é influenciado 

ou determinado pela recepção prévia de outras obras, caracterizando assim a recepção na 

criação, como uma recepção composicional (2011). Dando seguimento a este pensamento, 

Sotuyo Blanco define o conjunto de princípios e/ou fatores que condicionam o produto 

composicional em alguns de seus aspectos, como Modelo Pré-Composicional, onde o 

compositor inclui o que ele sabe e/ou conhece e que possa ter relação com a criação para um 

repertório determinado e que poderá fazer parte de outros modelos pré-composicionais de 

outros compositores, ou dele próprio, no futuro (2003, p.7). 

O referido conjunto de princípios e/ou fatores pode vir tanto da tradição oral 

como da tradição escrita, podendo tanto se manter ou se modificar, isto é, 

interagindo entre si no criador, para se refletir, de alguma forma, no produto 

composicional. Na repetição constante desse processo, se acrescentam os 

aportes “ser criativo em devir” (individual ou coletivo), que podem, ou não, 

se integrar em algum aspecto às tradições compreendidas. (SOTUYO 

BLANCO, 2003, p.7) 

Da mesma forma, a recepção gera vínculos entre obras novas através de citações, 

colagens, alusões, dando origem a novos textos, na qual Vidal nomeia como “relações de 

intertextualidade”, e afirma que:  

Sendo tais textos passiveis de novos atos de recepção, chega-se à circularidade 

que fundamenta a noção perturbadora de que toda obra musical é, 

potencialmente, nada menos que uma rede infinita de referências a obras 

progressivas, e, ainda, que desnudar a ‘teia intertextual’ que se pode extrair de 

cada obra seria [...] algo não muito diferente de ‘sair’ para um passeio num 

labirinto’. (VIDAL, 2011, p.61) 
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Assim sendo, Vidal conclui que “uma teoria da intertextualidade não existe separada de 

uma teoria da recepção”, podendo assim ter uma aplicação musicológica dos conceitos, 

oriundos do campo dos estudos literários anteriormente citados.  

No presente estudo, a aplicação da Teoria da Recepção foi realizada a partir da crítica das 

fontes musicais da novena, considerando todos os conjuntos das cópias musicais e as 

interferências caligráficas que ocorreram com o decorrer do tempo, realizada por maestros e 

músicos que manusearam as fontes musicais e nelas fizeram anotações referentes ao momento 

de execução a cada ano. Isto foi complementado com entrevistas realizadas que auxiliaram na 

resolução de algumas dúvidas que surgiram no decorrer da pesquisa. 
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2.2. METODOLOGIA  

A finalidade da metodologia no âmbito científico procura estabelecer pressupostos e 

ações sequenciais para a pesquisa. Desta forma, denomina-se método a um conjunto de 

princípios normativos que orientam o pesquisador, sendo que, estes não podem restringir as 

possibilidades de conhecimento apresentadas no decorrer da pesquisa.  

Através das metodologias que envolvem a ciência da informação, foi possível fazer o 

levantamento bibliográfico através de referências que envolveram a obra musical em questão, 

sendo que o sistema GLANIM (SOTUYO BLANCO, 2004, p. 231-247) auxiliou na localização 

de fontes em arquivos particulares. Para as análises dos documentos coletados foram utilizadas 

metodologias relativas à diplomática e no caso especial de documentos musicais, a edição 

crítica dos documentos existentes e a revisão musicológica, tiveram como base os pensamentos 

de James Grier. O método histórico proposto por Aróstegui, assim como as metodologias 

referentes à História Oral orientaram a forma de coleta de dados de testemunhos vivos 

necessários à investigação histórica desta pesquisa. Para os estudos da recepção foram 

utilizados os métodos literários sobre a Estética da Recepção voltada para a música. 

 

2.2.1. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

Harold Borko republicou em 1968 a definição de Ciência da Informação sugerida nas 

conferências do Georgia Institute of Technology, realizadas em 1961 e 1962, com um 

significado abrangente:  

Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento da informação, as forças que regem o fluxo informacional e 

os meios de processamento da informação para a otimização do acesso e uso. 

Está relacionada com um corpo de conhecimento que abrange a origem, 

coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, 

transformação e utilização da informação. 5(BORKO, 1968, p. 3-5) 

Isto significa que o objeto de estudo desta disciplina é embasado nas informações, e tem 

a finalidade de facilitar seu acesso. Sua natureza interdisciplinar é abrangente e auxilia na coleta 

                                                 
5 “Information science is that discipline that investigates the properties and behavior of information, the forces 

governing the flow of information, and the means of processing information for optimum accessibility and 

usability.  It is concerned with that body of knowledge relating to the origination, collection, organization, storage, 

retrieval, interpretation, transmission, transformation, and utilization of information.” (BORKO, 1968, p. 3-5) 
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de dados. Yves-François Le Codiac avalia a interdisciplinaridade na Ciência da Informação em 

seu livro La science de l'information como sendo:  

Uma dessas novas interdisciplinas, um desses novos campos de 

conhecimento, onde colaboram entre si, principalmente, a psicologia, a 

lingüística, a sociologia, a informática, a matemática, a lógica, a estatística, a 

eletrônica, a economia, o direito, a filosofia, a política e as telecomunicações. 

(LE COADIC, 1997, p. 22) 

2.2.1.1. Bibliografia: Revisão de Bibliografia 

Para a realização deste processo de pesquisa, foi necessário fazer um levantamento 

bibliográfico referente ao objeto de estudo, abrangendo as metodologias sobre pesquisa 

arquivística incluindo acervos musicais, diplomática, além dos métodos históricos empregados 

na Historiografia. Para a Musicologia foram apresentadas as metodologias utilizadas na critica 

de fontes, análise musical e estética da recepção aplicada à música. 

Segundo Gil, logo após a escolha do tema, é preciso fazer um levantamento bibliográfico 

que pode ser entendido como um estudo exploratório, com a finalidade de se familiarizar com 

o assunto no qual se está interessado e delimitar sua área de atuação. É importante buscar 

esclarecer-se acerca dos principais conceitos que envolvem o tema da pesquisa, procurar ter 

contato com trabalhos de natureza teórica capazes de proporcionar explicações a respeito, bem 

como com pesquisas recentes que abordam o assunto (2002, p. 61). Por sua vez, o levantamento 

bibliográfico, segundo Rodrigues, também constitui um trabalho de pesquisa diferenciando-se 

do levantamento de campo porque busca informações e dados disponíveis em publicações – 

livros, tese e artigos nacionais ou internacionais, e na internet, realizados por outros 

pesquisadores (2007, p. 26). 

Carlos Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado e Pilar Baptista Lucio 

apresentam uma definição sucinta para a revisão de bibliografia em seu livro Metodologia de 

la Investigación onde afirma:  

A revisão de literatura consiste em detectar, obter e consultar a bibliografia e 

outros materiais que podem ser úteis para os propósitos do estudo, assim como 

em extrair e recopilar a informação relevante e necessária em relação ao nosso 

problema de investigação (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 1991, p. 23).6 

                                                 
6  “La revisión de la literatura consiste em detectar, obtener y consultar la bibliografia y otros materiales que pueden 

ser útiles para los propósitos del estúdio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que 

atañe a nuestro problema de investigación.” 
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Ao se objetivar a revisão de bibliografia visando a pesquisa musicológica, Vincent 

Duckles e Ida Reed apresentam em seu livro Music Reference and Research Materials: An 

Annotated Bibliography (1997), uma ampla possibilidade de referências bibliográficas na área 

da música, divididas em 13 categorias tomadas como base neste estudo. Os capítulos foram 

divididos em: 1º - dicionários e enciclopédias; 2º - história e cronologia; 3º - guias de 

musicologia; 4º - bibliografias da literatura musical; 5º - bibliografias de música; 6º - obras de 

referência sobre compositores individuais e suas músicas; 7º - catálogo das bibliotecas de 

música e coleções; 8º - catálogos de coleções de instrumentos musicais; 9º - histórias e 

bibliografias de impressão e edição musical; 10º - discografias e fontes relacionadas; 11º - 

anuários, diretórios e guias; 12º- informações de recursos eletrônicos; 13º - bibliografia, a 

música comercial e bibliotecas de ciência. 

O item sobre dicionários e enciclopédias contém “obras de referência em que os temas 

abordados geralmente são listados em ordem alfabética. Teoricamente, enciclopédias oferecem 

uma cobertura mais detalhada do que os dicionários, embora os dois termos sejam 

frequentemente usados como sinônimos” (DUCKLES; REED; KELLER, 1997).7 Esta forma 

de apresentação listada alfabeticamente permanece presente em todos os capítulos, modificando 

apenas os assuntos, o que facilita sobremodo, o acesso a informação desejada por eventuais 

consulentes. 

Na seção sobre história e cronologia foram incluídos apenas os títulos de histórias gerais 

da música nos principais idiomas europeus, juntamente com alguns esboços das histórias mais 

recentes, devido à grande quantidade de publicações do tema no último quarto de século 

(DUCKLES; REED; KELLER, 1997, p. 115). 

No capítulo sobre guias de musicologia são citadas obras que discutem o método, o 

material e filosofias de pesquisa musicológica, bem como estudos que examinam questões e 

tendências de subdisciplinas. Também pode ser encontrada uma grande variedade de tipos de 

obras, incluindo guias práticos de pesquisa e como escrever sobre música (DUCKLES; REED; 

KELLER, 1997, p. 141). 

No capítulo sobre bibliografias da literatura musical, a expressão usada como literatura 

musical refere aos textos musicais e não às partituras musicais. Aquelas bibliografias podem 

aparecer como artigos de periódicos ou monografias, citados completos, em obras 

                                                 
7 “Reference works in which the subjects covered are generally listed alphabetically. Theoretically, encyclopedias 

provide more detailed coverage than the dictionaries, although, the two terms are often used interchangeably.” 
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bibliográficas ou em publicações, e organizados em uma variedade de campos disciplinares 

(DUCKLES; REED; KELLER, 1997, p. 163). 

No item bibliografias de música apresentam-se bibliografias de partituras musicais ao 

invés de lista de escritos sobre músicas. As principais abordagens centram-se no artista 

intérprete ou na pesquisa por uma música apropriada para um determinado instrumento ou 

conjuntos musicais, ou ainda no estudante de música antiga (DUCKLES; REED; KELLER, 

1997, p. 235). 

Sobre as obras de referência de compositores individuais e suas músicas, um grande 

número de ferramentas foi criado para servir como guias das músicas de compositores 

individuais, listas de obras e biobibliográficas. Catálogos temáticos existem em abundância, 

mas como seria inviável citar todos, selecionou-se uma determinada lista de publicações dos 

últimos 10 anos, nas quais se encontram as obras de compositores individualmente, 

considerados renomados, como nas grandes enciclopédias, nos catálogos temáticos, séries de 

publicações biobibliográficas de música (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, p. 337). 

O capítulo sobre catálogo das bibliotecas de música e coleções aborda os catálogos das 

bibliotecas de música mais importantes do mundo, bem como as coleções de arquivos 

importantes. Também estão incluídos catálogos de algumas exposições e uma série de leilões 

ou catálogos de venda de coleções de músicas que foram dispersos, uma importante categoria 

de ferramenta bibliográfica que muitas vezes é esquecido (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, 

p. 391). 

No capítulo sobre os catálogos de coleções de instrumentos musicais, estão listados os 

catálogos de algumas das principais coleções especializadas de instrumentos musicais, listada 

junto com outros de exposições desta área em particular (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, 

p. 497). 

No capítulo sobre as histórias e bibliografias de impressão e edição musical, estão 

incluídas as bibliografias das listas dos primeiros grupos mais importantes de impressores de 

música e editores, tais como Petrucci, Playford, Walsch e Ballard. Também foram inseridos 

estudos de publicação de música em determinadas áreas (Inglaterra, Itália, Paris e Viena), e 

alguns trabalhos relacionados com os processos técnicos de impressão ou gravação musical, 

além de estudos históricos sobre a lei de direitos autorais (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, 

p. 515). 
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No item sobre as discografias e fontes relacionadas, estão relacionadas uma amostragem 

representativa de títulos adicionais produzidas ostensivamente na última década. Embora o 

autor omita neste capítulo muitos títulos encontrados na 4ª edição, nesta revisão, algumas obras 

obsoletas foram incluídas para lembrar o pesquisador da distância percorrida no decorrer do 

século por especialistas em discografia (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, p. 537). 

O capítulo que aborda sobre anuários, diretórios e guias está dividido em três seções. A 

lista dos títulos dos anuários é muitas vezes útil para fins de referência, pois fornecem dados 

das atividades musicais de um ano especifico e dá acesso fácil às atuais atividades musicais e 

personalidades muitas vezes difíceis de encontrar de outra forma. A lista dos diretórios contém 

informações de indivíduos, de instituições específicas ou organizações musicais que 

compartilham um interesse comum. Eles são úteis para descobrir informações atuais e práticas 

sobre as pessoas, organizações, sociedades, instituições e locais de interesse musical. A seção 

de guias de viagens é nova. Há muitos guias de viagem interessantes com uma variedade de 

temas musicais. O guia de música popular foi incluído pelo interesse em etnomusicologia e para 

ajudar músicos em turnês. Com este guia, pode-se acessar informações atuais, cidades 

específicas ou festivais na World Wide Web para encontrar horários de shows, preços de bilhetes 

ou para comprá-los (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, p. 599). 

O capítulo sobre informações de recursos eletrônicos, inclui uma seleção atual do formato 

mais rápido na evolução das obras de referência da música. Seu conteúdo começa com os 

primeiros bancos de dados dos grandes catálogos e percorrem outros não musicais, porém 

voltados para temas de música (DUCKLES; REED; KELLER, 1997, p. 613). 

O último item deste livro é sobre bibliografia, a música comercial e bibliotecas de ciência 

e contêm uma listagem de diversos artigos, teses e dissertações sobre o estudo da bibliografia 

em diversos aspectos e outros relacionados à área comercial da música (DUCKLES; REED; 

KELLER, 1997, p. 628). 

As referências bibliográficas apresentadas por Duckles possibilitam um estudo específico 

relativo a música. Em nossa pesquisa, que envolveu uma obra musical específica no contexto 

social de sua época, as categorias dicionários e enciclopédias, história e cronologia, guias de 

musicologia, bibliografias da literatura musical e histórias e bibliografias de impressão e 

edição musical foram ampla e significativamente exploradas na composição da bibliografia 

relevante à nossa investigação. 
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2.2.1.2. Pesquisa Arquivística 

Segundo Celso Castro, para se ter acesso aos bastidores de uma instituição e obter um 

bom aproveitamento numa pesquisa em arquivo é imprescindível se preparar antes para ter 

subsídios ao iniciar os trabalhos dentro do arquivo  (2008, p. 46-58). As etapas sugeridas por 

Castro são as descritas sumariamente a seguir: 

Primeira etapa: 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 aquelas que escreveram sobre o assunto. Embora Castro 

afirme ser necessário buscar contato com pessoas relacionadas ao tema, isto vai depender do 

período histórico relacionado à pesquisa, fato que pode impossibilitar o contato direto com 

pessoas que escreveram sobre o assunto. 

Segunda etapa: Delimitar o mais claramente possível seu objeto, ou alvo de busca, 

fazendo uma lista de termos, nomes de pessoas, instituições, lugares ou eventos que se referem 

aos documentos descritores. Esta etapa provoca o mesmo problema da primeira etapa, pois 

depende do período histórico e tipos de documentos a se pesquisar.  

Terceira etapa: Construir uma lista de descritores que ajudará o pesquisador a localizar 

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

Quarta etapa: Realizar uma entrevista com o responsável pelo atendimento para conhecer 

as características estruturais do arquivo; 

Quinta etapa: Levar uma carta de recomendação, explicar a natureza de 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; 

Sexta etapa: Buscar a interação com os arquivistas, atendentes e outros funcionários da 

instituição;  

Sétima etapa: Anotar os nomes das pessoas que o ajudarem para incluir nos 

agradecimentos no trabalho final. 

Oitava etapa: Anotar as referências completas de todos os documentos encontrados 

inclusive sua localização no arquivo (2008, p. 46-58). 
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Para Castro, o aproveitamento dos documentos selecionados representa um processo que 

necessita de prática e estas sugestões de estratégia, adotadas na pesquisa em arquivos, podem 

auxiliar sobremodo à consecução dos objetivos almejados. (2008, p. 46-58) 

Para organizar as informações obtidas no arquivo e estruturar a pesquisa, Castro sugere 

ainda a construção de cronologias espaços-temporais, a reconstrução de redes sociais e a adoção 

da perspectiva dos bastidores do objeto estudado. No primeiro caso, a cronologia pode ser 

construída antes mesmo de ir ao arquivo, utilizando as datas mencionadas em fontes publicadas, 

dicionários biográficos, enciclopédias, entre outros. No segundo caso, a partir da consulta aos 

documentos do arquivo, como dados sóciobiográficos relacionados aos conjuntos familiares, 

amigos e/ou inimigos, assim como cartas pessoais, convites, pedidos, lista de convidados, entre 

outros. No terceiro caso se procura colocar na perspectiva dos bastidores do objeto estudado, 

para perceber melhor os dramas sociais que ocorreram nessa região, buscando documentos de 

caráter íntimo, correspondência pessoal, diários, recortes de jornal, entre outros (2008, p. 53-

57). 

Castro ainda explica que estas estratégias gerais podem ser bastante significativas para 

melhor organizar as informações obtidas e o conhecimento construído, permanecendo atento à 

natureza complexa tanto dos dados coletados, quanto dos procedimentos metodológicos 

fundamentais à pesquisa. A produção de conhecimento com base nos dados recolhidos ocorre 

após a pesquisa no arquivo, tanto ao fazer a análise do conjunto de dados obtidos quanto ao 

escrever os resultados da mesma  (2008, p. 53-57).  

2.2.1.2.1. Guia para Localização de Acervos 

Pablo Sotuyo Blanco desenvolveu um Guia para Localização de Acervos Não 

Institucionais de Música (GLANIM) (2004, p. 231-247) como forma de encontrar fontes em 

arquivos particulares. Nele foi sistematizada uma forma de localização de um determinando 

acervo seguindo cada passo da metodologia proposta.  

Segundo Sotuyo Blanco, se deve ganhar a confiança do sujeito pesquisado e/ou dos seus 

parentes e/ou herdeiros, para que os objetivos possam ser atingidos. Durante todo o processo 

de pesquisa é imprescindível mostrar interesse em preservar a unidade do acervo documental e 

a intenção de não os deslocar. Procurar garantir ao possuidor do acervo os pressupostos éticos 

da pesquisa e se for necessário, propor a assinatura de um termo de compromisso específico. 

Em relação à reprodução dos documentos se propõe o uso de câmera fotográfica digital sem 
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uso de flash, para assim tranquilizar qualquer possível dúvida em relação à isenção do 

pesquisador e aos cuidados devidos com o material documental a ser reproduzido (2004, p. 11).   

2.2.1.2.1.1. Delimitação dos parâmetros da pesquisa 

A primeira etapa do GLANIM consiste em buscar agentes individuais ou institucionais, 

sendo que cada um deles são passíveis de estarem vivos ou mortos, ativos ou inativos, em 

exercício ou não. Segundo Sotuyo Blanco, na busca efetuada na esfera institucional, faz-se 

mister primeiro escolher a instituição, depois se deve categorizá-la em três níveis e atividades, 

obtendo uma lista categorizada do pessoal ligado à instituição e, por fim, selecionar os agentes 

individuais por sua relevância. Porém, se a busca for à esfera individual, se recomenda 

categorizar os agentes individuais segundo o nível e a natureza das suas atividades devidamente 

tipificadas, sendo que cada uma destas atividades pode apresentar mais de uma ação particular. 

Tais informações permitirão ter uma noção da classe de documentação eventualmente contida 

no acervo correspondente como no diagrama a seguir do Quadro 1. 

Quadro 1:  Etapa 1: Delimitação preliminar dos parâmetros da pesquisa 

 

Fonte: SOTUYO BLANCO, 2004, p. 8. 

2.2.1.2.1.2. Agente institucional  

Numa segunda etapa, Sotuyo Blanco aconselha a averiguar se o agente ainda vive ou não. 

Para isto, é preciso realizar uma pesquisa histórico-biográfica, para saber se está vinculada ou 

não a uma instituição, se pesquisando o entorno, de modo a desvelar cronologicamente as suas 

atividades relacionadas à música, inclusive quanto aos níveis em que as desenvolveu, e sua 

eventual tipificação. Se o agente ainda estiver vivo é preciso tentar entrar em contato direto para 

realizar uma entrevista preliminar. Caso o agente tenha falecido, procurar herdeiros ainda vivos, 
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realizar entrevista e a visita ao acervo pessoal ou coletivo disponível. O diagrama seguinte, do 

Quadro 2, pode auxiliar na melhor visualização de tais procedimentos.  

Quadro 2: Etapa 2: Plano de agentes individuais ligadas à uma instituição ou independente dela. 

 

Fonte: SOTUYO BLANCO, 2004, p. 9. 

2.2.1.2.1.3. Agente individual e seus herdeiros 

De acordo com Sotuyo Blanco, se numa eventualidade o agente individual pesquisado e 

os seus herdeiros forem falecidos, a pesquisa histórico-biográfica dos descendentes e herdeiros 

não-familiares irá continuar em relação aos bens materiais (inventários, testamentos e outros 

documentos) buscando todos os meios até encontrar o eventual acervo de documentos relativos 

à música. A última hipótese que se deve cogitar é a destruição do acervo. Tais passos podem 

facilmente se compreender mediante leitura atenta do diagrama do Quadro 3. 

Quadro 3: Plano de procura do herdeiro do agente individual falecido. 

 

Fonte: SOTUYO BLANCO, 2004, p. 10. 
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2.2.1.2.1.4. Casos especiais  

Uma quarta etapa, segundo Sotuyo Blanco, somente seria desenvolvida na possibilidade 

da existência do agente individual ou dos herdeiros estarem vivos, porém sem a posse do acervo 

documental relativo à música. Existe, então, a necessidade de entrevistas para determinar se 

havia conhecimento de algum acervo musical entre herdeiros ou pessoas vinculadas. Caso 

afirmativo, é preciso começar a busca para localizá-lo, como expões no Quadro 4. 

Quadro 4: Etapa 4: Plano de casos especiais 

 

Fonte: SOTUYO BLANCO, 2004, p. 11. 

 

Se, por um acaso, não encontrar nada, é provável que possa ter acontecido algum erro de 

percurso em alguma etapa, então se recomenda recomeçar o trabalho.  

2.2.1.3. Diplomática  

Conforme Aróstegui, a análise da confiabilidade das fontes se baseia numa quantidade de 

meios mais ou menos simples e diretos que incluem aspectos diversos entre os quais se 

destacam: autenticidade, técnicas de datação, técnicas linguísticas, erudição literária e crítica 

histórica.  

Para compreender a evolução das fontes, precisamos distinguir a análise da evolução 

documental. Esta pode ser dividida em: análise da confiabilidade e análise da adequação. A 

análise da confiabilidade se divide em autenticidade, depuração da informação e 

contextualização ou comparação. Por seu turno, a análise da adequação se divide na definição 
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das fontes demandadas, recompilação documental, que é a diversificação das fontes, e a seleção 

frontal das hipóteses (1995, p. 395).  

Para fazer as análises mencionadas acima, é necessário primeiro realizar as transcrições 

dos documentos coletados. Alguns princípios e normas específicas para este fim serão 

abordados na seção a seguir. 

2.2.1.3.1. Edição de documentos 

Segundo Bellotto, a edição de textos históricos ou fontes documentais compreende a 

publicação do texto integral dos documentos de uma pesquisa. A forma ideal visa não somente 

o texto, mas estudos introdutórios. Uma boa edição não se deve restringir apenas a ser uma 

transcrição paleográfica e sua reprodução impressa. Bellotto indica um manual de publicação 

de documentos de autoria de Emanuel Araújo (1985, p. 43) publicado pelo Arquivo Nacional, 

que pode viabilizar a edição de textos e livros, adotando as normas oficiais de transcrição e de 

intervenção no texto com notas explicativas de rodapé (2006). 

Também, Bellotto recomenda também, como primeira etapa, o processo de 

microfilmagem obedecendo às mais modernas normas internacionais. A segunda etapa consiste 

na digitação dos documentos, como forma de ampliação do acesso e democratização da 

documentação utilizando um software apropriado às necessidades do projeto e à digitação 

automática dos microfilmes. Assim, pode ser desenvolvida uma base de dados indicativa das 

principais informações em mídias apropriadas aos conceitos internacionais, facilitando a busca 

dos documentos pelos pesquisadores. Desta forma, se preserva a memória histórica dos 

documentos, facilita sua publicação, bem como padroniza a forma de busca segundo os padrões 

internacionais e agilidade de acesso (2006, p. 291-292). 

2.2.1.3.2. Técnicas fotográficas 

Em seu artigo sobre Documentação Museológica, Maria Inez Cândido faz referência ao 

registro fotográfico do acervo como uma “medida de relevância” (2006, p. 31-90) que pode ser 

utilizada no registro das fontes musicais para “formalizar um banco de imagens para usos e 

consultas diversas” (2006, p. 43). Através de fotografia ou de radiografia em um laboratório 

especializado pode-se verificar a idade do papel, assim ajudar na identificação da época da 

escrita e também verificar a existência de marcas d’água (2006, p. 31-90). Segundo Grier, 
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muitas destas observações podem ser irrelevantes, porém nunca se sabe quando estes detalhes 

poderiam ser necessários durante a investigação de uma fonte (1996, p. 54-55). Assim sendo, 

indo de encontro ao pensamento de Grier e Bellotto, todos os documentos encontrados para a 

realização deste trabalho foram primeiro fotografados. 

 Hamaguchi apresenta três formas de fotografar documentos. A primeira é improvisando 

um suporte com livros e folhas em papel branco como base para colocar os documentos a serem 

fotografados. A segunda é utilizando um estante musical como suporte e a terceira é 

posicionando a câmera acima do documento para manter o mesmo ângulo do documento. Das 

três formas, observando a Figura 1, o posicionamento da câmera fotográfica no terceiro 

exemplo, no qual ela fica perpendicular à superfície de apoio, existe a possibilidade de um 

melhor registro fotográfico documental.  

Figura 1: Ângulos da câmera em relação ao documento 

 
Fonte: Hamaguchi, 2012. 

 

2.2.1.3.3. Técnicas para identificação de caligrafias 

Segundo Rita Marquilhas, a arqueologia da escrita é constituída pelas escritas em desuso 

que os paleógrafos leem, datam, situam e relacionam genealogicamente (s/d). A paleografia 

permite distinguir os sucessivos agentes que intervieram ao longo da composição de um mesmo 

manuscrito (as sucessivas mãos), ou surpreender uma mesma mão em diferentes intervenções. 

Para isso é necessário notar as semelhanças e divergências entre as mãos observadas avaliando 
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os diversos elementos de escrita como o ângulo, a forma, a pressão da escrita, o traço e a 

morfologia da letra. 

2.2.1.3.3.1. Instrumentos de escrita manual 

De acordo com Madalena Ezcurra Gondra e Goyo R. Grávalos, desde o aparecimento do 

papiro no Egito c.3100 a. C. e do papel na China cerca de 105 a.C. foi necessário utilizar 

pigmentos na criação de documentos. Estes pigmentos denominados de tintas estão 

relacionados com os instrumentos escritores que permitem escrever as informações nos 

documentos. A composição das tintas possui vários ingredientes, que podem ser líquidos ou 

pastosos e sua utilização depende do que for utilizado para escrever (2012, p. 39). 

Para diferenciar um tipo de tinta de outro se faz necessário saber o mecanismo de escrita 

ou de impressão para poder entender a razão de ser de cada tinta e distingui-las. Neste estudo 

apresentaremos os instrumentos de escrita manual e tipos de papel utilizados no século XX. 

Para realizar a escrita manual é necessário utilizar pelo menos três tipos de instrumentos: 

a tinta ou grafite, seus respectivos suportes, sendo a madeira para o lápis e o plástico ou outro 

material para a caneta, e o papel. 

2.2.1.3.3.2. Lápis de grafite 

De acordo com Gondra, o lápis é um suporte de madeira ou outro material em forma de 

mina ou vareta, que encerra dentro de um cilindro ou prisma, uma mistura de grafite e argila 

(2012, p. 40). 

Gondra afirma que o grafite foi descoberto na Inglaterra em 1564 e, para evitar que se 

fragmentasse no momento de sua utilização na escrita, o material era envolto em corda ou couro 

de ovelha. Posteriormente, em 1665, o casal italiano Bernacotti teve a ideia de escavar uma 

vareta de madeira para nela inserir o grafite. Segundo a Faber-Castell, o primeiro registro do 

uso do Lápis na Alemanha foi em 1644 por um oficial da artilharia (2012). Segundo Gondra, 

em 1760 o químico “Kasper Faber misturou grafite com pó de enxofre, antimônio e ceras até 

conseguir uma massa espessa e viscosa que, convertida em vareta, se conservava mais firme do 

que o grafite puro” (2012, p. 40).  Ainda Gondra afirma que, em 1795, Licolas Jacques Conté 

combinou o grafite com argila permitindo uma mistura que variava sua densidade de acordo 

com a quantidade de argila: quanto mais puro o grafite, mais brando e escuro seria o traço.  
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Tabela 1 - Cronologia do lápis de grafite 
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No início do século XX, Brookman desenvolveu a classificação por letras precedidas de 

uma numeração, sendo a letra B para definir o grau de intensidade do negro (Black), a letra H 

(Hard) para indicar sua dureza e a letra F (Flat) para o ponto mediano entre o B e F (2012, p. 

40-41), conforme a Figura 2. 

Figura 2: Classificação do grafite 

 

Fonte: FABER-CASTELL, 2012. 

 

Segundo Gondra, um traço de lápis de grafite não apresenta uma linha sólida ao riscar um 

suporte, pois o grafite não entranha no papel como a tinta. Desta forma o traço apresenta 

variações de intensidade e cor. Observando ao microscópio com uma iluminação oblíqua, se 

pode perceber uma linha prateada metálica e a ponta do lápis deixa uma trilha ou estriação que 

permite estudar o sentido do traço (2012, p. 42). 

2.2.1.3.3.3. Caneta-tinteiro e estilógrafo 

De acordo com Gondra, a pena de aço foi construída por Bryan Donkin em 1803, porém 

existem registros de diversas patentes: uma em 1702, na França; uma nos Estados Unidos em 

1809; na Inglaterra em 1819 e outra na França em 1827. Somente em 1883, o americano Lewis 

Edson Watermann patenteou “um sistema estável e fiável, consistente na primeira pena 

estilográfica com depósito de tinta (caneta-tinteiro)” (2012, p. 44).  Gondra explica que o 
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mecanismo consistia em equilibrar a pressão de dento e de fora do depósito através de umas 

fissuras para entrada de ar enquanto a tinta saía de forma uniforme e controlada. Assim foi 

registrada por John Jacob Parker em 1889 sua primeira patente de caneta-tinteiro. 

Posteriormente, estas canetas tiveram seus depósitos de tinta modificados de cristal selados com 

cera, para metálicos, depois de vidro e por fim de plástico. Parker se tornou um grande 

comerciante de canetas com cartuchos de plástico com o lançamento da Parker 45 em 1960. 

2.2.1.3.3.4. Esferográfica de tinta graxa 

De acordo com Gondra, entende-se por caneta esferográfica o instrumento de escrita 

tubular com uma esfera metálica na ponta que ao deslocar-se com a fricção gira e facilita a saída 

de forma regulada da tinta viscosa, não fluida. A primeira patente data de 1888 de John Loud e 

era usada para marcar couro. Como não foi comercializada, caiu no esquecimento. Em 1938, 

Ladslao Biro patenteou o protótipo de uma caneta esferográfica, porém nunca a comercializou. 

Foi Amadeo Arboles em 1946 que patenteou a terminologia Esferográfica, formado pelas duas 

palavras esfero (bola) e grafo (escrita). Alguns elementos comuns à caneta esferográfica são: o 

tubo ou cano que é o corpo da esferográfica; o depósito ou reservatório que é um tubo com a 

tinta; e uma esfera rotatória de aço ou tungstênio (2012, p. 48).  

2.2.1.3.3.5. Marcadores  

De acordo com Gondra, os marcadores ou canetas hidrográficas surgiram no mercado 

entre 1960 e 1964, mas foram comercializadas pela Sociedade Japonesa Pentel a partir de 1963, 

como um instrumento de escrita similar ao pincel para o grande público. Esta invenção somente 

teve êxito nos USA após 1964. No início utilizou-se o bambu poroso para a ponta, 

posteriormente o feltro e por fim o nylon ou plástico. Na América Latina é conhecida por 

plumón, marcador, fibra ou fibrón. Em português é conhecida como marca-texto (2012, p. 57). 

2.2.1.3.3.6. Características dos Papéis 

De acordo com Lillian Alvares, até o fim do século XVIII os documentos eram escritos 

sobre papéis feitos a mão, a partir de trapos de algodão ou linho. Este tipo de papel tinha como 

componente principal celulose pura, pois não apresentavam lignina na sua fibra, não possuindo 

acidez na sua estrutura com efeito danoso. Como resultado, os papéis eram de grande resistência 
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e durabilidade. Eles tinham como características as fibras longas e de alta qualidade, seu 

processamento era suave, a encolagem era feita com adesivos naturais e tinham o carbonato de 

cálcio como carga principal (2010, p. 42). 

Ainda segundo Alvares, depois de 1850 as características mudaram e a colagem passou a 

ser de breu e alúmen, começou a conter cargas de silicatos, sulfatos e óxidos, resíduos de 

produtos não celulósicos. O processamento em meio ácido passou a conter resíduos químicos 

do processamento. Como resultado, o papel passou a ser ácido e de baixa durabilidade. Como 

consequência, os papéis produzidos de 1850 a 1990 resultaram em milhões de livros e 

documentos que atualmente estão sendo ameaçados pela acidificação (2010, p. 43-46). 

Alvares afirma que depois de 1990, a indústria reformulou os processos de 

beneficiamento da celulose, visando obedecer às questões ambientais e econômicas. Assim, o 

papel voltou a ter em sua composição o carbonato de cálcio como carga principal. Como 

resultado o papel tornou-se alcalino, possuindo celulose com maior teor de pureza, suas fibras 

passaram a ser processada por métodos mais suaves, sua colagem tornou-se alcalina 

aumentando sua durabilidade (2010, p. 47). 

 

2.2.2. HISTÓRIA 

Em consonância com Aróstegui, o método histórico empregado na Historiografia, procura 

estudar o desenvolvimento temporal de um determinado tema social, levando, através de 

determinados procedimentos, a uma reconstrução historiográfica. Pesquisar a História se 

entende como investigar uma dimensão da sociedade e o método historiográfico integra uma 

parte do método científico-social. Ele possui uma parte genérica que coincide com o método da 

ciência social em geral, porém sua especificidade concerne ao tempo, enquanto elemento 

determinante e essencial para a investigação histórica (1995, p. 346-351). 

Aróstegui apresenta de forma sucinta os quatro principais problemas metodológicos que 

definem a natureza do objeto sócio histórico: 1º - a temporalidade, sob a qual estudos obrigam-

se a obedecer às variantes do tempo; 2º - a historicidade, objeto teórico fulcral dos estudos de 

história, que coloca em perspectiva temporal e espacial as ações humanas que podem ser 

depreendidas da análise dos documentos; 3º - a singularidade do dever histórico, em vista do 

qual se busca os fundamentos da realidade histórica; 4º - a generalidade, pois tudo é histórico e 
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afetado pelo tempo, assim como todos os acontecimentos que envolvem o homem são objetos 

de Historiografia (1995, p. 353-354). 

Nas seções a seguir, apresentaremos diversos métodos que auxiliam a Historiografia e 

foram utilizados nesta pesquisa. 

2.2.2.1. Método histórico  

Aróstegui propõe para o método histórico uma distinção em cinco características para 

explicar a origem dos fatos e acontecimentos como podem ter ocorrido:  

a) na investigação histórica, os documentos históricos e a pesquisa dos fenômenos sociais 

no tempo são as principais fontes de informações;  

b) o método comparativo é essencial para a Historiografia, pois pode comparar processos 

simultâneos que acontecem em diversos âmbitos, entre o anterior e o posterior, reconstruindo a 

sucessão de comportamentos humanos;  

c) o conceito sobre o coletivo e o individual, que busca o coletivo sem esquecer o 

indivíduo, pois o processo histórico se configura sempre pela interação das estruturas e o 

sujeito;  

d) o método histórico é essencialmente globalizante, expondo setores com enfoques 

sistemáticos e cronológicos, como a reconstrução de um processo histórico-social e a história 

de um fenômeno social parcial;  

e) a História que escrevemos se constrói mediante a visão presente do passado. Ademais, 

Aróstegui afirma que “O discurso histórico fazemos desde o presente, a adequação desse 

discurso com a realidade ‘objetiva’ é um problema do mesmo tipo que se apresenta em todas 

as ciências sociais com suas próprias realidades, cada uma em seu campo” (1995, p. 355-356).8 

2.2.2.2. Pesquisa e análise documental e as fontes históricas  

Em geral, para a epistemologia da ciência, a pesquisa pode ser apresentada de três formas 

diferentes. A primeira consiste na pesquisa documental que apresenta fontes de informação não 

                                                 
8 “El discurso histórico lo hacemos desde el presente,  la adecuación de ese discurso con la realidad ‘objetiva’ es 

un problema del mismo tipo que se presenta en todas las ciencias sociales con sus propias realidades, cada una en 

su campo” (ARÓSTEGUI, 1995, p. 346-351). 
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organizadas, localizadas através de pesquisa de campo. A segunda consiste na pesquisa de 

laboratório, que prevê uma interferência artificial na produção do fato ou fenômeno e 

geralmente busca melhorar as capacidades humanas de percepção. A terceira consiste na 

bibliográfica, que faz parte de qualquer pesquisa, seja de campo ou de laboratório. 

A pesquisa documental faz parte de todas as ciências sociais. Existem diversos tipos de 

documentos públicos, particulares, periódicos, manuscritos, impressos e todos possuem suas 

próprias técnicas de exploração.  

A informação desempenha um papel essencial em todo processo investigatório e a análise 

documental se encaixa no processo geral de investigação científica, que considera sempre que 

as fontes equivalem ao campo geral de observação em que se obtêm os dados. Para isto, 

Aróstegui define a análise documental como “o conjunto de princípios e de operações técnicas 

que permitem estabelecer a fiabilidade e adequação de certo tipo de informações para o estudo 

e explicação de um determinado processo histórico” (1995, p. 393). 9 

Segundo Aróstegui, para se chegar à verdade histórica, é preciso em primeiro lugar 

conhecer as fontes históricas, depois as categorias usadas pelo historiador e, por último, as 

técnicas que permitem obter as informações para poder fazer a análise documental. O trabalho 

de investigação histórica, do ponto de vista das fontes, possui dois momentos: a definição do 

assunto a investigar e a busca das fontes de informação. Isto significa que o problema 

condiciona as fontes e não o contrário (1995, p.379). Logo, convém esclarecer o que se entende 

a princípio por fonte histórica:  

Todo aquele objeto material, instrumento ou ferramenta, símbolo ou discurso 

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

inserir a procura de algo de uma determinada situação social ou tempo. 

(ARÓSTEGUI, 1995, p. 380)10  

Com este pensamento, Aróstegui assegura que todo tipo de documento, seja material 

escrito ou imaterial, advindo do ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Assim 

sendo, Aróstegui afirma que a classificação ou taxonimia das fontes históricas podem obedecer 

a quatro critérios básicos: 1º) posicional - podendo ser direta ou indireta; 2º) intencional - 

                                                 
9 “El conjunto de princípios y de operaciones técnicas que permiten estabelecer la fiabilidad y la adecuación de 

cierto tipo de informaciones para el estudio y explicación  de un determinado proceso histórico” (ARÓSTEGUI, 

1995, p. 393) 

10 “Fuente histórica seria, en principio, todo aquel objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso 

intelectual, que procede da la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo acerca de una determinada 

situación social em el tiempo” (ARÓSTEGUI, 1995, p. 380) 
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podendo ser voluntária ou não; 3º) qualitativo - podendo ser material ou cultural; 4º) 

quantitativa - podendo ser serial ou não (1995, p.381). 

O trabalho de preparação e manipulação técnica das fontes de informação se encontra 

estreitamente encadeado ao processo metodológico normal (ARÓSTEGUI, 1995, p. 381). 

Existem dois tipos básicos de fontes documentais históricas: primeiro, as fontes primárias, que 

são textos ou fenômenos reais registrados em documentação comprobatória e informações ou 

dados em seu estado original. Fazem parte destas fontes: filmes, vídeos, fotografias, diários, 

censos demográficos, transcrições de sessões plenárias, julgamentos ou entrevistas, resultados 

estatísticos de inquéritos e questionários, anotações de laboratório, cadernos de campo e assim 

por diante. Segundo, as fontes secundárias são encontradas em literatura crítica sobre o tema 

investigado. Sua característica precípua se refere ao fato de não produzir uma informação 

original, porém trabalha sobre ela, apresentando análises, sínteses, interpretações ou avaliações 

de informação e dados de outras fontes. 

2.2.2.3. Método comparativo 

De acordo com Aróstegui, o método comparativo procura realizar comparações entre dois 

ou mais processos observados com o fim de verificar as semelhanças e buscar localizar as 

diferenças observando os fatores que as determinam. No método histórico, a investigação se 

revela sempre de alguma forma comparativa, podendo ser chamada de diacrônica. Em relação 

ao tempo não se pode perceber a natureza do movimento histórico, a não ser pela comparação 

de sucessivos estados sociais. A prática de comparação explícita inclui a busca por homologias 

ou heterologias entre desenvolvimentos históricos de sistemas separados. Ela implica 

confrontações entre sociedades globais ou entre fatores observáveis em sociedades distintas, 

em períodos cronológicos contemporâneos ou próximos à contemporaneidade. Neste método, 

primeiro se define o que pode ser comparado (1995, p. 357-359).  

As vantagens em alguns casos metodológicos são: 1) a melhoria da utilidade do trabalho 

histórico; 2) a ajuda ao formular problemas novos; 3) definição mais precisa do território sobre 

o qual se trabalha; 4) possibilidade de generalizar, e controle das conclusões. Em outros casos, 

as vantagens são explicativas, permitindo estabelecer melhor os fenômenos que podem ser 

comparados, e estabelecer as causas ou a relação entre os fenômenos. O método comparativo é 

considerado como a melhor possibilidade de contribuição da Historiografia para explicar 
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grandes processos, e a melhor maneira que as ciências sociais possuem para adquirir uma 

importante base histórica (1995, p. 357-359). 

2.2.2.4. Métodos da História Cultural 

Para Sandra Pesavento, “a História Cultural é a renovação das correntes da história e dos 

campos de pesquisas, multiplicando o universo temático e os objetos, bem como a utilização de 

uma multiplicidade de novas fontes” (2008, p. 69). 

De acordo com Santos, o historiador “transforma em história um conjunto de 

acontecimentos”, mas para isso terá que destilar um fragmento de realidade em relação ao 

passado, por meio do uso das fontes. A escola dos Annales apresenta novas perspectivas de 

abordagens otimizando a análise diferenciada das fontes, e abre espaço para a utilização de 

novos métodos, como o estatístico, o linguístico, o demográfico, o arqueológico, o método da 

psicologia, dentre outros (2008, p. 208). Os enfoques também se estendem aos costumes, à 

população, à paisagem, bem como a outras temáticas semelhantes.  

Santos afirma que:  

Essa elasticidade sofrida pela história em relação ao uso das fontes provoca 

uma cadeia de transformações operatórias, na qual vários conceitos, se não 

são quebrados, pelo menos, são reordenados, para entender as necessidades da 

construção de uma ‘nova história’. (SANTOS, 2008, p. 208) 

Por sua vez, Marrou afirma que um documento passou a ser uma fonte de informação útil 

ao historiador, no ‘conhecimento’ do passado humano (1974, p. 67), e Koselleck comenta que 

“as fontes nos impedem de cometer erros, mas não nos revelam o que devemos dizer” (2006, 

p. 188). Le Goff afirma que “Os documentos só passam a ser fontes históricas depois de estarem 

sujeitos a tratamento destinado a transformar a sua função de mentira em confissão de verdade 

” (1994, p. 110), mas é na ação metodológica que cada história recebe sua face própria, sua 

identidade, como reflexo da identidade do próprio ‘artesão’ da história. 

Em meio às necessidades metodológicas do presente, Ertzogue e Parente afirmam que as 

diversas operações do conhecimento buscam uma aproximação com as ciências físicas e 

naturais para elaborar o tratado de sua relativa verdade (2006, p. 161-177). Por sua vez, Vaifas 

afirma que uma contribuição significativa para as novas formas metodológicas se deu com o 

surgimento da Micro-história, que tem por finalidade contribuir com a história ‘geral’ por meio 

do exemplo particular e único (2004, p. 1549-1563). De acordo com Santos, a tarefa não é tentar 
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eliminar, nem mesmo diminuir a importância das explicações gerais e sim partir do simples e 

singular, na tentativa de chegar a uma reflexão que tenha conexão entre o particular e o geral. 

(2008, p. 210) 

Como parte deste estudo, a próxima seção expõe os métodos de pesquisa que foram 

empregados na obtenção de dados sobre Micro-história e biografia. 

2.2.2.5. Micro-história e biografia 

Segundo Aróstegui, as técnicas de pesquisa são divididas entre dois sistemas: direta e 

indireta. Fazendo parte do sistema direto, a entrevista integra as pesquisas inerentes à 

sociologia, psicologia, psicologia social, antropologia, entre outros. A pesquisa indireta, ou 

documental, faz parte do primeiro escalão de toda observação indireta, sendo que a pesquisa 

histórica consiste na mais indireta de todas (1995, p. 341-342). 

 Segundo José D’Assunção Barros, a Micro-história corresponde a um campo histórico 

que busca uma determinada maneira de se aproximar de certa realidade social ou de construir 

o objeto historiográfico, reduzindo a escala de observação do historiador com o intuito de se 

perceber aspectos que, de outro modo, passariam despercebidos (2007,  p. 170-1). Segundo 

Helena Rosa, a Micro-história torna possível a historiografia dos anônimos, dos esquecidos, 

buscando nesses elementos os pressupostos da história social e cultural, rompendo com a 

história positivista, tradicional (2007, p.101). Nela o foco se situa para o particular e não mais 

para o geral, apresentando um carater inovador no ato de escrever, buscando dar vitalidade a 

questões marginais ou abstratas no campo da História. Rosa afirma que: 

Com a Micro-história ocorre a revalorização de fontes e documentos, 

possibilitando a utilização de fontes orais ou porque não dizer da história oral 

e consequentemente da memória, das lembranças, considerando 

essencialmente que a história é feita de homens e mulheres com sentimentos, 

emções, vivências, desejos. (ROSA, 2007, p. 110) 

Como a presente pesquisa é relativa à História recente, pessoas que conviveram com José 

Coutinho ou que tocaram por muitos anos na celebração desta novena em questão são 

testemunhos vivos neste estudo.  Desta forma, foi necessário conhecer as metodologias 

referentes à História Oral apresentadas a seguir. 

Em seu artigo Invenção e tradição: uma trajetória de resistência pelo espaço da 

memória, Sandra de Lima afirma que para realizar um estudo micro-histórico torna-se 

necessário compreender a metodologia da História Oral, tendo em vista que:  
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A História Oral é uma metodologia de pesquisa voltada para o estudo do 

tempo presente e se baseia na voz das testemunhas, com o objetivo de escutar 

e compreender o pensamento dos atores sociais que vão, ao narrar, 

construindo ao mesmo tempo a sua história pessoal e a da sua comunidade. 
(LIMA, 2004, p. 137) 

Assim sendo, para Lima, a construção da História tendo como base a História Oral, pode 

tomar conhecimento de episódios ímpares, a partir de experiências pessoais que seriam 

esquecidas devido à não existência de um registro escrito (2004, p. 137). 

Dentro das pesquisas biográficas musicais, Baldassare considera que  

As pesquisas biográficas musicais são mais eficazes quando examinam o grau 

de integração, convergência e colisões entre vida e obra em estudos de casos 

específicos e tentam entender estas questões como manifestações tanto 

variáveis como condicionadas da vida e da música na história, na sociedade e 

na cultura (BALDASSARE, 2010, p. 16).  

Dentro da pesquisa de campo, os procedimentos de coleta de dados, segundo Antônio 

Joaquim Severino, são métodos práticos utilizados para juntar as informações necessárias à 

construção dos raciocínios em torno de um fato ou problema. Como parte do levantamento de 

dados foram realizadas entrevistas, com gravação em vídeo, interrogando diretamente as 

pessoas para conhecer sua opinião. Este é um procedimento útil para pesquisas descritivas. Os 

questionários foram formulados antecipadamente com parte das questões fechadas nos fatos de 

interesse da pesquisa e parte de lembranças individuais sobre o tema geral da mesma.  A análise 

dos resultados obtidos pode confirmar ou refutar a hipótese anunciada. Este tipo de 

procedimento teve a vantagem de obter o conhecimento direto da realidade com certa economia 

de tempo e rapidez, mas também tem suas desvantagens, uma vez que enfatiza nos aspectos 

perspectivos e apresenta pouca profundidade de abordagem (1996, p. 20).  

Nesta pesquisa, os entrevistados foram músicos que participaram da execução da obra em 

questão ao longo do tempo, além de pessoas que conheceram e conviveram com José Coutinho, 

como parentes e amigos. Nesta pesquisa diversos depoimentos foram dados, em sua maioria, 

por idosos. Segundo Ecléa Bosi, a memória de um idoso é como um arquivo vivo que pode 

auxiliar numa pesquisa com o seu testemunho podendo ser “desenhada sobre um pano de fundo 

mais definido que a memória de um jovem” (1979, p. 48). Bosi esclarece ainda a função da 

memória, afirmando que a sua função incide sobre o conhecimento do passado que se organiza, 

ordena o tempo e o localiza cronologicamente (1979, p. 48). 
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Reginâmio Bonifácio de Lima em Memórias de velhos: sobre terras e gentes explica que 

um dos fatores importantes na pesquisa com base na memória dos velhos, forma o registro de 

testemunhos sobre a história vivida.  

O procedimento metodológico da pesquisa com base na oralidade para a 

produção de conhecimento recorre à memória como principal fonte de 

subsídio e alimento das narrativas que constituíram o documento final, que 

produzirá a fonte histórica. Esse processo premeditado envolve o 

entrevistador, o entrevistado, e a aparelhagem de gravação, estimulando a 

“construção” e interpretação histórica nas dimensões de tempo, consenso, 

conflito, espaço, fatos, lugares, fronteiras, fissuras, intermitências, 

deslinearidades, dentre outros. (LIMA, 2008, p.75).  

O tipo de memória citada por Lima se refere à memória histórica, capaz de relatar fatos e 

experiências e não à memória psicológica. Quanto ao processo, ele se dividiu em três partes: o 

subjetivo, mantendo uma relação entre entrevistador e entrevistado; o técnico, relativo à 

aparelhagem utilizada na entrevista; e o investigativo, concernente à coleta de dados e definição 

das informações em sua respectiva interpretação. 

Nesta pesquisa, a metodologia da História Oral compreendeu todo um conjunto de 

atividades anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Exigiu antes, a pesquisa e o 

levantamento de dados para a preparação dos roteiros das entrevistas. Quando a pesquisa 

efetuada foi numa instituição que visa constituir um acervo de depoimentos aberto ao público, 

se cuidou da duplicação das gravações, da conservação e do tratamento do material gravado. 

Após a coleta de dados, se procedeu à transcrição e análise das fontes.  

Mercedes Vilanova salienta que as fontes orais têm que ser ouvidas como uma música 

em som estéreo, pois, muitas vezes, o entrevistado diz algo, mas quer dizer outra coisa, ou por 

não querer dizer ou por não saber se expressar, ou por não compreender a pergunta. Para isso, 

é necessário estabelecer uma relação especial com o entrevistado, para que se obtenha um bom 

resultado na entrevista. Sendo assim, se obtém um aproveitamento significativo da entrevista 

para análise e utilização no texto. Por considerar abrangente, Vilanova ainda sugere, na 

elaboração do texto, as cinco maneiras de utilização das fontes orais propostas por Alessandro 

Portelli: 1) escrever uma história sem adjetivos; 2) usar as fontes orais como fontes auxiliares, 

quase sem citar as testemunhas; 3) criar um diálogo polifônico entre os entrevistados; 4) recriar 

um diálogo entre as fontes e o historiador; 5) editar as entrevistas e precedê-las de uma 

introdução explicativa (1998).  

Para alcançar os objetivos da presente pesquisa, foram aplicados dois dos três tipos de 

métodos que envolveram perguntas: questionário e entrevista. Cunha afirma que o questionário 
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é o método mais utilizado para a coleta de dados em estudo de usuários. Este consiste numa 

lista de questões a serem propostas pelo pesquisador junto aos informantes para obtenção de 

dados, escolhidos pelos mais diversos métodos de amostragem, embora seja questionável sua 

eficiência como instrumento de pesquisa. Após o questionário, a entrevista é o método mais 

utilizado para a coleta de dados (1982, p.8). É um método importante e de grande potencialidade 

pois, segundo Oracy Nogueira,  

A situação social em que se desenvolve a entrevista é, em si mesma, uma 

situação social em que entrevistador e entrevistado interagem, isto é, se 

influenciam um ao outro, não apenas através das palavras que pronunciam, 

mas também pela inflexão da voz, gestos, expressões fisionómicas, modo de 

olhar, aparência e demais atrações pessoais e manifestações de 

comportamento. (NOGUEIRA, 1968, p.29). 

 

2.2.3. MUSICOLOGIA 

Segundo Antônio Alexandre Bispo, um dos problemas da História da Música brasileira é 

a escassez de fontes musicais, como partituras impressas e manuscritas. Embora o número de 

pesquisas arquivísticas em música tenha aumentado, existe ainda a necessidade de métodos 

específicos nos estudos musicológicos relacionados à pesquisa e utilização das fontes (1999, 

p.104-105). 

2.2.3.1. Crítica de fontes  

A crítica de fontes nesta pesquisa foi a mola mestra que auxiliou todo o estudo da recepção 

e edição das partituras da novena. Assim sendo é de grande importância o conhecimento dos 

diversos instrumentos e materiais de escrita, além do estudo da paleografia para poder definir 

as caligrafias localizadas nas fontes musicais. 

Para iniciar um estudo sobre a crítica das fontes, foi necessário primeiro ter conhecimento 

sobre os métodos e técnicas de identificação de caligrafias. Nesta pesquisa foram analisadas as 

caligrafias musicais das fontes encontradas observando a forma de escrita dos títulos, 

numerações das seções, a espessura dos traços, formato das cabeças das notas, das claves de sol 

e fá, barras duplas, sinais diversos de repetição, hastes das colcheias, pausas, tipos de canetas 

usadas e as intervenções caligráficas. 
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2.2.3.2. Editoração de partituras musicais 

Após a obtenção e classificação dos documentos relativos à pesquisa, foi realizada a 

edição dos documentos existentes e uma revisão musicológica, tendo como base os 

pensamentos de James Grier, quando afirma que “todos os editores irão inevitavelmente 

desenvolver sua própria metodologia para uma nova edição” (1996, p. 7).11 Para avaliar 

cabalmente o valor de uma impressão, é preciso examinar tantas cópias quanto possível, ou 

melhor, todas as cópias disponíveis para determinar seu estado e estabelecer a variabilidade do 

texto para uma dada impressão ou edição (1996, p. 54).  

Grier afirma ainda existir uma tendência comum entre os estudiosos em formar e impor 

sua interpretação ao editar, imputando senso, razão, lógica, no símbolo de notação diante deles. 

Essa imposição tem o potencial de distorcer evidências da fonte e tornar muito mais difícil a 

avaliação de sua importância na fase de classificação das fontes e criação do texto (1996, p. 

60).  

2.2.3.3. Música no contexto 

De acordo com as novas perspectivas das pesquisas musicológicas, Volpe sugere uma 

redefinição do objeto musical, “o qual não se limita à obra, mas envolve as condições de 

composição, performance, reprodução e recepção” (2007, p.112), visando uma identidade 

própria para a musicologia histórica brasileira, sem, contudo, se tornar uma réplica das visões 

interpretativas construídas pelas correntes musicológicas internacionais. Ainda segundo Volpe, 

desta forma se tornaria possível engajar o alinhamento da musicologia com a história cultural, 

procurando estabelecer prioridades que tenham representatividade na sociedade brasileira 

(2007, p.113).  

2.2.3.4.  Análise musical 

Segundo James Grier, a análise musical constitui de um estudo detalhado de uma obra 

musical através de algumas teorias que podem ser formuladas indutivamente, enquanto servem 

ao mesmo tempo para testar a validade empírica e aplicação de qualquer teoria (1996, p. 60). O 

objetivo da análise musical abrange normalmente uma compreensão e apreciação estética da 

                                                 
11 “All editors will inevitably develop their own method with each new edition” (GRIER, 1996, p. 7).  
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obra musical como uma obra de arte única, não ontologicamente, a exemplificação de alguma 

norma mais ampla da estrutura ou sintaxe. Para David Lewin, a análise deve ser dirigida para a 

explicação da obra de arte como entidade individual, onde o analista “sempre deverá refletir 

uma atitude crítica em relação à peça” (1969, p. 63),12 interagindo análise e crítica. Segundo 

Joseph Kerman, existe uma diferença básica do enfoque dos analistas para os musicólogos, pois 

“enquanto a atenção dos analistas está centrada no funcionamento interno de uma obra (1987, 

p. 93). Os musicólogos procuram ver a música no seu contexto histórico pleno:  

Um contexto inundado de música menos importantes que os teóricos ignoram, 

colorido por condições de performance histórica diferente das que hoje 

aceitamos, informado por complexas forças econômicas, sociais, intelectuais 

e psicológicas, e sombreado pela intertextualidade. (KERMAN, 1987, p. 92)  

Ainda de acordo com Kerman, a estrutura autônoma da música representa apenas um dos 

muitos elementos que contribuem para seu significado. A preocupação com a estrutura é 

acompanhada com a negligência em alguns aspectos, como a parte histórica, os fatores que 

tornam a música efetiva, tocante, emotiva e expressiva. Ao retirar a partitura do contexto para 

analisá-la como organismo autônomo, o analista retira esse organismo da ecologia que o 

sustenta (1987, p. 94) 

Neste trabalho de pesquisa a realização de uma análise musical através da harmonia tonal 

foi aliada a uma análise crítica e recepção histórica musical, para a realização da edição crítica 

das fontes encontradas, seguindo os pensamentos acima expostos.  

2.2.3.5. Estética da Recepção 

Buscando realizar um dos objetivos específicos deste estudo sobre a novena de Nossa 

Senhora do Carmo de João Pessoa, tornou-se necessário compreender a metodologia a ser 

aplicada na Teoria da Recepção. 

Dentre as sete teses que Jauss expôs em 1967, a terceira e a quarta trabalham com o 

conceito de horizonte de expectativa. Jauss acredita que através deste conceito se pode 

determinar o carater artístico da obra em análise:  

A distância entre o horizonte de expectativa e a obra, entre o já conhecido da 

experiência estética anterior e a "mudança de horizonte" exigida pela acolhida 

                                                 
12 “will always reflect a critical attitude toward the piece” (LEWIN, 1969, 63). 
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a nova obra, determina, do ponto de vista da estética da recepção, o carater 

artístico de uma obra literária. (JAUSS, 1994, p.31) 

De acordo com Débora Regina Vogt, a quarta tese examina as relações atuais do texto 

com a época de sua publicação, averiguando qual era o horizonte de expectativas do leitor de 

então e a quais necessidades desse público que a obra atendeu. Assim sendo, uma releitura é 

realizada incluindo um diálogo com a época primeira, tornando presumível a recuperação da 

historicidade13 do texto literário. Desta forma, passam a existir distintas possibilidades de 

interpretações entre a recepção do passado e a atualização no presente, com diferentes respostas 

oferecidas a novas perguntas, em épocas distintas, como marca de sua historicidade (2010) 

A hermenêutica literária tem por tarefa interpretar a relação de tensão entre o 

texto e a atualidade como um processo, no qual o diálogo entre autor, leitor e 

novo autor refaz a distância temporal no vai-e-vem de pergunta e resposta, 

entre resposta original, pergunta atual e nova solução, concretizando-se o 

sentido sempre doutro modo e, por isso, sempre mais rico (JAUSS, 2002, p. 

79) 

De acordo com Maria José Angeli de Paula, para explicitar como se efetua uma história 

da literatura, do ponto de vista da recepção, Jauss propõe sua execução através de uma 

metodologia de três formas conjuntas: a diacrônica, a sincrônica14 e o relacionamento entre a 

vida prática e a literatura. A importância dos fundamentos básicos da Estética da Recepção  

Não se deve somente ao fato de ter iniciado uma outra maneira de se pensar 

como fazer uma história da literatura, mas também como essa “nova” maneira, 

[...] firma-se como um paradigma frente a outras importantes correntes da 

teoria e da análise da literatura. (PAULA, 1994, p.187) 

Embora a Estética da Recepção seja, inicialmente, pensada para a análise de obras de arte 

e da literatura, seus conceitos, práticas e formas de leitura podem ser úteis para a pesquisa 

relacionadas com outras áreas do conhecimento como a comunicação, envolvendo a mídia 

radiofônica, televisiva e a música.  

De acordo com Luma Heyn e Wolney Unes, a análise musical foi inicialmente objeto da 

musicologia histórica, porém, atualmente é uma atividade dividida entre duas vertentes: uma 

como o estudo da musicologia sistemática e o outro como da musicologia histórica, que ao 

                                                 
13 Historicidade significa colocar em perspectiva temporal e espacial as ações humanas que podem ser 

depreendidas da análise dos documentos. 

14 Diacrônico são ocorrências que acontecem através do tempo. Passando isso para o estudo da língua, sincronia é 

estudar os fenômenos da língua através de um recorte, ou seja, numa determinada fase/época e diacronia é o estudo 

da língua que engloba as mudanças ocorridas através do tempo. Sincrônico significa ao mesmo tempo. 



58 

 

extrapolar o texto musical incluindo uma análise social, filosófica, de seus próprios significados 

dentro de uma sociedade passa a ser então, um estudo de recepção (2014, p.3 de 8).  

A análise musical verdadeiramente abrangente pode também proceder de 

maneira sincrônica e diacrônica, verificando as transformações por que 

passam os conceitos, ao mesmo tempo em que se verificam as premissas 

desses conceitos. (HEYN; UNES, 2014, p.3 de 8) 

Atualmente, na musicologia “pode-se proceder à análise a partir de abordagens tão 

diversas como motívica, temática, semiológica entre outras” (2014), e de acordo com Unes, a 

Estética da Recepção define a qualidade da obra artística através da experiência vivida do leitor 

da obra, posicionando-o como parte integrante desta. Essa forma de análise se ocupa em 

observar o que acontece com o leitor depois de fruir a obra de arte. Nesse caso, “o papel do 

leitor na construção da obra de arte tanto é valorizado que se pretende mostrar a possibilidade 

de existirem tantas obras quanto os seus leitores” (2003). 

  

2.3. CONTEXTOS HISTÓRICOS E BIOGRÁFICOS 

Neste capítulo serão abordadas as origens das principais ordens religiosas que se 

estabeleceram no Brasil durante o período colonial. Sobre a Ordem Carmelitana será 

apresentado um desenvolvimento mais aprofundado sobre sua história, estrutura, regras e 

devoções. Nos conventos e Igrejas do Carmo das principais capitais do Nordeste (Salvador, 

Recife e João Pessoa), as Ordens Terceiras permaneceram executando sua função, e foram 

responsáveis por manterem vivas as tradições dos seus novenários e devoções. 

2.3.1.  As ordens religiosas no Nordeste do Brasil 

De acordo com Wolmir Amado, o projeto de colonização do Brasil encampado pela 

Coroa Portuguesa estava intimamente ligado à expansão comercial e colonial europeia. 

Enquanto a Índia era a fonte e sonho de riqueza, o Brasil era apenas uma imensa costa de terra 

hostil. Porém, para reprimir a pirataria de navios não portugueses, D. João III enviou Martim 

Afonso de Souza, em 1531, com a missão de policiar a costa brasileira, reunir informações e 

dar início ao assentamento de colonos. Como a Coroa passava por uma crise financeira, esta 

decidiu partir para uma colonização privada através das capitanias hereditárias garantindo o 

povoamento e proteção da terra conquistada (1991, p. 59). A maioria dos primeiros colonos que 

vieram nas caravelas, visava apenas enriquecer e retornar à terra natal (1991, p. 62).  Estes 
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consideravam a terra ruim e incapaz de produzir outra coisa além de cana-de-açúcar. Ainda 

segundo Amado, procurando dar mais unidade, centralização e consolidar as conquistas, a 

Coroa Portuguesa nomeou Tomé de Souza (1549-1553) como governador geral do Brasil. Junto 

com ele vieram os primeiros padres jesuítas (Nóbrega e seus companheiros) que visavam a 

colonização como um projeto missionário de evangelização e conquista das almas e não 

propriamente de tomar posse da terra (1991, p. 65-66).  

De acordo com Eduardo Hoornaert, os jesuítas organizaram as missões articuladas entre 

os colégios no litoral e as aldeias no interior. O sistema de aldeamento iniciou em 1553 no 

Recôncavo Baiano, por iniciativa do terceiro governador geral Mem de Sá. Neste período 

aconteceu uma diminuição considerável da população indígena e a tentativa dos jesuítas em 

preservar a vida dos mesmos fracassou, principalmente por causa das relações de trabalhos 

impostas aos indígenas pelos brancos. Neste período, os franciscanos atuaram junto com os 

jesuítas, porém sem nenhum convento estabelecido em terras brasileiras (1994, p. 31-32). Ainda 

segundo Hoornaert, os franciscanos agiam através de um sistema tripartido: conventos 

litorâneos, fazendas e aldeamentos no interior. Também os jesuítas mantinham fazendas para 

conseguir uma relativa independência da Coroa Portuguesa, pois todos dependiam do Padroado. 

Contudo, o estabelecimento de conventos em terras brasileiras aconteceu apenas após a chegada 

dos Carmelitas em Olinda em 1580 e a fundação de seu convento em 1583, seguida pelos 

Beneditinos em 1581 na Bahia, assim como pelos Franciscanos em 1585 na cidade de Olinda 

(1994, p. 32-33).  

Na Tabela 2 a seguir, podemos verificar as datas de chegada das ordens religiosas e suas 

ordens terceiras. 

Tabela 2 - Chegada das Ordens Religiosas no Brasil 

CONGREGAÇÃO RELIGIOSA CIDADE ORDEM PRIMEIRA ORDEM TERCEIRA 

Franciscanos 

Ilhéus 1500 - 

Olinda 1585 1614 

Paraíba 1589-1591 - 

Bahia 1587  1635  

Carmelitas 

Olinda 1580-1583 - 

Salvador 1586 1636 

Santos 1589  1697 

Rio de Janeiro 1590 1648 

Paraíba 1591 1706 

Beneditinos 

Bahia 1581 1683 

Olinda 1590-1592 - 

Paraíba 1585  1596 

Fonte:  Província Carmelitana de Santo Elias. 
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De acordo com Glauce Maria Navarro Burity, “de 1500 a 1549, foram os franciscanos os 

únicos religiosos que [...] fincaram as bases de uma ação missionária entre os primitivos 

habitantes da nova terra” (1988, p. 25), enquanto João Baptista Lehmann confirma 

acrescentando: “não tendo [os franciscanos], porém, residências e missões fixas e organizadas 

antes de 1584” (1936, p.380). Na Paraíba, os Franciscanos chegaram em 1588 e iniciaram a 

construção do convento em 1590.  

Os Carmelitas chegaram ao Brasil em 1580, iniciaram a construção do Convento e Igreja 

do Carmo em Olinda em 1581, porém somente em 1583 se organizaram como instituição. Não 

existe uma data precisa da fundação ou instituição em Olinda da Ordem Terceira Carmelitana, 

pois sua história se confunde com a chegada da Ordem Primeira.  

2.3.1.1. Histórico dos Carmelitas 

Na época das cruzadas (1095-1269), segundo o Fr. Joseph Pereira de Santana, no ano 

1121, iniciou-se o governo latino dos religiosos do Carmelo, pelo Patriarca Antioqueno 

Aymerico, que celebrou o primeiro Capítulo Geral, formalizando as práticas dos Carmelitas 

Latinos. Desta forma foram encerrados os Prelados Gregos15 e o costume de denominarem os 

prelados locais Abades e o Geral Arquibilax. O primeiro Superior, intitulado nesta ocasião de 

Prior Geral, foi Fr. Bertholdo de Malafayda, (1745, p. 124, parágrafo 298)16 que, em 

cumprimento a um voto (1745, p. 125, parágrafo 299)17, reuniu os monges que habitavam 

aquela região formando o que seria a Ordem dos irmãos da aventurada Maria do Monte 

Carmelo.   

De acordo com Costa, a primeira regra de vida carmelitana historicamente comprovada 

foi escrita em grego por João Silvano XLIV em 412, ditadas pelos exemplos do profeta Elias 

(COSTA, 1976, p.18). Santana afirma que foi o Patriarca Aymerico que pôs em observância 

estas regras traduzidas para o latim, por volta do ano de sua morte (1188) (1745, p. 126, 

parágrafo 301). Segundo Costa, durante a gestão de Bertholdo, Alberto de Vercelli (Santo 

                                                 
15 Os precursores dos Carmelitas abitaram o Monte Carmelo desde 412 D.C. (COSTA, 1976) 

16 Bertholdo de Malafayda, nascido na França na cidade de Limoges era descendente da Nobreza. Seu pai, Guido 

de Malafayda foi um famoso Cavalheiro militar dos exércitos do Imperador Henrique, na conquista dos Húngaros 

contra o tirano Aba, que depôs o Rei Pedro. Bertholdo seguiu os passos do pai no exercício das armas. 

(SANTANA, 1745, p. 124, parágrafo 298.)  

17 Bertholdo de Malafayda deixou a milícia na Terra Santa e “fez a Deos sacrifício da liberdade, mediante a 

profissão Religiosa, que em obsequio de MARIA Santissima celebrou no Carmelo, cumprindo desta maneira o 

voto, que a mesma Virgem Senhora fizera antes da vitória” (SANTANA, 1745, p. 125, parágrafo 299). 
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Alberto), patriarca latino de Jerusalém, reformulou-as (1208-1209), dividindo-as em dezesseis 

artigos que ainda hoje são professadas pela Ordem. Esta regra foi confirmada pelo papa Honório 

III em 1216 e novamente confirmada por ele mesmo através de bula de 3 de fevereiro de 1226 

(1976).18 A Regra de Santo Alberto foi confirmada posteriormente por Gregório IX, Inocência 

IV, Eugênio IV, Pio II e Xisto V que acrescentaram a obrigação de trabalhar pela salvação das 

almas, elevando-a à categoria de Ordem Regular e Mendicante (1976, p.19).  

Santana registrou alguns dos exercícios cotidianos de devoção dos Eremitas do Carmelo, 

como parte do mistério de louvarem a Deus três vezes ao dia: de manhã, de tarde e pelo meio 

dia. Na Chronica dos Carmelitas, a forma da data deste registro musical referida pelo autor é 

Ano do Mundo 3127, Antes de Cristo 926: “anno de 3127, que concorria com o de 926 antes 

de nascer nelle feito homem o Divino Verbo (sic).”  

Alli se occupavaõ no incessante exercício de repetir, em louvor da Magestade 

Divina, Psalmos, Canticos, e Hymnos; entoando-os ao som de instrumentos 

músicos, para que na suave harmonia, que ao som deles compunhaõ, melhor 

pudessem exprimir os purissimos afectos de seus corações sempre elevados 

ao Ceo onde as alegrias saõ verdadeiras, os gostos eternos (sic). (SANTANA, 

1745, p.40, parágrafo 103)  

 

De acordo com Elaine Cristina Canha, após a fundação do mosteiro na ilha de Chipre em 

1238, a Ordem Carmelitana se ramificou para a Europa, chegando a Portugal na cidade de 

Moura (1251) e posteriormente em Lisboa (1389) (2008, p.18). Santana afirma: 

como preliminar da História da Provincia19, escrevi chronologicamente os 

memoráveis successos da nossa Ordem desde o anno de 1251, em que se 

estabeleleo (sic) em Portugal, até o anno de 1423, no qual, já edificados os 

dous magníficos Conventos, de Moura e de Lisboa, teve a dita Provincia o seu 

feliz principio (sic). (SANTANA, 1745, prefácio do Autor, [p. s/n]).  

 

                                                 
18 Cencio Savelli, o papa Honório III (1150 - 1227). Papa da Igreja Cristã Romana (1216-1227), nascido em Roma, 

eleito em 24 de julho (1216) como sucessor de Inocêncio III (1198-1216), cuja ação mais marcante no seu 

pontificado para a história do catolicismo foi iniciar-se a prática da elevação da hóstia durante a liturgia (1226), 

embora 26 anos antes disso já houvesse sua adoração. Definiu o Liber Censorium, sobre os direitos dos Pontífices 

e organizou o cerimonial para a eleição papal. Organizou, então, a quinta cruzada, com André II da Hungria, que 

não alcançou os objetivos. Durante seu pontificado favoreceu bastante as ordens mendicantes e seus frades 

pregadores, permitindo-lhes o acesso às universidades francesas, e aprovou a regra dos frades menores (1223), as 

regras dos Franciscanos e dos Dominicanos e confirmou a ordem dos Carmelitas (1226). O papa de número 178 

morreu em Roma e foi sucedido por Gregório IX (1227-1241). (COSTA, 1976) 

19 Província: Conjunto dos conventos e conventuais de uma ordem monástica dentro do mesmo país, governados 

pelo provincial e sujeitos ao geral da ordem; P. eclesiástica, Ecles: circunscrição eclesiástica formada pela 

arquidiocese, dioceses sufragâneas e prelazias. (MICHAELIS, 2012). 
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Santana ainda afirma constar nos Ritos, Missais e Breviários impressos até o ano de 1544, 

a devoção aos Apóstolos no dia 15 de julho, que nos tempos modernos (referindo ao ano de 

1745) não professam mais esta festividade.  Porém na Ordem ainda se preserva a 

Invariável cerimonia de se cantar em todos os Conventos de sua obediência, 

na hora da Terça antes da Missa Conventual a Antifona: Veni Sancte Spiritus, 

com seu Verso: Emitte Spiritum tuum, etc. e Oração Deus, qui Corda, etc. (sic) 

(SANTANA, 1745, p.112, parágrafo 266). 

 

Estas três orações ainda permanecem sendo cantadas durante as novenas do Carmo em 

latim de João Pessoa e Salvador, conforme os quadros 5 e 6. 

Quadro 5: Orações em latim da novena do Carmo de Salvador 

 
Fonte: Bureau’94, Carvalho, O.Carm. 

 

Quadro 6: Orações em latim da novena do Carmo de João Pessoa 

 
Fonte: Arquidiocese da Paraíba, 2006, p. 2 
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De acordo com Costa, a Ordem Carmelitana se dividiu em diversas congregações que 

apresentam finalidades distintas: Ordem dos Carmelitas Mendicantes, instituída na Síria no 

século XII; Congregação de Nossa Senhora do Monte do Carmo, dedicada aos enfermos e 

ensino das crianças, instituída entre 1471 e 1484, e reformada em 1678; Carmelitas da 

Congregação de Mântua, instituída no século XV; Ordem dos Carmelitas Descalços, fundada 

por Santa Teresa de Jesus; Confraria do Monte do Carmo, fundada para propagar o Escapulário, 

em 1322; Ordem dos Irmãos Terceiros, instituída no século XV pelo papa Sixto IV e a Ordem 

Militar e Hospitaleira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, instituída por Henrique IV, rei 

da França, em Louvor à Virgem Maria (1976, p.22). 

Ainda Costa afirma que João Soreth fundou a Ordem das Carmelitas para as mulheres em 

1451, com uma regra análoga à dos religiosos conventuais. Esta regra permaneceu até a 

constituição de uma nova Ordem das Carmelitas Reformadas, fundada por Santa Teresa de 

Jesus no convento de Ávila e aprovada por Pio IV em 1562. Os Carmelitas conventuais 

dividem-se em três classes: Observantes, que permanecem fiéis às regras primitivas; Descalços, 

que aceitaram a reforma de Teresa de Jesus e S. João da Cruz; e os Reformados, que aceitaram 

a reforma da província de Turon (1976, p.22). 

Chegada ao Brasil 

De acordo com Luiz Pinto, os padres Jesuítas foram os primeiros religiosos que chegaram 

ao Brasil em 1500 com o intuito de ajudar na colonização, evangelização e catequese dos índios. 

Com o mesmo propósito, em segundo lugar, vieram os padres Carmelitas, que saíram de Lisboa 

rumo ao Brasil na expedição do colonizador Capitão Frutuoso Barbosa (1973, [s.p.])20, com o 

objetivo de colonizar a Capitania da Paraíba. De acordo com Marcos Cavalcanti de 

Albuquerque, nesta expedição, autorizada pelo intitulado Rei Cardeal Dom Henrique de 

Portugal em 1579, o Provincial dos Carmelitas em Lisboa Frei João Caiado designa, em 26 de 

janeiro de 1580, a vinda ao Brasil dos seguintes padres Carmelitas: como superior Frei 

Domingos Freire juntamente com Frei Alberto de Santa Maria, Frei Bernardo Pimentel e Frei 

Antônio Pinheiro (2013, p. 25). De acordo com Capistrano de Abreu, esta esquadra tendo 

                                                 
20 Frutuoso Barbosa (Viana do Castelo, 15?? - Portugal) foi donatário da capitania da Paraíba, a qual administrou 

entre 1582 a 1585 e de 1586 a 1594. Frutuoso foi o principal responsável pela conquista e fundação da capitania 

da Paraíba em 1585. Entre os vários fatos relevantes ocorridos em sua administração, além das guerras contra 

índios e franceses, destaca-se a mudança do nome da capital de “Nossa Senhora das Neves” para “Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves” (atual João Pessoa), para fazer homenagem a Filipe II da Espanha, então rei de toda a 

América luso-espanhola. (PINTO, 1973, [s.p.]).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viana_do_Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Donat%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/1582
http://pt.wikipedia.org/wiki/1585
http://pt.wikipedia.org/wiki/1586
http://pt.wikipedia.org/wiki/1594
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/1585
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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chegado à costa de Pernambuco em 1580, foi açoitada por violento temporal e forçada a 

desembarcar em Olinda. A nau de Frutuoso Barbosa foi parar nas Antilhas, aonde faleceu sua 

esposa e de onde retornou à Europa (1907).  

Desta forma, ao invés de vir para a Capitania da Paraíba, onde os Frades Carmelitas 

fundariam o seu 1º Convento em terras brasileiras, os padres Carmelitas se estabeleceram 

primeiro em Olinda, Pernambuco, onde receberam duas ermidas do Governador Jerônimo de 

Albuquerque. A Igreja de Santo Antônio do Carmo, primeiramente denominada de Capela de 

Santo Antônio e São Gonçalo, é a mais antiga igreja da Ordem Carmelita nas Américas, tendo 

sido construída entre 1581 e 1584.  

Somente onze anos mais tarde, ou seja, em 1591, os Carmelitas chegaram à Paraíba dando 

início à construção do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo em 1592 tendo sido 

tombada pelo IPHAN em 1938 (Figura 3). 

Figura 3: Antigo Convento do Carmo antes da reforma da fachada do convento 

 
Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba 

 

De acordo com Elaine Cristina Canha, em 1682 a reforma turônica é confirmada no 

Brasil. Em 1686, os conventos carmelitas no Brasil foram divididos em duas províncias, sendo 

que o da Bahia encabeçou a província nordestina composta pelos conventos da Bahia, 

Pernambuco e Paraíba. Porém os conventos de Olinda e Recife resistiram à reforma. Olinda 

terminou se separando juntamente com Nazaré, mas Recife acaba por ser entregue aos 

reformados em 1687.  
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Na Figura 4 podemos observar o mapa das capitanias brasileiras no período aproximado 

dos acontecimentos acima citados. 

Figura 4: Mapa de Joan Blaeu com novas denominações de várias capitanias do Brasil em 1640. 

 
Fonte: Joan Blaeu, Capitanias do Brasil, 1640 

 

De acordo com Albuquerque, os Carmelitas de Pernambuco (Recife e Goiana) e da 

Paraíba aderiram à reforma turônica, confirmada por uma bula de 11 de junho de 1714, ficando 

separados da Bahia e com obediência ao nuncio apostólico delegado da Santa Sé em Portugal 

e sujeitos à sua autoridade (2004, p.76).  

Organização territorial dos Carmelitas no Brasil: as duas províncias 

De acordo com Carlos Mesters, a Ordem do Carmo no Brasil chegou a três Províncias: a 

do Rio de Janeiro, a da Bahia e a de Pernambuco e ainda uma Vigararia, a do Maranhão. Suas 

atividades apostólicas estenderam-se por todo o litoral de São Luís do Maranhão até a cidade 

de Santos e as missionárias se estenderam até o Pará e o Amazonas ([s.d]) 
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Os conventos que pertencem atualmente à Província Carmelitana de Santo Elias, com 

suas respectivas datas de fundação são: Convento de Olinda/PE (1584), Santos/SP (1589), Rio 

de Janeiro/RJ (1590), São Paulo/SP (1594), Angra dos Reis/RJ (1608), Mogi das Cruzes/SP 

(1627), Vitória/ES (1622) e de ltú/SP (1780) (2015, [s.p] ). 

Atualmente, os conventos que pertencem à Província Carmelitana de Pernambuco são: 

Comunidade de Santa Teresa de Ávila (Moçambique), Comunidade Frei Caneca (SE), 

Comunidade Santa Terezinha (PE), Comunidade São João da Cruz (PE), Convento Beato Eliseu 

Maneus (PB), Eremitério Beato Tito Brandsma (SE), Convento de N.Sra. da Piedade (PE), 

Convento de N.Sra. Peregrina (PE), Convento de Santo Alberto (PE), Convento de São José 

(PB), Convento do Carmo (PE), Convento do Carmo (SE) (2014, [s.p]). 

2.3.1.2. Venerável Ordem Terceira do Carmo da Paraíba 

De acordo com Albuquerque, a Venerável Ordem Terceira do Carmo da Paraíba 

pertencente à Província Carmelitana de Pernambuco, foi constituída em 19 de março de 1706.  

Um terreno foi doado pelos frades carmelitas, ao lado da Igreja do Carmo, onde a Ordem 

Terceira construiu uma Igreja, tendo como Orago Santa Tereza d’Ávila, denominada de Igreja 

de Santa Teresa de Jesus da Ordem Terceira do Carmo e o seu Consistório anexo, para a 

realização das reuniões e assembleias (2005, p.48). Este conjunto arquitetônico foi tombado 

pelo IPAHN em 22 de julho de 1938 (2005, p.69). 

De acordo com o IPHAN, esta igreja apresenta uma particularidade, pois os quatro cantos 

da nave são chanfrados, o que lhe confere a forma octogonal. As talhas da capela-mor são bem 

executadas e quase todas cobertas de ouro. As colunas helicoides com folhas estilizadas de 

acanto obedecem ao estilo da igreja principal da Ordem Carmelita. O forro do teto é em abóbada 

ogival, contando episódios da vida e morte da grande reformadora do Carmo. No centro abre-

se uma gigantesca rosa de pétalas douradas, de onde saem diversos raios que se dividem em 

triângulos, no meio dos quais ressaltam bustos de santos da ordem embutidos na madeira. A 

sacristia tem cômoda de jacarandá com nicho aberto ladeado de ornatos; dois armários laterais 

divididos em escaninhos com portinholas (de grande valor artístico) e pia de pedra talhada, 

instalada em um compartimento especial ([s.d.]). 
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2.3.1.2.1. Regra da Ordem Terceira da Bem-Aventurava da Virgem do Monte 

Carmelo 

De acordo Albuquerque, o primeiro Estatuto da Ordem Terceira do Carmo da Cidade de 

João Pessoa foi elaborado de acordo com a Regra da Ordem Terceira possuía 42 artigos 

divididos em 4 Capítulos:  

1º Capítulo – Denominação, Fins Sede e Foro, com 3 artigos;  

2º Capítulo – Dos Irmãos Associados e Condições para sua admissão, com 5 artigos;  

3º Capítulo – Dos poderes, Representações e Administração da Sociedade, com 19 artigos 

divididos em três partes, a primeira com 3 artigos; a segunda – Do Colégio Eleitoral, com 13 

artigos e a terceira – Da Assembleia Geral, com 4 artigos;  

4º Capítulo – Da Hierarquia e suas Atribuições, com 6 artigos e o 5º Capítulo – 

Disposições Gerais, com 6 artigos (2005, p. 179-190)  

Albuquerque ainda afirma que, em 2003 novos Estatutos Civis da Ordem Terceira do 

Carmo foram elaborados de acordo com sua nova Regra da Ordem Carmelita Secular aprovada 

em 16 de julho de 2003 e o Novo Código Civil Brasileiro.21 Este novo Estatuto Civil teve como 

referencial o Sodalício da Cidade de João Pessoa possui 57 artigos aprovado em 15 de agosto 

de 2004 (2004, p. 179-190). 

A Regra da Ordem Terceira da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo é uma 

associação de leigos que busca uma norma de vida, fortalecendo sua própria vida espiritual 

individualmente, na procura em atingir um desapego espiritual e cumprir sua missão no mundo 

e na Igreja. Esta Regra possui duas partes. A 1ª Parte se refere à Espiritualidade, subdividida 

em: O Absoluto de Deus; A Igreja; Missão dos Leigos; A Ordem Terceira; O Carisma do 

Carmelo; Vida de Oração e Animação cristã do Mundo. A 2ª Parte se refere aos Estatutos 

Gerais, divididos em Organização e Formação (2004, p. 190-199).  

2.3.1.2.2. Práticas religiosas paralitúrgicas na Ordem Terceira do Carmo da Paraíba 

De acordo com Albuquerque, o novenário do Carmo tem sido celebrado todos os anos de 

7 a 16 de julho, desde sua constituição na Paraíba em 1706 (2012, p.51) e ainda afirma que a 

atuação de José Coutinho a frente da Ordem Terceira do Carmo foi de suma importância para 

                                                 
21 Lei nº 10.406, de 10/01/2002, que entrou em vigor em 10/01/2003. 
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a preservação deste novenário (2012, p.73). Por sua vez o historiador Humberto Nóbrega faz 

referências sobre a novena do Carmo: 

Durante 20 anos, a partir de 1927, exerceu Comissariado da Ordem Terceira 

do Carmo, “conseguindo duplicar o número de seus irmãos e quadruplicar os 

de suas irmãs restabelecendo o antigo esplendor das novenas de Nossa 

Senhora do Carmo, lembrando os saudosos tempos de Frei Alberto” 

reorquestrando e compondo novos números – Flor do Carmelo e Senhora do 

Carmo – para a tradicional festa religiosa Novena Santa Tereza, a Missa dos 

Carmelitas e o Te deum de Santa Terezinha. (NOBREGA, 1997, p.15)  

Albuquerque afirma que, em João Pessoa, Nossa Senhora do Carmo é Padroeira do 

Comércio e das Forças Armadas. Os cantos da missa solene de 16 de julho são de autoria Pedro 

Santos, regente do Coral do Carmo por muitos anos (2012, p 73). 

2.3.1.2.3. Estrutura cerimonial da Novena do Carmo de João Pessoa 

O Novenário é organizado pelo Sodalício da Ordem Terceira do Carmo de João Pessoa 

(Província Carmelitana Pernambucana/Arquidiocese da Paraíba). A celebração ocorre de 6 a 

16 de julho e sua programação apresenta pouca diferença entre um ano e outro:  

Dia 6 às 19h15: Abertura Solene do Novenário com hasteamento da Bandeira. Neste dia 

é apresentado o tema da noite e um pregador carmelita faz a apresentação.  

Dia 7: Missa às 10h30. Ofício Solene de Nossa Senhora do Carmo com a Imposição do 

Escapulário às 15h30. Novena de Nossa Senhora do Carmo às 19h15. 

De 8 a 14: Missa às 16h, Novena de Nossa Senhora do Carmo às 19h15. No domingo 

inserido durante o novenário é celebrada a Missa dos Enfermos às 10h30, Novena de Nossa 

Senhora do Carmo às 19h15.  

Dia 15: Missa às 16h, Vésperas Solene Comemoração da Excelsa Padroeira dos 

Carmelitas, a Virgem do Carmo e Novena de Nossa Senhora do Carmo, às 19h15.  

Dia 16: Solene Comemoração à Santíssima Virgem do Monte Carmelo, Mãe e Protetora 

da Ordem do Carmo. 6h: Alvorada Festiva; 9h: Missa Solene presidida pelo Arcebispo 

Metropolitano da Paraíba; 11h: Missa e Imposição do Escapulário; 15h: Consagração das 

Crianças e Jovens a N. Senhora, Imposição do Escapulário e Renovação dos Votos; 16h: Missa; 

19h: Procissão e Encerramento. 
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2.3.2. A Igreja no Brasil a partir do século XIX 

Segundo Heinz-Gerhard Haupt, os estudos sobre a história das religiões durante as 

últimas décadas deram uma imagem mais atenuada de sua evolução. No lugar de acentuar a 

crítica da religião como se manifesta durante o século das Luzes e no século XIX, os estudos 

insistem sobre as formas diferentes de subsistência, ou seja, de renascimento do “religioso” nas 

sociedades europeias (2008, p. 62). O historiador alemão Hans-Ulrich Wehler é da opinião de 

que o desmoronamento da religião durante o processo de secularização iniciado no fim do 

século XVIII na Europa foi uma das condições do sucesso do nacionalismo, que procurava unir 

politicamente os povos de mesma origem e cultura (2001). Haupt interliga duas correntes de 

pensamento ao afirmar que religião e nacionalismo compartilham alguns traços e funções 

comuns, pois fornecem mitos de origem, santos e mártires, objetos, lugares e cerimônias santas, 

um sentido do sacrifício e das funções de legitimação e mobilização. Os Estados Nacionais 

tentavam se impor como princípios organizadores das sociedades, como fonte de legitimidade 

e como referente de moralidade cívica. Ao tentar impor suas ideias, os Estados Nacionais 

enfrentaram resistências, entre as quais as mais fortes e ativas foram as da Igreja Católica. Ela 

se opunha à intervenção do Estado nos sistemas de ensino, no funcionamento interno das 

Igrejas, assim como na organização pública das cerimônias unificadoras, dos heróis míticos, 

das ideologias integradoras (2008, p. 62). 

Paralelamente, no Brasil, durante o período Imperial foram intensas as ideias de liberdade 

e emancipação, espalhadas pelas sociedades secretas (principalmente a maçonaria), clero, 

quartéis e outros setores. O Cisma de Feijó,22 em 1827, foi uma das causas do enfraquecimento 

das relações entre Estado e Igreja, pois, segundo Câmara Neto, defendia o fim do celibato (2012, 

[s.p.]) e a criação de uma Igreja brasileira, desatrelada de Roma e tendo como centro de 

comando um Concílio Nacional, política essa fundamentalmente regalista e apoiada no 

padroado (2000, p. 261-282).23 Em 1870, com o final da Guerra do Paraguai, as ideias 

abolicionistas e republicanas foram realimentadas, juntamente com as questões advindas da 

                                                 
22 Padre Diogo Antônio Feijó (1784-1843), liderança política entre o clero paulista entre 1826 e 1842 entrou em 

conflito com Dom Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo metropolitano da Bahia e primaz do Brasil ao defender 

o fim do celibato. 

23 “O padroado, da palavra latina patronatus, que oficialmente entra em vigor em 1270, consiste na outorga a certas 

pessoas do direito de apresentar e nomear plebes ou bispos para cargos eclesiásticos, concorrendo materialmente 

para a manutenção desses benefícios. No início a intenção do padroado era piedosa. Entre os séculos XIV e XV a 

igreja concedeu aos reis o direito de exercer o padroado nas terras descobertas e a descobrir. Pelo papa espanhol 

Alexandre VI foi dado o tal direito aos reis espanhóis sobre a américa. Esses monarcas tinham o poder de proibir 

a criação de igrejas e conventos” (MEDEIROS, 2000, p. 261-282). 
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proibição da maçonaria, fizeram desencadear o grande conflito religioso, que se tornou 

conhecido como a Questão Religiosa, e abalou as estruturas do Império, acelerando o processo 

da proclamação da República (CNBB [Rev. SOBRAL], 1987, p. 21).  

2.3.2.1. A Questão Religiosa 

No decorrer do século XIX, a Igreja Católica viveu um processo de reorganização 

institucional, que de acordo com André Luiz Caes, foi duramente atacado por representantes 

das principais correntes de pensamento da época. As críticas eram referentes à sua estrutura 

hierárquica institucional e atuação doutrinária e pastoral nas diversas sociedades, participação 

política e à posse que detinha sobre bens e territórios (2012, p. 98). Estas novas ideias 

espalharam-se pela Europa causando a perda progressiva dos domínios temporais da Igreja. 

Como reação, o Papa Gregório XVI procurou fortalecer a instituição publicando a encíclica 

Mirari Vos de 1832, na qual condenava a liberdade de consciência e de imprensa, defendendo 

a religião católica como único meio de manter a ordem política e social (2002, p. 67). Segundo 

Caes, quando Pio IX assumiu o papado em 1846, o pensamento ultramontano já estava 

consolidado.  

Ao enfatizar a subordinação da ordem natural à ordem sobrenatural e da razão 

humana à fé, o ultramontanismo desqualificava toda e qualquer expressão do 

pensamento e da cultura humana que contrariasse a doutrina católica. (CAES, 

2002, p. 68). 

 

O exemplo mais claro desta visão foi a publicação, em 1864, da encíclica Quanta cura de 

Pio IX que continha um anexo denominado Syllabus Errorum. Segundo Moreira Alves, nele 

havia denúncias de erros cometidos contra a Igreja, dentre os quais o “direito de veto do poder 

civil sobre os documentos papais, a autonomia das igrejas nacionais e a hegemonia das leis civis 

sobre as leis canônicas em caso de conflito” (1979, p. 31). Ainda neste anexo a Igreja condenou 

diversos pensamentos como o naturalismo, o racionalismo, o socialismo, o comunismo, as 

sociedades secretas, qualquer dúvida ou oposição ao poder temporal da igreja, entre outros 

(CAES; apud. AURELI, 2002, p. 68).  

A publicação dessa encíclica, não aprovada por D. Pedro II, desencadeou o conflito entre 

a Igreja no Brasil e a Maçonaria, provocando uma grave questão de Estado. De acordo com 

Caes, a reorganização da Igreja e o pensamento ultramontano inserido na hierarquia brasileira 

abriram caminho para que pessoas, de dentro da Igreja, passassem a defender os direitos da 



71 

 

instituição frente ao império, ao pensamento liberal e anticlerical que nesse momento já 

articulavam suas críticas à presença da Igreja no cenário político (2002, p. 88). A intervenção 

dos Bispos24 de Olinda e do Pará sobre a presença de maçons nas irmandades religiosas 

desencadeou a Questão Religiosa, que foi o ponto de partida para uma nova postura da Igreja 

brasileira face à política e à vida espiritual dos católicos. Esta atitude tornou-se um desafio às 

leis civis na busca da recuperação da autoridade episcopal nas questões do catolicismo, como a 

“retomada da direção das atividades religiosas e sua integração à nova orientação doutrinal” 

(2002, p. 89). A Igreja se postava ao lado do Estado no espaço político nacional, sem, contudo, 

receber o tratamento que considerava de direito. Segundo Camasso, essa crise religiosa, 

“somada ao sistema escravagista, precipitou o advento da república brasileira, que institui um 

novo regime para as relações entre o Estado e as confissões religiosas” (2010, p. 6172). 

2.3.2.2. A Separação da Igreja do Estado 

De acordo com Caes, logo após a proclamação da república, em janeiro de 1890, a Igreja 

e o Estado romperam relações através do decreto 119A25. A primeira atuação coletiva dos 

Bispos brasileiros agiu sobre a hierarquia, com o objetivo de recuperar o espaço político e 

religioso por meio da mobilização dos católicos, dentro dos parâmetros da instituição. O 

episcopado assumiu uma postura de indiferença quanto ao regime governamental, desde que 

este respeitasse o catolicismo. O episcopado, utilizando-se do argumento da origem divina dos 

poderes temporal e espiritual, conclui que os dois poderes, Estado e Igreja, são complementares 

e devem atuar em conjunto, correndo o risco de provocarem, quando em oposição, ou a 

desobediência civil ou o pecado (2002, p. 96-97). O objetivo real da Igreja foi unir o episcopado, 

o clero e os fiéis para a recondução do catolicismo ao lugar que ocupou no Império, ou melhor, 

ao lado do poder do Estado na administração pública (2002, p. 98). No ano de 1890, aparece 

no primeiro documento eclesiástico, a ideia de defesa da ordem e da autoridade contra a 

desorganização social provocada pelas novas liberdades (2012, p. 101). A Pastoral Coletiva 

                                                 
24 Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, OFM Capuchinho, (27/11/1844 – 4/7/1878) foi um frade 

capuchinho, bispo católico, foi o 20º bispo de Olinda. Dom Antônio de Macedo Costa, 

(Maragogipe, 7/8/1830 - Barbacena, 20/3/1891) foi um religioso brasileiro, arcebispo Primaz do Brasil. Juntos 

foram protagonistas na Questão Religiosa, conflito que aconteceu no Brasil de março de 1872 a setembro de 

1875 entre a Igreja Católica e a Maçonaria. Foram presos por ordens do Visconde do Rio Branco, maçom. (REIS, 

1940, p. 3-6) 

25 “Este decreto proibia ao Governo de legislar sobre a religião, assegurava a todas as confissões religiosas o 

exercício do culto e a liberdade de crença, tanto aos indivíduos, como às igrejas, cuja personalidade jurídica era 

reconhecida tal como a posse de seus bens” (ALVES, 1979, p. 32). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/OFM_Cap
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capuchinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capuchinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Olinda_e_Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_de_Macedo_Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maragogipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barbacena_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primaz_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%A3o_Religiosa
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(1890), escrita e assinada por todo o episcopado brasileiro, foi mais um ato político dirigido ao 

clero e à população como demonstração de força para enfrentar os políticos e intelectuais do 

novo sistema de governo em formação. A elite dirigente foi de certa forma obrigada a ser 

diplomática e não tomar nenhuma postura anticlerical (2002, p. 183-184). Stefano Martelli 

afirma que a postura da Igreja nesse momento, mesmo sendo conservadora quanto aos 

argumentos, se propõe a recristianizar a sociedade (1995, p. 454).  

De acordo com Moreira Alves, com as novas leis os bispos exprimiram, através da 

Pastoral Coletiva, a teoria da neutralidade da Igreja diante do regime político, podendo assim 

aceitar a República sem problemas. Esta pastoral acenava a intenção de se manter unidos os 

poderes: civil e eclesiástico, e a necessidade de repensar a situação da Igreja e sua nova 

configuração jurídica no país (1979, p. 33). Assim sendo, na Constituição de 1891, de acordo 

com Alexsandro Carnietto, a República adotou o princípio da Igreja livre em Estado livre, 

podendo indivíduos e confissões religiosas exercer seu culto e adquirir bens (2000, p. 342). No 

direito constitucional brasileiro, com a separação da Igreja Católica e o Estado, a Santa Sé é 

reconhecida como pessoa de direito internacional e as associações religiosas, como simples 

pessoas jurídicas de direito privado.  

A Constituição promoveu a independência da Igreja, mas esta teve que pagar um preço. 

De acordo com Márcio Alves, ela baniu o ensino religioso das escolas públicas, proibiu o 

Estado de subvencionar a religião para sustentar os eclesiásticos, as subvenções dos hospitais e 

as obras de caridade deveriam ser votadas pelo Parlamento anualmente. As despesas 

decorrentes destas medidas representaram uma pressão imediata aos recursos da Igreja Católica. 

A alta hierarquia católica entendeu estas limitações como ameaças. A resposta foi desenvolvida 

nos planos teóricos, político e administrativo, criando a base da reconstrução organizacional da 

instituição, estabelecendo as relações que determinariam a estrutura política da Igreja ao longo 

da primeira metade do século XX (1979, p. 33). 

Segundo Alves, as novas diretrizes da Igreja vieram através dos pensamentos dos papas 

Leão XIII (1878-1903) e seu sucessor Pio X (1903-1914), que se dedicaram a restabelecer a 

antiga hegemonia do catolicismo e defender a Igreja daqueles que considerava inimigos: o 

protestantismo, a maçonaria, o modernismo, o marxismo e o laicismo. Com o decréscimo da 

influência política na Europa, a América Latina tornou-se o novo alvo possível para a 

cristandade, e a Igreja passou a liberar recursos para essa nova realização missionária (1979, p. 

34). 
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2.3.2.3. As diretrizes da Igreja no Brasil 

Após a separação dos poderes em 1891, segundo Sérgio Miceli, a Igreja pode se expandir 

e adquiriu autonomia para decidir sobre sua própria organização interna. As medidas adotadas 

direcionaram-se ao aumento do número de dioceses, passando de 13 em 1890 para 69 em 1930. 

Também foram criados 18 prelazias e 3 prefeituras apostólicas. Para ocupar os cargos 

hierárquicos foram designados cerca de 100 bispos (1988, p. 59 – 63). Caes afirma que este 

aparelho burocrático se tornou necessário para a realização da unidade interna e a construção 

de uma nova identidade institucional, como o controle sobre os registros de batismo, casamento 

e óbito, regularização dos matrimônios, garantindo a monogamia, o controle da 

consanguinidade e união de católicos e pessoas de outras religiões (2002, p. 109). Ainda 

segundo Caes, a distribuição de dioceses em pontos estratégicos pelo Brasil possibilitou a 

revitalização de antigas alianças locais entre a Igreja e as oligarquias, promovendo a renovação 

doutrinal e litúrgica, combatendo as doutrinas contrárias, ampliando seu campo de ação. Assim 

a articulação política e as práticas religiosas católicas passaram a ser dirigidas e acompanhadas, 

tendo em vista o objetivo global da instituição. Os Bispos passaram a empregar os meios que 

tinham para adequar as organizações das dioceses às estratégias estabelecidas, expondo-se 

pessoalmente, sobre a doutrina católica e diversas questões de natureza política e religiosa. 

Passaram a proferir as homilias das missas e nos demais encontros com o público, e a conferir 

os trabalhos das dioceses em suas visitas pastorais (2002, p. 111-114).  

Junto com a criação das dioceses, foram criadas novas paróquias, buscando revitalizar a 

vida paroquial e o envolvimento do maior número de pessoas ligadas às suas atividades. De 

acordo com Caes, ao reorganizar a vida paroquial, o episcopado tomou determinadas medidas 

visando restabelecer o domínio clerical sobre as atividades religiosas que eram organizadas e 

realizadas pelos leigos. Nesse processo de destituição da autonomia dos leigos, a Igreja 

procurou intervir nas manifestações de fé dos católicos, principalmente aquelas ligadas à 

atuação clerical e que tinham relação direta do leigo, nos usos dos espaços, na frequência dos 

ritos, culto à imagem, orações, promessas, festas, novenas e comportamento devocional como 

as práticas de piedade ao santo protetor, tratando como superstições aquelas que não estivessem 

de acordo com as normas católicas (2002, p. 122-124).  

A grande preocupação de Pio X, segundo Caes, era na verdade o pensamento moderno 

da época marcado pelo liberalismo, que espalhava suas ideias por toda estrutura social e na 

Igreja. Para replicar as ideias modernas, a Igreja utilizou como mecanismo o ensino religioso e 
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a imprensa. Com isso, as paróquias e escolas particulares católicas, dirigidas por ordens 

religiosas masculinas e femininas, passaram a ministrar o ensino religioso para as crianças como 

estratégia para levar o conhecimento da doutrina a todas as classes sociais e atingir todas as 

esferas da luta pelo poder (2002, p. 138-139). Ainda de acordo com Caes, desta forma racional 

e sistemática, a Igreja Católica pode efetivar sua expansão e modernizar sua estrutura física e 

burocrática, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O controle das 

manifestações religiosas, as cartas, as visitas pastorais, a valorização da mulher como 

propagadora de seus valores e o incentivo à criação de jornais e revistas católicas permitiram à 

instituição espalhar seus conceitos, valores e regras por todo corpo social (2002, p. 146).  

2.3.3. Situação da Igreja e da Sociedade na Paraíba a início do Século XX 

Para se falar sobre a Igreja na Paraíba no início do século XX é imprescindível mencionar 

D. Adauto de Miranda Henriques, que teve grande influência no desenvolvimento da Igreja e 

excelentes relações com a elite governante do Estado da Paraíba de sua época.  

Segundo seu biógrafo Cônego Francisco Lima, D. Adauto foi sagrado bispo pelo papa 

Leão XIII em 1892 com a intenção de dar segmento ao pensamento de propagar o ensino 

religioso e aumentar as vocações sacerdotais. Ao tomar posse na diocese da Paraíba, criada em 

1892, D. Adauto iniciou seu episcopado com a criação do Seminário e Colégio Diocesano. 

Negociou com os Franciscanos a transferência do domínio útil do convento de S. Antônio, 

construído na Paraíba entre 1589 e 1788, para a diocese instalar o Seminário. Em 1905 fundou 

o Colégio São José, para meninos pobres, que passou a funcionar nas dependências 

abandonadas do Convento do Carmo. Este colégio era um externato dirigido por sacerdotes 

seculares nomeados pela autoridade diocesana, com o intuito de ministrar gratuitamente os 

princípios da doutrina cristã, o curso primário e noções elementares de artes e agronomia. No 

mesmo ano, conseguiu do M. R. Geral dos Carmelitas, ratificado pelo Soberano Pontífice, a 

concessão da Igreja e do Convento do Carmo com todos os seus pertences e dependências à 

diocese, para fins de culto e educação (2007a, p. 165). Ainda segundo Lima, em 1903 faleceu 

o último abade do Mosteiro de S. Bento da Paraíba, e em 1906, os abades do Brasil, reunidos 

na Bahia, decidiram unir as abadias de Olinda e Paraíba, fato aprovado pela Santa Sé. Mais 

tarde, entre 1912 e 1914, houve um atrito entre os beneditinos que desejavam a retomada de 

posse da abadia da Paraíba, porém o Bispo D. Adauto desejava que esta permanecesse sob a 

categoria de priorado. Surpreendidos pela 1ª Grande Guerra, os beneditinos abandonaram o 
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Mosteiro adquirido então pela Arquidiocese da Paraíba,26 passando a funcionar como repartição 

pública, hospedagem para o clero e posteriormente como Escola de Assistência Social (2007b, 

p. 166).  

Segundo Lima, as festas religiosas daquele tempo tinham um cunho profano ruidoso e 

com ares carnavalescos, sobretudo nas passeatas e procissões.27 Das diversões populares havia 

o carnaval, o entrudo28, a nau catarineta, os bródios29 e piqueniques de São João e as serenatas 

noturnas (2007a, p. 162). De acordo com Lima, através de seu trabalho apostólico e suas quase 

40 cartas que iniciaram com a Pastoral da Saudação, D. Adauto foi modificando o pensamento 

dos fiéis e propagou a fé católica, passando a dar ênfase às escolas comandadas por religiosas 

como o Colégio de Nossa Senhora das Neves e o Colégio das Damas do Coração Eucarístico. 

Modificou a estrutura profana da Festa das Neves dando mais ênfase aos cultos como a novena 

de Nossa Senhora das Neves, ao tríduo do Coração Eucarístico, Festa do Sagrado Coração de 

Jesus, tríduo por ocasião das Festas Constantinianas e tríduo de Cristo Rei (2007a, p. 162-163, 

180, 196-203). 

Em 06 de fevereiro de 1914, a Diocese da Paraíba foi elevada à categoria e dignidade de 

Igreja Metropolitana através da bula Majus catholicae religionis incrementum sendo 

constituído seu primeiro arcebispo D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques. Com este fato, a 

Igreja da Paraíba passou a ser o único episcopado brasileiro que teve como seu 1º arcebispo o 

seu primeiro bispo. Assim, a Arquidiocese passou a pertencer à Santa Sé compreendendo toda 

a parte oriental do Estado da Paraíba, abrangendo 64.000 quilômetros quadrados, englobando 

a Diocese de Cajazeiras com 43.000 quilômetros quadrados e a de Natal, com 57.730 

quilômetros quadrados, totalizando cerca de 1.100.000 almas, conforme afirma o Cônego 

Francisco Severiano (2007a, p. 363).   

  

                                                 
26 “A Diocese da Paraíba, criada pela Bula Ad universas orbi ecclesias, de 27 de abril de 1892, foi elevada à 

categoria de dignidade de Igreja Metropolitana pela Bula Majus catholicae religionis incrementum, de 6 de 

fevereiro do corrente ano (1914). A mesma Bula constituiu Metropolitano da nova Província Eclesiástica o Exmo. 

Sr. D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, seu primeiro bispo” (LIMA, 2007, p. 363). 

27 Em 1919, durante a celebração da Semana Santa, o arcebispo D. Adauto aboliu a procissão do “fogaréu”, que 

era realizada desde tempos imemoriais na noite de Quinta-Feira Santa. (LIMA, 2007b, p. 142). 

28 Entrudo é a antiga celebração do que hoje é conhecido como Carnaval. Quando o entrudo chegou ao Brasil, 

dividiu-se em dois tipos: entrudo familiar e entrudo popular. O Entrudo popular eram as brincadeiras feitas nas 

ruas da cidade e a principal característica era os banhos de água suja misturada com vários tipos de líquidos que 

as pessoas recebiam. Entrudo familiar acontecia nas casas das pessoas, e os jovens jogavam um nos outros, limão 

de cheiro, o que mais tarde originou o conhecido lança perfume. (SIGNIFICADOS) 

29 Bródios: festa com muita comida e bebida; comezaina; patuscada. (INFOPÉDIA) 
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2.3.3.1. Importância da Igreja na Paraíba  

Através da biografia de D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, escrita por Lima, pode-

se perceber que, durante todo seu bispado, colocou em prática as ideias de permanecer ao lado 

do poder do Estado, frente a todos os acontecimentos tanto políticos quanto religiosos, pois 

quando os políticos de grande importância do cenário nacional visitaram a Paraíba, D. Adauto 

sempre marcou sua presença nestes eventos, ampliando pouco a pouco sua influência.  

D. Adauto fez três viagens a Roma para ver o Papa, e todas foram noticiadas 

detalhadamente nos jornais da Paraíba, inclusive as conversas particulares. Segundo Lima, na 

1ª viagem a Roma, de novembro de 1893 a março de 1894, D. Adauto foi acompanhado de uma 

comitiva para uma entrevista de apresentação a Leão XIII, tradição da Igreja.  Durante a 

entrevista, o Papa perguntou quais as obras que pretendia realizar na diocese, e obteve a 

resposta: o Seminário. As duas perguntas mais difíceis foram sobre a possibilidade de 

restauração da monarquia, e D. Adauto teve que explicar a impossibilidade desta restauração; 

e sobre a personalidade do Dr. Francisco Badaró, diplomata e escritor que o governo brasileiro 

mandara como embaixador junto ao Vaticano (2007a, p. 156-158).  

De acordo com Lima, na primeira década do século XX, dois políticos importantes do 

cenário nacional estiveram na Paraíba e conheceram D. Adauto. O primeiro deles foi Afonso 

Pena, então presidente da República, que em junho de 1905, segundo Lima, foi recebido com 

todas as honras devido à sua alta posição, hospedando-se no Palácio do Governo (2007a, p. 

260). No dia seguinte da sua chegada foi visitado por D. Adauto e seus auxiliares. Antes de dar 

continuidade à sua excursão pelo Norte do país, Afonso Pena retribuiu a visita e foi rezar no 

altar da Igreja do Carmo. Observando os relevos artísticos e os arcos que fazem comunicação 

da Igreja com o Convento do Carmo, pediu a D. Adauto que nas obras de remodelação do 

Convento, os conservassem intactos. Seu pedido foi atendido e os arcos permanecem até a 

atualidade (2007a, p. 260). 

 O segundo político importante a visitar a capital foi em fevereiro de 1910, Epitácio 

Pessoa, então senador pela Paraíba. Segundo Lima, D. Adauto visitou-o na residência onde se 

hospedara. “Epitácio Pessoa lhe retribuiu o gesto de cortesia, visitando-o no Palácio do Carmo 

um dia antes de partir para o Rio de janeiro, em 18 de fevereiro” (2007a, p. 346). Através desses 

encontros, D. Adauto foi ampliando seu círculo de relacionamento inserindo a Igreja no cenário 

político. 
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A segunda viagem de D. Adauto a Roma iniciou em junho de 1914, que, diferente da 

primeira, segundo Lima, teve uma despedida com a presença do Presidente da Paraíba Castro 

Pinto, seu chefe de gabinete, algumas autoridades, o clero, colégios da capital, cavalheiros, 

amigos e admiradores, e foi abrilhantada pela Banda da Polícia Militar. Em 14 de julho foi 

recebido em audiência especial pelo Papa Pio X. Em agosto, D. Adauto encontrava-se em Paris 

por ocasião do Congresso Eucarístico, quando foi deflagrada a primeira guerra, tendo sido 

intimado a deixar a cidade em 24 horas com todos os outros estrangeiros. Em Madri, para 

conseguir retornar ao Brasil com os outros brasileiros, dirigiu-se ao solar de uma marquesa 

proprietária de uma companhia de navios espanhóis a fim de pedir passagem em um de seus 

navios. Seu pedido foi prontamente atendido, retornando ao Brasil a 25 de agosto a bordo do 

“Leão XIII” do Loide Espanhol (2007a, p. 371-381). Ainda segundo Lima, o final de sua 

viagem foi acompanhado pelos paraibanos através das notícias nos jornais e em sua chegada 

foi recebido com a Banda da Polícia Militar, comitiva de políticos e um Te Deum na Catedral 

(2007a, p. 160-161). 

Pode-se observar que, após 23 anos como chefe da Igreja da Paraíba, D. Adauto adquiriu 

influência política, desenvolvendo um cerimonial que aos poucos foi se transformando em 

tradição, conseguindo que um pequeno evento se tornasse grande, cheio de pompas e 

cerimônias. A diferença desse cerimonial e a importância dada pela mídia nas três viagens 

realizadas por D. Adauto a Roma pode muito bem ilustrar esta constatação no relato de Lima 

da terceira viagem. 

Segundo Lima, em maio de 1925, o Arcebispo da Paraíba D. Adauto fez sua terceira e 

última viagem a Roma com a finalidade de se encontrar com o Papa Pio XI, para conversar 

sobre a “situação da Igreja no país, as suas urgentes necessidades e as possibilidades de seu 

futuro” (1959, p. 5-6). Para constatar a abrangência do poder da Igreja na Paraíba desta época, 

a simples realização desta viagem virou um evento de grande porte, começando pela despedida 
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oficial com grande comitiva na estação de trem Great Western30 com destino à Cabedelo31, 

donde o Arcebispo seguiria de navio para o Rio de Janeiro.32 D. Adauto foi de automóvel do 

Palácio do Carmo à estação de trem, acompanhado pelo Cabido Metropolitano, membros do 

clero e pelo Prefeito da capital Dr. Trajano Nóbrega. A Banda de Música do 22º Batalhão de 

Caçadores33 tocou o bota-fora (1959, p. 5-6).  

Segundo Lima, no Rio de Janeiro, hospedou-se no Palácio de S. Joaquim, residência do 

Cardeal Arcebispo, D. Joaquim Arcoverde. Visitou o Presidente da República e o Ministro do 

Exterior para tratar de assuntos da Arquidiocese. Em Roma foi recebido em audiência particular 

pelo Papa Pio XI, a quem via pela primeira vez, no dia 8 de julho. No dia 4 de setembro iniciou 

seu retorno ao Brasil, passando por Recife e Rio de Janeiro. Sua chegada em João Pessoa foi 

noticiada para 1º de novembro e a convite do monsenhor Odilon Coutinho, foi preparada uma 

grande festa em sua homenagem.34 Ainda segundo Lima, a recepção iniciou no cais do 

Varadouro com banda de música, foi saudado pelo povo nas ruas até a Catedral, para ouvir um 

Te Deum.35 A comitiva seguiu até o Palácio do Carmo onde o Arcebispo recebeu os 

                                                 
30 Em 1880, foi iniciada a construção da estrada de ferro pela Companhia Estrada de Ferro Conde D’Eu, do Brasil 

Imperial, detentora da concessão de 15 de dezembro de 1871, através do Decreto nº 4.838 assinado pela princesa 

Isabel. Um ano depois foi inaugurado um trecho de 30 km ligando João Pessoa à localidade de Entroncamento, 

em Sapé. De Entroncamento, a estrada se bifurcou para o norte, chegou até Mulungu, em 1882, e em 1884, à 

Guarabira, de onde prosseguiu para Nova Cruz, no Rio Grande do Norte até Natal. Ao sul, em 1883, a ferrovia 

parou em Pilar. A ligação da capital ao porto do Cabedelo foi realizada em 1889 e o trecho de Mulungu a Alagoa 

Grande foi inaugurado em 1901. Em julho de 1901, o Governo Federal arrendou a ferrovia à empresa inglesa Great 

Western Railway, que construiu um ramal de Pilar a Timbaúba, em Pernambuco e completou o trecho de Guarabira 

a Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Em 1907, o trem chegou a Campina Grande. A Great Western operou até 

1957, quando o Governo Federal criou a Rede Ferroviária Federal S/A-RFFSA. A Estação João Pessoa foi 

construída em 1889 no Varadouro e denominada Estação Ferroviária Conde D’Eu. Tinha um estilo eclético, com 

muitos janelões e entrada principal. Na década de 1940, o prédio foi derrubado e substituído pela atual construção 

inaugurada em 10 de novembro de 1942, com características do estilo modernista. O sistema atual tem o traçado 

original, 30 quilômetros de extensão, nove estações e atende aos municípios de Santa Rita, Bayeux, João Pessoa e 

Cabedelo (CBTU-BRASIL, 2001, [s.p.]).  

31 A cidade de Cabedelo fica a 15, 42 Km em linha reta de João Pessoa, ou 19,1 Km de condução com duração de 

18 min (DISTÂNCIAS CIDADES.com). 

32 Nesta despedida compareceram o Presidente do Estado, Dr. João Suassuna, acompanhado de suas Casas Civil e 

Militar, o Juiz Secional, membros do Superior Tribunal de Justiça; Comandante e oficiais do 22º Batalhão de 

Caçadores; Diretor dos Telégrafos; magistrados, professores, comerciantes; o Seminário Arquidiocesano e o 

Colégio Pio X; membros das associações católicas de homens; a presidência das Conferências Vicentinas da 

capital; inúmeras pessoas amigas. Durante a viagem até o Rio de Janeiro, D. Adauto foi secretariado pelo Cônego 

José Betâmio e, até Roma, pelo seminarista José Delgado, que iria cursar a Universidade Gregoriana. Monsenhor 

Odilon Coutinho ficou encarregado do Governo do Arcebispado em sua ausência. (LIMA, 1959, p. 5). 

33 Atualmente esta mesma Banda pertence ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. Uma das fotografias 

localizadas poderá ser conferidada nesta tese, no capítulo 3 - NOVAS ACHEGAS.  

34 No dia 30 de agosto, seu aniversário, o Colégio Pio Latino-Americano, onde ele se hospedara, promoveu uma 

festa com direito a discursos, organizada pelo Arcebispo de Olinda D. Miguel Valverde, que também se encontrava 

na mesma hospedaria. (LIMA, 1959, p. 6-7). 

35 O jornal “A Imprensa” publicou detalhadamente toda a festa que iniciou, às 15horas, com uma recepção no cais 

do Varadouro, hoje desativado Porto do Capim, com as devidas autoridades políticas, eclesiástica, o povo e a 
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cumprimentos de todos os presentes. A cerimônia só terminou após um jantar “íntimo” com a 

presença de todos os membros do clero. Do lado de fora o povo permaneceu cantando um hino 

composto especialmente para esta ocasião, com letra de Américo Falcão e música de José 

Coutinho, ao som da Banda de Música do 1º Batalhão de Polícia que permaneceu tocando até 

às 20h30min horas (1959, p. 9-11).  

Enfim, pode-se observar que, a articulação política junto aos Papas e aos políticos 

brasileiros, feitas por D. Adauto, desde o início de sua gestão como bispo, obteve êxito, pois 

colocou a Igreja novamente ao lado do poder político, conforme as diretrizes da Igreja no início 

da República. 

2.3.3.2. Situação Política do Estado da Paraíba na Década de 20 

A partir de 1925, em meio aos acontecimentos festivos religiosos como o Ano Santo, a 

comemoração do 7º Centenário de São Francisco de Assis, a Paraíba enfrentou um período de 

violência armada (1959, p. 26) com a presença da Coluna Prestes36 matando civis e religiosos 

em Piancó37 e o grupo de Lampião no interior do Estado. Entre 1925 e 1927, a Diocese de 

Cajazeiras passou a ter muitos problemas com o grupo de Lampião38 que atacou a cidade e os 

fazendeiros da região (1959, p. 60).  

                                                 
Banda de Música do 22º Batalhão de Caçadores. No caminho para a Catedral foi saudado pelo povo e comunidades 

religiosas em uma grande ala que se formou pelo caminho (Av. General Osório) e a Banda de Música do 1º 

Batalhão de Polícia. Ao entrar na Catedral, toda enfeitada de flores, foi recebido ao som do Ecce Sacerdos entoado 

pelo coro. Após os discursos de saudação e agradecimentos, houve uma benção apostólica e em seguida ouviu-se 

com a Schola Cantorum Regina Pacis, o Te Deum “Santa Teresa do Menino Jesus”, composição de José Coutinho, 

sob sua direção e para encerrar a cerimônia entoou-se o Hino de Nossa Senhora das Neves, com letra de Dr. 

Américo Falcão e música de José Coutinho, cantado por todo o povo presente.  (LIMA, 1959, p. 8-9). 

36 “A Coluna Prestes foi um movimento político militar brasileiro liderado por Luís Carlos Prestes e Miguel Costa. 

Entre 1925 e 1927, seus integrantes percorreram 25 mil quilômetros pelo interior do país lutando por reformas 

políticas e sociais e combatendo os governos da chamada República Velha. Entre 5 e 12 de fevereiro de 1926, a 

Coluna Prestes passou pelo sertão da Paraíba, nos municípios de Uiraúna, Poço Dantas, Vieirópolis, Lastro, Santa 

Cruz, São Francisco, Pombal, Coremas, Piancó, Santa dos Garrotes, Nova Olinda, Tavares, Princesa Isabel, Santa 

Terezinha, Catingueira, Patos, Emas e Olho D’Água, percorrendo 330km do território paraibano” (PINTO, 2013, 

[s.p.]).  

37 Padre Aristides Ferreira da Cruz, chefe político local, morto em 9 de fevereiro de 1926, durante a passagem da 

Coluna Prestes por Piancó (PB). Este episódio ficou conhecido como a Chacina de Piancó (OTAVIANO, 1954, 

155p.). 

38 Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião (Serra talhada, 1898 – Poço Redondo, 1938), foi um cangaceiro 

brasileiro. Com seu bando, enfrentou a polícia em 62 cidades na Paraíba. Segundo João Bezerra, o rei do cangaço 

não gostava da Paraíba, pois foi em Conceição onde recebeu o primeiro ferimento à bala. Foi na Paraíba também 

que seu irmão de estima, o cangaceiro Levino Ferreira foi assassinado em 1925, na cidade de Princesa Isabel. Por 

outro lado, acrescenta que Virgulino se gabava que matou dois sargentos, um tenente e que tinha perdido a conta 

dos soldados paraibanos que ele matou. Lampião respeitava a religião e era devoto de Nossa Senhora das Dores. 

Em 27 de julho de 1924, Lampião manda um subgrupo com 84 cabras tendo o comando dos cangaceiros Antônio 

Ferreira, Levino Ferreira, Sabino Gomes, Paizinho, Meia-Noite e o fazendeiro Chico Pereira atacar e saquear a 
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Segundo Lima, em 1929, iniciaram as campanhas políticas de sucessão Presidencial da 

República e Washington Luís, então Presidente da República, que apoiava a chapa de Júlio 

Prestes-Vital Soares, com adesão de 17 Estados. A outra chapa composta por Getúlio Vargas-

João Pessoa foi apoiada por apenas três Estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba 

(1959, p. 103). Em 1930 a campanha foi acirrada no Estado da Paraíba, que iniciou com a 

revolta de Princesa, conflito armado, culminando com o assassinato de João Pessoa em 26 de 

julho39, provocando grande comoção popular (1959, p. 135-136). Ainda de acordo com Lima, 

em outubro desse mesmo ano iniciou a Revolução de 1930 e Getúlio Vargas tomou o poder. 

2.3.4. O Padre José da Silva Coutinho (1897-1973)  

Figura 5: O Padre José da Silva Coutinho (1897-1973) 

 
Fonte:  NUNES, 2013, p.19. 

 

                                                 
cidade de Souza - PB. Tudo na cidade virou alvo de saque, os cangaceiros roubaram o comércio, residências, tendo 

a cidade um prejuízo incalculável. O principal alvo era o coronel Otávio Mariz, desafeto de Chico Pereira que 

fugiu. O juiz Dr. Archimedes Souto Mayor foi humilhado em praça pública pelo bando. O destacamento local era 

comandado pelo tenente Salgado que nada pode fazer. Depois desse ataque o coronel Zé Pereira, de Princesa Isabel 

- PB, nunca mais deu proteção ao cangaceiro. Em 15 de maio de 1927, Lampião tenta entrar na cidade de Uiraúna 

- PB com 35 cabras sendo repelido pela força policial comandada pelo tenente Nelson Furtado Leite e mais 14 

homens. O combate durou cerca de uma hora saindo vencedora a força policial que perdeu apenas um soldado. 

Em 9 de julho de 1927, Lampião passa pelo Morro Dourado, em Milagres - CE em rumo a cidade de Santa Inês – 

PB. (NÓBREGA, 2001) 

39 Padre José Coutinho, como vigário da Catedral, realizou todas as exéquias de João Pessoa. (AGUIAR, 2002). 

Em entrevista para o jornal eletrônico Itabaiana Força Jovem, Wellington Aguiar afirma que um dos momentos 

marcantes da história da cidade de João Pessoa foi a morte do então presidente da Paraíba, João Pessoa, em 1930. 

Segundo o escritor, o fato de transformar o nome da cidade de Parahyba em João Pessoa, não foi uma determinação 

política, mas uma manifestação da população. “Diversas passeatas e manifestações foram feitas pela população 

pedindo a mudança do nome. Inclusive o primeiro movimento realizado pelas mulheres paraibanas, as alunas da 

Escola Normal”. Poucos meses depois da morte de seu presidente, a Paraíba passava a chamar sua capital de João 

Pessoa. “João Pessoa morreu em julho de 1930, em setembro do mesmo ano seu nome foi dado à capital do estado”, 

completou o escritor. (AGUIAR, 2012). 
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A vida do Padre José da Silva Coutinho foi muito rica em ações. Neste estudo 

apresentamos neste item, os dados biográficos voltados à sua formação sacerdotal, musical e 

suas ações sociais, que foram publicados por diversos historiadores e já são de conhecimento 

público. Buscando complementar sua biografia, foram localizados nos diversos acervos e 

arquivos de João Pessoa e Recife as fontes que confirmaram e/ou acrescentaram novos dados, 

os quais foram expostos no capítulo 3 – Novas Achegas. 

De acordo com Humberto Nóbrega, José da Silva Coutinho era filho de Júlio da Silva 

Coutinho e Eusébia de Carvalho Coutinho, nascido a 18 de novembro de 1897, em Esperança, 

Paraíba. De família muito religiosa, era sobrinho de D. Santino Maia da Silva Coutinho, 

arcebispo de Alagoas, e afilhado do Monsenhor Odilon da Silva Coutinho, Vigário Geral da 

Arquidiocese da Paraíba e seu maior benfeitor. Foi batizado a 23 de janeiro de 1898, pelo seu 

tio Francisco José da Silva e D. Maria de Carvalho Coutinho que impôs a condição de criar a 

criança, caso contrário não haveria batismo. Desta forma, José Coutinho foi criado pelo 

padrinho. Ao falecer, em 1927, seu tio deixou em testamento todas as suas propriedades para 

seu afilhado, José Coutinho, que doou aos pobres todo o dinheiro da venda dessas propriedades. 

Ainda segundo Nóbrega, em 1906 foi estudar no Colégio Pio X em João Pessoa e confidenciou 

à sua professora Irmã Maria Anísia que gostaria de ser padre (1997, p. 9).  Seu tio D. Santino 

relatou o propósito do sobrinho a D. Adauto que o aconselhou a colocá-lo no Seminário 

Arquidiocesano da Paraíba (1997, p. 9-10).  Assim, José da Silva Coutinho foi matriculado no 

seminário no 1º Ano de Madureza, a 1º de março de 1908.  

Segundo H. Nobrega, durante o período que esteve no seminário, José Coutinho, como 

era chamado, fundou um jornalzinho manuscrito semanal intitulado O Lábaro junto com os 

colegas Luiz Gonzaga Lyra e Teodomiro Queiroz Melo. Posteriormente, este jornal mudou de 

formato e passou a ser uma revista mensal intitulada A LUZ. Fundou a Sociedade de Proteção 

a Biblioteca São Tomás de Aquino com Severino Pires e José Borges de Carvalho duplicando 

seu acervo e conservando os livros, encadernando-os. Organizou com vários músicos 

seminaristas a Orquestra Sinfônica Regina Pacis que se tornou conhecida na cidade e no 

interior do Estado sempre sob sua batuta (1997, p.11).  

De acordo com Lima, José da Silva Coutinho foi ordenado padre por D. Adauto no dia 

23 de maio de 1920, conforme consta na Figura 6 a seguir.40 

                                                 
40 Foram localizados novos documentos sobre o processo de ordenação de José Coutinho no Arquivo Eclesiástico da Paraíba 

que serão apresentados no capítulo 3 – Novas Achegas. 
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Figura 6: Ordenação de José da Silva Coutinho (na frente 4º da esq. p/ dir.) 

 
Fonte: Fotografia de 23 de maio de 1920. (LIMA, 2007, v.2, p. 163).  

 

De acordo com Nóbrega, José Coutinho gerenciou o jornal católico A Imprensa de 1920 

a 1923. Em 1924 passou a ser Ecônomo do Seminário, instituindo um regime de cardápios 

semanais. Tendo adquirido experiência no seminário, foi transferido para o Colégio Pio X, 

adotando o mesmo sistema de refeições. Em 1926, José Coutinho passou a ser Capelão da 

Ordem Terceira do Carmo (1997, p.14). De acordo com Lima, em junho desse mesmo ano, o 

Papa Pio XII resolveu estender o Ano Santo, ou melhor, prorrogar as graças jubilares de 1925 

para todo o ano de 1926, comemorando com muitas festividades. Houve a benção da imagem 

de Santa Teresa do Menino Jesus, oferecida à Ordem Terceira do Carmo de João Pessoa pelo 

coronel Frederico Falcão, seguida de uma procissão pelas ruas da capital com andores desta 

santa e da imagem de Nossa Senhora do Carmo acompanhada pelos fiéis que cantaram Hinos 

apropriados para a festa (1959, p. 27 e 37).  

Ainda de acordo com Lima, em agosto, os padres franciscanos abriram solenemente o 

ano franciscano para comemorar o 7º Centenário do Seráfico Patriarca. Em novembro, para a 

festa de Cristo Rei, os franciscanos promoveram um tríduo com grande aceitação de fiéis e uma 

missa solene de encerramento da festa. Foi cantada a missa “Carmelo” de autoria do José 

Coutinho, com um coro de 200 vozes, executada sob sua regência (1959, p. 37 e 46). 41  

                                                 
41 Partitura da missa Carmelo ainda não foi localizada. 
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Conforme citado anteriormente por Humberto Nóbrega,42 a partir de janeiro de 1927, 

durante 20 anos, exerceu o Comissariado da Ordem Terceira do Carmo e a Novena de Nossa 

Senhora do Carmo foi executada em julho desse mesmo ano, em meio aos conflitos armados e 

a companha de sucessão presidencial da república de 1929 que culminou com o assassinato de 

João Pessoa, tendo sido muito pouco noticiada na imprensa da época (Jornal ‘A Imprensa’, 

1927, p.2). 

Segundo H. Nobrega, em março de 1928, José Coutinho recebeu a Carta Patente de 

Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, e passou a exercer, a partir 

26 de janeiro de 1929, as funções de vigário da paróquia de Nossa Senhora das Neves e de Cura 

da Sé Metropolitana. Neste ano, os festejos da tradicional festa das neves foram cancelados por 

ordem do José Coutinho, vigário da Catedral, permanecendo apenas as celebrações do culto 

interno (1959, p. 140-145). 

2.3.4.1. Formação Religiosa e Musical 

Até o início desta pesquisa poucas referências haviam sido publicadas sobre a formação 

musical e religiosa.  

De acordo com relato de Nóbrega, José Coutinho era um “músico nato, tocava vários 

instrumentos – (flauta, violino, piano e órgão). Dotado de bom ouvido, executava de cor as 

partituras que quisesse. [...] Compunha” (1997, p.22). Nobrega também cita que José Coutinho 

afirmou ter lecionado, no Seminário Arquidiocesano da Imaculada Conceição e no Colégio Pio 

X, entre outras disciplinas, rudimentos de música, piano, Harmônica ou Harmonium (serafina) 

(1997, p.27). 

Através da pesquisa realizada, foram localizados no Arquivo Eclesiástico da Paraíba e no 

Acervo do Seminário Episcopal da Paraíba, diversos documentos que completam esta lacuna 

da biografia de José Coutinho que serão apresentados no capítulo 3 – Novas Achegas. 

2.3.4.2. Atividades em torno da Ordem Terceira do Carmo 

Conforme citado anteriormente, Nobrega afirma que a partir de 1927 José Coutinho, 

como Comissário da Ordem Terceira do Carmo, restabeleceu “o antigo esplendor das novenas 

                                                 
42 Vide item 2.3.2.3.2 Práticas religiosas paralitúrgicas na Ordem Terceira do Carmo da Paraíba, p. 69 
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de Nossa Senhora do Carmo” (1997, p.15), porém poucos foram os jornais da época que 

noticiaram.    

No jornal católico A Imprensa, a única referência sobre música neste ano foi em 16 de 

junho, durante a festa de Corpus-Christi, quando teve uma missa cantada na Catedral 

Metropolitana com a presença do arcebispo, onde José Coutinho regeu o coro dos Carmelitas 

(1959, p. 60). Sobre o mês de julho, Lima narra somente a segunda reunião episcopal convocada 

pelo Arcebispo D. Adauto, que aconteceu de 6 a 9 de julho, que teve como resultado uma carta 

pastoral intitulada As Bases Fundamentais da Sociedade com vinte e três resoluções 

determinando novas diretrizes da Igreja, referentes ao comportamento do clero e da sociedade 

civil (1959, p. 48-52). No dia 10 de julho houve uma grande homenagem aos Bispos pela União 

dos Moços Católicos (1959, p. 60-61).  

Marcos Cavalcanti de Albuquerque afirma que a Novena de Nossa Senhora do Carmo 

passou a ser citada somente após 1927 devido à atuação do José Coutinho durante os quase 20 

anos que esteve à frente da OTC como seu Comissário, observado até os dias atuais.43 O 

novenário acontece de 7 a 16 de julho, encerrando com a Missa de Nossa Senhora do Carmo 

escrita por Pedro Santos em 1966, para a Missa Solene do dia 16 de julho. Como Nossa Senhora 

do Carmo é Padroeira do Comércio e das Forças Armadas, a Banda da Polícia Militar da Paraíba 

sempre participou das festas da padroeira (2013, p. 73).  

2.3.4.3. Como Vigário da Catedral de Nossa Senhora das Neves 

Segundo Nobrega, em março de 1928, José Coutinho recebeu a Carta Patente de 

Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, e passou a exercer, a partir 

26 de janeiro de 1929, as funções de vigário da paróquia de Nossa Senhora das Neves e de Cura 

da Sé Metropolitana, aonde permaneceu até 1937 (1997, p. 25-26). 

De acordo com José Nunes, José Coutinho dotou para a Catedral um paravan que 

permanece junto à porta principal e painéis a óleo do pintor João Pinto Serrano. Também 

conseguiu de D. Margarida Abrantes um sino de bronze que pesava duas toneladas, benzido dia 

16 de julho de 1930, recebendo o nome de Rafael, em homenagem ao seu doador Rafael 

Abrantes. 

                                                 
43 Neste período de sua existência (1927-2016), esta Novena sofreu modificações em sua estrutura musical, com 

diversas versões musicais expostas neste estudo. 
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Nunes afirma que José Coutinho durante muitos anos foi procurador de vários 

pensionistas da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores Públicos. No tempo em que 

os analfabetos só recebiam abono de família com procuração, teve poderes para receber mais 

de uma centena deles, sem nunca receber um centavo de comissão ou gratificação (2013, p. 50). 

Na visão do padre, a grande revolução social era fazer o que se deve fazer sem esquecer os 

ensinamentos de Jesus. Fornecer comida a quem tem fome, dar uma rede para quem necessita 

de repouso e roupa a quem está nu (2013, p. 51). Assim, Nunes complementa que durante o 

período em que José Coutinho esteve frente à Catedral, desenvolveu um trabalho pastoral 

importante e de “enorme repercussão social”, com a organização de um grupo de Catecismo 

Ambulante que a cada quinze dias visitava um bairro diferente e, também com suas visitas 

semanais aos doentes, para a qual não recusava chamados dia e noite. Auxiliados por médicos 

colaboradores, os doentes recebiam remédios caseiros que se tornaram conhecidos pela cidade 

inteira como “o remédio do padre” (2013, p.87).  

2.3.4.4. Instituto São José 

De acordo com Nunes, a decisão crucial de José Coutinho foi quando fundou o Instituto 

São José, doravante (ISJ) em 19 de março de 1935, que teria como finalidade a formação 

profissional das pessoas pobres da cidade, com sede nas dependências da Igreja do Carmo, 

aonde se passou a ministrar vários cursos como: 1) Religião; 2) Português e Aritmética, 

Datilografia e Escrituração Mercantil; 3) Artesanatos diversos em papel e tecido, encadernação 

e cartonagem; 4) Corte e costura, noções de alfaiataria, bordados à mão e à máquina; 5) Música: 

Teoria e Serafina (Órgão); 6) Indústria doméstica: Arte culinária, higiene e medicina popular. 

(NUNES, 2013, p. 72). Nunes cita um depoimento da historiadora Eudésia Vieira sobre o ISJ, 

que ofereceu os primeiros cursos profissionalizantes femininos na Catedral e os masculinos na 

Ordem Terceira do Carmo (1993, p. 75).  

De acordo com Nunes, um ano após a inauguração do ISJ, em março de 1936, foram 

instaurados os cursos profissionalizantes masculinos: datilografia, desenho profissional, 

sapataria, alfaiataria e marcenaria (2013, p.76). Nos dias de hoje, colocar um adolescente para 

trabalhar em qualquer função seria proibido, mas naquela época, ter um trabalho qualquer, era 

uma forma digna das crianças não ficarem na ociosidade.  

No mesmo ano da inauguração do Instituto, José Coutinho organizou a vinda de Frei 

Damião à capital, atraindo “milhares de pessoas que pretendiam conhecer aquele que utilizava 
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nova maneira de evangelizar, em suas pregações” (2013, p. 56). De acordo com Nobrega, “foi 

no último dia das Santas Missões que Frei Damião levou os fiéis a saírem em procissão às 

quatro horas, todos conduzindo uma vela acesa. Eram milhares de pessoas que acompanhavam 

Frei Damião” (1997, 42). 

De acordo com Nobrega, antes da Casa do Pobre, os pacientes morriam na estação da 

Rede Ferroviária do Nordeste S/A ou debaixo do mangueiral da Praça Caldas Brandão, junto 

ao Hospital Santa Isabel, e ainda relata que José Coutinho, contava que haviam uma média de 

250 internos e morriam cerca de 100 por ano, sendo que muitos morriam ao chegar por estarem 

muito debilitados por subnutrição. Segundo José Coutinho, “Naquele tempo antigo, os pobres 

enfermos não tinham dono; houve um Chefe de Polícia que recomendava aos Delegados do 

Interior que proibissem suas vindas para a Capital” (1997, p.57) 

2.3.4.5. Serviço de Assistência Social do Estado  

Em 22 de dezembro de 1937, foi criado o Serviço de Assistência Social do Estado, pelo 

então Interventor do Estado Argemiro de Figueiredo que nomeou o José Coutinho para, com 

apoio do Estado, “exercer o cargo de chefe do Serviço de Assistência Social, então criado 

oficialmente”, pois, segundo Eudésia Vieira, era grande o número de mendigos que andavam 

pelas ruas de João Pessoa (2013, p. 75). Porém, de acordo com Nobrega, José Coutinho perdeu 

o emprego em 1940 e a situação financeira de ficou apertada, pois, como ele era arrimo de 

família, sustentava duas irmãs e sete sobrinhos que criou como filhos (1997, p. 61).  

2.3.4.6. As fontes da Novena do Carmo e na prisão  

De acordo com Jean Patrício da Silva, durante o período do Estado Novo na Paraíba, o 

interventor Ruy Carneiro empreendeu ampla perseguição política aos antigos homens do poder 

local e à Igreja Católica que tinha grande influência na sociedade, e ampla rede assistencialista 

coordenada por José Coutinho (2013, p. 84-85).  A resistência contra a Diocese Paraibana 

ocasionou o distanciamento do Clero com o governo que, em março de 1942, fechou o 

semanário A Imprensa, órgão de divulgação da Diocese paraibana.  

O alto grau de acirramento que existia entre governo e clero chegou ao ápice 

com a prisão de José Coutinho em 1942 (sic)44, apresentando uma desculpa de 

ser espião nazista, e problemas na documentação do instituto Padre Zé 

                                                 
44 A data correta é 1943. 
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localizado nas dependências da Igreja do Carmo. Na realidade Padre Zé tinha 

uma ampla rede assistencial que rivalizava fortemente com os ímpetos 

assistencialistas do governo Ruy Carneiro. (SILVA, 2008, p.6-7) 

 

 

Durante os 9 dias que José Coutinho esteve na prisão por esta acusação infundada, 

Humberto Nobrega testemunhou o interesse dele em reformular as partes musicais da Novena 

do Carmo, através de um bilhete solicitando um instrumento musical para facilitar a 

reformulação da partitura. Nesse bilhete José Coutinho comentou: 

Desde que fui preso preciso falar com o Capelão e ele não aparece. 

Estou reformulando a parte musical da novena do Carmo e não disponho de 

uma serafina. Faço tudo solfejando as partituras. O Senhor permite Capelão, 

que mande buscar um órgão? Com ele, meu trabalho é menor e mais melódico.  

Pelo inquérito, respondeu o militar, nada há que opor. Agora duvido 

que o Comandante do Regimento permita.  

Depende do Major Romariz (era quem comandava aquele corpo de 

tropa), perguntou o prisioneiro. Ah. Dê ordem por escrito, e o resto deixe por 

minha conta. E a Serafina chegou. (NOBREGA, 1986, p.72) 

2.3.4.7. Solenidades na Casa Padre Zé 

Em 1955 foi doado ao ISJ, por Iaiá Paiva, um sítio no bairro de Mandacaru, aonde pode 

ser instalada a Casa do Pobre, que passou a se chamar Casa Padre Zé. Seguindo os passos do 

Arcebispo D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, que sempre se cercou da alta cúpula da 

sociedade civil e militar, na solenidade de inauguração da Casa Padre Zé compareceram vultos 

proeminentes da sociedade oficial civil, militar e eclesiástico: o Arcebispo Metropolitano, o 

Governador do Estado, o Coronel Comandante da Guarnição Federal, o Comandante de 15º 

R.I., outras autoridades eclesiásticas, civis e militares.  

2.3.4.8. Agravamento da saúde 

De acordo com Nóbrega, José Coutinho sofria de artrite crônica que se agravou com a 

idade avançada deixando-o semiparalítico. O prenúncio da enfermidade que o levaria à cadeira 

de rodas não desvaneceu José Coutinho na luta contra a pobreza e dos mais necessitados, 

sempre amparado por dois comensais do Instituto ele continuou indo às ruas em busca de 

donativos (1997, p.87 e 114). 
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Foto 1: Amparado por dois comensais do ISJ ele vai às ruas em busca de donativos 

 
Fonte: AHN, foto, F20.08-005 – UNIPÊ 

 

2.3.4.9. Uma imagem comum nas ruas da cidade. 

Quando percebeu que não podia mais se locomover, passou a usar uma cadeira de rodas 

empurrada por dois homens. Neste veículo, passou a percorrer todos os lugares aonde pudesse 

recolher esmolas para o ISJ (1997, p.87). Nunes publicou um relato do jornalista Gonzaga 

Rodrigues que deixou por escrito um dos mais lúcidos comentários sobre a atitude de José 

Coutinho em pedir esmolas: 

Eu o achava singular por fazer uma obra de santo sem se alterar na rotina do 

homem. [...] Pedia com autoridade de quem dava, às vezes as pessoas 

abordadas sendo muito mais cúmplices em dar do que Padre Zé em receber. 

[...] Era muito mais um justiceiro do que um pedinte. (NUNES, 2013, p.109) 
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Em depoimento a Nunes, Mauro Barros Mangueira, que morou com José Coutinho de 

1957 a 1973, e o acompanhou desde quando ele ainda podia andar, revela que em sua rotina 

diária, costumava pedir esmolas pela manhã das 8h00 à 11h00 e à noite, após a refeição (arroz, 

carne sem sal e café sem açúcar), nas portas dos cinemas Plaza, Municipal, Rex, ou no Teatro 

Santa Roza (2013, p. 89). Chovesse ou fizesse sol, lá estava Padre Zé ajudado por comensais 

do ISJ angariando espórtulas para seus pobres (1997, p. 119) 

Foto 2: Padre Zé pede nas filas dos cinemas. 

 
Fonte: AHN, foto, F20.03-003 e F20.08-009 – UNIPÊ 

 

Na foto anterior, podemos observar que José Coutinho segura uma varinha na mão 

esquerda. De acordo com Nobrega, “esta é uma foto clássica do obstinado sacerdote ostentando 

o avental, onde guardava as esmolas, e a famosa varinha com que chamava a atenção dos 

transeuntes para a doação das espórtulas” (1997, P. 120). De acordo com seu próprio 

depoimento, para alongar seu braço, passou a utilizar uma vareta, e justificava: “faço isto por 

pilhéria e também por espírito de imitação, pois os matutos só pedem esmola com uma vara” 

(1997, p. 87). 

2.3.4.10. Hospital Padre Zé 

Nunes publicou o relato do médico Ricardo Rosado Maia, após a revolução de 1964, o 

militar aposentado e futuro médico Genival Montenegro Guerra se tornou cúmplice do José 
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Coutinho para salvar vidas. Junto com seus colegas de medicina formaram a COPAI (Comissão 

de Organização, Planejamento e Execução de Apoio ao Indigente). Assim conseguiram resolver 

o problema da insalubridade existente na Casa Padre Zé. Aos poucos o trabalho deles foi 

adquirindo confiança, até quando a Campanha Nacional contra a Tuberculose passou a aceitar 

os relatórios deles e atribuir a responsabilidade do tratamento desta terrível doença. Com estas 

pequenas conquistas, a comunidade paraibana começou a ficar mais participativa (2013, p. 127-

129) 

Nunes afirma que o jornal Correio da Paraíba, através dos jornalistas Soares Madruga e 

Nathanael Alves e o Jornal O Norte, com Gonzaga Rodrigues, divulgaram amplamente as ações 

da COPAI para angariar fundos para ajudar no que a Casa Padre Zé carecia. Desta forma a Casa 

Padre Zé se transformou no Hospital Padre Zé (2013, p. 130). A foto a seguir foi tirada no ISJ, 

nas dependências da Igreja do Carmo, por ocasião de uma entrevista para o Museu da Imagem 

e do Som, da UFPB, em 26/06/1969. Da esquerda para direita podemos ver em Gonzaga 

Rodrigues, Carlos Neves da Franca, prior da Irmandade do Carmo, Des. Simeão Cananéia, 

Nathanael Alves, Humberto Nóbrega e mais duas pessoas não identificadas em pé e José 

Coutinho a frente, sentado. 

Foto 3: Coutinho com jornalistas e amigos em uma entrevista 

 
Fonte: AHN, foto, F20.09-006 – UNIPÊ 
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Sobre os doentes que viu nos subterrâneos da Igreja do Carmo, Gonzaga Rodrigues 

registrou que percebeu gente à procura de saúde, mendigando estudos e outros pedindo vida. 

Considero o comentário deste jornalista como uma síntese da personalidade identitária de José 

Coutinho:  

O padre não os tratava como protetor ao protegido, mas de homens para 

homens, como se todos houvessem se agregado a uma tarefa conjunta. [...] 

Padre Zé pode ser santo, mas não é assim que o vejo. Vejo nele um reformador 

que tentou de um em um o que não pode fazer com todos. O que lhe sobrou 

de vontade solidária, faltou-lhe em instrumentos. (NUNES, 2013, p.110) 

2.3.4.11. Sepultamento de José Coutinho  

De acordo com Nóbrega, pressentindo a aproximação do fim de sua vida terrena, dia 30 

de outubro de 1973, redigiu uma carta testamento ao seu amigo Francisco Souto, para que 

providenciasse suas últimas vontades (1993, p. 88).  

Ainda segundo Nobrega, no dia 2 de novembro de 1973, José Coutinho foi ao Cemitério 

do Senhor da Boa Sentença, “tirar” esmolas para o Instituto, mas passou mal com o calor, foi 

socorrido, mas o mal foi irreversível.  José Coutinho faleceu a 5 de novembro de 1973 à 12hs30. 

No atestado de óbito consta: “A) - Parada cardíaca congestiva e cardiopatia hipertensiva, B) – 

Cardiopatia hipertensiva” (1997, p. 97).  

Neste mesmo dia, o Editorial do jornal Correio da Paraíba publicou: 

Morre e ninguém poderá ser designado para substituí-lo em sua missão... Um 

homem que encarne a missão, como Padre Zé encarnava, não encontra quem 

possa dizer amanhã: “Faça o que ele costumava fazer, desempenhe o seu 

papel, de modo a evitar que sinta a sua falta”. (NUNES, 2013, p.43) 

 

De acordo com a Coletânea Padre Zé Coutinho – O Apóstolo, sem autoria definida, João 

Carlos Franca inicia sua homenagem ao padre, na Rádio Tabajara, no programa A Crônica do 

Meio Dia, no dia do falecimento do José Coutinho, narrando como ele costumava pedir 

esmolas:   

- Uma esmola para meus pobres!... e o chicote descia pelas costas, pelos 

ombros, pelos braços, num castigo macio, aveludado, que tinha tão somente a 

missão de despertar as almas endurecidas para a caridade de cada dia... – Uma 

esmola para os meus pobres!... [...] Era a singular irreverência para quem pedia 

sem corar porque não pedia para si. (PADRE ZÉ.../ FRANCA, 2014, p. 99) 

De acordo com Nunes, “a Capital da Paraíba parou naquela tarde de terça-feira para 

comparecer ao funeral e sepultamento de seu maior benfeitor”. A polícia calculou que cerca de 
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70 mil pessoas acompanharam o carro do Corpo de Bombeiros com o caixão com o José 

Coutinho, desde o Largo do Carmo até o Cemitério Senhor da Boa Sentença (2013, p.120). 

2.3.5. As Novenas e outras devoções carmelitanas   

Dentro dos ritos religiosos de origem cristã existem diversas fórmulas que são usadas para 

realizar as celebrações e orações coletivas ou particulares, embora nem todas as partes destas 

fórmulas tenham origem cristã. Com o passar do tempo estes ritos sofreram modificações e 

foram aprovados conforme as resoluções da Igreja. Dentre estes rituais religiosos, localizamos 

as origens da Celebração Eucarística realizada pela Igreja Católica atual (Missa) e a celebração 

paralitúrgica intitulada de Novena.  

O ritual da atual Missa tem origem tanto nos rituais litúrgicos romanos, citados nas duas 

Apologias escritas por Justino Mártir45 (100-165) quanto no culto do Sabath.  

Conforme nos apresenta José Raimundo de Melo, pode-se perceber que S. Justino 

demonstra que os cristãos se inspiraram fortemente no desenvolver da liturgia realizada na 

sinagoga judaica, quando da organização inicial do seu culto eucarístico. Existe uma 

semelhança em pelo menos cinco elementos que fazem parte integrante do culto do Sabath: 1. 

Shema’, com duas fórmulas de bênção, recitação do Deuteronômio46 (6,4) e Números (15,37-

41) e bênção conclusiva; 2. Proclamação de duas leituras, uma da Torah e outra dos Profetas; 

3. Midrash ou explicação (espécie de homilia); 3. Canto de Salmos, em forma responsorial, 

com respostas do povo e oração das 18 intenções de ação de graças e intercessão; 4. Bênção 

pronunciada pelo sacerdote, utilizando a fórmula de Aarão (Nm 6,24-26)47, a que todos 

respondiam: “Amém”; 5. Coleta de bens para os pobres (2000, p.194). 

Porém, diferenciando do culto judaico sinagogal que guardam o Sabath, Justino Mártir 

descreve a reunião eucarística afirmando que os cristãos guardavam como dia sagrado a Deus 

o Domingo, justificando a modificação por este ter sido o dia que Jesus Cristo ressuscitou dos 

mortos: 

7Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em 

que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia 

em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, 

sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno e no dia seguinte 

                                                 
45 Venerado com santo por diversas igrejas: Igreja Anglicana, Igreja Copta, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica. 
46 Ouve, ó Israel; o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 
47 O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o 

Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. 
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ao de Saturno, que é o dia do Sol, ele apareceu a seus apóstolos e discípulos, 

e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso 

exame. (JUSTINO DE ROMA, 1995, p. 40) 

 

 Da mesma forma, a celebração com duração de nove dias é registrada tanto pelos judeus, 

como nove dias de luto ou festa no nono dia após a morte ou o sepultamento de parentes e 

amigos, como pelos antigos romanos. Estes tinham uma celebração religiosa oficial de nove 

dias, cuja origem está citada, em Tito Lívio48 (2016, p.29), e a partir de então passou a ser 

celebrada em determinadas ocasiões. 

A novena pode ser definida como uma reza para obter favores especiais ou graças, e tende 

a ser marcada por um sentimento de necessidade urgente e anseio. Ela pode tambem ser 

considerada como um tríduo triplo, envolvendo uma concentração mais prolongada de devoção 

e esforço espiritual.  

A realização de uma novena é permitida e até mesmo recomendada pela autoridade 

eclesiástica, muito valorizada e utilizada pelos fiéis, porém por não ter um lugar próprio dentro 

da liturgia da Igreja é considerada uma devoção “paraliturgica”, isto é, uma celebração religiosa 

que se assemelha ou possui partes da estrutura de uma liturgia. Existem quatro tipos de novenas 

distintas: novenas de luto, de preparação, de oração e as novenas de indulgencia. 

De acordo com Joseph Pereira de Santana, a festa de Nossa Senhora do Carmo, intitulada 

de Comemoração Solene teve seu início em 1226, porém só foi aprovada em 1725 pelo papa 

Benedito III (1745, p. 620-622) . O dia 16 de julho é dedicado à Mãe Santíssima, e a festa inicia 

o seu louvor “com muita antecipação no dia 7 do mês, no qual entra sua devotíssima Novena 

de Preces” (1745, p.605). Ainda Pereira de Santana afirma que, a Novena da Padroeira iniciou 

no ano de 1722 por intermedio de dois Padres que passaram a oficiar a Novena, que se 

estabeleceu em 1731 perpetuando o seu exercício.  

Em todo o dia, desde que se abrem até que se fecham as portas da Igreja, é 

nossa Mãe Santíssima do Carmo visitada de infinita gente, que em diferentes 

                                                 
48 [1.31] La derrota de los sabinos aumentó la gloria del reinado de Tulio y de todo el Estado, y contribuyó 

considerablemente a su fortaleza. En ese momento se informó al rey y al Senado de que había habido una lluvia 

de piedras en el Monte de Alba. Como la cosa parecía poco creíble, se enviaron hombres a inspeccionar el prodigio; 

Mientras procedían a la inspección, una fuerte lluvia de piedras cayó del cielo, como granizo amontonadas por el 

viento. Creyeron, también, haber oído una voz muy fuerte desde la cumbre, ofrendando los albanos sus ritos 

sagrados a la manera de sus padres. Habían dado al olvido estas solemnidades, como si hubieran abandonado sus 

dioses al abandonar su país y adoptar tanto los ritos romanos que, como sucede a veces, amargados ante su suerte, 

habían abandonado el servicio de los dioses. Como consecuencia de este prodigio, los romanos establecieron la 

celebración pública de los novendiale [nueve días.- N. del T.], fuera - como afirma la tradición (grifo nosso) 

- a causa de la voz desde el Monte de Alba, o debido a la advertencia de los arúspices. En cualquier caso, sin 

embargo, quedó establecido de forma permanente que cada vez que se informara el mismo prodigio, se observaría 

la misma celebración pública. (LIVIO, 2016, p.29) 
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horas vem fazer a Novena: e para a consolação dos devotos, há pervenção, 

para que no Altar da Virgem Senhora, se digam sucessivamente Missas, que 

eles hajam de ouvir. Principiou este novo culto no ano de 1722, por direção 

do Padre Fr. Luiz Cesar de Menezes que da sua esmola, com licença dos 

Prelados, concorreu alguns anos com toda a despesa da cera; e igualmente 

arbítrio do Padre Mestre Fr. Manoel de Sá, cuja devoção correu sempre oficiar 

a dita Novena, por um livrinho, que fez imprimir. Mas porque com a morte 

dos tais dois Religiosos poderia acontecer, que também aquele louvável 

exercício acabasse: cuidando-se no meio mais oportuno de se perpetuar a dita 

Novena em forma, que em nenhum tempo faltasse, veio a ficar desde o ano de 

1731 firmemente estabelecida na formula seguinte. (SANTANA, 1745, p.605-

606) 

Um dos acontecimentos mais importantes entre os Carmelitas é de como surgiu a 

conhecida oração Flos Carmeli, que, segundo narra Pereira de Santana, na noite de 16 de julho 

de 1251, São Simão Stock, em súplica à Mãe dos Carmelitas, compos os versos com  

Muitos louvores, dignifimos de eterna memoria, com que alternava a mesma 

súolica, dirigida ao especial privilegio, que pretendia conseguir, e ultimamente 

assim lhe dizia: Flos Carmeli, vitis florigera, /Splendor Coeli, Virgo puerpera/ 

Singularis:/Mater mitis, sed viri nescia, /Carmelitis da privilegia, /Stella 

maris. Aconteceu, pois, que a Virgem Santissima, movida de tão enternecidos 

rogos, lhe apareceu no primeiro crepúsculo da Aurora em um trono de 

resplendores mais brilhantes, que os raios do Sol. Vinha vestida no Habito de 

Carmelita, solto o cabelo e ornada a cabeça com uma preciosissima Coroa de 

sintilantes Estrelas. O acompanhamento de Espíritos Celestiais era tão 

magestoso, que bem persuadia descer à terra a Imperatriz do Empyreo. Trazia 

esta formosíssima Senhora nas próprias mãos o Escapulários da Ordem, que 

bastava para ser prenda sobre maneira estimável, o havelo santificado com o 

seu contato, depois de tecido por ministério dos Anjos. (SANTANA, 1745, 

p.625-626) 

 

De acordo com Pereira de Santana, a mais antiga de todas as Irmandades da comunidade 

carmelita, é a dos Confrades do nosso Santo Escapulário. Tem a denominação de Irmãos do 

Capelinho (Chapelinho),  

Por serem não só na Corte, mas em todo Reino os primeiros, que usarão um 

pequeno capelo nas murças das capas, inventado para de algum modo 

imitarem o Habito, que vestem os Religiosos. Mereceu este uso tal aceitação, 

que de presente quase todas as Confrarias da Corte o imitam. (SANTANA, 

1745, ano 1251) 

 

Pereira de Santana narra que nos Bulários carmelitanos, desde os primórdios da Igreja, a 

Ordem Carmelitana costumava instituir Confrarias, que eram chamadas do Carmo. Somente 

após o fato ocorrido em 1251 com S. Simão Stock e a Mãe de Deus enviasse o “donativo do 

Sagrado Escapulário”, e os carmelitas recebessem “aquele Celestial”, passaram a ser intitulados 
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“do Bentinho”. Sobre o tempo de existência dessas Confrarias e seus privilégios, ele continua 

a narração: 

E deixado o tempo mais distante, que nada conduz para este caso: é sem 

dúvida, que desde o ano de 800 as ditas Confraternidades gozavam 

Privilégios, e Indulgências dos Sumos Pontífices, segundo consta de uma Bula 

do Papa Xisto IV, que principia: Dum attenta meditatione, etc. passada em 

Roma no ano de 1477. Nela faz Sua Santidade menção das Graças, que seus 

antigos Predecessores concederam, aos que recebessem a Confraria da Ordem 

do Carmo, e nela entrassem, nomeando os Papas seguintes: [...] os quais 

encheram de Indulgências, e Privilégios aos ditos Confrades. (SANTANA, 

1745, p.614) 

 

Essas mesmas graças foram confirmadas por Gregorio XIII e Clemente VIII. 

Robert Cabié afirma que, nos primeiros séculos, a participação ativa do povo cristão nas 

assembleias cristãs era numerosa, com uma rica e completa participação popular nesta época, 

que se torna impossível apresentar um quadro satisfatório (1989). Segundo o relato da peregrina 

Egéria, de finais do século IV, depois das leituras bíblicas e da homilia, a cada petição da oração 

dos fiéis, a assembleia respondia Kyrie, eleison (2000, p.196).  

No fim do século V, conforme Melo, o papa Gelásio (492-496) transforma a Oração dos 

Fiéis, que era um importante meio de participação popular na liturgia, numa litania cujas 

intenções não só serão propostas pelo diácono, como também a súplica que a segue: Kyrie ou 

Christe eleison. Posteriormente esta oração é transferida para o início da celebração, antes do 

Glória, e acabará por perder as intenções, permanecendo apenas a súplica (2000, p.200). 

De acordo com os pesquisadores Giorgio Basadonna e Giuseppe Santarelli, data também 

do século V, o texto mais antigo localizado, da qual derivou o esquema da ladainha de Maria: 

trata-se de uma ladainha dos santos. Esta inicia com invocações dirigidas a Deus (Kyrie e 

Christe eleison), depois à Nossa Senhora, sendo a primeira invocação Sancta Maria, ora pro 

nobis. Apenas no século X foram acrescentadas Sancta Dei Genitrix e Sancta Virgo virginum 

(2000, p.13).  

A palavra ladainha é originária do grego litaneia que significa “oração pública”. Em latim 

é conhecida como litania e em italiano como litanae. Trata-se de uma série de curtas invocações 

em honra a Deus, a Virgem ou aos santos. Esta é uma tradicional forma de oração de aclamação 

ou súplica, em que o povo responde a invocações do ministro com uma aclamação caracterizada 

por um elemento repetitivo que pode ser ora pro nobis, miserere nobis ou mesmo audi nos e 

exaudi nos. Esta forma de rezar, foi herdada pelo Cristianismo da liturgia sinagogal (2004).  
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Mario Martins apresenta um estudo sobre ladainhas portuguesas, onde afirma que o salmo 

135 é considerado com o modelo de oração litaníaca na Bíblia. Tratando-se dum salmo 

doxológico, os versículos terminam com uma antífona uniforme, resquício da antiga liturgia 

judaica na qual o povo respondia a cada prece de estrutura litaníaca. Neste caso, porque a sua 

misericórdia é para sempre equivale ao ora pro nobis das litanias marianas (1961, p.8-9).  

Ao mesmo tempo, Martins afirma que o estilo litânico do catolicismo foi herdado do 

mundo greco-romano, sendo uma reminiscência das tropas militares. Sendo assim, o autor 

apresenta como exemplo as ladainhas principiam por “Christus vincit, Christus regnat, Christus 

imperat” e posteriormente, as do século V, consideradas como mistas: “Exaudi Christe! 

Augustino vita!” e também “Exaudi Christe! Theodorico vita! Exaudi Christe! Symmacho vita!” 

(1961, p. 127-128). 

Outra fórmula existente desde o século V, eram as saudações dirigidas à Maria pelos 

oradores sacros. Dentre eles, São Tarcísio, bispo de Constantinopla, durante a festa de 

Apresentação de Maria menina no templo, fez uma sequência de treze saudações inspiradas na 

sudação do anjo Gabriel à Maria, repetindo a palavra ave no início de cada saudação (2000, p. 

14). 

Ave, virgem mais santa que os querubins, 

Ave, virgem mais gloriosa que os serafins, 

Ave, virgem mais resplandecente que o sol, 

Ave, virgem mais brilhante que a lua. (BOVAL, 1946, p. VIII-IX) 

Provavelmente, a fonte mais próxima das litanias sejam os hinos marianos especialmente 

os hinos Akathistos, assim chamados por que se recitavam em pé. Ainda que sejam atribuídos 

a diversos Padres e alguns consideram Romano Melode (†518) como seu autor, a crítica 

moderna no encontra razões suficientes para manter essa hipótese (2004, p. 1350). Os 

Akathistos são um dos mais belos hinos bizantinos em louvor da Mãe de Deus, contendo 24 

estrofes iniciadas cada qual com uma das letras do alfabeto. Este khairetis - moi pertence ao 

gênero hinográfico denominado kontakion, baseado no número e acento tónico das sílabas 

(1994, p.174). Dividido em duas partes, sendo que a primeira narra os relatos do evangelho da 

infância de Jesus, e a segunda cantam os dogmas marianos e a cooperação de Maria na 

Redenção. 
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Como parte das fontes das ladainhas de Nossa Senhora, Basadonna e Santarelli citam as 

laudes marianae49. Algumas laudes foram incorporadas posteriormente à ladainha lauretana no 

século XI como: Mater misericordiae; Sedes sapientiae; Via poenitentiae; Janua caelestium ou 

Vas spirituale. O texto completo possui dezenove louvores à Nossa Senhora que configura uma 

estrutura breve e concisa, faltando apenas acrescentar a cada laude a resposta ora pro nobis, 

para se configurar como o gênero de uma ladainha mariana (2000, p. 16). 

Bastero-de-Eleizade consideram válida a proposta de Gilles Gérard Meersseman em 

dividir as ladainhas de Nossa Senhora em quatro tipos: venezianas, lauretanas, deprecatórias 

e outras (2004, p. 1352). 

a) originárias de Aquiléia, as ladainhas venezianas estiveram em uso na Basílica de São 

Marcos em Veneza até 1820. Possuíam cerca de quarenta e duas invocações iniciadas com 

Sancta Maria com a resposta invariável ora pro nobis, mas chegaram a ter cerca de setenta e 

seis invocações marianas.  

Sancta Dei genitrix, intercede por nobis  

Sancta virgo virginum, intercede pro nobis  

Sancta Maria excellentissima, intercede pro nobis 

Sancta Maria beatíssima, intercede pro nobis 

Sancta Maria omni lande digníssima, intercede pro nobis  

Sancta Maria clementíssima, intercede pro nobis 

Sancta Maria, benigníssima consolacio ad te confugentium, intercede pro 

nobis. (SANTI, 1900, p. 63) 

 

b) a ladainha deprecatória, ou de súplica, originária de um manuscrito do século XII da 

Mogúrcia, era dividida em três partes. A primeira continha os “louvores” a Nossa Senhora e 

exaltavam seu triunfo celeste, com respostas intercede pro me e miserere mihi.  

S. M., excellentissima et gloriosissima regina, intercede pro me 

S. M., beatissima atque omni laude dignissima,  “ 

S. M., clementissima necnon misericordiosissima,  “ 

S. M., benignissima consolatio ad te confugientium,  “ 

S. M., plena pietate et omni dulcedine,   “ 

 

S. M., spes miserorum,    miserere mihi 

S. M., decoratrix virtutum,     “ 

S. M., ducis consolatio tribulatorum,    “ 

S. M., mitissima, benignissima, misericordissima et omni pietate pienissima“ 

S. M., stella maris lucida     “ 

                                                 
49 Laudes marianae são textos poéticos medievais com versos rimados, breves e ritmados. 
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A segunda parte modifica o tom com os verbos laudo e adoro, e a terceira parte é uma 

prece pedindo à Maria que acolha as súplicas do orante e que o assista na hora da morte.  

Laudo et adoro altitudinem tuam 

Laudo et adoro beatitudinem tuam et pulchritudinem tuam. 

Laudo et adoro gloriam tuam. 

Laudo et adoro speciem tuam et sapientiam tuam. (BASTERO-DE-

ELEIZALDE, 2004, p. 1354-1355) 

c) as outras ladainhas podem ser consideradas como variantes da veneziana ou da 

lauretana. Dentre essas, citamos duas ladainhas: a ladainha peruana e a carmelitana que terá sua 

análise detalhada. 

Derivada da lauretana, a ladainha peruana é originária do Peru e atribuída ao arcebispo 

de Lima, São Turíbio Alfonso de Mongrovejo (1538-1606), publicada no Manual de Devoção 

em 1591 e aprovada por Paulo V em 1605, (ROHRBACHER, 1866, p. 849) e em 1592, o II 

Concílio Limense dispôs sua inclusão no Ritual da Igreja Metropolitana de Lima. Dividida em 

quatro partes, a primeira parte inicia com quatro invocações iniciadas por “Ave Maria” referente 

à filha, mãe, esposa e templo. A segunda inicia com as quatro invocações iniciais tradicionais 

da ladainha lauretana “Santa Maria” seguida de 78 invocações de louvação a Maria, terminando 

com 10 invocações iniciadas por “Regina”.  Depois seguem as invocações de súplica, sendo 

que a primeira inicia com três “Ab omni malo et peccato, A cunctis periculis, Nunc et in hora 

mortis nostrae”, dando sequência a 12 iniciadas por “Per”, tendo como resposta “libera nos 

Domina” e outra parte principiada por “Peccatores”, dando sequência a 5 iniciadas por “Ut” e 

todas com resposta “te rogamus audi nos”. A ladainha termina com mais cinco invocações: 

Mater Dei, audi nos 

Genetrix Dei, exaudi nos 

Ave, de coelis alma, sucurre nobis Domina  

Ave, de coelis pia, fer opem nobis Domina 

Ave, de coelis dulcis, intercede pro nobis Domina  

d) desde a primeira metade do século XVI, a ladainha lauretana esteve em uso no 

santuário da Casa Santa de Loreto e por essa razão é assim denominada.  

De acordo com Basadonna e Santarelli, a primeira notícia sobre a prática de cantar-se a 

ladainha de Nossa Senhora no santuário de Loreto data de 10 de dezembro de 1531. Estes 

pesquisadores afirmam que, de acordo como manuscrito do século XII, conservado na 

Biblioteca de Paris (Lat.5257), a estrutura da ladainha de Loreto era formada por cinco partes: 

1) doze invocações a Nossa Senhora como Mãe; 2) oito como Virgem; 3) um grupo com títulos 
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simbólicos, principalmente bíblicos; 4) lembranças florais e; 5) quatorze invocações como 

Rainha (2000, p.18-19). Em um artigo na revista Il messaggio dela Santa Casa de 1985, Ignacio 

M. Calabuig, O.S.M. afirma que: 

Não resta dúvida de que a ladainha do manuscrito parisiense constitui mais 

que precedente da ladainha lauretana, não só porque parte considerável das 

invocações da ladainha de Loreto já se acha neste antigo formulário, mas 

também porque as soluções estruturais são substancialmente idênticas: mesmo 

andamento rítmico, a mesma sequência de grupos de elogios, o mesmo recurso 

à simbologia bíblica. (CALABUIG, apud. BASADONNA; SANTARELLI, 

2000, p.18).  

A partir dessa data existem relatos a respeito do canto ou recitação da ladainha em 

diversas ocasiões. A ladainha lauretana foi impressa cerca de vinte vezes somente no século 

XVI e a língua latina favoreceu a sua divulgação, passando a ser usada em todo lugar. Entre 

1531 e 1587, ela começou a sofrer modificações e passou a ser chamada de moderna ou nova. 

De acordo com Juan Luis Bastero-de-Eleizalde, em 11 de julho de 1587, dirigindo-se à 

ordem dos carmelitas descalços, Xisto V oficializou a Ladainha de Nossa Senhora através da 

Bula Reddituri.50 O texto é explícito ao afirmar que somente a ladainha da redação antiqua 

poderia ser recitada. Desta forma, Xisto V, que era da província de Loreto e devoto da Casa 

Santa, também benfeitor do santuário e do castelo de Loreto, ao elevar o castelo de Loreto ao 

grau de diocese um ano antes, em 1586, já havia colocado indiretamente a ladainha antiqua 

sob tutela pontifícia, decretando definitivamente sua vitória sobre a nova (2004, p. 1360). 

Transcrevemos abaixo (Tabela 1) o texto completo da Primeira versão da Ladainha de 

Loreto, do século XVII, (2000, p. 23-25) e da Ladainha Lauretana atual, conforme a edição do 

Benedizionale, aos cuidados da Conferência Episcopal Italiana e aprovada em 9 de junho de 

1992 pela Congregação para os Sacramentos e o Culto Divino (2000, p. 49-51). 

Tabela 3: Comparação entre duas ladainhas lauretanas 

Ladainha Lauretana  Ladainha Lauretana Antiqua – Século XVII 
Kyrie eleison,  

Criste eleison,  

Kyrie eleison, 

-  

- 

Sancta Maria,  

Sancta Dei Genitrix, 

Sancta Virgo Virginum,  

Mater Christi, 
Mater Ecclesiae, 

Kyrie eleison,  

Christe eleison,  

Kyrie eleison,  

Christe audi nos  

Christe exaudi nos.  

Pater de coeli Deus,  

Fili redemptor mundi Deus,  

Spiritus Sancte Deus,  

Sancta Trinitas unus Deus, 

Sancta Maria,  

                                                 
50 Esta Bula foi dirigida aos Carmelitas Descalços e nela são concedidos 200 dias de indulgencia aos fiéis que 

recitassem as Ladainhas de Nossa Senhora, mas estas deveriam ser as que se rezavam na Casa da Virgem Maria 

ou Casa Santa de Loreto. 
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Ladainha Lauretana  Ladainha Lauretana Antiqua – Século XVII 
Mater divinae gratiae, 

Mater puríssima  

Mater castíssima 

Mater inviolata 

Mater intemerata  

Mater amabilis 

Mater admirabilis 

Mater Boni Consilii  

Mater Creatoris 

Mater Salvatoris 

Virgo prudentissima,  

Virgo veneranda, 

Virgo praedicanda, 

Virgo potens 

Virgo clemens 

Virgo fidelis 

Speculum lustitiae  

Sedes sapientiae 

Causa nostrae laetitiae 

Vas spirituale 

Vas honorabile 

Vas insigne devotionis 

Tabernaculum aeternae gloriae 

Rosa mystica  

Turris davidica  

Turris ebúrnea 

Dumus aurea 

Foederis arca  

Janúa coeli 

Stella matutina 

Salus infirmorum  

Refugium peccatorum  

Consolatrix afflictorum,  

Auxilium christianorum 

Regina Angelorum  

Regina Patriarcharum,  

Regina Prophetarum  

Regina Apostolorum 

Regina Martyrum 

Regina Confessorum 

Regina Virginum  

Regina Sanctorum omnium 

Regina sine labe originale concepta 

Regina in coelum assumpta 

Regina sacratissimi Rosarii  

Regina familiarum 

Regina pacis 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, parce nobis 

Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi ,exaudi nos 

Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi,  miserere nobis. 

Sancta Dei Genitrix, 

Sancta Virgo Virginum,  

Mater vivencium 
Mater pulchra dilectionis 

Mater sanctae spei Paradissus voluptatis 
Lignum vitae 

Domis sapiens 

Poeta coeli 

Desiderium collium aeternorum 

Civitas refugii 

Gloria Hierusalem 

Sanctuarium Dei 

Tabernaculum foederis 

Altare tymiamatis 

Scala lacob 

Speculum sine macula 

Lilium inter spinas 

Rubens ardens incombustus 

Velbus gedeois 

Thronus Salomonis 

Turris ebúrnea 

Vavus distillans 

Hortus conclusus 

Fons signatus 

Puteus aquam viventium 

Navis instoris de longe potans panem 

Stella matutina 

Aurora consurgens 

Pkchra ut luna 

Electa ut sol 

Castrorum acies ordinata 

Solium glorie Dei 

A cunctis periculis, libera nos, Virgo gloriosa 

Per salutar conceptionem tuam 

Per sanctam Nativitatem tuam 

Per admirabilem Annunciationem tuam 

Per immaculatam Purificationaem tuam 

Per gloriosam Assumptionem tuam 

Peccatores, te rogamos audi nos 

Ut veram poenitentiam nobis impetrari e digneris 

Ut sociates tibi peculiar obsequio devoera conservare, 

et augeri digneris 

Ut Ecclesiae Sanctae, cunctoque populo Christiano 

pacem, et unitatem impetrare digneris 

Ut omnibus fidelibus defunctis réquiem aeternam 

impetrare digneris 

Mater Dei 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, parce nobis 

Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi ,exaudi nos Domine  

Agnus Dei qui tolis peccata mundi,  miserere nobis. 

 

Posteriormente, de acordo com o decreto Quoniam multi, de 06 de setembro de 1601, 

Clemente VIII tentou restringir a proliferação de fórmulas do gênero ladainha:  
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Prescrevemos e ordenamos que, conservadas as ladainhas antigas e comuns 

contidas nos breviários, missais, livros pontificais e rituais, assim como a 

ladainha que se costuma cantar na Casa Santa de Loreto, os que quiserem 

publicar outras ladainhas ou recitar ladainhas já publicadas nas igrejas, nos 

oratórios ou durante as procissões deverão enviá-las à Congregação dos Ritos 

para aprovação e, se necessário, para a correção. Que ninguém tenha a ousadia 

de publicá-las ou recitá-las publicamente sob pena de incorrer em graves 

sanções. (BASADONNA; SANTARELLI, 2000, p.26-27) 

Desde então, de acordo com Bastero-de-Eleizalde, foram realizadas várias alterações ao 

texto original da ladainha lauretana, com o acréscimo de novas invocações mediante concessões 

de caráter universal, além de concessões limitadas a dioceses ou institutos religiosos 

particulares. A seguir serão citados os acréscimos das intervenções realizadas até a primeira 

metade do século XX: 

Entre 1571 e 1573 - Auxilium christianorum (S. Pío V);  

1768 - Mater inmaculata e Mater intemerata (Clemente XIII);  

1831-1846 - Regina sine labe originali concepta (Gregorio XVI);  

1883 – Regina sacratissimi Rosarii (Leão XIII - Irmandade do Sacratíssimo 

Rosário);  

1903 – Mater boni consilii (Leão XIII);  

1917 – Regina pacis (Bento XV). (2004, p. 1361-1362)  

No Brasil, a devoção mariana foi amplamente difundida sob os mais diversos títulos de 

Nossa Senhora, promovendo-se suas festas precedidas de Tríduo, Setenário e Novena, 

paraliturgias que incorporavam a recitação ou o canto da Ladainha Lauretana. 

A ladainha carmelitana é derivada da lauretana antiqua, mas foram incorporadas 

invocações específicas da Ordem, registrados por Joseph Pereira de Santana em 1751. 

Especializamo-nos também na Ladainha da mesma puríssima Senhora, na 

qual temos os aditamentos seguintes: Mater decor Carmeli, Virgo flos 

Carmeli, Patrona Carmelitarum, Spes Omnium Carmelitarum. Assim se 

praticam, e se tem observado nesta Província conforme Breviário do nosso 

Reverendíssimo Padre Geral Frey João Feixoo de Villa-Lobos, que mereceu, 

atualmente continua a ter na Ordem uma especialíssima veneração. E sendo 

que bastava estarem estes aditamentos incorporados no Breviário que aprovou 

Santa Sé Apostólica, para nunca terem variedade; e sendo mais que bastante 

circunstancia de fazerem memoria da mesma Senhora como especial Mãe do 

Carmelo, para não chegarmos perder jamais privilegio de os proferirmos na 

Ladainha; com tudo porque infernal dragão (declarado inimigo desta Sagrada 

Primogênita das criaturas, desde que lhe pisou a cabeça não se descuida de 

sugerir pretextos para lhe diminuir a gloria acidental; é preciso que os Prelados 

zelosos da mesma Rainha dos Céus nossa amabilíssima Patrona, Mãe, não 

consintam, que os seus súditos se esqueçam daquela obrigação. (SANTANA, 

1751, p.209)  
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Para o presente estudo, se faz necessária a comparação de algumas estruturas de ladainhas 

com aquela inserida na Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa, com as ladainhas 

carmelitana e a lauretana atuais e uma ladainha lauretana antiqua, para poder posiciona-la no 

período eclesiástico, a conferir no capítulo 3 - Novas Achegas. 

De acordo com Sotuyo Blanco, as novenas observam quatro vertentes de estrutura 

devociaonal: a) para-liturgia com liturgia no final (PL-L); b) liturgia misturada com para-liturgia 

(LPL); c) liturgia exclusiva (L); d) para-liturgia exclusiva (PL) (2004, p.5). Ainda, Sotuyo afirma 

que, quando existe na novena uma unidade devocional do tipo paraliturgico e litúrgico (PL-L) 

definido, podem ocorrer mudanças nas músicas da parte litúrgica, pois os responsáveis mantém um 

alto grau de variedade musical, inclusive aproveitando-se do repertório pastoral pós-conciliar 

disponível (2004, p.9-10). 

A tabela referente à estrutura da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa será 

apresentada no capítulo 3 - Novas Achegas. 
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3. NOVAS ACHEGAS 

Neste capítulo serão expostos novos dados biográficos de José Coutinho e de músicos 

que tiveram alguma relação com a Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa, assim 

como novos dados musicais localizados durante o estudo desta Novena.  

3.1.  Acréscimos biográficos de José da Silva Coutinho 

 Confirmando o relato do historiador Humberto Nóbrega, José da Silva Coutinho foi 

matriculado no seminário no 1º Ano de Madureza, a 1º de março de 1908, conforme consta no 

I Livro de Matrícula (SEMINÁRIO EPISCOPAL DA PARAHYBA, 1894, p. 77-78) do 

Seminário. 

Foto 4: Matrícula nº60 

 
Fonte: I Livro de Matrícula (SEMINÁRIO EPISCOPAL DA PARAHYBA, 1894, p. 77-78).  

 

De acordo com a Documentação do Clero (MITRA ARQUIDIOCESANA DA 

PARAÍBA, 1918), em 1918 iniciou-se o processo de ordenação (11/3/1918 a 10/1/1919) de 

José da Silva Coutinho, que foi ordenado padre pelo Arcebispo D. Adauto de Miranda em 23 

de março de 1920, na Catedral Metropolitana. A foto a seguir foi localizada no a Acervo 

Humberto Nobrega e foi tirada em frente ao convento de São Francisco. 
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Foto 5: D. Adauto, ao centro em primeiro plano com seminaristas e Padre José Coutinho, 1916 

 
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega. Pasta: f20 – Padre Zé Coutinho; Subpasta: f20.08 – Fotos pessoais. UNIPÊ. 

 

3.1.1. Formação Religiosa e Musical 

De acordo com Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, para iniciar o processo de 

formação escolar de sacerdotes no Seminário Diocesano da Paraíba começava-se com uma 

seleção na qual “o seminarista deveria possuir requisitos considerados primordiais do ponto de 

vista familiar, moral e ético, além de ter uma boa saúde” (2009, p.100). Neste processo de entrada 

havia três subprocessos que formavam um relatório do candidato: o Processo de Genere, que 

apresentava os resultados acerca das origens familiares; o Processo Vita et Moribus, sobre a 

vida e costumes; e o Processo de Patrimonius, especificando os bens a serem doados à Igreja 

pelo candidato. Nas Figuras 18, 19 e 20 podemos observar as capas dos respectivos processos.  

A estrutura de ensino no Seminário, segundo Barreto, possuía uma lógica pensada a partir 

de um modelo pedagógico, que abrangia exercícios religiosos, morais e éticos além de uma 

série de saberes ligados às humanidades, à Filosofia e à Teologia, disseminados nos cursos e 

seus respectivos planos de cursos. Havia o curso inferior, hoje Seminário Menor com quatro 
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anos de duração, e o curso superior, hoje Seminário Maior, com seis anos de duração (2009, p. 

108). 

De acordo com o Livro de Exames, José Coutinho fez o curso de Madureza de 1908 a 

1912 e o curso superior do Seminário, estudando de 1913 a 1918. As matérias que cursou foram: 

Latim, Canto Gregoriano, Música, Piano, Catecismo, História Sagrada e Eclesiástica, Teologia 

Dogmática, Teologia Moral, Direito Canônico, Liturgia e Escritura Sagrada. A partir de 1919 

passou a fazer parte das bancas examinadoras de algumas matérias como Música, Latim e 

Religião. 51 

Figura 7: Processos de Genere. 

 
Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. (N/ed. 1918) 

                                                 
51 Seminário Episcopal da Parahyba, Livro de Exames. (N/ed., 1894), (Sem nº de páginas). 
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Figura 8: Processos Vita et Moribus 

 
Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. (N/ed. 1918). 
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Figura 9: Processos de Patrimonio 

 
Fonte: Arquivo Eclesiástico da Paraíba. (N/ed. 1918). 
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3.1.2. Atividades em torno da Ordem Terceira do Carmo 

No ano de 1926 foi registrada pela primeira vez na imprensa paraibana a presença de José 

Coutinho como responsável pela parte musical da Novena de Nossa Senhora do Carmo.52  

As notícias de jornais sobre a Novena e a presença do Arcebispo para celebrar a Missa 

Solene do dia da padroeira Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, passaram a ser registradas 

anualmente apenas a partir de 1931.  

Foto 6: José Coutinho controlando a entrada do Andor com a Imagem de Nossa Senhora do Carmo 

 
Fonte: AHN, foto, F20.04-008 – UNIPÊ 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Jornal A Imprensa, Novena do Carmo, 09/07/1926. 
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Foto 7: José Coutinho observando o Andor dentro da Igreja do Carmo 

 
Fonte: AHN, foto, F20.04-009 – UNIPÊ 

 

Por tradição, antes de começar a Novena, a Banda da Polícia Militar da Paraíba sempre 

se posta na porta da Igreja do Carmo tocando durante a chegada dos fiéis. Segundo Macena, 

músico que por muitos anos tocou trombone na Novena a partir de 1956, José Coutinho gostava 

de Bombardino, e sempre que ia ao quartel recrutar os músicos para a Novena costumava dizer: 

“Se der, bota um Bombardino”. A forma encontrada por José Coutinho para saber quem havia 

tocado na Novena era através das assinaturas datadas nas partituras. Macena conta que sempre, 

cerca de três dias após o término da Novena, ele ia ao quartel da Banda da PM com um envelope 

de dinheiro para os músicos que haviam tocado e dizia: “Aqui é uma gorjetazinha para os 

músicos que tocaram”. 53 

Segundo Eduardo Nóbrega, músico fagotista, até hoje não se fala de quanto será o cachê, 

mas nunca falta. “O cachê sai da arrecadação dos homenageados: dia do Governador, do 

Prefeito, dos militares, da polícia, da Capela X” 54e assim por diante. Atualmente os músicos 

                                                 
53 Entrevista concedida por Manuel Felipe de Macena no dia 13/05/2013, vide item 3.2.3.2 

54 Entrevista concedida pelo Maestro Eduardo Nóbrega no dia 23/5/2013, vide item 3.2.3.3  
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vão tocar porque gostam ou por devoção e o coro também. Segundo Eduardo Nóbrega, não 

existe reposição, o coro está ficando velho e não canta mais a segunda voz. 

3.1.3. Como vigário da Catedral de Nossa Senhora das Neves 

O acervo de Humberto Nobrega possui muitas fotos da atuação de José Coutinho em 

diversas atividades. Na foto a seguir, podemos ver duas fotos de José Coutinho: na primeira 

celebrando na Capela do Colégio das Neves por ocasião das bodas de prata de casamento do 

Sr. Álvaro de Vasconcelos e na segunda discursando em uma das festas na Casa Padre Zé 

(AHN, [s.d.]). 

Foto 8:  José Coutinho celebrando em duas ocasiões. 

 
Fonte: AHN, fotos, F20.01-003 e F20.01-008 – UNIPÊ 

 

No filme Padre Zé estende a mão de Jurandy Moura, José Coutinho narra sua primeira 

impressão quando passou a ser vigário da Catedral: “Foi aí que eu conheci a miséria”55 (1972). 

Como havia uma grande carência de medicamentos, José Coutinho afirma que organizou um 

pequeno laboratório, que, auxiliado por cinco farmacêuticos, fabricava dois tipos de remédio: 

o Depurativo e o Fortificante São José (1965, p. 7). 

Nesse mesmo filme de Moura, José Coutinho faz uma declaração sobre seu contato com 

a pobreza quando foi para a Catedral: “aí eu me liguei completamente com a miséria”! (1972, 

5min55seg). A partir desse momento, a vida de José Coutinho se modificou e todas as suas 

ações passaram a ser voltadas para os pobres, tanto para dar alimentação, hospedagem e auxílio 

médico, quanto para ensiná-los alguma profissão. Ainda no filme José Coutinho analisa a 

melhor forma de conseguir seus objetivos, declarando à sua maneira: 

Eu pensava que a Igreja, só por ser Igreja, só por ser catolicismo, era dona do 

povo. Verifiquei que o Bispo com seus Padres, [...] o clero, cada padre com 

                                                 
55 O documentário Padre Zé estende a mão de Noronha Santos com ce.28min,1972, foi incluído no Anexo digital. 
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seu prestigio pessoal. Ainda verifiquei que o médico tinha muito prestígio56, 

o advogado um bocado, o professor outro. Eu digo, aí que eu vou ser um 

bocado de padre, médico, professor e tudo que for possível no meio do povo. 

(MOURA, 1972, 12min) 

Seguindo esses pensamentos, José Coutinho passou a exercer diversas profissões, 

conforme citado anteriormente por Nunes. 

3.1.4. Instituto São José 

Com a criação do ISJ em 1935, José Coutinho organizou diversos cursos 

profissionalizantes. Na foto a seguir, José Coutinho posa junto com a turma diplomada em 

bordado a máquina de 1940 e com os meninos que aprendiam a profissão de engraxate. 

Foto 9: José Coutinho com moças diplomadas e meninos engraxates. 

 
Fonte: AHN, foto F20.02-002 e F20.02-012 – UNIPÊ 

 

 

Um dos objetivos ocultos de José Coutinho se esforçar para trazer Frei Damião a João 

Pessoa foi para chamar a atenção da população sobre seu trabalho humanitário que estava 

apenas começando. Frei Damião ainda não era tão famoso, apenas iniciara sua missão pelo 

                                                 
56 “Prestígio” no sentido de consideração ou importância. 
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Nordeste e era mais conhecido em Pernambuco (COUTINHO, 1965, p. 12-13). Foi localizada 

no Acervo Humberto Nóbrega a foto em homenagem ao aniversário de José Coutinho, em 

18/11/ 1935, tirada após um Te Deum na Catedral Metropolitana, tendo José Coutinho ao lado 

dos missionários Frei Damião e Fr. Antônio junto com as alunas do ISJ. 

Foto 10: Foto de José Coutinho (direita) com Frei Damião (centro) e as alunas do ISJ.  

 
Fonte: AHN, foto, F20.02-001 – UNIPÊ 

 

3.1.5. Serviço de Assistência Social do Estado e o Combate à Mendicância Profissional 

De acordo com o relato do José Coutinho, como Chefe do Serviço de Assistência Social, 

entre 1937 e 1940, retirou os mendigos de rua, “mais ou menos forçadamente” pois não saíam 

por livre e espontânea vontade, mas proporcionou-lhes meio de subsistência na base do que 

ganhava um trabalhador braçal. Estes traziam seu filhos e filhas para o ISJ, afim de aprender as 

Artes Profissionais e Domésticas, Datilografia, para que não continuassem no triste meio de 

vida de seus pais. (COUTINHO, In: MOURA, 1972) 

O Serviço de Assistência Social foi extinto em agosto de 1940, durante o governo de José 

Américo de Almeida, que o transformou em “Departamento do Serviço Social”, e José 
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Coutinho foi exonerado do cargo e os mendigos voltaram para a rua.  Novamente, em 1948, no 

governo de Osvaldo Trigueiro, José Coutinho voltou a controlar a Seção de Combate à 

Mendicância Profissional. Mas, a partir de 1951, a verba para o Combate à Mendicância acabou 

e os mendigos voltaram definitivamente para as ruas (COUTINHO, 1965, p. 10). A foto a seguir 

mostra os funcionários do Serviço de Assistência Social que auxiliavam José Coutinho a tirar 

os mendigos da rua. 

Foto 11: Os funcionários que tiravam os mendigos da rua

 
Fonte: AHN, foto F20.02-011 – UNIPÊ 

 

3.1.6. Pensão Camarada 

Embora tenha recebido ofertas de doações de particulares para ajudá-lo, se sentiu 

“acanhado”, agradeceu e nunca aceitou.  Para não fechar o ISJ e ter que ir viver no interior com 

a família, fez uma Pensão, não registrada, que os hóspedes passaram a denominar de Nini.  

Desta forma José Coutinho sustentou a família durante sete anos (1941 a 1947), e somente em 

1948 a situação melhorou, quando retornou ao Estado como encarregado do Combate à 

Mendicância Profissional, passando a ganhar Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais (1965, 

p. 13 e 14) 

A pensão Nini se transformou na Pensão Camarada, com cerca de 350 hóspedes quase 

todos gratuitos. Os mais pobres faziam suas refeições no ISJ. Este fornecia refeições para cerca 
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de 300 pessoas em média por dia, financiadas em grande parte com esmolas, sendo 200 doentes 

na Casa Padre Zé, do bairro do Roger, e 100 estudantes, sendo inteiramente de graça para quem 

não pudesse pagar. (COUTINHO, 1965, p. 14) 

No Acervo Humberto Nobrega foi localizada uma foto de um almoço com os dizeres com 

sua caligrafia: “Casa do Pobre. Ordem do Carmo. Almoço no dia 2 de março corrente [1951], 

com 207 hospedes gratuitos, doente, amigos, estudantes, [ilegível] e professores do Instituto 

São José” (AHN, F20.02-007 – UNIPÊ, 1951). Na foto a seguir, José Coutinho estava sentado 

no fundo da sala.  

Foto 12: Foto com caligrafia de José Coutinho. 

 
Fonte: AHN, foto, F20.02-007 – UNIPÊ 

 

3.1.7. De mãos estendidas nos lugares mais inusitados... 

Não se tem ao certo um registro de quando José Coutinho passou a pedir esmolas nas ruas 

de João Pessoa, porém, em seu relato menciona algumas vezes o destino que dava às esmolas: 

para as refeições dos pobres e para diversas construções como o Santuário de Santa Terezinha, 
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as cerca de 150 casas e a Casa Padre Zé, que posteriormente se transformou no Hospital Padre 

Zé (COUTINHO, 1965, p.15).  

Foto 13: José Coutinho pedindo nos ônibus e num circo com chapéu na mão 

 
Fonte: AHN, foto, F20.03-001 e F20.03-006 – UNIPÊ 

 

De acordo com seu relato, José Coutinho afirma: 

para propagar as minhas obras, o que era inteiramente necessário, não só para 

projetá-las, como também e principalmente para mostrar que dificilmente 

outro com as esmolas que eu recebia, podia conseguir fazê-lo, enfrentei o 

respeito humano e até o ridículo passeatas de pedras e areias de margem da 

Maré ladeira acima até o Santuário de Santa Terezinha em construção, 

passeatas estas que aos domingos atraia milhares de fiéis[...], passeatas de 

telhas, algumas verdadeiro carnaval [...] com papagaios, araras e outros bichos 

em exposição... até numa passeata de carroças tomei parte (COUTINHO, 

1965, p. 13) 

3.1.8. Com esmolas tornou-se mestre de obras... 

Como trabalhava com esmolas José Coutinho aproveitava tanto quanto possível as 

paredes das casas de palha. Desta forma reconstruiu trinta e duas no primeiro semestre de 1951. 
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Na foto a seguir podemos conferir a intalação do futuro hospital Padre Zé, construído com 

esmolas. 

Foto 14: Construção da Casa Padre Zé, futuro Hospital Padre Zé e substituição dos telhados de palha por telhas  

 
Fonte: AHN, foto, F20.05-004 e F20-06-005 – UNIPÊ 

3.1.9. Preso como espião nazista e a Novena do Carmo 

As fontes musicais localizadas e analisadas neste estudo são todas posteriores ao episódio 

da prisão de José Coutinho, narrado anteriormente por Nobrega no item 2.3.5.6 desta Tese. Os 

copistas e as datas das cópias da Novena são: José Aprígio de Lima (1953), José Neto Barreto 

(1957), Adauto Camilo (1972), Otacílio Francisco Bezerra (1985 e 1989), Dalva Guerra (1989), 

Marta Rodrigues (s/d), Antonio Carlos Pinto Coelho (s/d) e dois conjuntos de autoria não 

identificada. Portanto, são dez conjuntos de fontes musicais com datas entre 1953 e 1989, sendo 

sete copistas conhecidos, dois sem autoria identificada e quatro sem datação precisa. Os estudos 

detalhados destas fontes podem ser examinados nos capítulos 4 e 5 desta Tese. 
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3.1.10. Solenidades na Casa Padre Zé 

Sempre preocupado com a assistência alimentar aos seus pobres, José Coutinho posa para 

foto preparando um refresco de maracujá que seria servido aos circunstantes numa das 

solenidades da Casa Padre Zé (NOBREGA, 1997, p.103). 

Foto 15: José Coutinho preparando um refresco de maracujá.  

 
Fonte: AHN, foto, F20.09-025 – UNIPÊ 

 

 

José Coutinho ainda afirma em seu relato, que não era apenas amigo dos pobres, pois 

tinha como amigos “os recursados e ricos da terra, os capitães de indústrias e os usineiros” 

como Dr. Renato Ribeiro Coutinho. Politicamente, com o objetivo de conseguir donativos, 

participava de diversos comícios, mas não se considerava  

Nem direitista nem esquerdista... fico no centro, seja rico ou seja pobre, seja 

pequeno ou seja grande, procurando seguir os sábios ensinamentos da Santa 

Madre Igreja que dizem estar a virtude sempre no meio, [...] com apoio 

completo do clero e do meu Arcebispo, das Autoridades Constituídas, tenham 

o nome que tiverem, pois... desde 1945 não demonstro nem demonstrarei 

jamais, preferência partidária por quem quer que seja, costumando falar nos 
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comícios políticos de todos os partidos, quando se aproxima as eleições. 

(COUTINHO, 1965, p. 17) 

Na Foto 16, em uma das solenidades da Casa Padre Zé, José Coutinho, Dom Manuel 

Pereira da Costa, Bispo Auxiliar de Dom Moisés e outras autoridades civis e militares rodeados 

da população. 

Foto 16: José Coutinho, D. Manuel Pereira da Costa e outras autoridades. 

 
Fonte: AHN, fotos, F20.06-015 – UNIPÊ 

  
A foto a seguir foi de uma das Festas na Casa Padre Zé, tendo José Coutinho, sempre 

seguido pelas pessoas menos abastadas, ao lado de amigos pessoais e ao mesmo tempo figuras 

eminentes da época e autoridades, como o governador Pedro Gondim. 

Foto 17: José Coutinho, Renato Ribeiro Coutinho (Usineiro), Gov. Pedro Gondim    

 
Fonte: AHN, fotos, F20.09-018 – UNIP 
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Na foto a seguir podemos conferir a presença de José Coutinho ao centro posando junto 

com os hóspedes da recém-inaugurada Casa Padre Zé no bairro da Mandacaru, futuro Hospital 

Padre Zé. 

Foto 18: Hóspedes da Casa Padre Zé. Ao centro José Coutinho 

 
Fonte: AHN, foto, F20.06-011 – UNIPÊ 

Uma imagem comum nas ruas da cidade. 

Na foto a seguir podemos observar que o padre está em uma cadeira adaptada com duas 

rodas de bicicleta, de chapéu e vestido com uma capa sobre a batina, assim como os comensais 

do ISJ. Quando ficou mais velho passou a usar outra, com três rodas e que foi objeto da 

representação tumular.  

De acordo com depoimentos das pessoas anônimas que o conheceram, José Coutinho 

costumava pedir com a frase: “- Uma esmola para meus pobres!...”. Com o passar do tempo, 

ele não precisava falar mais nada, pois os habitantes de João Pessoa já sabiam do que se tratava 

e davam as espórtulas. O inusitado é que ele não pedia para si, e sim para os outros, para os 

“seus pobres” como costumava dizer.  
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Foto 19: José Coutinho na cadeira de rodas e os comensais do ISJ 

 
Fonte: AHN, foto, F20.08-007 e F20.08-006 – UNIPÊ 

 

Por outro lado, nos depoimentos informais direcionado aos jovens, estes informavam que 

não o conheceram, mas ouviram falar, muitas vezes contados por seus parentes mais velhos, ou 

mesmo sem saber quem foi ele, conhecem-no através do Hospital Padre Zé ou de simples 

trabalhos escolares como o desenho localizado no Acervo Humberto Nobrega, feito por Flávio 

Augusto Viana Gadelha, aluno do Departamento Cultural da Paraíba. 

Figura 10: Desenho escolar de José Coutinho pedindo esmolas 

 
Fonte 1: AHN, Recortes de Jornais: assuntos variados, P18-P01.18, n.72, s.d 
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3.1.11. Sepultamento de José Coutinho 

Nas fotos a seguir, pode-se ver uma compacta multidão que encheu as ruas de João 

Pessoa, para dar o último adeus a José Coutinho. Pode-se observar a passagem do cortejo féretro 

pela rua Duque de Caxias com o povo nas ruas e nas janelas dos edifícios. 

Foto 20: Cortejo fúnebre de José Coutinho acompanhado pela multidão 

  

Fonte: AHN, fotos, F20.07-006 e F20.07-008 – UNIPÊ 

 

3.1.12. Escultura do Acervo Humberto Nóbrega 

No Acervo Humberto Nóbrega, que foi um médico paraibano, amigo pessoal e biógrafo 

de José Coutinho, sob os cuidados da UNIPÊ, foi localizada uma escultura, de autoria 

desconhecida, de José Coutinho em uma cadeira de rodas, confeccionada em gesso e vitrificada, 

com aproximadamente 27cm de altura.  A pequena estatueta está como o dedo polegar da mão 

direita quebrado, deixando aparente o gesso na parte interior e a camada vitrificada em branco 

por fora. O padre, vestido de batina, está representado em uma cadeira de rodas, com a mão 

direita voltada para cima e outra segurando uma vara apoiada no busto. Nesta escultura, o artista 
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representou José Coutinho sem os óculos, embora ele sempre o usasse. De acordo com 

informações recebidas neste acervo, não existe registro de data e nem o nome do artista. 

Foto 21: Estatueta de José Coutinho por um artista desconhecido 

 
Fonte: Autor desconhecido, Acervo Humberto Nóbrega (AHN). 

 

No detalhe das mãos, a direita está aberta e virada para cima numa atitude de que pede e 

na mão esquerda, José Coutinho está segurando a conhecida vareta. Na pequena escultura, 
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existe uma diferença na forma de apoiar os braços. O direito está solto, tendo apenas a mão 

apoiada sobre o joelho e o esquerdo, o antebraço está apoiado no braço da cadeira de rodas.  

Foto 22: Mão direita aberta e virada para cima e a esquerda segurando uma vareta 

 
Fonte: Escultura em gesso, AHN 

 

Esta escultura em gesso, certamente foi feita após a instalação tumular, pois resgata a 

cadeira de rodas, a mão direita estendida e a famosa vareta na mão esquerda, omitida na 

representação tumular, confirmando a percepção que o povo de João Pessoa tem, ao procurar 

imortalizá-lo dessa forma. 

Foto 23: Escultura tumular do Padre José Coutinho no Cemitério Boa Sentença. 

 
Fonte: Fotos de Amarilis de Rebuá. 
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3.1.13.  “- Uma esmola para meus pobres! ...” 

No túmulo de José Coutinho existem diversos dizeres. Podemos ler no crucifixo os 

dizeres Padre Zé seguido das datas de nascimento e morte. Como epitáfio, vemos a inscrição: 

PREZADOS (AS), “LEMBRANDO-SE DE MIM, NÃO ESQUEÇAM DOS MEUS 

POBRES”. PADRE ZÉ. Esta frase, escrita no presente, de forma coloquial e entre aspas, remete 

ao próprio José Coutinho falando. De certa forma, existe algum fundamento nesta observação 

pois, em uma publicação no jornal A União, o jornalista Carlos Romero relembrando o passado, 

declarou: “Nunca soube enriquecer. Tirou muito dinheiro dos ricos para dar aos menos 

favorecidos. Costumava chamar a gente de prezado”. (A UNIÃO, 2012, p.2). Muito diferente 

dos epitáfios comuns onde a tristeza e a melancolia são plausíveis de serem dita pelas 

expressões chorosas das figuras que pranteiam sobre as lápides. 

Comparando as duas esculturas, percebemos que os dois acessórios existentes nelas são 

diferentes: a vareta e os óculos. A vareta não está presente na alegoria tumular, assim como os 

óculos, que José Coutinho sempre usou, não está presente na escultura em gesso. As outras duas 

placas com dizeres foram acrescentadas posteriormente. Uma, entre os pés do padre está 

ilegível na foto e a outra está escrito: UMA GRANDE GRAÇA ALCANÇADA CELESTE. 

Esta frase foi modificada e atualmente foi anexada ao mármore com os dizeres: “AO P. ZÉ 

POR UMA GRAÇA ALCANÇADA”.  

Nas fotos a seguir podemos comparar como era a inscrição da “graça alcançada” e como 

está na atualidade. 

Foto 24: Detalhe da frase existente no túmulo de José Coutinho: foto antiga e atualidade 

   
Fonte: AHN, Foto antiga, F20-07-010 (esq.) e foto atual (dir.) da autora (2015) 
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Na foto antiga, um vaso com flores do campo, confeccionado da mesma pedra que as 

rodas da cadeira enfeita o túmulo, mas na atualidade este vaso está vazio, conforme se pode 

verificar na figura anterior. 

Foto 25: Escultura tumular de José Coutinho 

 
Fonte: AHN, fotos, F20-07-010. 

 

De acordo com entrevista com a Sra. Rivaldina Coutinho, sobrinha e herdeira de José 

Coutinho, após seu falecimento, foi feita uma comissão para decidir como seria a escultura a 

ser colocada sobre o túmulo dele. Com isso, vários artistas levaram desenhos e maquetes com 

sugestões de esculturas tumulares. Segundo ela, a escolha demorou muito, até chegar à que 

melhor o representasse. Por algum motivo que não me explicou, ela não deixou colocar a 

varinha na estátua. Sendo ela a herdeira, a palavra final foi sua e assim permaneceu. A estátua 

foi colocada no túmulo um ano após o falecimento de José Coutinho. 

Conforme pode-se observar, José Coutinho aparece na alegoria de seu túmulo da forma 

como foi personificado, retratado naquilo que ele fez de mais relevante em sua vida: pedir 

esmolas para os pobres e os doentes que sustentava através do ISJ. Em vida José Coutinho se 

tornou um abnegado em ajudar os náufragos da miséria, não se importando nem em pedir 

esmolas para tirá-los da condição sub-humana em que viviam. Esmolava, não para ele, e sim 
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para os outros. Viveu em extrema pobreza, dormia em uma rede e mal cuidava de si próprio. 

José Coutinho não dormia em cama e sim em uma rede e poucos foram os seus pertences 

pessoais. 

Foto 26: José Coutinho dormindo em uma rede 

 
Fonte: AHN, F20-08-011 - UNIPÊ 

  

Os pertences pessoais de José Coutinho podem ser conferidos no pequeno acervo em sua 

homenagem no ISJ, na Praça D. Adauto, em João Pessoa. 

Foto 27: Pertences pessoais de José Coutinho 

 
Fonte: Acervo do Instituto São José, foto Amarilis de Rebuá 
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3.1.14. Atribuição póstuma 

Da mesma forma com que as esculturas póstumas foram construídas, a atribuição da 

autoria da Novena do Carmo na íntegra ao José Coutinho, também foi um tributo em sua 

homenagem.  

As partes de sua autoria que compõem a Novena são: Senhora do Carmo e Flor do 

Carmelo, segundo informa Coutinho em um artigo publicado pelo Jornal A União (1965, p.5). 

O musicólogo paraibano Domingos Azevedo Ribeiro menciona que o referido autor também 

compôs “a Ladainha e uma marcha de procissão para as festividades de Nossa Senhora do 

Carmo, um Tantum Ergo para ser cantado durante o novenário da Virgem das Neves” (1997, 

p.125). De acordo com Júlio Aurélio Coutinho, sobrinho de José da Silva Coutinho, todas as 

fontes musicais de José Coutinho foram entregues à Domingos Azevedo Ribeiro, e ainda estão 

com a família após seu falecimento, o que dificulta o acesso a elas, pois parte do acervo 

particular dele foi levado para um sítio da familia, e ainda permanecem inacessíveis. 

Pelo menos três pessoas afirmam posteriormente de ter sido José Coutinho o autor da 

Novena inteira.  

1) José Nunes, afirma: “É de sua autoria a música do hino em louvor a Nossa Senhora 

das Neves e de sua autoria o hino de Santa Terezinha, além da Novena em homenagem a 

Excelsa Virgem do Carmo” (2000, p.11);  

2) Antônio Carlos Pinto Coelho (maestro Tom K) afirmou em entrevista que, na redução 

da Novena para canto e Órgão com data incerta entre 1989 e 1995, ele manteve apenas as seções 

compostas por José Coutinho e retirou todas aquelas que não foram compostas por ele: Valsa 

Ausência de João Eduardo, o Hino da Ordem Terceira do Carmo, o Hino do Escapulário e o 

tradicional Adoro Te57 (2013);  

3) Marcos Cavalcanti Albuquerque afirma: 

Destaque-se a atuação do Padre Zé Coutinho que a partir de 1927 esteve por 

cerca de 20 anos à frente da Ordem Terceira do Carmo como seu Comissário, 

introduzindo os cantos e preces do novenário em latim o que é observado até 

os dias atuais, certamente a única Novena no mundo nos moldes como é feita 

na Paraíba. (ALBUQUERQUE, 2013, p.73) 

 

                                                 
57 Entrevista concedida pelo maestro Tom K em 14 de setembro de 2013, no Departamento de Educação Musical 

da UFPB, em João Pessoa. Vide item 3.4.3 desta Tese. 
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Conforme se pode observar, as datas dos depoimentos são todas após o falecimento de 

José Coutinho em 1973. O único documento que faz menção de José Coutinho como 

compositor, e que antecede a sua morte, é o documentário de Jurandy Moura “Padre Zé estende 

a mão”, porém, foi escrito apenas “Musica: Padre Zé Coutinho” e “gravada ao vivo durante a 

Novena de N. Sra. Do Carmo”. Mesmo assim, não menciona José Coutinho como autor da 

Novena na íntegra. Isto parece sugerir que a atribuição já teria começado antes da morte de José 

da Silva Coutinho. 

Foto 28: Atribuição musical a José Coutinho 

 
Fonte: Documentário de Jurandy Moura, foto da imagem. 

 

Não existe uma data precisa da composição da Novena de Nossa Senhora do Carmo 

atribuída a José da Silva Coutinho. Através de notícia de jornal, citada anteriormente58, sabe-se 

que ele regeu a Missa Carmelo de sua autoria, em novembro de 1926 e em janeiro de 1927, 

assumiu como Comissário do Carmo. Portanto, pode-se conjecturar que a Novena tenha sido 

composta em 1927, pois somente após esta data começaram a surgir as primeiras notícias em 

diversos jornais da época comentando sobre a Novena. Da mesma forma, não tendo sido 

localizadas até o presente momento as fontes musicais autógrafas, apenas localizadas 

intervenções caligráficas de José Coutinho em uma das cópias, amplamente estudadas nos 

capítulos 4 e 5 desta tese, não é possível afirmar que a Novena de Nossa Senhora do Carmo de 

João Pessoa seja na íntegra uma composição de José Coutinho. Pode-se afirmar apenas que foi 

por ele organizada e algumas seções são realmente de sua autoria. 

                                                 
58 Ítem de citação: 2.3.2.3.2. Práticas religiosas paralitúrgicas na Ordem Terceira do Carmo da Paraíba, p.69 
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Fonte: Foto da autora, julho de 2014. 

 

Existem ainda duas homenagens póstumas a José Coutinho. São dois importantes 

processos abertos na última década: pela Igreja, a canonização do José Coutinho, que já tem 

um milagre confirmado, e pelo IPHAN para tornar a Novena de Nossa Senhora do Carmo, 

patrimônio imaterial, tendo como proponente a Ordem Terceira do Carmo. 

A atuação de José Coutinho abrangeu sempre os dois seguimentos: social, de doação, 

acolhida e socorro ao menos favorecidos e devocional, religioso e musical, permanecendo, até 

a atualidade no imaginário popular. 

3.2. Outros Acréscimos biográficos  

Na sequência serão expostos alguns dados biográficos de copistas, músicos e maestros 

que de alguma forma estiveram ligados à esta Novena. 

3.2.1. Acréscimos biográficos de copistas 

1) José Aprígio de Lima, copista, era 1º tenente, reformado como Subtenente, tocava 

Bombardino. 

Foto 29: Baú pertencente à Ordem Terceira do Carmo aonde são guardadas as fontes musicais da Novena 
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2) José Neto Barreto, copista, funcionário aposentado da UFPB. 

3) Adauto Camilo era ainda tenente na época em que tocava Sax e Clarinete na Novena. 

Maestro da Banda da PM, recebeu a maestria do Major João Eduardo e passou a 

regência para Pedro Neves. Era compositor, arranjador e reformou-se como Major. 

4) Otacílio Francisco Bezerra, copista, era 1º sargento, apelidado de Tatá e tocava 

Clarinete.  

5) Dalva Guerra, copista e filha da organista Julia Nóbrega (D. Julinha). 

6) Marta Rodrigues 

3.2.2. Acréscimos biográficos de maestros  

3.2.2.1. Pedro Santos 

 Nasceu em Manaus em (1932–1980). Estudou no Instituto Villa-Lobos e no 

Conservatório Nacional onde foi aluno de Heitor Villa-Lobos. Em 1958 se radicou 

permanentemente em João Pessoa, tornando-se um dos principais agentes de movimentação 

cultural. Maestro e compositor fundou vários corais como: Coral Universitário da UFPB, 

Madrigal Paraíba, Coral do IPE, Coral da Telpa, Coral da Ibrave e foi regente da Orquestra 

Sinfônica da Paraíba e da Orquestra de Câmara do Estado da Paraíba. Destacou-se como um 

dos articuladores do movimento pela criação do Departamento de Artes e Comunicação da 

UFPB e fez parte do grupo responsável pela criação do Núcleo de Documentação 

Cinematográfica (NUDOC). Pedro fez incursões pelo cinema sendo também um dos 

implementadores do Programa Cinema Direto, em convênio com a Universidade de Nanterre, 

na França. Foi autor de música para teatro e cinema, tendo participado de vários projetos nessas 

áreas. Junto a Elpídio Navarro e Altimar Pimentel, foi um dos responsáveis por levar o teatro 

paraibano a um patamar de reconhecimento nacional durante cerca de três décadas. Compôs 

canções de natal, missas, músicas sobre temas folclóricos, música de vanguarda, sambas, 

choros, aboios, destacando a Missa de Nossa Senhora do Carmo (1966) que é executada até a 

atualidade no dia 16 de julho, durante a missa Solene do dia da Padroeira.  Regeu a Novena de 

N. S do Carmo por muitos anos. 

3.2.2.2. Antônio Carlos Batista Pinto Coelho (Tom K)  

Mestre em regência pela UFBA, bacharel em música, violonista, compositor e professor 

do Departamento de Artes da UFPB. Foi professor de violão do Instituto Superior de Educação 

Artística (ISEA). Como violonista, fez concertos em vários estados do País e participou da 
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primeira orquestra de violões da Paraíba. Fundou o curso de violão no Museu de Artes de 

Campina Grande e do Centro de Estudos do Violão, em João Pessoa. Como compositor obteve 

o 1.º lugar com a obra coral Toré dos Mestres, sobre temas do Culto da Jurema, na cidade de 

Alhandra, e o 3.º lugar com a obra O Meu Maracatu é Imperiá, com temas do maracatu de 

Pernambuco. Foi regente de diversos corais na Capital. Participou de diversas gravações em 

CD como compositor e regente de coro. A partir de 1980 foi regente do novenário do Carmo 

por 25 anos, tendo regido por várias vezes o novenário das Neves e de Santa Teresinha, em 

João Pessoa (COMPOMUS, 2011). 

3.2.3. Acréscimos biográficos de músicos 

3.2.3.1. Rino Visani 

Nasceu na Itália em 6 de agosto de 1916 em Ímola, integrou vários organismos musicais 

da Europa e chegou à Paraíba na década de 1950. Foi contratado pela Tabajara em 1953, dirigiu 

programas de música de câmara na Tabajara e produzia também, aos sábados, o programa Tarde 

Música. Sob a regência de Rino, concertos eram realizados no Teatro Santa Roza e no Parque 

Solon de Lucena. Foi professor de violino na Escola de Música Antenor Navarro e 

posteriormente contratado pela Universidade da Paraíba nos anos 60 para os cursos de música. 

(CARNEIRO, 2002, p.43-44) 

3.2.3.2. Manuel Felipe de Macena 

Nascido a 25/01/1926, atualmente com 89 anos e 3 meses (2013) e é 2º Sargento da 

Polícia Militar da Paraíba. Músico que tocou trombone, por muitos anos, na Novena do Carmo 

a partir de 1956. Na Banda da Polícia tocou Bombardino ou Bariton em Sib. Maestro das 

Bandas das Prefeituras de Pilões de Dentro (10 anos); Alagoinha (4 anos); Araçagi (1 ano) no 

tempo da ativa e quando reformado em Rio Tinto (8 anos), sendo que esta banda possuía 40 

componentes e a de Cabedelo. Estudou Teoria com Pedro Carneiro e harmonia com João 

Eduardo. José Alexandre tinha uma escola de música perto da Catedral e ensinava intervalos. 

Ensinou Radegundis Feitosa, que no tempo de estudante, o procurou pedindo ajuda para prova 

de harmonia, que tirou 10 na prova sobre tratado de Harmonia. 

3.2.3.3. Eduardo de Oliveira Nóbrega  

Mestre em Etnomusicologia pelo programa de Pós-Graduação do Departamento de 

Música da UFPB. Possui graduação em Educação Artística / habilitação em música pela 
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Universidade Federal da Paraíba (1980). Bacharel em Música (Peformance - Fagote) pela 

Universidade Federal da Paraíba. Participa da Novena de Nossa Senhora do Carmo a mais de 

28 anos como fagotista. 

3.2.3.4. Júlia Guerra Nóbrega (D. Julinha) 

De acordo com Vania Camacho, nasceu em 28 de maio de 1912 no município de São 

Mamede, atual Santa Luzia. Filha de José Claudino de Barros, agricultor e Felícia de Araújo 

Guerra. Aos quatro anos de idade passou a residir em Alagoa Grande com os avós, Manoel 

Corrêa Guerra e Rosalina de Araújo Guerra. De família de músicos, Júlia começa a estudar 

música (piano e teoria musical), em 1920, com oito anos de idade. Em 1940 mudou-se para 

João Pessoa, onde terminou seus estudos de música. Foi professora de canto orfeônico e piano. 

Teve dez filhos, sendo que nove foram criados e, em 2012 tinha sete filhos, trinta e seis netos, 

vinte e seis bisnetos e um tataraneto. Duas de suas filhas seguiram a carreira musical (2012, p. 

551 a 572). Hoje, com mais de 100 anos continua atuando como pianista, tocando todos os 

domingos na missa das 9 horas da manhã na Catedral Basílica de João Pessoa. D. Julinha tocou 

por mais de 40 anos na Novena do Carmo e só parou porque não podia mais subir as escadas 

para o coro da Igreja do Carmo. 

3.2.3.5. Lilian Pereira  

Professora de violino e viola da ETA/ Universidade Federal de Alagoas; Mestre em 

Musicologia pela UFPB (2012) Bacharelado em Música pela Universidade Federal da Paraíba 

(2001). Licenciatura em Música pela UFPB. 

3.3. Aspectos musicais 

Na sequência serão expostos alguns dados referentes às fontes musicais e sobre a estrutura 

cerimonial diária da Novena de Nossa Senhora do Carmo e sobre a Banda de música que 

costumava acompanhar os festejos no início do século XX. 

3.3.1. Sobre as técnicas fotográficas usadas para fotografar as fontes 

Os documentos sobre Pe. José da Silva Coutinho, encontrados no Arquivo 

Arquidiocesano da Paraíba, Acervo Humberto Nóbrega e Seminário Arquidiocesano da Paraíba 

foram fotografados com uma câmera Nikon COOLPIX P520 com 16.1 Megapixels, utilizando 

um tripé profissional Fancier Weifeng Wf-5316 (com a coluna invertida) no qual a câmera 
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fotográfica fica perpendicular à superfície de apoio, possibilitando um melhor registro 

fotográfico documental, conforme pode se observar na terceira opção da Figura 5. (Foto 

Hamagushi) A exceção das fontes musicais da Novena que foram fotografadas tendo como 

suporte uma estante musical de madeira. 

Infelizmente, além da demora gerada pela burocracia junto à Ordem Terceira do Carmo 

em João Pessoa, o exíguo tempo definido pela referida Ordem para ter acesso aos documentos 

musicais da novena, não permitiu utilizar o melhor método nas fotografias desses documentos 

musicais. Estas fotos são, portanto, apenas para registro da informação contida. Assim, as fontes 

foram fotografadas abrangendo duas páginas consecutivas, sem ter sido possível medir o 

tamanho das partituras. Ainda, devido à pouca luminosidade do local, as fontes foram 

fotografadas em uma estante musical, próximo a uma janela, e não em cima de uma mesa, na 

posição horizontal. Algumas folhas foram cortadas na parte inferior, tornando ilegível algumas 

assinaturas de músicos e datas de execução e não foi possível conseguir uma autorização para 

refazer as fotografias das páginas em questão. 

3.3.2. Banda de Música do 22º Batalhão de Caçadores 

No acervo Musical Domingos Azevedo Ribeiro, localizado na FUNESC, em João Pessoa, 

foram localizadas algumas fotografias da Banda de Música do 22º Batalhão de Caçadores que 

acompanhava as festividades da Arquidiocese da Paraíba no início do século XX. São fotos 

antigas com traços de deterioração causadas pelo tempo. 

Foto 30: Banda do 22º Batalhão de Caçadores. João Pessoa, 1936. 

 
Fonte: Coleção Domingos Azevedo Ribeiro. Reprodução: p&b, 12x18 cm. FUNESC/CDPMJS 009.  
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3.3.3. Estrutura do cerimonial diário da Novena do Carmo de João Pessoa 

Estando presente durante o novenário, foi possível observar como a cerimônia diária do 

novenário é realizada com uma estrutura cerimonial própria, relatada a seguir, e comprovada 

através de fotografias, imagens em vídeo e entrevistas. (ANEXO).  

O cerimonial inicia com a apresentação da Banda da Polícia Militar do Estado em frente 

à Igreja de Nossa Senhora do Carmo. O repertório apresentado consiste em músicas religiosas 

e a apresentação se encerra quando os sinos começam a tocar anunciando o início da cerimônia. 

Durante a apresentação, os irmãos e as irmãs carmelitas formam uma longa fila dupla para 

realizar um cortejo que sai da Igreja de Santa Teresa de Jesus até a entrada da Igreja do Carmo. 

Primeiro entram os homenageados do dia, geralmente as autoridades, podendo ser o Prefeito da 

Capital, Governador do Estado, Presidente do Tribunal, Representante das Forças Armadas, 

sobrinho do Padre José Coutinho – Dr. Julio Aurélio Ribeiro Coutinho, etc. O cortejo dos 

religiosos carmelitas é precedido por um estandarte com Crucifixo de prata, ladeado por dois 

turíbulos de prata. As irmãs carmelitas trazem as Bandeiras do Brasil, da Paraíba e do Carmo. 

Por último vem o celebrante. Todo este cortejo é acompanhado pela primeira seção da Novena 

do Carmo: Jubilosos te Saudamos. 

No altar, o celebrante entoa o Dominus Deus intende, dando seguimento aos cânticos da 

novena. A organização dos participantes na igreja também segue um cerimonial. Nas laterais 

do altar menor se acomodam os irmãos carmelitas, na parte central autoridades na primeira 

fileira, seguido dos convidados e o restante dos irmãos carmelitas. Na nave da Igreja se 

acomodam nas primeiras fileiras as irmãs carmelitas seguidas de toda a comunidade. 

No final da novena costuma-se cantar o Hino da Ordem Terceira do Carmo somente com 

órgão e coro durante o cortejo de saída que obedece à ordem inversa do início: sai primeiro o 

celebrante, seguido dos Irmãos Carmelitas, depois Irmãs Carmelitas seguidos de todo o povo.  

Eduardo Nóbrega, músico que toca na novena a mais de 28 anos, narrou durante uma 

entrevista que alguns músicos que tocam a novena, também fazem parte da Banda da Policia 

Militar que faz a apresentação em frente à Igreja do Carmo. Com isso, todos os dias durante o 

novenário, eles encerram a apresentação na Banda e saem correndo dando a volta pela lateral 

direita da Igreja, sobem as escadarias localizada na sacristia na lateral direita do Altar e 

continuam correndo pelo corredor que acompanha todo o primeiro andar da Nave, até chegar 

ao coro da Igreja do Carmo para poder tocar a música inicial da novena. Estão sempre atrasados 

para o início. 
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3.4. Entrevistas 

Durante a pesquisa foram realizadas algumas entrevistas com músicos que durante vários 

anos executaram esta novena e que acrescentaram dados musicais em relação a este estudo. 

3.4.1. Manuel Felipe de Macena 

Data: 13/05/2013; local: Sua residência no Bairro dos Estados em João Pessoa. 

AR - Quais eram os músicos da Banda da Polícia Militar (PM) da Paraíba que 

tocaram na Novena do Carmo?  

MM - Já faz muito tempo, mas eu lembro de muitos deles. Havia João Ferreira, 1º 

sargento e foi maestro da Banda da PM antes de José Aprígio de Lima. Tocava Bombardino. 

Era evangélico e depois de reformado foi ser pastor da Assembleia de Deus de Guarabira. José 

Aprígio de Lima59, 1º ten, reformado como Subtenente, tocava Bombardino. Manuel Ciço, 1º 

sarg, tocava Tuba na parte do Baixo em Dó. Dedé, 1º sarg, tocava violino. Otacílio Bezerra60, 

1º sarg, apelidado de Tatá, tocava Clarinete. Adelcio Machado, 1º sarg, não chegou a tocar a 

Novena e hoje é maestro da Banda da Prefeitura ‘5 de agosto’ de João Pessoa e costumava 

ensaiar a banda. João Lopes, 1º sarg, era de Brejo de Areia e tocava 1º Clarinete. Antonio Sari, 

tocava sax e na Novena tocava Piston. Natanael Pereira, 1º sarg, tocava Trompete. Manuel 

Nunes, 1ºsarg, tocava trompete e foi um dos melhores músicos da Paraíba. Adauto Camilo, tem, 

tocava Sax e Clarinete foi maestro da Banda da PM, e recebeu a maestria do Major João 

Eduardo e passou a regência para Pedro Neves. 

AR - Esse músico, José Aprígio de Lima, que foi um dos copistas da Novena, 

costumava assinar de formas diferentes? 

MM - Se não me engano, sim. Às vezes ele assinava abreviado, só José Aprígio, outras 

vezes só o sobrenome Aprígio de Lima, mas ele era mais conhecido como José Aprígio. 

AR - Como era a formação da Orquestra da Novena e qual era o repertório que 

tocavam antes da Novena? 

MM - Geralmente eram 2 Trompetes, 3 Clarinetas, Bombardino, Trombone, Tuba, 1 

Violino, Órgão. No dia da Padroeira, na procissão se tocava as marchas de Procissão: Força 

                                                 
59 José Aprígio de Lima foi o copista das primeiras fontes localizadas. 

60 Este mesmo Otacílio Bezerra foi um dos copistas da Novena. 
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Pública; Nossa Senhora das Neves; Marcha de Adauto - Nossa Senhora da Guia, “cavernosa 

para tocar”; Queira Deus; Camilo Ribeiro - Marcha de Procissão, muito batida, que recebia o 

Bispo e Ministro. Tocava a Introdução para receber Bispo, depois parava. Tocava inteira na 

Procissão; Gloria, gloria Aleluia; Segura na mão de Deus e Cristo amigo. Essas músicas eram 

mais fáceis de tocar.  

AR - Conheceu os parentes do Pe. Zé Coutinho? 

MM - Conheci. Os irmãos do pai de Pe. Zé Coutinho eram Leonel Coutinho que vivia em 

Boqueirão e Pe. Odilon Coutinho, atuante em João Pessoa. Tem também Dr. Julio Aurélio 

Coutinho, sobrinho de Pe. Zé; Wanda Coutinho, prima de Pe. Zé e dona do Colégio Nossa 

Senhora do Carmo, filha de Leonel Coutinho. 

AR - E sobre Padre Zé Coutinho como músico e em relação à Novena? 

MM - Padre Zé gostava de Bombardino, e sempre que ia ao quartel recrutar os músicos 

para a Novena costumava dizer: “Bota um Bombardino”, ou Bariton Sib era o mesmo.  

As assinaturas existentes nas partituras da Novena eram para Pe. Zé saber quem tocava e 

poder depois dar uma gorjeta. Pe. Zé chegava ao quartel da Banda da PM cerca de 3 dias depois 

de terminar a Novena com um envelope de dinheiro para os músicos que haviam tocado na 

Novena e dizia: “Aqui é uma gorjetazinha para os músicos que tocaram”. 

AR - E sobre a Banda da Polícia Militar da Paraíba em particular? Como 

funcionava? 

MM - Na banda havia maestro e contramestre: Pedro Nunes tocava trompete e era o 

maestro. O coronel Zé Calixto, apelidado de Zé Gaudino, era contramestre, tocava Clarinete e 

Sax tenor. Nô, tocava requinta, Clarinete pequeno. 

Eram dois expedientes com 7 horas tocando. Na formatura faziam “roda”- entravam pelo 

porto, então dava a volta e entrava peça outra porta (entrada). Às 8 horas começava o ensaio até 

10horas A Banda da Polícia Militar tinha 60 músicos. Os músicos mais fracos ensaiavam à 

tarde e sempre era designado um Sargento para ensaiar os músicos: Hermano Nazário, trompete 

e José Genuíno, apelidado de Zezé, clarinete. Naquele tempo o músico que não praticava ficava 

detido estudando até tocar certo do jeito que o maestro queria.  

O prédio da Praça do Chorinho foi a primeira Universidade da Paraíba, que hoje pertence 

à UFPB. Tenente Lucena, 1º professor de lá, ensinou coral nos colégios e era músico do 
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Exército. Natanael de Jucurutu - RN, Pedro Santos também era professor lá e 1º sarg. Aurélio, 

Sax. 

AR - Quais eram os compositores da Banda? 

MM - Tinha Tonheca Dantas, filho de Carnaúba dos Dantas - RN compôs muito. De 

marchas compôs Funeral Talha de Luto, Melodia do Bosque, Força Pública, O Canto da 

Seriema, O Carrão, O canto do Beija –flor. Valsa: Royal Cinema. 

Me reformei em 1977 e compôs muitos Dobrados: Aos 77, Dr. José Sales, Dr. Junior 

(Prof. Cabedelo), Antonio Paulo, 20 de agosto, Fernando Leal, 12 de dezembro (aniversário 

de Cabedelo), Subtenente Sobral, Sargento Moraes, Jorge Vilela e também a Valsa Iara Cunha. 

Joaquim Pereira, Sarg. da PM, compositor, regente, transferido do 15º para os Cadetes 

das Agulhas Negras. Compôs muito. De Dobrados tinha: Ednaldo Bezerra, Ten. Passo, 

Comandante Delmiro, Adomo Pontual, Recordação de Afonso (muito difícil), Ten. Severino 

Gomes, Caiçara, Aurides, Os flagelados. Este nome foi porque numa viagem para o Sertão, 

com uma seca muito grande, onde havia uma sombra de juá e as pessoas embaixo dos paus de 

juá. Quando voltou escreveu este dobrado. 

José Ramos d’Ajusta compôs o Dobrado Coronel Gadelha e a Valsa Maria das Graças. 

João Eduardo compôs um Dobrado: Os Combatentes, baseado na história de Princesa-PB 

e várias Valsas61 Ieuda Sátiro, Existência Perdida (grande e ele escreveu quando sua esposa 

faleceu); Amar é sofrer. 

Severino Araújo compôs uma Valsa Anita Araújo e um Frevo Relembrando o Norte 

Tudo isso a Banda tocava. 

AR - Por acaso existem algumas curiosidades dos bastidores da Banda da Polícia 

Militar que gostaria de deixar registradas? 

MM - Ah! Sim. Muitas coisas aconteciam na Banda. Uma vez, dois tubistas brigaram. 

Então, um fazia a parte bem difícil para que o outro não conseguisse tocar. João Eduardo 

colocou um no xadrez, e disse: “recolha-se” e esse ficou por 10 dias preso só pra não fazer mais 

uma parte que não conseguisse tocar. 

                                                 
61 A Valsa Ausência, inserida na 1ª versão da Novena por José Coutinho é sua composição. 
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Havia também José d’Ajusta que era ‘intrigado’ com Joaquim Pereira. “José d’Ajusta 

corrigia a parte de Joaquim e vice-versa corregia em caneta encarnada”.  Isso era uma ‘cabueta’ 

que deixava o outro com raiva. 

Adauto Camilo escrevia sempre difícil. Naquela época, o músico era liberado só se 

conseguisse tocar, se não, ia para a cadeia e não adiantava, porque ele era o maestro. 

De todos, o maior ‘arranjista’ da Paraíba e de Pernambuco era Wilson Ferreira, mestre da 

Banda da Saboeira de Goiana, a melhor Banda de Pernambuco. 

Havia também Jovelino Cândido, competente em música de Igreja, gregoriano. Era da 

Banda de Santa Rita e Guarabira. 

3.4.2. Eduardo de Oliveira Nobrega (fagotista); 

Data: 23/05/2013, às 9:30Hs; local: Campus da Universidade Federal da Paraíba em João 

Pessoa. 

AR - Desde quando toca na Novena? 

1984 

AR - Como foi a trajetória para participar da Novena? Foi convidado por quem? 

EN - Na época cantava no Madrigal da Paraíba (do Estado), que tinha à frente Pedro 

Santos, que já era maestro da Novena. Entrei no coral em 1977. Como seu Dedé, que tocava 

contrabaixo acústico, estava velhinho. Como tocava fagote, Pedro Santos chamou para dobrar 

com Dedé. Tocou cerca de 2 novenas nessa formação. 

AR - Como funcionavam os ensaios? 

EN - Na época, Pedro não fazia ensaios porque a maioria já tocava há muito tempo. O 

ensaio não era da Novena. Quando faltavam 3 dias para terminar a Novena, Pedro Santos pedia 

para a ficar para ensaio da Missa e a orquestra ficava quinze minutos depois de terminar. No 

último dia, fazem o ensaio geral da Missa. 

Na época de Pedro o órgão era com D. Julinha quando entrou Marinalva, que além de 

tocar na Novena é a tecladista oficial da Igreja (do Carmo). 

Já com Tom K, nós recebíamos uma carta avisando uma semana antes do início da 

Novena. Para o ensaio só vai o coro. O instrumental não vai. Os músicos que tocam não são o 
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instrumental da grade. Vai quem quer. Quando se toca lá (na Novena do Carmo), é feito um 

cadastro e como Tom K já sabia antecipadamente, chamava na UFPB quem estava faltando.  

AR - Existe pagamento de cachê? 

EN - Até hoje não se fala de quanto será o cachê, mas ninguém se preocupa e sempre tem. 

Nunca deixou de sair, porém os cantores não recebem nada. Numa passou de 150 a 80 no total, 

pouco mais de 10 reais por dia. 2012 foi 140 reais. Vem dentro de um envelope grampeado com 

nome. Existe uma lista de presença que é mais para ter controle de quem participa. 

O cachê sai da arrecadação dos homenageados pois tem o dia do governador, do Prefeito, 

do Presidente da Câmara, da Assembleia, dias dos Militares, Polícia, da Capela X, Baixo X, 

Banda do Exército e os músicos são de Banda da Polícia. Tem coquetel com salgados e sucos 

que os músicos participam depois da Missa.  

AR - Quem ensaia? Antes e na atualidade? 

EN - Marinalva ensaiava antes e agora também. Agora ela rege e o órgão é a tecladista 

da Igreja da Misericórdia. 

AR - Conheceu Pe. José Coutinho? 

EN – Sim, mas nunca tive contato com ele.  

AR - Quem eram os músicos antigos? 

EN - Sou atualmente o mais antigo músico. Tem ano que só tem um violino, como não 

se tem obrigação de ir, não tem os mesmos músicos todo ano. Ano passado (2012) teve Fagote 

e Trombone. Este ano não teve. Carlos Galvão tocou 2 anos Contrabaixo com Dedé. Ele 

convidou Galvão e depois ficou sozinho. Teve Violoncelo por 2 anos e Trombone. Pedro vai 

ano sim e ano não. O problema é que existe troca dos metais no meio da Novena e o músico 

que chega fica perdido. A formação da orquestra conforme o ano era:  

1) 1 Contrabaixo, 1 Violino, 1 Trompete, 2 Clarinetes, Teclado. (1984) 

2) Fagote, Violoncelo e Trombone fazendo Baixo, 2 trompetes, 3 Violinos, 3 Clarinetes, 

Teclado. 

3) Fagote, 2 Violinos, 2 Trompetes, 1 Oboé, 2 Clarinetes, Teclado. 

AR - Quem são os músicos atuais? E os cantores, coro e solistas? 
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EN - Hoje os músicos e o coro vão porque gostam e por devoção também. Mas, o coro 

está ficando velho e não existe reposição. Não existe mais segunda voz e os poucos que entram 

não conhecem a Novena. A formação dos cantores é muito eclética e não existe apoio da Igreja 

para refazer a reposição durante o ano e motivar as pessoas de participar. 

AR - Quais as dificuldades de se tocar utilizando aquelas partituras? 

EN - Dificuldade de leitura: Não existe certas indicações, só após uma semana de tocar 

que pode começar a compreender. Cada ano a partitura está pior e começa a rasgar. 

AR - Existe algo mais que gostaria de deixar registrado? 

EN - Sim. Uma é que sempre toquei a parte do Baixo de Adauto Camilo. Nunca toquei e 

nem sabia que existia uma parte de Fagote. 

Outro assunto que gostaria de deixar registrado é sobre como foi a mudança do maestro 

Tom K. 

Tom K é uma pessoa que se entregou de corpo e alma para a Novena e levou a família 

inteira. É uma pessoa que conseguia a mesma essência de Padre Zé e ficou durante 25 anos 

trabalhando para isso e dando sua contribuição e não poderia ter acontecido assim. Eu acho que 

a Igreja foi “sacana” com um maestro que dedicou tanto, para agora, quando menos espera, um 

mês antes do início da Novena, recebe uma carta62 fria dizendo que não precisava mais dele. 

Durante uns anos, algumas vezes aqui, uns dias que Tom K não podia reger. 

Acho que a maestrina (Marinalva) não foi ética com ele.63 Ela ligou para todos 

perguntando se aceitariam reger a Novena do Carmo. Ela disse que não assumiria, que não 

achava ético e não iria aceitar sem falar com Tom K. “Assumiu a regência uma pessoa que não 

tem técnica para comandar um grupo”. Em 2012, ela teve que viajar no meio da Novena, trouxe 

                                                 
62 Teor da Carta: “Prezado Senhor: /Agradecemos a Vossa Senhoria pelos serviços de regência do Coral na Festa 

do Carmo, comunicando-lhe que estamos introduzindo no Coral algumas modificações na liturgia dos cantos, 

motivo pelo qual este ano não vamos precisar de sua participação, renovando sempre os agradecimentos pela 

regência em anos anteriores. /Atenciosamente, /(assinaturas) Frei Luiz Nunes Pereira, O. Carm. / Reitor da Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo/Diretor Espiritual da Ordem Terceira do Carmo; Des. Marcos Cavalcanti de 

Albuquerque/ Prior; Maria Carmelita da Costa Paiva/ Priora. / Ao Ilustríssimo Senhor/ Antônio Carlos B. Pinto 

Coelho/ Nesta. ” (s/d) 

63 Em particular perguntei a Tom K sobre sua saída do Carmo e ele me confidenciou que ficou magoado por causa 

da promessa que havia feito à sua mãe e agora não poderia mais cumprir e me deu a carta para que fosse publicada 

na minha Tese (Anexo). Também me disse que Marinalva foi falar com ele sobre o ocorrido, porém Tom K deu o 

seu consentimento para ela assumir como maestrina oficial da Novena do Carmo sem ressentimentos. 
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um maestro aluno-instrumentista, que regeu para substitui-la. Eu tentei ajudar o maestro a 

ensaiar as diversas voltas e compreender a partitura.  

Sem Tom K a Novena perdeu a qualidade e o rigor possível. A Igreja não tem o mínimo 

compromisso com os músicos e cantores que estejam lá em cima. A substituição dos cantores 

está sendo feita de qualquer jeito. Não existe interesse em renovação. Todo ano está morrendo 

uma velhinha e não existe ensaio. Tem até Padre desafinado que não sabe a música e responde 

não na tonalidade correta. 

3.4.3. Antonio Carlos Batista Coelho (Maestro Tom K) 

Data: 24/05/2013, às 15:30Hs, local: Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa. 

AR - Desde quando toca na Novena? 

TK - Pedro faleceu em 1986. Foi antes, no começo de 1980, 82 ou 84, não me lembro 

bem. Foi no mesmo ano que Pedro Santos foi à França. 

AR - Como foi a trajetória para participar da Novena? Foi convidado por quem? 

TK - Acompanhei Pedro Santos na Novena para ouvir. Fui convidado para subir no coro, 

e aprender como aula de regência e conhecer a partitura. Ouvimos uns anos antes Pe. Zé tocar 

a Novena. Teve alguém antes de Pedro Santos. Tive aula de Regência com Pedro e foi por isso 

que comecei a assistir -“Venha para cá que ver mais de perto” e assim comecei meu 

compromisso de ir todo ano. Quando Pedro viajou para a França, Pe. Zé disse: “Você vai reger 

a Novena!”. Pronto: “Botei pra tremer!” Ele me deu uma partitura no formato paisagem com 

todos os instrumentos escrito a lápis grafite. Tem a letra e todos os instrumentos. Marcou todas 

as vozes no livrinho. A primeira vez me enrolei todo em idas e vindas. Então indiquei todas as 

vezes de repetição. Quando Pedro voltou da França, passei a dividir com ele e, aos poucos ele 

foi deixando, até ir só assistir, antes de falecer, como que se despedindo. 

AR - Como funcionavam os ensaios?  

TK - Quando entrei o Prior era Luis Coutinho, primo de Pe. Zé e um tio meu era também 

primo de Pe. Zé, havia uma afinidade. 15 dias antes do início da Novena vinha em casa para 

contratar os músicos de forma profissional. Eu comecei a levar músicos como Agmar Dias 

Pinto (violino), Eduardo Nóbrega (fagote). Havia um quarteto com Alaurinda Padilha e Luiza 

da Antenor Navarro (Escola de Música), Yolanda junto com Dedé-sax e violino. Começou 

tocando sax, depois violino. Seu Deca no Contrabaixo, militar; Clarinete João Neves, tocava 
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bem trompete; teclado Nurcia de Kerbin revezava com D. Julinha que era uma maravilha, tudo 

claro. Katherine, Órgão. 

AR - Existia um órgão no coro da Igreja do Carmo? 

TK - Havia um órgão grande com pedaleira e registros, um teclado de fole. Lucia 

reclamava que não tinha mais fole para pedalar. Colocaram um cano de PVC lá em Baixo para 

colocar ar no fole e depois colocaram na parte de cima. O maestro ficava em cima do baú de 

partituras entre o órgão e os músicos. 

AR - Quem eram os músicos antigos e os atuais? 

TK - Órgão - Silvério, Oboé - Carlos Anísio, Pintassilgo para flauta, e Carlos Galvão, 

pois seu Deca faleceu, para completar o quarteto de Violinos. Acrescentou Trombone e Fagote 

juntos. Passaram 3 ou 4 trompetistas por lá. Quando o pessoal arrastava ele (?) puxava o coro. 

Tinha voz grave e cantava pronto a resposta do coro. Quando bebia fazia presepadas. Rogério 

trompete, músico mais novo, levou Violino Fernanda. Arimatéia também tocava Celo. Chegou 

a formar um quarteto com Violino, Celo, Contrabaixo, 2 clarinetes, 1 trompete, 1 trombone, 1 

fagote, Oboé e Flauta sumiram e o órgão. Coro sempre foi a duas vozes. A última organista foi 

Marinalva. 

AR - Quem eram os cantores, coro e solistas? 

TK - Na época de Pedro Santos havia uma 2ª voz muito boa como Wanda, na 1ª voz Maria 

Euflausina ou Flausina64. Voz linda que cantava os solos. Depois que ela não podia mais subir 

as escadas, levei Elisa, Ana Gouveia e depois Aninha até eu sair de lá. 

Solo Masculino: Na época de Pedro, no Tantum Ergo era Carlos Neves do cartório, depois 

Carmelita lá em baixo que cantava lá em cima o Tantum Ergo, depois Gilson que trabalha na 

PRA da UFPB e canta no Madrigal até hoje, depois “Galego”.  

                                                 
64 Maria Eufrasina foi citada em um artigo sobre a Novena do Carmo no jornal A União de 14/07/1940.  

“A União – Domingo, 14 de julho de 1940. FESTA DE N.S. DO CARMO 

Terminará na próxima terça-feira o novenário de N.S.de Carmo, que este ano tem alcançado extraordinário 

brilhantismo. As novenas foram presididas por Frei Angario, primeiramente e agora por Frei Ulrico. O altar-mor, 

cuja decoração está a cargo da priora sra. Amélia Regis Leal, auxiliada por um grupo de irmãs terceiras do Carmo, 

apresenta linda ornamentação e magníficos efeitos de luz. A parte do coral tem sido dirigida pelo cônego José 

Coutinho sub-comissário da Ordem 3ª do Carmo, sendo interpretada a grande orquestra de pau e corda, a 

tradicional “Novena do Carmo” que há mais de século se canta em nossa capital por numerosas senhoritas de nossa 

sociedade sobressaindo-se as solistas Nenem de Almeida, Maria Lianza, Alzira de Castro e Maria Eufrasina. O 

comparecimento de fiéis tem sido extraordinário, ficando a igreja completamente cheia. A Venerável Ordem 3ª de 

N. S. do Carmo comparece diariamente incorporada sob a presidência do prior Augusto Santa Rosada Solva 

Barbosa, num total de trinta irmãos e duzentas irmãs. ” 
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Prometi à minha mãe, quando ela estava prestes a falecer que iria fazer o solo do Tantum 

Ergo e cantar. Era difícil para cantar com microfone. Flos Carmelis cantava primeiro no início 

e depois passou a cantar no final da Novena.65 Começava cantando bem ppp e depois estourava. 

O povo gostava deste contraste. 

Quando acabava havia um lanche e avisava que precisava preparar uma 2ª voz e tentar 

renovar, mas nunca fizeram. Resultado: a 2ª voz foi minguando, o pessoal mais velho faleceu e 

inchou a 1ª voz provocando um desequilíbrio. 

Depois o Prior foi Carlos Coutinho, filho de Luiz. Foi vereador. Conseguiu assegurar 

coisas pela prefeitura que bancava o cachê dos músicos, de incorporar o novenário no 

orçamento da prefeitura. Depois Rita de Cássia, depois Carlos Cavalcante, que não tinham 

facilidade e não aumentaram o cachê de um ano para o outro e os músicos reclamaram. Eu 

recebia no máximo 450, mas geralmente era em torno de 300. Marinalva de 250 a 300, depois 

solistas, depois músicos. Nunca foi feito um escalonamento de cachês. Desde Luis Coutinho 

eram eles (OTC) que faziam as repartições. 

AR - Quem ensaia? Antes e na atualidade? O coro ensaia separadamente?  

TK - Os ensaios eram uma semana ou 10 dias antes, os músicos não vinham, só o coro 

que não tinham nada a acrescentar. Eu fazia o ensaio, passando a Novena de cabo a rabo, e 

havia problema com a 2ª voz. Era complicado ensaiar porque ninguém queria cantar a 2ª voz. 

As vozes eram boas. Wanda também cantava o solo do Tantum Ergo e Miro, que era médico, 

depois ele faleceu. 

AR - Conheceu Pe. José Coutinho? Como era a regência dele? 

TK - Só vi Pe. Zé reger uma vez e se não me engano, era Miro que regia temporariamente 

antes de Pedro Santos.  

Contavam que Pe. Zé quando acabava de tocar, ele descia pelo corrimão da escada. 

Também diziam que ele tocava a Novena com uma “quartinha” moringa, depois “mijava” lá 

mesmo. Não sei se é verdade, eu não vi. Dedé tinha incontinência urinária e tinha que sair 

porque o saquinho que ele levava ficava cheio. Tocava dormindo, com a baba caindo, porque 

depois dirigia taxi a noite inteira. 

                                                 
65 Indicação de nova modificação na ordem de execução da Novena, confirmada no final do capítulo referente à 

Recepção. 
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Pe. Zé gostava de fazer a Festa do Carmo com a procissão. Antigamente a procissão era 

saindo do Carmo, descia a Duque de Caxias até a Igreja de Lourdes e voltava pela Praça 1817. 

Atualmente vai até a Lagoa. Saíam com tochas, ardores, a Banda 5 de Agosto acompanhando, 

a da Polícia Militar e a do Exército. No dia que a Banda ia tocar na consagração, gostava da ‘5 

de agosto’ porque era bem animada. A do Exército era muito solene. Tocavam o Dobrado 220 

e era João Nunes o regente da ‘5 de agosto’. Barbalho, músico da PM, fazia paródia -

“escondiam o Piston do seu Barbalho”... 

AR - Quais as dificuldades de se tocar utilizando aquelas partituras? 

TK - O pessoal do meio para o fim da Novena aprendia e eram auxiliados pelos antigos. 

Eu mostrava na regência com sinais para verificar quantas repetições e voltas. A sequência final 

tem uma mudança. Depois vem o Hino da Ordem Terceira do Carmo e o Hino do Escapulário. 

No último dia cantava-se um Tantum Ergo à noite depois da procissão. No final ainda se canta 

Flor do Carmelo, Prece, mas foi substituída por Maria de Nazaré. Marinalva ajudava na 

definição dos cantos da comunhão e no final. Tocavam músicas de João Eduardo na hora da 

Consagração, uma em ¾, está na partitura.66  

3.5. Comparação de estruturas e temas de Novenas de Nossa Senhora do Carmo 

A Ladainha de Nossa Senhora é uma seção que faz parte da Novena de Nossa Senhora 

do Carmo de João Pessoa e que possui uma característica diferenciada entre as outras ladainhas 

carmelitanas. Para completar o presente estudo, se faz necessária a comparação das estruturas 

das ladainhas carmelitana e a lauretana atuais e uma ladainha lauretana antiqua de ladainhas 

com aquela inserida na Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa. 

Ao comparar as quatro ladainhas, podemos perceber que: 

1) Introdução Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison, as saudações Sancta Maria, 

Sancta Dei Genitrix e Sancta Virgo Virginum, e a finalização do Agnus Dei, são iguais 

em todas as ladainhas.  

2) As duas saudações iniciais: Christe, audi nos e Christe, exaudi nos, existiam na 

ladainha antiga e foram preservadas apenas na ladainha da Novena do Carmo em 

questão.  

                                                 
66 Maestro Tom K faz referência à Valsa Ausência de João Eduardo, presente na 1ª versão da Novena. 
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3) As saudações à Deus: Pater..., Fili..., Spiritus Sancte..., e Sancta Trinitas..., foram 

retiradas da ladainha lauretana atual.  

4) A partir da sequência Mater..., a ladainha antiga fica diferente de todas as outras, 

permanecendo apenas duas invocações iguais: Turris ebúrnea, e Stella matutina.  

5) Na ladainha Carmelitana moderna foram acrescentadas as invocações Soror 

Carmelitarum e Benignissima Mater nostra e retirada a invocação Spes omnium 

Carmelitarum, referentes à Ordem Carmelitana.  

6) Também foram acrescentadas as invocações Mater Ecclesiae, Tabernaculum 

aeternae gloriae, e Regina familiarum, comuns à Ladainha Lauretana atual. 

Assim sendo, podemos perceber que a ladainha inserida na Novena de Nossa Senhora do 

Carmo de João Pessoa, tem sua introdução igual à ladainha antiga, encontrados no Códice de 

Rouen, que foi preservada entre os padres capuchinhos, em privado, até o século XVII 

(BASADONNA; SANTARELLI, 2000, p.23) e o restante de sua estrutura obedece ao rito 

carmelita com os acréscimos de invocações de até 1917. A data de sua primeira audição é 

atribuída a 1927 através de relatos de jornais, porém constatamos a existência do acréscimo da 

invocação de 1950 -  Regina in coelum assumpta no texto impresso. Nas partes instrumentais 

de 1953 e 1957, existem interferências caligráficas indicando a repetição de 3 ou 4 vezes, que 

ocorreram devido ao acréscimo dessa última invocação. Este detalhe e a comparação da 

Ladainha inserida na Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa poderão ser 

conferidos no capítulo 3 - Novas Achegas.  

Tabela 4: Comparação do texto da ladainha do Carmo com outra ladainha 

Ladainha da Novena do Carmo de João Pessoa  Ladainha Carmelitana atual 

Kyrie eleison,  

Christe eleison,  

Kyrie eleison,  

Christe audi nos  

Christe exaudi nos.  

Pater de coeli Deus, miserere nobis 

Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis 

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis 

Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis 

Sancta Maria, ora pro nobis 

Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis 

Sancta Virgo Virginum,  

Mater Christi, 

-  

Mater divinae gratiae 

Mater puríssima  

Mater castíssima 

Mater inviolata 

Mater intemerata  

Mater amabilis 

Mater admirabilis 

Kyrie eleison,  

Christe eleison,  

Kyrie eleison,  

- 

- 

Pater de coeli Deus, miserere nobis 

Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis 

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis 

Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis 

Sancta Maria, ora pro nobis 

Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis 

Sancta Virgo Virginum,  

Mater Christi, 

Mater Ecclesiae (1980) 

Mater divinae gratiae 

Mater puríssima  

Mater castíssima 

Mater inviolata 

Mater intemerata  

Mater amabilis 

Mater admirabilis 
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Ladainha da Novena do Carmo de João Pessoa  Ladainha Carmelitana atual 

Mater Boni Consilii  

Mater Creatoris 

Mater Salvatoris 

Mater deco carmeli  
Virgo prudentissima,67  

Virgo praedicanda,  

Virgo veneranda,  

Virgo potens 

Virgo clemens 

Virgo fidelis 

Virgo flos carmeli 

Spetrum justitiae  

Sedes sapientiae 

Causa nostrae laetitiae 

Vas spirituale 

Vas honorabile 

Vas insigne devotionis  

- 

Rosa mystica  

Turris davidica  

Turris ebúrnea 

Dumus aurea 

Foederis arca  

Janúa coeli 

Stella matutina 

Salus infirmorum  

Refugium peccatorum  

Consolatrix afflictorum 

Auxilium christianorum  

- 

Patrona carmelitarum 
- 

Regina Angelorum  

Regina Patriarcarum  

Regina Prophetarum  

Regina Apostolorum 

Regina Martirum 

Regina Confessorum 

Regina Virginum  

Regina Sanctorum omnium 

Regina sine labe originale concepta 

Regina in coelum assumpta68 

Regina sacratissimi Rosarii  

- 

Regina pacis, ora pro nobis 

Spes omnium carmelitarum, ora pro nobis  

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, parce nobis 

Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, exaudi nos Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi,  miserere nobis. 

Mater Boni Consilii  

Mater Creatoris 

Mater Salvatoris 

Mater et decor carmeli 
Virgo prudentissima,  

Virgo veneranda,  

Virgo praedicanda,  

Virgo potens 

Virgo clemens 

Virgo fidelis 

Virgo flos carmeli 

Speculum lustitiae  

Sedes sapientiae 

Causa nostrae laetitiae 

Vas spirituale 

Vas honorabile 

Vas insigne devotionis 

Tabernaculum aeternae gloriae (data?) 

Rosa mystica  

Turris davidica  

Turris ebúrnea 

Dumus aurea 

Foederis arca  

Janúa coeli 

Stella matutina 

Salus infirmorum  

Refugium peccatorum  

Consolatrix afflictorum  

Auxilium christianorum 

Soror carmelitarum (data?) 

Patrona carmelitarum 
Benignissima Mater nostra (data?) 

Regina Angelorum  

Regina Patriarcarum 

Regina Prophetarum  

Regina Apostolorum 

Regina Martirum 

Regina Confessorum 

Regina Virginum  

Regina Sanctorum omnium 

Regina sine labe originale concepta 

Regina in coelum assumpta (1950) 

Regina sacratissimi Rosarii  

Regina familiarum (1995) 

Regina pacis, ora pro nobis 

- 
Agnus Dei qui tolis peccata mundi, parce nobis 

Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, exaudi nos 

Domine 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi,  miserere nobis. 

 

                                                 
67 Os motivos das invocações estarem invertidas foram analisadas após a exposição das tabelas. 
68 Esta invocação será analisada posteriormente no capítulo referente à Recepção da novena, pois foi inserida 

posteriormente apenas no texto impresso. 
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Na tabela anterior, podemos observar que as invocações Virgo praedicanda e Virgo 

veneranda da ladainha da Novena foram escritas na ordem inversa em relação às outras 

ladainhas. Observando os compassos 2, 3 e 4 da seção nº8 da cópia de José Neto Barreto69, os 

três versos eforam escritos na seguinte ordem entre as pautas da parte do Órgão: primeiro Virgo 

Prudentissima, logo abaixo Virgo veneranda e como terceira estrofe Virgo praedicanda.  

Figura 11: Compassos 1 a 4 da seção nº8 

 
Fonte: Cópia de BARRETO, p.65. 

 

Nos compassos 10 a 13, o texto por extenso entre as pautas do Órgão é Virgo veneranda. 

Nos compassos 18 a 21, o texto é Virgo praedicanda. Nos  compassos 26 e 27 foram escritas 

as três estrofes do cantochão uma abaixo da outra. O restante do texto se encontra apenas no 

livreto impresso que é distribuido pelos carmelitas para que o coro possa cantar.  

Com isto, percebe-se que a confusão na ordem dessas três invocações foi porque foram 

escritas trocadas nos compassos iniciais 2 a 4 da seção nº 8 da cópia de Barreto. Assim, esta 

ladainha tem sido cantada com o texto na forma trocada provavelmente, desde 1972 quando 

foram realizadas novas cópias. Este mesmo equívoco acontece no texto impresso, dando a 

perceber que foi copiado a partir da cópia de 1972, de Camilo. 

                                                 
69 Os textos localizadso nas cópias de José Neto Barreto e Adauto Camilo foram analisados e podem ser conferidos 

nos itens 4.3.2 Aspéctos literários e 4.3.2.1 Transcrição diplomática do texto. 
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Figura 12: Invocações trocadas 

 
Fonte: Cópia de Camilo, parte do Órgão, p.6. 

 

Figura 13: Invocações trocadas (continuação) 

 
Fonte: Cópia de Camilo, parte do Órgão, p.6. 

 

Sobre as orações que são incluídas nas novenas, em particular nas carmelitanas, algumas 

permanecem até os dias atuais e são orações que fazem parte das devoções carmelitanas, como 

o Flos Carmeli. Outras pertencem a ritos diversos da Igreja, como o Tantum Ergo, que é parte 

integrante do Pange Lingua de S. Tomás de Aquino, o Tota Pulchra es Maria, citada por Pereira 

de Santana como uma oração milagrosa e a Ladainha Carmelitana. Algumas invocações da 

Ladainha têm origem nas celebrações Eucarísticas como o Kyrie, eleison.  Para identificar uma 
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Ladainha Carmelitana das outras, faz-se jus conhecer os tipos de invocações existentes nas 

Ladainhas para perceber suas diferenças.  

Analisando a estrutura devocional da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa, 

observamos que se trata de uma novena com liturgia misturada com paraliturgia (LPL), que no 

caso, apresenta mudanças nas músicas da parte litúrgica, inclusive inserindo repertório pastoral pós-

conciliar. 

Na Tabela 5 observamos a estrutura devocional, as seções com as suas respectivas orações, 

de acordo com o texto completo publicado e distribuído durante o novenário, que será amplamente 

exposto no capítulo 4 – Crítica de Fontes, no ítem 4.3.2.2 referente ao texto completo atual.  

Tabela 5: Estrutura devocional da versão atual da novena de N. S. do Carmo de João Pessoa 

ESTRUTURA SEÇÕES TEXTO INICIAL DAS ORAÇÕES 

Marcha de Entrada Entrada Jubilosos, te saudamos 

Preparação 

Cantochão V. Domine in adjutorium … 

Domine 

R. Domine, ad ajuvandum ... 

Glória Patri... 

Veni Sancto Spiritus... 

Cantochão 

V. Emitte Spiritum ... 

R. Et renovabis ... 

V. Oremus, Deus qui corda ... 

R. Amém 

Oração preparatória Santa Virgem do Carmo... 

Intercessão 

1ª.  Jaculatória  Senhora do Carmo/ Ave Maria 

2ª.  Jaculatória  Senhora do Carmo/ Ave Maria 

3ª.  Jaculatória   No transe horrendo/ Ave Maria 

Oferecimento Senhora Soberana... 

Leitura da Palavra Homilia - 

 

Ladainha 

Kyrie eleison,  

Pater de coeli deus     

 Mater Cristi 

 Virgo prudentissima 

 Vas insigne  

Louvor Refugium peccatorum  

Patrona carmelitarum  

Agnus Dei 

Antífona Flor do Carmelo 

Cantochão 

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix 

R. Ut digne efficiamur […] Amen 

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus 

R. Para que sejamos dignos [...] Amém. 

Comunhão Prece Senhora do Carmo, Ó Virgem pura... 

Adoração ao 

Santíssimo 

Adoro Te Adoro Te, ó Panis coelice 

Cantochão 

Dominus conservet eum ... 

V. Tues Petrus 

R. Et super hac ... 

Oremus: Deus omnium fidelium ... 

R. Amen 

Tantum Ergo Tantum Ergo Sacramentum ... 
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ESTRUTURA SEÇÕES TEXTO INICIAL DAS ORAÇÕES 

Cantochão 

V. Panem de coelo praestitisti eis  

R. Omne delectamentum .... 

Oremus: Deus qui sub Sacramento ...  

R. Amen. 

V. Do céu lhe deste o Pão... 

R. Que contém todo o sabor... 

Oremos: Ó Deus...  

R. Amem. 

Fórmula de louvores 

Orações à Deus 

Bendito seja Deus... 

Súplica pela Igreja e pela Pátria 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 

Orações à N. S. do 

Carmo 

Consagração à N. S. do Carmo  

Nós vos suplicamos... 

Benção Final Hinos 
Hino da Ordem Terceira do Carmo 

Hino Oficial do Escapulário 

 

Nas tabelas a seguir, serão apresentadas uma comparação da estrutura das seções 

musicadas das duas versões da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa, atribuída 

a José Coutinho, com a de José Maurício, que é anterior, com as outras que são executadas 

atualmente em Salvador e Recife, procurando demonstrar as semelhanças e suas diferenças.  

As semelhanças comuns a todas as quatro Novenas do Carmo são a presença dos cantos 

em azul claro, Veni Sancte Spiritus, em cinza Flos Carmeli (em português ou latim), em 

vermelho Tantum Ergo (em português ou latim), e em amarelo, as três Jaculatórias. Outras 

orações existem apenas nas Novenas que estão em vigor até a atualidade, como a Ladainha de 

Nossa Senhora, Ave Maria e/ou Pai nosso. A diferença de cores foi utilizada para visualizar 

melhor a mudança de localização das seções de uma novena para outra. 

Tabela 6: Novena de Nossa Senhora do Carmo de José Coutinho e de José Maurício 

Seções 
José da Silva Coutinho ( 1927) 

Pe. José Maurício Nunes Garcia (1818) 
1ª Versão 

1 Jubilosos te saudamos  I. Invitatório: Dominum qui Suum Carmelitarum Matrem  

2 Flôr do Carmelo  II. Hino: Veni Sancte Spiritus  

3 Domine (Veni Sancte Spiritus) II. Hino: Veni Pater pauperum  

4 Tota Pulchra  II. Hino: Consolator Optime  

5 Pai Nosso/Ave Maria II. Hino: In labore requies  

6 Ladainha  II. Hino: O Lux Beatissima  

7 Mater Christi  II. Hino: Sine tuo numine  

8 Virgo Prudentissima  II. Hino: Lava quod est sordidum  

9 Vas insigne  II. Hino: Flecte quod est rigidum  

10 Refugium Peccatorum  II. Hino: Da tuis fidelibus  

11 Patrona Carmelitarum  II. Hino: Da virtutis meritum  

12 Agnus Dei III. 1ª Jaculatória: Senhora do Carmo  

13 Prece  IV. Flos Carmeli: Antífona  

14 Oremus Pro Pontifice  V. Tantum Ergo  

15 Tantum Ergo  V. Tantum Ergo: Genitore genitoque  

16 Valsa Ausência  VI. 2ª Jaculatória: Senhora do Carmo  

17 

1ª Jaculatória:  Senhora do Carmo/Ave Maria/ 

2ª Jaculatória:Senhora do Carmo/Ave Maria/ 

3ªJaculatória:No transe horrendo da morte 

VII. 3ª Jaculatória: No transe horrendo da morte  

18 [sem título]  

19 Adoro-Te  
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Podemos verificar que entre a 1ª versão da Novena do Carmo de João Pessoa e a Novena 

do Carmo de José Maurício existem pelo menos quatro seções semelhantes, embora sua ordem 

de execução seja diferentes. 

Tabela 7: Comparação da 1ª Versão com a de José Maurício 

Título da seção 

J.Coutinho 

( 1927) 

J.Maurício 

(1818) Observações 

Seção Seção 

Flôr do Carmelo / Flos Carmeli 2 13  

Veni Sancte Spiritus 3 2  

Tantum Ergo 15 14 e 15 A seção 15 é a segunda estrofe do Tantum Ergo. Percebe-se 
que na de José Maurício as duas estrofes foram divididas em 

duas seções, ao passo que na de José Coutinho, elas fazem 

parte da mesma seção. 

1ªJaculatória: Senhora do Carmo 17 12 Percebe-se que a 1ª Jaculatória de José Maurício é 

executada separada das outras duas, e as duas Jaculatórias 

de José Coutinho são seguidas da Ave Maria. Com isto, nas 
duas novenas, a 3ª Jaculatória passa a ser a seção 17. 

2ªJaculatória: Senhora do Carmo 17 16 

3ªJaculatória: No transe horrendo  17 17 

 

Por outro lado, ao compararmos a 2ª versão da Novena do Carmo de José Coutinho com 

a de José Maurício podemos observar que a alteração resultou em mais semelhanças quanto ao 

número das seções. 

Tabela 8: Novena de Nossa Senhora do Carmo de José Coutinho e de José Maurício  

Seções 
José da Silva Coutinho (1927) 

José Maurício Nunes Garcia (1818) 
2ª Versão 

1 Jubilosos I. Invitatório: Dominum qui Suum Carmelitarum Matrem  

2 Domine (Veni Sancte Spiritus) II. Hino: Veni Sancte Spiritus  

3 Jaculatórias: Senhora do Carmo II. Hino: Veni Pater pauperum  

4 Ave Maria II. Hino: Consolator Optime  

5 No transe horrendo da morte II. Hino: In labore requies  

6 Ladainha II. Hino: O Lux Beatissima  

7 Mater Christi II. Hino: Sine tuo numine  

8 Virgo Prudentissima II. Hino: Lava quod est sordidum  

9 Vas insigne II. Hino: Flecte quod est rigidum  

10 Refugium Peccatorum II. Hino: Da tuis fidelibus  

11 Patrona Carmelitarum II. Hino: Da virtutis meritum  

12 Agnus Dei III. 1ª Jaculatória: Senhora do Carmo  

13 Flôr do Carmelo IV. Flos Carmeli: Antífona  

14 [Oremus Pro Pontifice] /Adoro-Te V. Tantum Ergo  

15 Tantum Ergo V. Tantum Ergo: Genitore genitoque  

16 Prece VI. 2ª Jaculatória: Senhora do Carmo  

17 - VII. 3ª Jaculatória: No transe horrendo da morte  

 

Ao observar a 2ª versão da novena de José Coutinho, constatamos que com a alteração da 

numeração das Jaculatórias, alterando sua ordem de execução, duas seções passaram a ser 

executadas na mesma ordem: Veni Sancte Spiritus e Flos Carmeli, não havendo alterações nas 

outras seções. 
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Tabela 9: Comparação da 2ª versão com a de José Maurício 

Título da seção 

José Coutinho 

( 1927) 

José Maurício Garcia 

(1818) Observações 

Seção Seção 

Veni Sancte Spiritus 2 2 Mesma numeração 

1ªJaculatória: Senhora do Carmo 3 12 Houve alteração na ordem das 

seções nas 3 Jaculatórias na 

novena de José Coutinho. 
2ªJaculatória: Senhora do Carmo 4 16 

3ªJaculatória: No transe horrendo da 

morte 

5 17 

Flôr do Carmelo / Flos Carmeli 13 13 Mesma numeração 

Tantum Ergo 15 14 e 15 Não houve alteração quanto ao 

Tantum Ergo nas duas novenas.  

- - 12 Não houve alteração nas 3 

Jaculatórias na novena de José 

Maurício 
- - 16 

- - 17 

 

A 2ª versão da Novena de José Coutinho e a novena de Salvador apresentam uma estrutura 

aparentemente muito diferente entre si, principalmente em relação ao número de seções. A 

novena de Salvador tem apenas uma seção que não existe na de João Pessoa: Virgo quanm totus 

venerátur orbis. A numeração das seções é diferente, pois a de João Pessoa tem sua divisão 

mais detalhada, e a localização das Jaculatórias se apresenta como na 1ª versão da novena de 

João Pessoa.   

Tabela 10: Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa e de Salvador 

Seções 
José Coutinho 

SALVADOR (sem data) 
2ª Versão (1972) 

1 Jubilosos Deus in adjutorum meum intende 

2 Domine (Veni Sancte Spiritus) Hino: Veni Sancte Spiritus  

3 Jaculatórias: Senhora do Carmo Ave Maria  

4 Ave Maria Virgo quanm totus venerátur orbis  

5 No transe horrendo da morte Ladainha de Nossa Senhora  

6 Ladainha Flos Carmeli  

7 Mater Christi Tantum Ergo  

8 Virgo Prudentissima Jaculatórias: Senhora do Carmo/ No transe 

9 Vas insigne  

10 Refugium Peccatorum  

11 Patrona Carmelitarum  

12 Agnus Dei  

13 Flôr do Carmelo  

14 [Oremus Pro Pontifice] /Adoro-Te  

15 Tantum Ergo  

16 Prece  

 

Ao observar as duas novenas em relação ao conteúdo do texto e à ordem de execução, 

podemos perceber que existem poucas diferenças entre elas. 

Tabela 11: Comparação da novena de João Pessoa com a de Salvador 

Título das seções 

João Pessoa 

(1972) 

Salvador 

(s.d.) Observações 

Seção Seção 

Deus in adjutorum meum intende 2 1 Embora estas 3 seções apresentem numerações 

diferentes, todas fazem parte da mesma seção: 

Domine 
Domine 2 - 

Veni Sancte Spiritus 2 2 

Senhora do Carmo 3 8 As Jaculatórias da novena de Salvador apresentam a 

mesma ordem das seções da 1ª versão da novena de 

João Pessoa. 
Ave Maria 4 3 

No transe horrendo da morte 5 8 
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Título das seções 

João Pessoa 

(1972) 

Salvador 

(s.d.) Observações 

Seção Seção 

Ladainha 6-12 5 A Ladainha de João Pessoa é dividida em 6 seções e 

a de Salvador, não. 

Flôr do Carmelo / Flos Carmeli 13 6 O hino Flos Carmeli da novena de Salvador 

apresenta a mesma ordem da 1ª versão da novena de 

João Pessoa. 

Tantum Ergo 15 7 Alteração apenas quanto à numeração.  

 

 

A Novena de Nossa Senhora do Carmo de Recife é de diversos autores conhecidos e é 

toda cantada em português. A ordem das seções é muito semelhante, diferenciando apenas pela 

presença do Pai Nosso, que na 2ª versão da novena de João Pessoa foi retirado, do Santa Maria 

que nunca teve na novena de João Pessoa e da Ladainha de João Pessoa que é dividida em seis 

seções. Interessante da novena de Recife é que o Tantum Ergo é cantado primeiro em português 

e depois em latim. Porém, a maior semelhança que existe entre estas duas novenas é na melodia 

das Jaculatórias – Senhora do Carmo, que consta como ‘tradicional’ na novena de Recife, mas 

já foi confirmada que a melodia é de José Coutinho. 

  
Tabela 12: Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa e de Recife 

Seções 
José Coutinho  Maestro M. Bezerra 

2ª Versão (João Pessoa - 1972) (Recife - 1986) 

1 Jubilosos Invitatório  

2 Domine (Veni Sancte Spiritus) Pai Nosso de M. Bezerra 

3 Jaculatórias: Senhora do Carmo Ave Maria de M. Bezerra 

4 Ave Maria Jaculatórias (1ª e 2ª): Senhora do Carmo (tradicional)70 

5 No transe horrendo da morte Jaculatórias (3ª): No transe horrendo da morte (tradicional) 

6 Ladainha Ladainha de M. Bezerra 

7 Mater Christi Santa Maria de M. Bezerra 

8 Virgo Prudentissima Cordeiro de Deus  

9 Vas insigne Flor do Carmelo de Fr. Tito Medeiro O.Carm. 

10 Refugium Peccatorum 1º Tão Sublime Sacramento de M. Bezerra 

11 Patrona Carmelitarum 2º Tantum Ergo de Tavoni 

12 Agnus Dei 3º Tantum Ergo de Campodonico 

13 Flôr do Carmelo  

14 [Oremus Pro Pontifice] /Adoro-Te  

15 Tantum Ergo  

16 Prece  

 

Comparando detalhadamente as duas novenas do Carmo de João pessoa e de Recife, 

podemos observar que poucas são as suas diferenças quanto à ordem das seções, mas seria 

necessário um estudo mais aprofundado sobre essa questão. 

 

                                                 
70 Início da melodia de Senhora do Carmo é a mesma de José Coutinho, depois modificam algumas notas. A 2ª 

jaculatória, é uma variante para coro a 4 vozes do cantochão da Senhora do Carmo de José Coutinho. 
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Tabela 13: Comparação da novena de João Pessoa com a de Recife 

Título das seções 

João Pessoa 

(1972) 

Recife 

(1986) Observações 

Seção Seção 

Jubilosos / Invitatório 1 1 Entrada cantada em português em João Pessoa e em 

latim, em Recife.  

Domine (Veni Sancte Spiritus) 2 - Não existe esta seção em Recife 

Pai Nosso - 2 O Pai Nosso existia na 1ª versão da novena de João 

Pessoa, mas na 2ª versão foi retirado. 

Senhora do Carmo 3 4 
Estas duas seções apresentam suas seções invertidas 

Ave Maria 4 3 

No transe horrendo da morte 5 5 Não há alteração 

Ladainha 6 6 A Ladainha de João Pessoa é dividida em 6 seções e a 

de Recife, não. 

Mater Christi / Santa Maria 7 7 Cantada em Latim em João Pessoa e em português em 

Recife. Agnus Dei / Cordeiro de Deus 12 8 

Flôr do Carmelo / Flos Carmeli 13 9 Cantada em Latim em Recife e em português em João 

Pessoa. 

Tantum Ergo / 1º Tão sublime 

sacramento 

15 10 O 1º Tantum Ergo cantado em Latim em João Pessoa e 

em português em Recife. 

2º Tantum Ergo - 11 
Cantado em latim em Recife 

3º Tantum Ergo - 12 

 

Em relação à parte melódica das Novenas do Carmo de João Pessoa e Recife, foi 

constatado uma semelhança em relação às Jaculatórias - Senhora do Carmo executadas 

atualmente durante a Novena de Nossa Senhora do Carmo. A Novena do Carmo de Recife não 

pertence à um único compositor, e sim é uma compilação de diversos autores como M. Bezerra, 

Frei Tito Medeiros, Tavoni e uma seção anônima constando como “Tradicional”.  O que se 

pode observar é que a melodia desta seção “Tradicional” é a mesma de Senhora do Carmo de 

José Coutinho. As diferenças estão na introdução, acompanhamento e na tonalidade. Pode-se 

também perceber que existe uma variante na terminação da frase.  

Como o Sodalício de João Pessoa é vinculado à Província Carmelitana Pernambucana, 

podemos conjecturar que de alguma forma esta melodia foi inserida na Novena de Recife, tendo 

em vista ser esta muito posterior à de melodia de José Coutinho (1953 - 1ª fonte musical 

localizada), pois o ano de referência da novena de Recife é 1986. Durante o novenário, sempre 

são convidadas outras comunidades carmelitanas, sendo que estão sempre presentes os frades 

de Recife e de Goiana, onde funciona um seminário carmelitano. Portanto, essas melodias 

podem muito bem ser levadas de uma comunidade para outra.  
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Tabela 14: Comparação das Jaculatórias: Recife e João Pessoa. 

Data Compositor Senhora do Carmo 

s/d 

(1986) 

Tradicional 

(s/ autor) 

 

 

1927 

(1953) 

José Coutinho 
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4. CRÍTICA DE FONTES 

Este capítulo trata do estudo crítico das fontes musicais incluindo: a) identificação dos 

copistas através da análise paleográfica preliminar (identificação de autoria das cópias e 

eventual datação); b) descrição física dos meios de produção e suporte dos conjuntos (tipos de 

canetas, lápis e papel); c) análise estrutural da novena a partir do texto e da música presentes 

em cada conjunto (incluindo instrumentação, tonalidades, andamentos, tipos e números de 

compassos por seção, ocorrência de cantochão, etc.); d) análise paleográfica das intervenções 

caligráficas posteriores ao momento de produção dos conjuntos (outras assinaturas, emendas, 

correções, enxertos); e) identificação das diferentes versões da novena através da comparação 

dos conjuntos musicais identificados, no intuito de realizar a edição das partituras. 

O conceito de conjunto documental musical foi definido por Paulo Castagna como “A 

totalidade das unidades documentais produzidas com a mesma caligrafia ou técnica gráfica, no 

mesmo momento e local, que dizem respeito à(s) mesma(s) unidade(s) compositiva(s).” (Apud. 

SOTUYO BLANCO, p. 15) Assim, as partituras referentes à Novena de Nossa Senhora do 

Carmo de José da Silva Coutinho encontradas na Igreja de Nossa Senhora do Carmo de João 

Pessoa, pertencentes à Ordem Terceira do Carmo e às cópias dos acervos particulares de Julia 

Nobrega (cópia de Dalva Guerra), Marta Rodrigues (fragmento da novena) e Antônio Carlos 

Pinto Coelho (Tom K) (cópia da versão para órgão e canto), foram distribuídas em dez 

conjuntos de partituras, que foram definidos cronologicamente de acordo com as datas 

existentes nas fontes copistas da seguinte forma: CONJUNTO 1 - José Aprígio Lima (1953); 

CONJUNTO 2 - 1º Copista não identificado (s/d); CONJUNTO 3 - José Neto Barreto (1957); 

CONJUNTO 4 - 2º Copista não identificado (s/d), CONJUNTO 5 - Adauto Camilo (1972); 

CONJUNTO 6 - Otacílio Francisco Bezerra (1985); CONJUNTO 7 - Otacílio Francisco 

Bezerra (1989); CONJUNTO 8 - Dalva Guerra (1989); CONJUNTO 9 - Marta Rodrigues 

Pereira (s/d); CONJUNTO 10 - Antônio Carlos Pinto Coelho (Tom K) (s/d). 

A ordem cronológica destes conjuntos foi resultado das análises realizadas das caligrafias 

e intervenções caligráficas que serão apresentadas detalhadamente no Capítulo 5 sobre a 

Recepção da Novena. 

4.1. Descrição física das Fontes 

As fontes encontradas para este trabalho são cópias de diferentes épocas e de diversos 

copistas, pois os autógrafos de José Coutinho não foram localizados até a presente data.  
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A descrição física das partes vocais e instrumentais foram organizadas de acordo com o 

copista, data e o conjunto de partituras encontradas.  Nela estão expostas as medidas do papel, 

ou tamanho aproximado, tipos de tintas utilizadas, número de páginas de cada parte, orientação 

das folhas (se paisagem ou retrato), quantidade de pautas por página, presença ou não de marcas 

d’água, identificação ou marca do fabricante do papel se por ventura existir, tipo de material de 

escrita: bico de pena, caneta esferográfica, ponta porosa ou lápis, além das cores usadas pelo 

copista e por pessoas que por ventura tenham manuseado estas partes, além de localização de 

datas e assinaturas (GRIER, 1996, p.228). 

Na seção a seguir foram definidos os conjuntos cronologicamente de acordo com os 

copistas, analisadas as caligrafias musicais das fontes encontradas observando a forma de 

escrita dos títulos, numerações das seções, a espessura dos traços, formato das cabeças das 

notas, das claves de Sol e Fá, barras duplas, sinais diversos de repetição, hastes das colcheias, 

pausas, tipos de instrumentos de escrita utilizados como papel utilizado e tipo de material de 

escrita como caneta ou lápis e as intervenções caligráficas e quantidade de seções escritas. Na 

Tabela 15 podemos observar a definição dos conjuntos obedecendo à uma ordem cronológica, 

autor e partes instrumentais. 

Tabela 15: Definição dos Conjuntos Instrumentais 

CONJUNTOS COPISTAS DATAS PARTES INSTRUMENTAIS 

1 José Aprígio de Lima 1953 Cl 1, 2, Pst em Sib, Bx em Dó, Vl 1 

2 1º Copista não identificado s/d Vl 2 

3 José Neto Barreto 1957 
Partitura (Fl, Cl 1, 2, Pst em Sib, Bx 

em Dó, Vl 1, 2, Org, Voz). 

4 2º Copista não identificado s/d Ob, Bx em Dó. 

5 Adauto Camilo 1972 Cl 2, Pst, Bx em Dó, Vl 1, Org. 

6 

7 
Otacílio Bezerra 

1985 Cl 1 Sib 

1989 Pst, Ob, Fag, Vl 2 

8 Dalva Guerra 1989 Org. 

9 Marta Rodrigues s/d Org 

10 Antônio Carlos Pinto Coelho (Tom K) s/d Vozes Sol., Côro a 3 vozes, Org. 

 

4.2. Análise Paleográfica: Identificação dos Copistas e Caligrafias 

Conforme dito anteriormente, o autógrafo desta Novena não foi localizado até a presente 

data. Diversos documentos, partituras musicais e paramentos antigos que estavam na Basílica 

de Nossa Senhora das Neves desde a época em que José Coutinho foi vigário nesta igreja até 

aproximadamente 2001 foram queimados segundo informações transmitidas oralmente. Existe 

ainda a possibilidade de se encontrar, além de outras partituras de José Coutinho, partes da 
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Novena no acervo que pertencia a Domingos Azevedo Ribeiro71. Segundo relato de Júlio 

Aurélio Coutinho72 todas as partituras de José Coutinho foram entregues pessoalmente à 

Domingos Azevedo Ribeiro. Atualmente o acervo de Domingos Azevedo Ribeiro está sob 

guarda da família que até a presente data impôs dificuldades para se ter acesso aos 

documentos.73 Quanto à Novena, esta foi estudada através dos copistas que em diferentes 

ocasiões copiaram as partes dos instrumentos e uma partitura de orquestra. As cópias das fontes 

musicais de José Aprígio de Lima, José Barreto Neto, Adauto Camilo, Otacílio Francisco 

Bezerra, e dos dois copistas não identificados pertencem à Ordem Terceira do Carmo de João 

Pessoa onde se encontram guardadas e somente são retiradas do acervo e utilizadas na época 

da novena no mês de julho de cada ano. As outras fontes musicais foram encontradas nos 

acervos particulares dos copistas Dalva Guerra, Marta Rodrigues Pereira e Antônio Carlos Pinto 

Coelho (Tom K). As cópias existentes estão, em sua maioria, datadas no final da parte, pelo 

próprio copista, indício de que esta foi a data do término da cópia. De todas as cópias da Novena 

encontradas, apenas cinco estão sem data (s/d), conforme a Tabela 16. 

Tabela 16:  Datas das cópias existentes e seus copistas 

DATAS DAS CÓPIAS 

José Aprígio 

de Lima 

José Neto 

Barreto 
Adauto Camilo 

Otacílio 

Bezerra 

Otacílio 

Bezerra 
Marta Rodrigues Tom K 

1953 1957 1972 1985 1989 Sem data 

Vl 1 

9/7/1953 
Partitura de 

Orquestra 

7/12/57 

Pst 

14/6/1972 

Cl1 

6/6/198

5 

Ob 

08/06/1989 
Org 

Vozes Sol., 

Côro a 3 

vozes e 

Org 

Bx em Do 

12/7/53 

Cl 2 

17/6/72 
 

Fag 

10/6/89 
Copistas não 

identificados 

Cl 2 

14/7/53 
 

Vl 1 

18/6/72 
 

Vl 2 

13/6/1989 
Vl 2 

Cl 1 em Sib 

15/7/1953 
 

Org 

Junho de 1972 
 

Dalva 

Guerra 
Ob  

Pst em Sib 

17/7/53 
 

Bx em Dó 

28/6/72 
 

Org 

6/10/1989 
Bx em Dó  

 

Existe uma tradição dos músicos no Brasil em deixar sua assinatura na parte que 

utilizaram para executar uma determinada obra. Geralmente são eles que fazem alterações, 

                                                 
71 Domingos de Azevedo Ribeiro (1921-2009), historiador e musicólogo, Domingos divulgou o nome dos 

principais musicistas paraibanos e as primeiras bandas e seus maestros. Foi membro do Instituto Histórico 

Paraibano e fundador e Presidente da Sociedade de Cultura Musical da Paraíba. Sua produção literária, histórica e 

musical registra cerca de 40 publicações. 
72 Júlio Aurélio Coutinho é sobrinho neto de José Coutinho. 
73 Com o falecimento de Domingos Azevedo Ribeiro, sua esposa e viúva não me permitiu ter acesso ao acervo de 

Domingos que permaneceu em sua casa. Posteriormente, tive informações que seu filho levou todo conteúdo que 

permanecia em um quarto para um sítio fora da cidade de João Pessoa. No acervo que leva seu nome e está 

localizado na Fundação José Lins do Rego (FUNESC) não foram localizadas estas fontes musicais. Por esta razão, 

é provável que este material se encontre neste sítio. 
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deixam lembretes, acrescentam arcadas e indicações diversas para facilitar o momento da 

execução. Nesta Novena também existem estas assinaturas que confirmam a utilização e 

execução desta obra, porém, segundo entrevista com Eduardo Nóbrega74, a 23/05/2013, havia 

um controle pelas assinaturas para, ao término do novenário, pagar um pequeno cachê pela 

participação dos músicos. Para este trabalho, elas serão apresentadas a seguir de acordo com os 

copistas e da forma em que deixaram na partitura. 

A seguir, as Tabela 17a, 17b, 17c, 17d e 17e apresentam a instrumentação da Novena de 

Nossa Senhora do Carmo com a descrição da caligrafia dos copistas, assim como as partes 

musicais que cada um copiou, e suas características gerais.  

 

 

                                                 
74 Eduardo Nobrega, fagotista, professor da UFPB. 
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Tabela 17ª: Apresentação dos Conjuntos 1 e 2, seus copistas e descrição das caligrafias. 

ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 1 CONJUNTO 2 

José Aprígio Lima Exemplos 1º Copista não identificado Exemplos 

TÍTULO Entre aspas  
 

Escrito sobre a 5ª linha 

da pauta e acima está 
escrito (Original)   

NOMES DOS 

INSTRUMENTOS 
Ao lado do título 

  

Sublinhado na 1ª e na 
5ª página. 

      

CALIGRAFIA 

TEXTUAL 

TÍTULOS E 

NUMERAÇÃO 

DAS SEÇÕES 

Traços finos e 

redondos com 

detalhes largos 

   

Traço fino e com 

curvas. 
 

Andamentos com 

escrita em caixa alta       

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

CLAVES 

Somente no 
início de cada 

seção. 

Arredondadas. 
  

Em todas as pautas.  

Clave de Sol estreita e 
alongada. 

 

ARMADURA 

DE CLAVE 

Somente no 

início de seção. 

  

Somente no início da 

seção 

 

CABEÇAS DE 

NOTAS 
Arredondada 

 

Arredondadas 

 

HASTES 

Retas e 

compridas, 
abrangendo de 

três a cinco 

linhas.  

Traço fino com 
comprimento de 3 

linhas 

 

COLCHETES 

Apenas um traço 

reto, escrito 

quase sempre à 

direita.    

Traço curvo, sempre à 

direita. 

 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 
PAUSAS 

Colcheia: sinal de maior 

inclinado (>). 
Semicolcheia e 

semínimas mais 

definidas.    

Colcheia: parece o nº 1 
manuscrito. Semínima: 

parece nº3 invertido  
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ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 1 CONJUNTO 2 

José Aprígio Lima Exemplos 1º Copista não identificado Exemplos 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

SINAL DE 

ALTERAÇÃO 

Bem definido e 

alongado 

  

Pequenos e definidos. 

 

BARRAS 

Barra dupla: 1. 

Início e final de 
cada pauta; 2. 

Dividindo seção 

em subseções.    

Barra dupla: 1. Final de 
seção; 2. Dividindo 

seção em subseções.  

  

 

INTERVENÇÕES 

CALIGRÁFICAS 

Três escritas posteriores:  

1. Cinza escuro marcando 

andamento, dedilhado; 
2. Azul marcando títulos, 

interpretação, andamento;  
3. Vermelha ressaltando 

números, títulos. 

  

  

Escritas em azul:  

Nome do instrumento 
sublinhado na 1ª e na 

5ª página; marcando 

dedilhado, 
interpretação e 

andamento; outra 

tonalidade de azul 
indicando uma segunda 

numeração para as 
seções. Uma a lápis 

indicando qual seção 

será tocada; outra em 
cor vermelha 

ressaltando números, 

títulos e fazendo 
correções. 

  

   

  

INSTRUMENTAÇÃO 

PARTES 

Cl 1, 2 Sib; Pst 

Sib; Bx em Do; 

Vl 1. 

   

 

Violino 2  Não se aplica 

PARTITURA Não localizada Não se aplica Não localizada 
Não se aplica 
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Tabela 17b: Apresentação dos Conjuntos 3 e 4, seus copistas e descrição das caligrafias. 

ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 3 CONJUNTO 4 

José Neto Barreto Exemplos 2º Copista não identificado Exemplos 

TÍTULO 
Caixa-

alta. 
 

Escrito sobre a 5ª 
linha da pauta. 

 

NOMES DOS 

INSTRUMENTOS 

Sublinhados com três 

linhas.      

Escrito do lado 

direito do título. 
   

CALIGRAFIA 

TEXTUAL 

TÍTULOS E 

NUMERAÇÃO 

DAS SEÇÕES 

Duas numerações: 1. 

Lado esquerdo das 

pautas; 2.  Parte 

superior da pauta, com 

um círculo em volta. 
 

Traço fino e com 
curvas. 

      

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

CLAVES 

Somente no início de 

cada seção. 

Arredondada com 

detalhes em preto 

imitando as claves 

impressas.     

Arredondada e bem 

definida 

   

ARMADURA 

DE CLAVE 

Somente no início de 
seção. 

    

Somente no início 
da seção. 

 

CABEÇAS DE 

NOTAS 

Ovaladas, bem 

definidas e inclinadas. 
 

Irregular, porém 

mais arredondada. 

   

HASTES 

Retas e compridas, 

abrangendo de três a 

quatro linhas, escritas 

com o auxílio de uma 

régua. 
    

Irregulares, 

abrangendo de três a 
quatro linhas, 

travessões de 

irregulares.    

COLCHETES 

Sempre à direita, de 

formato diferente de 

acordo com a direção da 

haste, se para cima ou 

para baixo.  

 
 

 

Traço reto e fino, 

escrito sempre à 
direita. 
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ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 3 CONJUNTO 4 

José Neto Barreto Exemplos 2º Copista não identificado Exemplos 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

PAUSAS 

Colcheia: delgadas e 

longas, abrangendo quase 

a pauta inteira; Semínima: 

relembram um Z ao 

contrário.     

Colcheia semelhante 
ao sinal de maior 

inclinado (>). 

Semicolcheia 
relembra o nº7. 

   

SINAL DE 

ALTERAÇÃO 

De tamanhos variados, 

porém definidos  

 

O sinal [ ] com 

dois traços e dois 

pontos. 
     

BARRAS 

Escritas com o auxílio de 

régua abrangendo todas as 

pautas, com exceção das 

barras duplas onde o 

segundo traço foi escrito 

para cada instrumento 

separadamente.      

Barra dupla: 1. 

Início e final de 
seção; 2. Dividindo 

seção em subseções.  

  

 

INTERVENÇÕES 

CALIGRÁFICAS 

Três escritas posteriores definidas: 

1. Traços largos indicando entradas 

importantes; 2. Setas marcando 

determinados compassos; 3. 

Desenho de óculos indicando 

atenção em determinadas entradas. 

     

                      

1. Em cor azul, 
inclusive 

acrescentando o 

nome do 
instrumento: Flauta 

em Dó;  

2. Em cor preta 
indicando, nome de 

seções, andamentos.  

  
  

 

INSTRUMENTAÇÃO 

PARTES Não localizada Não se aplica Ob; Bx em Dó Não se aplica 

PARTITURA 

Fl em Do; Cl 1, 2 Sib; 
Pst Sib; Bx em Do; Vl 1, 

2; Org.; Voz. 

 Não localizada Não se aplica 
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Tabela 17c: Apresentação dos Conjuntos 5 e 6, seus copistas e descrição das caligrafias. 

ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 5 CONJUNTO 6 

Adauto Camilo Exemplos Otacílio Francisco Bezerra Exemplos 

TÍTULO 

Sobre uma linha 

desenhada acima da 
pauta 

 

Sobre uma linha desenhada 

acima da pauta. 
 

NOMES DOS INSTRUMENTOS 

Na mesma linha 

desenhada acima da 

pauta ao lado do título  

Sobre uma linha desenhada 

acima da pauta ao lado do 

título 

 

CALIGRAFIA 

TEXTUAL 

TÍTULOS E 

NUMERAÇÃO 

DAS SEÇÕES 

Traços finos e retos, sem 
detalhes. 

Traço fino e com curvas. Traço fino e com curvas. 

    

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

CLAVES 
Delgadas somente no 

início das seções.  
Clave de Sol arredondada. Clave de Sol arredondada. 

 

ARMADURA 

DE CLAVE 

Somente no início de 

seção. 
Somente no início de seção. Somente no início de seção. 

 

CABEÇAS DE 

NOTAS 

Apenas um traço reto 

inclinado. 
Traço fino e ligeiramente ovalada. 

Traço fino e ligeiramente 

ovalada. 

 

HASTE Reta 
Ligeiramente encurvada com um pequeno gancho na 

ponta, separados do traço de colcheias e semicolcheias. 

Ligeiramente encurvada com 

um pequeno gancho na ponta, 

separados do traço de 
colcheias e semicolcheias.    

COLCHETES 
Sempre à direita, 
encurvado. 

Sobre uma linha desenhada acima da pauta. 
Curva, escritos sempre à 
direita. 
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ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 5 CONJUNTO 6 

Adauto Camilo Exemplos Otacílio Francisco Bezerra Exemplos 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

PAUSAS 
Colcheia: parece o nº 1 

manuscrito. 

Sobre uma linha desenhada acima da pauta ao lado do 

título 

Colcheia: Sinal matemático 

maior inclinado (>); 
Semínima: como o nº 2. 

   

SINAL DE 

ALTERAÇÃO 

Longos e o Bequadro: 2º 
traço redondo puxado 

para esquerda parecendo 

à letra “y” manuscrita.  

Bequadro: parece a letra “y” 

manuscrita. 

 

BARRAS 

Barra dupla: 1. Início e 

final de cada pauta; 2. 
Dividindo seção em 

subseções.   

Barra dupla: 1. Início e final 

de cada pauta; 2. Dividindo 

seção em subseções. 
 

INTERVENÇÕES CALIGRÁFICAS 

Órgão: 1. Seção escrita 
em separado como 3ª * 

em cor azul e letra da 

música em vermelho; 
  

2.Trecho com melodia 

em azul e cifra em 
vermelho;  

 
3. Escrita cor azul 

marcando dedilhado, 

interpretação, títulos, 
andamento. 

 

  

  

 

1. Escrita em cor vermelha 
cobrindo a escrita original 

marcando interpretação, 
andamento e títulos 

 

INSTRUMENTAÇÃO 
PARTES 

Cl 2 [Sib]; Pst [Sib]; Bx 
em Dó; Vl 1; Org.  

Não se aplica Cl 1 Não se aplica 

PARTITURA Não localizada Não se aplica Não localizada Não se aplica 
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Tabela 17d: Apresentação dos Conjuntos 7 e 8, seus copistas e descrição das caligrafias. 

ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 7 CONJUNTO 8 

Otacílio Francisco Bezerra Exemplos Dalva Guerra Exemplos 

TÍTULO 

Sobre uma linha 

desenhada acima da 

pauta e entre aspas. 
 

Numa página separada. 

Escrito em tinta 
esferográfica azul ou de 

ponta porosa 

 

NOMES DOS INSTRUMENTOS 

Sobre uma linha 

desenhada acima da 
pauta ao lado do título  

Do lado esquerdo da 1ª 

pauta. 

 

CALIGRAFIA 

TEXTUAL 

TÍTULOS E 

NUMERAÇÃO 

DAS SEÇÕES 

Traço fino e com 

curvas 

     

. Títulos entre as pautas 

em cor azul e 
sublinhados em 

vermelho. Numeração 

apenas a partir do nº3. 
    

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

CLAVES 
Claves de Sol e de Fá 

arredondada. 

   

Definidas, traço fino. 

Arredondada. Em todas 
as pautas 

     

ARMADURA 

DE CLAVE 

Somente no início de 

seção. 

 

Em todas as pautas 

 

CABEÇAS DE 

NOTAS 

Traço fino e 
ligeiramente ovalada. 

 

Ovaladas, definidas e 

uniformes. 
 

HASTES 

Ligeiramente 

encurvada com um 
pequeno gancho na 

ponta, separados do 

traço de colcheias e 
semicolcheias. 

     

Escritas com auxílio de 

régua: acima da terceira 

linha, haste para baixo, 
abaixo desta mesma 

linha a haste para cima.       
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ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 7 CONJUNTO 8 

Otacílio Francisco Bezerra Exemplos Dalva Guerra Exemplos 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

COLCHETES 
Curva, escritos sempre 

à direita. 

 

Escritos ora à direita e 
ora à esquerda, de 

acordo com a altura da 

nota. 
 

PAUSAS 

Colcheia: Sinal 

matemático maior 

inclinado (>); 

Semínima: como o nº 

2.     

Bem desenhadas com 

detalhes mais largos 

como as impressas 
      

SINAIS DE 

REPETIÇÃO E 

ALTERAÇÃO 

Bequadro: parece a 

letra “y” manuscrita. 

 

O sinal do  é 

exatamente como o 

impresso.    

BARRAS 

Barra dupla: 1. Início e 
final de cada pauta; 2. 

Dividindo seção em 

subseções.    

Barra dupla:  

1. Início das pautas e 
escritas com auxílio de 

régua;  

2. Dividindo seção em 

subseções.         

INTERVENÇÕES 

CALIGRÁFICAS 

1. Escrita em cor vermelha cobrindo a 
escrita original marcando interpretação, 

andamento e títulos;  

2. Partitura do Violino 2 inteira com 
marcação de arcadas.  

Em cor vermelha: 
 1. Títulos sublinhados; 

 2. Algumas indicações; 

 3. Letra do canto com 
caligrafia bem nítida. 

   

  

INSTRUMENTAÇÃO 

PARTES Ob/Fl, Fag, Vl 2. Não se aplica Órgão Não se aplica 

PARTITURA Não localizada Não se aplica Não localizada Não se aplica 
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Tabela 76e: Apresentação dos Conjuntos 9 e 10, seus copistas e descrição das caligrafias. 

ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 9 CONJUNTO 10 

Marta Rodrigues Pereira Exemplos Antônio Carlos Pinto Coelho (Tom K) Exemplos 

TÍTULO Não foi escrito. Não se aplica 

Negrito e caixa alta 

NOVENA DE NOSSA, 

abaixo em fonte menor: 
(SENHORA DO CARMO).   

NOMES DOS INSTRUMENTOS Não foi escrito. Não se aplica 

Escritos dentro de um 

retângulo, assim como os 
números dos compassos e 

indicações de andamento.  
 

CALIGRAFIA 

TEXTUAL 

TÍTULOS E 

NUMERAÇÃO 

DAS SEÇÕES 

1. Apenas um subtítulo foi 
escrito.  

2. Sistemas numerados a lápis na 

margem esquerda.   
     

Digitada em computador 
(Enc.),  

Apenas a 1ª estrofe de cada 

verso inserida nas partes 
vocais. 

       

3. Outras numerações na margem 

direita.  
4. Andamentos escritos a lápis e 

outros a caneta.  

 
   

5. Apenas o texto da primeira 

parte está completo 

 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

CLAVES 

Definidas, com traço fino, 

arredondado, em todas as 

pautas.       

Definidas pela fonte 

tipográfica. 

   

ARMADURA 

DE CLAVE 

Não foi possível definir, 

fragmento em dó maior. 
Não se aplica Em todas as pautas. 

 

CABEÇAS DE 

NOTAS 

Escritas muito maiores que o 

normal, redondas com cerca de 4 
mm de diâmetro. 

 

Definidas pela fonte 

tipográfica. 
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ITENS DESCRITOS 
CONJUNTO 9 CONJUNTO 10 

Marta Rodrigues Pereira Exemplos Antônio Carlos Pinto Coelho (Tom K) Exemplos 

CALIGRAFIA 

MUSICAL 

HASTES Escritas com auxílio de régua. 

   

Definidas pela fonte 
tipográfica. 

 

COLCHETES Traço curvo, sempre à direita.  

 

Definidas pela fonte 

tipográfica. 

 

PAUSAS Bem desenhadas  

     

Definidas pela fonte 

tipográfica. 

   

SINAIS DE 

REPETIÇÃO E 

ALTERAÇÃO 

Pequenos e definidos 

      

Definidas pela fonte 
tipográfica. 

   

BARRAS 

Escritas com auxílio de régua.  
Barra dupla: 1. Início de cada 

pauta; 2. Dividindo seção em 

subseções.  

   

Barra dupla: 1. Final de cada 

seção; 2. Dividindo seção em 
subseções.  

 

INTERVENÇÕES CALIGRÁFICAS  Não existe  Não se aplica Não existe Não se aplica 

INTRUMENTAÇÃO 

PARTES Órgão Não se aplica Não localizada Não se aplica 

PARTITURA Não localizada Não se aplica 
Vozes solista; Côro a 3 

vozes; Org. 
Não se aplica 
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4.2.1. Conjunto 1 - José Aprígio de Lima75 

As partes instrumentais referentes ao Conjunto 1, copiadas por José Aprígio de Lima, 

foram: Vl 1, Cl 1 em Sib, Cl 2 [em Sib], Pst [em Sib], e o Bx em Dó. 

Identificação de autoria  

As assinaturas do copista estão localizadas na última página das partes. Este copista 

costumava assinar de duas formas diferentes: escrevendo por extenso os dois primeiros nomes 

ou abreviando-os. Em entrevista a 13/05/2013, com Manuel Felipe de Macena, 2º Sargento da 

Banda da Policia Militar da Paraíba, trombonista, nascido a 25/01/1926, foi confirmado que 

José Aprígio de Lima costumava assinar das duas formas acima mencionadas, conforme a 

Figura 14.  

  

Figura 14: Assinaturas de José Aprígio de Lima 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Vl 1, p.6 e Pst, p.4. 

Datação 

As cópias base de José Aprígio datam todas de julho de 1953 e foram copiadas num 

intervalo de dois ou três dias entre cada parte: Vl 1 - 9/7/1953; Bx em Dó - 12/7/53; Cl 2 - 

14/7/53; Cl1 Sib - 15/7/1953; Pst Sib - 17/7/53, conforme a Tabela 18. 

Tabela 18: Datas das cópias de José Aprígio 

Vl 1 - 9/7/1953 Bx em Dó - 12/7/53 Cl 2 - 14/7/53 

    

Cl 1 Sib - 15/7/1953 Pst Sib - 17/7/53 

 
 

 

                                                 
75 José Aprígio de Lima foi maestro da Banda da Polícia Militar da Paraíba. 
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Meios de escrita 

Os papeis pautados utilizados são de tamanho grande. Foram escritos no formato 

paisagem com tinta preta, provavelmente usando um marcador, devido às características das 

hastes das notas e das colcheias. Todas as partes foram guardadas dobradas ao meio, marcando 

o centro da página e danificando a fonte, gerando algumas vezes dificuldade de identificação 

das notas.  

Escrita 

Esta caligrafia apresenta características de uma pessoa que tem experiência em realizar 

cópias musicais. A caligrafia é clara, bem definida, com traço firme e uniforme. Devido às datas 

das fontes dos cinco instrumentos copiados por José Aprígio, podemos observar que estas foram 

realizadas em pouco tempo. Por essa razão elas apresentam alguns erros como: esquecimento 

de copiar uma pauta inteira, que foram corrigidos com pautas extras coladas na parte superior 

da página (Figura 15), ou com setas indicando o local correto da sequência musical (Figura 16), 

compassos repetidos utilizando a palavra “Bis” e rasura de um compasso inteiro (Figura 17). 

As indicações de andamento também foram quase todas escritas posteriormente. 

Figura 15: Colagem inserindo pauta inteira 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Cl.2, p.3 

 

Figura 16: Colagem com seta indicando a sequência do Nº6. 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Bx. Em Dó, p.3 
 

Figura 17: Repetição de compasso com a palavra Bis 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Pst, p.1. 
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Caligrafia textual 

O título “Novena de Nossa Senhora do Carmo” foi escrito por extenso e entre aspas sobre 

uma linha a lápis seguida do nome do instrumento. Na parte do Bx em Dó está escrito 

sublinhado em tinta azul “Originais” logo abaixo do título e abaixo da indicação do instrumento 

está escrito entre parênteses “(Fagote)” (Figura 18). Estas duas palavras foram escritas com 

caligrafias posteriores e não pertencem a José Aprígio. Elas foram escritas com canetas 

esferográficas azuis e as letras estão emendadas, diferenciando do título, onde as letras estão 

quase todas separadas, podendo ter sido escrito propositalmente para diferenciar do texto por 

ser um título e também pelo tipo de caneta usada, característica de caneta tipo marcador.  

Figura 18: Título da parte do Bx em Dó da cópia base de José Aprígio 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Bx em Dó, p.1 

 

As cinco partes copiadas por José Aprígio possuem 18 seções e suas numerações foram 

escritas com detalhes largos e arredondados. A quantidade de páginas utilizadas para copiar 

cada parte são: Vl - 6 págs.; Cl 1 - 5 págs.; Cl 2 - 4 págs.; Pst - 4 págs. e o Bx em Dó - 5 págs. 

Caligrafia musical 

Ao observarmos a caligrafia musical de José Aprígio, podemos perceber que as cabeças 

das notas são escritas junto com as hastes a partir de um mesmo traço, sendo que diversas vezes 

a haste se encontra no meio da cabeça da nota e não em uma das duas laterais. Nos compassos 

15, 16 e 17 da seção Nº1 da parte do Baixo, existe uma correção posterior do próprio copista, 

onde se pode observar a trajetória da caneta com mais precisão na Figura 19. 

Figura 19: Trajetória da caneta da cabeça da nota para a haste.  

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Bx; Nº 1; comp. 15, 16 e 17; p.1 

 

Na Tabela 19 podemos observar que os colchetes das colcheias e semicolcheias assim 

como os traços que emendam as notas destes valores são escritos da esquerda para a direita, 

com raras exceções. Quando as colcheias ou semicolcheias são isoladas, o colchete inicia junto 
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da haste, mas quando existem diversas notas, em muitos casos esses traços nem sequer chegam 

a encostar nas hastes, principalmente no caso do ritmo colcheia pontuada e semicolcheia ou 

uma sequência de seis semicolcheias. No caso de quatro semicolcheias, esta separação da haste 

para o traço não existe. 

Tabela 19: Escrita musical de colchetes e traços 

Cla1 Seção Compassos 

Colchetes 

 

1 12 

Colcheia 

pontuada e 

semicolcheia 
 

2 11 e 12 

Colcheias 

 

3 6, 7 e 8 

Semicolcheias 

 

2 3 

Vl 1 Seção Compassos 

Colchetes 

 

3 72 e 73 

Colcheia 

pontuada e 

semicolcheia  

2 9, 10 e 11 

Colcheias 

 

3 18 e 19 

Semicolcheias 

 

7 8 e 9 

  

A grafia da clave de sol inicia a partir do primeiro espaço, seguindo até a terceira linha e 

retornando a primeira formando um círculo formando ao centro um sinal de “+” para depois 

continuar até acima da pauta. Já a grafia da clave de fá é mais irregular, pois inicia ora na quarta 

linha, ora na terceira linha. Em alguns casos segue até quinta linha ou acima dela, ou até a 

metade do quarto espaço, ou até a quarta linha, retornando ora na segunda linha, ora na metade 

do segundo espaço.  

Na Tabela 20 estão exemplos destas claves e pode-se perceber que elas vão se alterando 

à medida que as cópias das sessões vão chegando ao final, como se o copista estivesse com 
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pressa em acabar. Até a numeração de uma das seções foi esquecida e logo depois acrescentada 

(nº17). Esta foi a segunda parte que José Aprígio copiou. A primeira foi a parte do Vl 1 e 

contemporizou três dias, já esta, (Bx em Dó) foi realizada em dois dias, seguindo a do Cl 2, 

realizada em um dia, a qual apresenta a maior quantidade de erros e corrigidos com acréscimo 

de pautas na parte superior a página, outras coladas por cima da pauta.  Já as partes de Cl 1 e 

do Pst foram realizadas em dois dias, e não apresentam este tipo de equívoco. É como se o 

copista diminuísse a velocidade da escrita para ficar mais atento na hora de realizar as cópias. 

Tabela 20: Alterações das claves de fá da parte do Baixo em Dó 

      

       

 

As pausas de colcheias são grafadas no centro da pauta iniciando com um traço para cima 

seguindo para baixo formando um ângulo agudo parecendo ora um sinal de maior inclinado 

“>”, ora o número 1. A grafia das pausas de semicolcheias inicia como as de colcheias, sendo 

que o segundo traço é mais longo. Logo após o copista faz um traço inclinado da esquerda para 

a direita, até juntar no traço mais longo. Percebe-se que esta pausa é realizada levantando a 

caneta do papel por duas vezes. Já a grafia da semínima, embora tenha três ângulos, é realizada 

de uma única vez. Estes exemplos estão na Tabela 21. 

Tabela 21: Pausas de colcheia, semicolcheia e semínima 

      

        

    

Os sinais de alteração são todos grafados bem definidos. A grafia do sinal de sustenido é 

claramente escrita da esquerda para a direita. Abrangendo cerca de quatro a cinco linhas, o 

primeiro traço vertical é maior que o segundo. Os dois traços horizontais formam um quadrado 

bem distinto. O bemol é grafado levantando a caneta duas vezes: uma para fazer o traço vertical 

e outro para fazer a parte curva do bemol. Este sinal é sempre bem desenhado. O sinal de 

bequadro é grafado de duas formas: levantando a caneta duas vezes ou levantando três vezes. 

Nas duas formas a grafia inicia de cima para baixo. Na primeira forma o primeiro traço faz os 

ângulos do bequadro e o segundo faz o traço pequeno na parte central deste sinal. Na segunda 

forma, o copista faz o primeiro ângulo, levanta a caneta e depois faz o traço longo para baixo, 
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sendo que algumas vezes encosta na ponta do traço anterior e outras vezes no centro do mesmo, 

para somente depois escrever o terceiro e pequeno traço do centro do sinal. Na Tabela 22 

podemos observar todos estes detalhes. 

Tabela 22: Grafia dos sinais de sustenido, bemol e bequadro. 

     

 

 O fato de José Aprígio escrever tanto as claves quanto a armadura de clave apenas no 

início de cada seção, as barras duplas no início e final de cada pauta ou para indicar uma 

subseção, mudança de andamento ou a presença de solista, fazia parte da forma de escrita 

musical de sua época. Entre os copistas desta Novena, apenas após a década de setenta existe a 

presença das claves e suas armaduras em todas as pautas e as barras duplas passam a ser usadas 

apenas no final das seções ou para indicar subseções. O costume de escrever uma barra dupla 

no início e final de todas as pautas desaparece.  

O que se pode observar sobre a caligrafia musical de José Aprígio é que ela apresenta um 

traço firme, regular, os tamanhos das notas são bem padronizados e horizontais, conforme a 

Figura 20. Embora em alguns casos conjeturamos alguma pressa ao escrever devido a erros de 

falta de atenção devido ao exíguo tempo de duração entre uma cópia e outra, ele não altera sua 

escrita inclinando as notas ou diminuindo o tamanho das cabeças de notas. Esta é uma 

característica de uma pessoa que tem muita experiência em cópias musicais e muito seguro de 

seu intento. 

Figura 20: Detalhes da caligrafia na parte do Cl 1 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Cl 1, p.1. 

Intervenções caligráficas 

Existem quatro caligrafias posteriores nas cópias de José Aprígio. Uma de tonalidade 

cinza escuro marcando andamento, dedilhado, contagem de compassos de 6 em 6 com um 
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símbolo “V” abaixo da pauta na direção das barras de compasso, conforme a Figura 21. Esta 

marcação, atribuída à José Neto Barreto que a fez para poder conferir a contagem de compassos, 

será apresentada em detalhes no Capítulo 5. 

Figura 21: Contagem de compassos marcados com “V” na parte do Vl 1. 

 
Fonte2: Cópia de J.A. Lima, Vl 1, p. 4. 

 

Existe outra caligrafia em cor azul um pouco mais escuro marcando interpretação, nomes 

das seções ou subseções. A intervenção com lápis vermelho de ponta grossa foi claramente 

posterior à primeira de cor azul, pois ressalta a numeração das seções e sublinha as indicações 

de repetições das seções escritas em azul, de acordo com a Tabela 23. 

Tabela 23: Intervenções caligráficas na parte do Vl 1. 

Caneta azul 

Lápis vermelho 
  

 

 

Na parte do Vl 1 existe mais uma intervenção escrita em cor azul marcando dedilhado, 

interpretação, andamento e quantidade de repetições das seções, observadas na Tabela 24.  De 

acordo com os princípios de análises caligráficas existe a possibilidade desta caligrafia ser do 

violinista Rino Visani. Pode-se também verificar que esta caneta azul mais escura é posterior à 

do lápis vermelho, pois está superposta a ele. 

Tabela 24: Duas tonalidades de cor azul: andamento, dedilhado e repetições 

Caneta azul claro 

Caneta azul escura 
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Na página 5 da parte do Cl 1 contém um adendo do ADORO-TE escrito posteriormente 

em caneta de tinta esferográfica azul, com caligrafia de Adauto Camilo, conforme se pode 

observar comparando as caligrafias musicais das Figuras 22 e 23. 

Figura 22: Caligrafia de Adauto Camilo na cópia de José Aprígio 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Cl 1, p.5 

 

Figura 23: Cópia base de Adauto Camilo da parte do Vl 1 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Vl 1, p.3. 

 

Os músicos que executaram a novena deixaram suas assinaturas nas cópias de José 

Aprígio de Lima, e elas são: 

VIOLINO 1: Na última página, de nº6, estão as datas e assinatura de Rino Visani 1962 e 

1963, conforme a Figura 24. 

Figura 24: Assinatura do violinista Rino Visani 

 
Fonte: Cópia de J.A. Lima, Vl 1, p.6 
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PISTON EM SINa última página existem as datas e assinaturas escritas enviesadas 

abrangendo cinco pautas com os seguintes dizeres: F. de Assis Alcântara 1º Sgt 15º RI 

10/7/1965 seguido de nova assinatura com data de 13-7-966 e Assis em 9/7/69 e 9/7/70, 

conforme a Figura 25. Nas partes de Cl 1 e 2 e Bx em Dó não existem assinaturas. 

Figura 25: Assinatura do trompetista Francisco de Assis Alcântara 

 
Fonte3: Cópia de J.A. Lima, Pst, p.4. 

 

4.2.2. Conjunto 2 – 1º copista não identificado 

Este 1º Copista não identificado escreveu apenas a parte do Vl 2 dividida em 18 seções. 

Sua localização nesta ordem cronológica é devido aos estudos realizados e que serão 

apresentados detalhadamente no capítulo referente às recepções da Novena. 

Autoria da cópia 

Nesta fonte não foi encontrada nenhuma assinatura que pudesse identificar o nome do 

copista.  

Datação e Meios de escrita 

Nesta fonte também não foi encontrada nenhuma data, e o material não está bem 

conservado, porém pode-se perceber que se trata de uma cópia com algumas características de 

caligrafia mais moderna que a anterior, a ser observada na Figura 26. 
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Figura 26: Caligrafia do 1º Copista não identificado (s/d) 

 
Fonte: Cópia do 1º Copista não identificado, Vl 2, p.1. 

  

Meios de escrita  

Esta parte foi escrita com caneta esferográfica azul e reforçada com anotações a lápis de 

cor vermelha e grafite comum. O copista utilizou papel pautado de 12 sistemas em formato 

retrato com tamanho aproximado de 30cm de altura por 40cm de largura. 

Escrita 

A caligrafia deste copista apresenta características de uma pessoa sem muita experiência 

em fazer cópias. Não calcula bem a quantidade de compassos em uma pauta, pois, algumas 

vezes coloca a barra de compasso antes de terminar a linha pautada deixando sobra de pauta e 

diversas vezes divide o mesmo compasso em duas pautas. Também existem diversas rasuras, 

na qual a pauta é rabiscada, e foram identificados erros de notas e falta de compassos. (Tabela 

25) 

Tabela 25: Rasuras, divisão irregular, compassos divididos em pautas diferentes. 

Seção nº 6 

Pág. 4 

 

Seção nº 13 

Pág. 5 

 

 

Caligrafia textual  

O título foi escrito por extenso sobre o primeiro sistema. Acima da pauta está escrito 

“(Original)”  entre parênteses e logo depois na parte superior à direita o nome do instrumento “2º 
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Violino” sublinhado. Este cabeçalho está com a tinta danificada, apresentando características 

de que foi molhado, conforme a Tabela 26. A numeração das seções apresenta uma caligrafia 

delgada, com curvas e sempre sublinhada, ora escrita entre as pautas, ora na margem esquerda 

da pauta. 

Tabela 26: Irregularidade da posição das numerações das seções 

LOCALIZAÇÃO DA NUMERAÇÃO 

Entre as pautas Na margem esquerda 

          

 

Caligrafia musical  

As cabeças das notas são ovaladas. Suas hastes apresentam o traço fino, algumas vezes 

reto e outras ligeiramente curvo da esquerda para a direita, sempre com um cumprimento de 3 

linhas. As hastes são escritas para baixo quando as notas são acima da terceira linha e para cima 

quando são abaixo desta mesma linha. Os ganchos das colcheias são escritos sempre à direita. 

Algumas vezes os travessões das semicolcheias são tremidos, demonstrando dificuldade em 

escrever, ou inexperiência. (Tabela 27) 

Tabela 27: Caligrafia musical - notas, hastes e traços. 

POSIÇÃO DAS HASTES, GANCHOS E TRAÇOS 

Hastes e ganchos  Traços 

   

 

Escrita em todas as pautas, a clave de sol é estreita, cumprida e irregular, algumas vezes 

sem a parte redonda da clave e outras a linha vertical cruza o traço curvo da segunda linha, 

como na Tabela 28.  

Tabela 28: Irregularidade no desenho da clave de sol 

CLAVE DE SOL 

Sem a parte redonda  Cruzando a segunda linha 
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 A pausa de colcheia parece o nº 1 manuscrito e a de semínima nº 3 invertido. As barras 

duplas aparecem no final de cada da seção e para dividir as seções em subseções. As armaduras 

de clave aparecem apenas no início das seções, conforme a Tabela 29. 

Tabela 29: Pausas de semínima, colcheia e armadura de clave. 

SEMELHANÇAS COM NÚMEROS 

Colcheia: nº1 manuscrito Semínima: nº3 invertido 

   

 

Intervenções caligráficas 

Existem cinco intervenções caligráficas: 1ª) escrita inteira em cor azul diferente, mais fina 

que a das notas da pauta, marcando interpretação, andamento e numeração; 2ª) em lápis de cor 

vermelha ressaltando números ou nomes das seções; 3ª) a lápis indicando as seções que deverão 

ou não ser executadas; 4ª) a lápis de cor preto ressaltando numeração; 5ª) com caneta preta 

corrigindo notas, de acordo com a Tabela 30. 

Tabela 30: Diferentes Intervenções caligráficas 

INTERFERÊNCIAS CALIGRÁFICAS 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Caneta azul Lápis de cor vermelho Lápis preto Lápis de cor preto Caneta preta 

   
 

 
   

 
 

 

 

Na cópia do 1º Copista não identificado existe a assinatura de Lilian Pereira 7/1999 na 

primeira página (Figura 27), semelhante à assinatura da cópia do Vl 2 de A. Camilo. 

Figura 27: Assinatura de Lilian Pereira 

 
Fonte: Cópia do 1º Copista N. Identificado, Vl 2, p.1 
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4.2.3. Conjunto 3 - José Neto Barreto 

A partitura pertencente ao Conjunto 3 foi copiada por José Neto Barreto. Trata-se da 

Partitura de Orquestra com a seguinte instrumentação: Fl em Dó, Vl 1, 2, Clarinete 1, 2 em Si≤, 

Pst em Si≤, Bx em Dó, Org. e Voz, e encontra-se em bom estado de conservação.76 

Identificação de autoria  

A assinatura do copista encontra-se na última página da partitura da Novena de Nossa 

Senhora do Carmo junto com a data: Cópia de José Neto Barreto como na Figura 28. 

Figura 28: Assinatura do copista 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.124. 

Datação 

A única data existente nesta partitura é a que está abaixo da assinatura do copista: 7-12-

1957, conforme a Figura 29. 

Figura 29: Data da cópia 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.124. 
 

Meios de escrita 

As folhas pautadas são de tamanho A3, contendo um sistema por página, com seis 

compassos cada. O primeiro material utilizado para estudado foi uma fotocópia, portanto, não 

era possível definir se partitura foi escrita em tinta de ponta fina ou grafite, nem as cores das 

tintas, tanto do copista quanto das intervenções caligráficas, dificultando a identificação devido 

algumas semelhanças de caligrafias em caixa alta. Porém, quando a partitura foi localizada em 

                                                 
76 Este estudo foi realizado primeiro através de uma fotocópia da partitura em tamanho A3 que pertence ao Prof. 

Dr. Pablo Sotuyo Blanco. Somente em 08/07/2014 foi localizada esta partitura nos arquivos no coro da Igreja do 

Carmo de João Pessoa e então fotografada para este estudo de uma forma precária, à noite e sem iluminação 

correta.  
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um arquivo no coro da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, não foi possível fotografá-la durante 

o dia, e sim à noite em uma sala com luzes ambiente que provocaram brilho no centro das fotos, 

dificultando o estudo posterior para definição exata do objeto de escrita. Portanto permanece a 

dúvida se foi escrita à lápis ou caneta tinteiro de ponta fina. A partitura contém 124 páginas e 

está cuidadosamente encadernada com capa dura, conforme a Figura 30.  

Figura 30: Capa da cópia manuscrita da Partitura de José Barreto 

 

Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p. 01 (verso da capa) 

 

Escrita 

Esta cópia da partitura foi escrita com calma, sem nenhuma pressa, pois sua data é do mês 

de dezembro, bem depois da execução anual da Novena no mês de julho. A escrita é bem clara, 

com os compassos sempre do mesmo tamanho, a relação das notas entre as pautas bem 

subdivididas e alinhadas. O copista teve tempo de escrever por extenso todo o cantochão tanto 

das partes instrumentais quanto do texto com suas respectivas estrofes. Não foram observados 

erros musicais de notas, acidentes, esquecimentos e não existem rasuras.  

Caligrafia textual 

O título da obra foi escrito em caixa-alta NOVENA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 

e a indicação dos instrumentos sublinhados com três linhas, conforme se pode observar na 

Figura 31. 
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Figura 31: Títulos, instrumentos e numerações. 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.1 

 

 

Existe uma pauta para a voz, mas foi escrita somente na 1ª seção e em alguns momentos 

como na seção nº 15 - Tantum Ergo, indicando duas vozes em cânone, observado na Figura 32 

com caligrafia posterior em vermelho.  

Figura 32: Detalhe das duas vozes numa pauta adicional 

 
Fonte:  Cópia de J.N. Barreto, p.94 

 

As 18 seções possuem duas numerações: uma do lado esquerdo das pautas dos 

instrumentos e outra na parte superior da partitura, junto aos títulos das seções com um círculo 

em volta, indicando a modificação quanto ao momento de execução. Na Figura 33, o título 

ANTIFONA para a Seção nº2 - Flor do Carmelo não foi escrito pelo copista, pois está em caneta 

esferográfica azul.  

Figura 33: Título posterior à cópia 

 
Fonte4: Cópia de J.N. Barreto, p.8. 

 

Apenas na Seção nº1 foi inserida uma pauta para a voz, com uma melodia que acompanha 

a mão direita do Órgão, porém o texto foi inserido entre as duas pautas na parte do Órgão, em 

todas as seções.  
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As partes de cantochão foram todas escritas por extenso, geralmente com orquestra 

completa acompanhando. Quando se trata de diversas estrofes, repetindo um refrão, a exemplo 

da Ladainha, apenas o texto inicial das estrofes foi escrito deixando em branco a resposta “Ora 

pro nobis”. Em alguns momentos falta o texto, como no Pai Nosso tornando difícil inserir a 

complementação do mesmo, pois antes da padronização simplificada desta oração pelo 

Concílio Vaticano II, existia outra versão desta oração e não se chegou ainda à uma conclusão 

sobre qual era usada na época desta composição. 

Caligrafia Musical 

Pode-se perceber o capricho que José Neto Barreto teve ao copiar esta partitura. 

Começando pelas claves, que são muito bem desenhadas, com os detalhes nas laterais curvas 

das claves de sol e fá. Ele teve a acuidade em fazer uma bolinha bem redonda indicando o início 

da escrita da clave, marcando bem a segunda linha na clave de Sol e a quarta linha na clave de 

Fá. Isto se repete da primeira até a última seção. 

As cabeças de notas são bem definidas, sendo as mínimas ovaladas ou bem redondas, 

dependendo da nota e as notas de cabeças pretas são mais estreitas e em sua maioria inclinadas, 

escritas de cima para baixo e da direita para a esquerda. Nas notas de apojatura é possível 

perceber melhor estes detalhes conforme a Figura 34. As hastes são retas e compridas, 

abrangendo de três a quatro linhas e escritas com o auxílio de uma régua.  

Figura 34: Detalhes das cabeças e hastes das notas 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.30. 

 

Os ganchos das colcheias são sempre escritos à direita e de formato diferente de acordo 

com a direção da haste, se para cima ou para baixo, expostas na Figura 35. As pausas de colcheia 

são parecidas com as impressas, porém um pouco mais longas e o copista teve sempre a 

acuidade de colocar uma bolinha marcando o início da pausa. A diferença de escrita destas duas 

pausas é que a de colcheia o copista escreveu da esquerda para a direita e a de semínima da 

direita para a esquerda. As pausas de semínima foram escritas com três traços parecendo um Z 

ao contrário. Em alguns casos observa-se uma volta no final do 1º traço antes de escrever o 2º 
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na vertical e a linha curva do 3º traço apresenta a finalização algumas vezes abrangendo dois 

espaços, outras um único espaço. 

Figura 35: Formato das pausas nas partes do Órgão e Baixo em Do. 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.8 

 

Quanto aos sinais de alteração, o bemol é escrito com um único traço e apresenta uma 

aparente regularidade, mas se pode observar que eles são sempre diferentes um do outro. Da 

mesma forma os sustenidos apresentam o comprimento vertical em tamanhos diferentes e uma 

irregularidade quanto aos dois traços horizontais, tanto na distância entre eles quanto ao nível. 

Os bequadros foram escritos com dois traços de cima para baixo e da esquerda para a direita, 

sendo que o segundo traço é bem mais regular que o primeiro, segundo a Tabela 31. 

Tabela 31: Sinais de alteração 

Bemol Sustenido Bequadro 

 

   

 

As barras de compassos foram escritas com o auxílio de uma régua abrangendo todas as 

pautas, com exceção das barras duplas onde o segundo traço foi escrito para cada instrumento 

separadamente. Observa-se também a regularidade do tamanho dos compassos na página, 

conforme a Figura 36. 
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Figura 36: Barras de compasso. 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.55 

 

Algumas indicações de andamento aparecem escritas em caixa-alta feitas pelo copista. 

Intervenções caligráficas 

Existem intervenções caligráficas indicando andamentos, novos títulos e numerações, 

desenhos de óculos de advertência, traços mais fortes marcando início e final de subseções. No 

primeiro estudo realizado pela fotocópia em preto e branco desta partitura, pela espessura dos 

traços, poderiam ser em cores diferentes, mas não passava de uma suposição. Com a aquisição 

das fotos do manuscrito da cópia de José Neto Barreto, estas suposições se confirmaram. 

No início de algumas seções existem indicativos de novos títulos, numerações e 

determinadas recomendações de execução como a palavra PULA, com ou sem indicação da 

página para onde se deve continuar a Novena, ou da expressão NÃO CANTA MAIS de acordo 

com a seção, a exemplo das Figuras 37, 38 e 39.  
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Figura 37: Indicação do título da seção com nova numeração 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.5 

 

Figura 38: Indicação da continuação da execução da Novena no final da seção Nº4.

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p. 

 

Figura 39: Expressão "Não canta mais" em referência à seção Nº4. 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.30 

 

Na página 47, na Seção Nº5, existem indicações de execução juntamente com o número 

das páginas para onde se deve continuar a execução, conforme se pode observar na Figura 40. 

Figura 40: Indicações de como seria a execução desta seção. 

 
Fonte5: Cópia de J.N. Barreto, p.47 

 

No caso das Figuras 41 e 42, um segundo título com numeração foi inserido 

posteriormente por outra pessoa determinando a nova numeração para a execução da Novena. 
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Figura 41: Outra numeração junto ao título 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.8 

 

Figura 42: Novo título 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.58 

 

Na Figura 43 podemos observar, em caneta preta, uma nova harmonização da parte do 

Órgão e a notação do Cantochão no compasso seguinte. 

Figura 43: Sugestão de execução da parte do Órgão e notação do cantochão no Domine 

  
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.13, comp. 35 e 36 

 

Nas Figuras 44 e 45 pode-se observar intervenções caligráficas em caneta esferográfica 

verde, podendo ser da mesma pessoa, e provavelmente o maestro. Esses indicativos aparecem 

em diversos momentos da Novena marcando início e final de seção, indicando número de 

páginas para retornar, desenho de óculos, muito comum em partituras de cantores após a década 

de oitenta e que significam atenção para momento de difícil execução. 



191 

 

 

Figura 44: Indicações de retorno e marcação de final de seção. 

 
Fonte6: Cópia de J.N. Barreto, p.69 

 

Figura 45: Óculos antes de subseção indicando atenção.77 

 
Fonte: Cópia de J.N. Barreto, p.26 e 22 

    

4.2.4. Conjunto 4 – 2º copista não identificado  

O 2º Copista não identificado escreveu a parte do Oboé dividida em 19 seções e apenas a 

seção Nº19 da parte do Baixo em Do. Estas fontes estão em um avançado estado de 

deterioração, pois o papel utilizado já começou a ficar quebradiço. 

                                                 
77 Em entrevista concedida em 14 de setembro de 2013, Maestro Tom K afirmou ter desenhado uns óculos para 

indicar atenção para mudança de andamentos difíceis. Como este desenho foi escrito com caneta de tinta verde, 

pode-se concluir que todas as indicações com esta cor podem ter sido feitas por este maestro. 
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Autoria e Datação da cópia  

Não foi encontrada nenhuma referência sobre a autoria nem a data da realização destas 

duas fontes.  

Meios de escrita  

Foram utilizados dois tipos e tamanhos diferentes de papel para copiar as partes do 

Oboé/Flauta e do Baixo em Do. A parte do Oboé/Flauta possui 10 páginas e foi escrita em folha 

tipo A3 pautada, em formato paisagem, semelhante às cópias de José Neto Barreto de 1953. O 

papel encontra-se muito danificado apresentando buracos e os pedaços rasgados foram colados 

com fitas adesivas. Pelo estado de deterioração do papel, o copista pode ter utilizado um papel 

antigo com uma caneta esferográfica azul, conforme a Figura 46. 

Figura 46: Parte do Oboé danificada e colada com fita adesiva. 

 
Fonte: Cópia do 2º Copista não identificado, p.1 

 

A única seção do Baixo em Do é a de Nº19 e possui apenas uma página em papel pautado 

de 12 sistemas em formato retrato. Esta parte apresenta características de ter sido escrita com 

caneta bico de pena com tinta azul, pois ela apresenta borrões diretamente nas cabeças de notas 

e muitas vezes nas hastes, como na Figura 47.  
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Figura 47: Parte do Baixo em Dó escrito com bico de pena e borrado 

 
Fonte: Cópia do 2º Copista não identificado, p.11 

 

Escrita  

A caligrafia musical destas duas fontes apresenta características de escrita anterior às 

cópias de 1989, embora uma delas tenha sido escrita com caneta esferográfica.  A caligrafia é 

clara e definida, apresentando características de uma pessoa com experiência em fazer cópias 

musicais, porém os traços horizontais das semicolcheias muitas vezes são um pouco ondulados, 

fato que pode indicar certa dificuldade em manusear a caneta com precisão. (Tabela 32). As 

duas partituras existentes são provavelmente do mesmo copista. 

Tabela 32: Traços das colcheias e semicolcheias incertos 

NOTAS EMENDADAS 
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Caligrafia textual 

Este copista escreveu o título por extenso sobre o primeiro sistema da parte do Oboé 

(Figura 48).  Na parte do Baixo em Dó o título - Nº19 – foi sublinhado tendo ao lado escrito 

apenas Baixo (Figura 49). Sua caligrafia apresenta a numeração das seções com escrita delgada 

e em curvas.  

Figura 48: Título da parte do Oboé do 2º Copista não identificado (s/d) 

 
Fonte: Cópia do 2º Copista não identificado, p. 
 

 

Figura 49: Título e caligrafia da parte do Baixo em Dó 

 
Fonte: Cópia do 2º Copista não identificado, p. 

 

Caligrafia musical 

A clave de sol é arredondada com desenho bem definido e o final da clave tem a ponta 

mais larga com um ponto ovalado. A clave de fá é também arredondada, e abrange toda a pauta 

conforme as Figuras 48 e 49. Tanto as claves quanto as armaduras de clave são escritas apenas 

no início de cada seção, conforme a Tabela 33.  

Tabela 33: Clave e armaduras de clave escritas somente no início da seção 

CLAVE E ARMADURA DE CLAVE 

Clave de Sol Armaduras de clave  

   
 

 

As cabeças das notas são redondas, suas hastes apresentam traço reto e fino, e os ganchos 

das colcheias são traços retos e escritos sempre à direita, conforme a Tabela 33. 
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Tabela 34: Colcheias da parte de Oboé 

GANCHOS DE COLCHEIAS 

    

 

 

As barras duplas são usadas no início e final de cada seção e também para dividir seções 

em subseções, como se pode observar na Tabela 35. 

Tabela 35: Barras duplas de Seções e Subseções (Cantochão) da Ladainha. 

Início de 

Seção 

 

Subseção 

   
 

 

 

Este copista apresenta uma característica interessante para escrever as pausas. Tendo 

como base a pausa de colcheia, que é semelhante ao sinal de maior inclinado (>), ele escreve 

as pausas de semínima e de semicolcheia. As de semínima apresentam uma semelhança com a 

letra “z”, onde o copista desenha primeiro a pausa de colcheia um pouco mais curta e coloca 

um traço abaixo no final da haste. Percebe-se também que para escrever a de Semicolcheia, ele 

faz também primeiro a pausa de colcheia desta vez um pouco mais longa, e depois simplesmente 

cruza a haste vertical formando a referida pausa que fica semelhante ao nº7, a conferir na Tabela 

36. 

Tabela 36: Pausas de semínima, colcheia e semicolcheia. 

PAUSAS 

Semínima Colcheia Semicolcheia 

    

 

 

Outra característica desta caligrafia são as diversas formas de indicar a repetição de um 

determinado trecho. Uma delas é o sinal de repetição “…”que apresenta dois traços e dois 

pontos, outra forma é a conhecida 1ª e 2ª vez, ou também escreve por extenso o trecho e indica 
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através de números qual é a vez da repetição, e por fim na Ladainha, do nº6 ao nº12, ele 

simplesmente escreve a quantidade de vezes a repetir, podendo ser analisado na Tabela 37. 

Tabela 37: Diferentes indicações de repetição 

SINAIS CONVENCIONAIS DE RETORNO 

Símbolo  1ª e 2ª vez 

   

ANTÍFONA (Nº17) 

Localização e ordem de execução 

 

 

 

LADAINHA 

Quantidade de vezes que o trecho repete 

  
 

 

 

Intervenções caligráficas 

Existem três tipos de intervenções caligráficas na parte do Oboé. A primeira em cor azul, 

que inicia sobrepondo o nome do instrumento Oboé e acrescentando acima o nome de outro 

instrumento: a Flauta. A segunda intervenção caligráfica é em cor cinza indicando nome de 

seções e a terceira em cor preta indicando andamentos e outros as indicações ainda não 

compreendidas, conforme a Tabela 38. 

Tabela 38: Dois instrumentos diferentes de escrita nas intervenções caligráficas 

Caneta Azul 

 

Lápis de cor Preto 

 

Lápis de cor Preto 
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4.2.5. Conjunto 5 - Adauto Camilo 

As partes instrumentais pertencentes ao Conjunto 5 foram copiadas por Adauto Camilo e 

os instrumentos são: Vl 1, Cl l [Sib] 2, Pst [Sib], Bx em Dó e Org. Algumas destas cópias ainda 

são utilizadas na atualidade durante a Novena e estão bem conservadas.  

Identificação de Autoria 

Este copista costumava assinar no rodapé da última página. Na parte do órgão ele assinou 

Cópia de Adauto Camilo, nas outras partes somente a rubrica ACamilo, conforme a Figura 50. 

Em algumas partes, as assinaturas posteriores se misturam com sua rubrica. 

Figura 50: Assinatura completa e rubrica  

 
Fonte 7: Cópia de A. Camilo, Órg., p. 16;  Bx., p.5 

 

Datação  

Na última página de cada parte encontra-se a rubrica do copista ACamilo seguido da data 

do término da cópia. Na Tabela 39 podemos verificar que o Vl 1 está a com a data de 18-6-72, 

a parte do Pst de 11-6-72, o Cl 2 de 17-6-72 e o Bx em Dó é de 28-6-72. 

Tabela 39: Datas das partes copiadas por Adauto Camilo 

Órgão 

 

Piston 

 

Clarinete 2 

 

Violino 1 

 

Baixo em Dó 
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Meios de escrita 

O tipo de papel e escrita da parte do Vl 1, Bx em Dó, Pst e Cl 2 são semelhantes à parte 

do Órgão. As partes de Vl 1, Bx em Dó e Cl 2 foram escritas em 5 páginas, a parte do Pst foi 

escrita em 4 páginas e a do Órgão em 16 páginas, todas em formato retrato, com 12 pautas cada 

uma, tendo como medidas [falta medida]78. Na parte do Órgão foram usados dois tipos de papel: 

para a capa (início e fim) com inscrição: [logomarca: Musitec] Instrumentos Musicais & Som 

(081) 224-1344 e as folhas internas com a inscrição: “DE LUXE” Linho Nº 50.  O papel 

utilizado para copiar os outros instrumentos foi o mesmo da parte interna do Órgão, conforme 

a Figura 51. 

Figura 51: Logomarcas de papel pautado. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p. 17 e 3 

 

Quanto ao tipo de caneta utilizada por Adauto Camilo, permanece a dúvida se foi bico de 

pena ou caneta de ponta porosa.  

Escrita 

A escrita de Adauto Camilo é bem clara e firme, demonstrando ter muita experiência com 

a caligrafia musical. A distância entre as notas é proporcional e, dependendo do instrumento, 

faz uso de uma régua para fazer as barras de compassos, a exemplo da parte do Órgão. Quase 

não cometeu erros ao copiar as partes instrumentais, pois existem poucas correções posteriores 

sobre sua caligrafia. Assim como sua assinatura, sua caligrafia musical possui uma leve 

inclinação da esquerda para a direita. Escreveu quase todos os andamentos ora com letra 

cursiva, ora em caixa-alta. 

Caligrafia Textual 

Tanto o título da novena, quanto o nome do instrumento a ser copiado, foram escritos 

sublinhados numa mesma linha sobre a pauta: Novena de N. Senhora do Carmo   [Nome do 

instrumento]. Esta parte foi escrita com tinta escura, preta, podendo ser esferográfica ou de 

ponta porosa do tipo marcador. Excepcionalmente na parte do Órgão as barras de compasso 

foram todas escritas em tinta esferográfica azul. 

                                                 
78 Estas medidas só serão possíveis de obter se os originais forem analisados novamente. 
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A numeração das seções não possui detalhes, mas sempre é inclinada para a esquerda. A 

parte do Órgão foi escrita utilizando sempre duas pautas unidas por barras de compassos 

formando os sistemas. Cada página possui seis sistemas com números variados de compassos. 

Entre as pautas foi escrito o texto da Novena em tinta esferográfica vermelha, sendo que nas 

seções que possuem várias estrofes, foi escrita apenas a primeira delas. 

Caligrafia Musical 

A clave de sol é estreita e a de fá é mais arredondada. Ambas são irregulares sendo que 

aparecem somente no início da seção, com exceção da parte do Órgão onde estão no início de 

todos os sistemas. Nesta parte pode-se observar maior variação no desenho da clave de fá, 

conforme a Tabela 40. 

Tabela 40: Claves de sol e fá 

Parte do Órgão Outras partes 

        

             

 

Assim como as claves, as armaduras de claves foram escritas somente no início das seções 

com exceção da parte do Órgão, onde elas se encontram em todos os sistemas e início de seções, 

de acordo com a Tabela 41. 

Tabela 41: Armaduras de clave 

Clarinete 2 

   

Piston 

  
 

Violino 1 

   

Baixo em Dó 
   

Órgão 
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As cabeças das notas de semínimas são escritas com um traço único da esquerda para a 

direita. As de semínimas são ovaladas, bem definidas e notadas com um único traço, quase 

sempre deixando uma separação entre o início e o fim da notação, embora aparentando estar 

unido pela presença da haste, conforme se pode observar na Figura 52. 

Figura 52: Cabeças de notas 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.6; Bx., p.1  

 

Os traços das hastes abrangem de quatro a cinco linhas, são retos com uma leve inclinação 

da esquerda para a direita e pequena curvatura na ponta para a esquerda quando a haste é voltada 

para baixo e para a direita quando é voltada para cima. Em alguns casos, percebe-se que o 

copista inicia a haste a partir da cabeça da nota, tornando este ponto da haste mais largo e mais 

estreito no final, conforme a Tabela 42. Por estes detalhes conjectura-se que foi escrito a bico 

de pena.  

Tabela 42: Direção das Hastes 

Hastes para cima Hastes para baixo 

      

      

Os colchetes das colcheias são escritos isoladamente, curvos e sempre à direita. Quando 

as colcheias ou semicolcheias estão emendadas, o traço é bem reto acompanhando a inclinação 

das notas. Muitas vezes o comprimento das hastes é maior que o traço que une as colcheias e 

semicolcheias, conforme a Figura 53. 

Figura 53: Colcheias e semicolcheias 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Vl.1, p. 1. 

 

A pausa de semínima relembra a letra Z e a de colcheia o nº 1 manuscrito. As pausas de 

semicolcheia e fusa são escritas com um traço perpendicular à pauta cortado por dois ou três 

traços menores e paralelos, conforme a Figura 54. 
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Figura 54: Pausas de semínimas, colcheias, semicolcheias e fusas. 

 
Fonte8: Cópia de A. Camilo, Bx., p. 2; Vl.1, p.3 

 

O sinal de bequadro relembra a letra “y” em manuscrito, pois o 2º traço é mais longo e 

curvo para a esquerda. Percebe-se que ele faz primeiro o traço da esquerda com um ângulo 

agudo e depois o 2º traço iniciando junto da linha anterior seguindo para formar a base inferior 

com uma curva para a esquerda, conforme a Figura 55. Os sustenidos possuem as duas linhas 

perpendiculares bem longas e quase unidas e os bemóis são escritos com dois traços sendo que 

o gancho é bem definido e muito parecido com o gancho das colcheias. 

Figura 55: Sinais de alteração: bemol, bequadro e sustenido 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Vl.1, p. 3. 

 

A armadura de clave só aparece no início da seção assim como as claves de sol e fá. A 

barra dupla aparece em duas situações: no início e final de cada pauta e para subdividir as seções 

quando das mudanças de andamento ou tonalidade dentro de uma mesma seção, conforme a 

Figura 56. Observa-se também que as barras muitas vezes não abrangem todas as linhas, que 

pode ser devido à velocidade que o copista costumava escrever.  

Figura 56: Divisão de seções com barras duplas. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo. Vl 1, 6º sistema, p. 2. 

 

Existe uma particularidade na parte do Órgão. Ela está dividida em 16 seções numeradas 

e 7 seções intercaladas de cantochão com notação musical e 4 intervenções de caligráficas 

posteriores com indicação das iniciais CX e ora apenas X que poderão ser também de 

cantochão, conforme a Tabela 43.  
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Tabela 43: Abreviaturas de Cantochão na parte do Órgão 

Abreviaturas da palavra Cantochão 

      

 

 

Uma das características deste copista é a utilização de símbolos de abreviação, tanto em 

relação à repetição de acordes no mesmo compasso quanto esta ocorre no compasso inteiro 

seguinte. Quando a repetição é dentro do mesmo compasso, o copista usa um travessão 

inclinado da esquerda para a direita [\] e quando acontece no compasso inteiro ele utiliza o 

símbolo musical tradicional [] com um travessão ou dois, conforme a Tabela 44. 

Tabela 44: Símbolos de repetição 

Símbolos diversos de repetição 

[\] [] 

 

 

Intervenções caligráficas 

Existem escritas posteriores em cor azul marcando dedilhado, interpretação, andamento, 

nomes das músicas e assinaturas dos músicos que executara a Novena. Na parte do Órgão existe 

um trecho com melodia de Cantochão em azul e cifra em vermelho, exposto na Figura 57 e 

outro escrito em separado indicado como *3ª em cor azul com a letra da música em vermelho, 

conforme a Figura 58.  

Figura 57: Melodia de um cantochão acompanhada com cifras na parte do Órgão.

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p. 8. 
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Figura 58: Adendo na parte do órgão da cópia de Adauto Camilo  

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p. 7. 

 

Algumas observações foram escritas em tinta esferográfica azul posterior à cópia 

manuscrita em preto, como na Figura 59. Uma das caligrafias pertencem à mesma pessoa, 

embora tenham sido escritas em momentos diversos pela diferença das cores das canetas. 

Figura 59: Intervenções caligráficas em azul 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Vl.1, p. 4 e 3. 

 

Em outros momentos observa-se que foi escrito em vermelho por cima da escrita azul ou 

mesmo da escrita em preto, conforme a Figura 60. 

 

Figura 60: Intervenções caligráficas superpostas 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Cl.2, p. 3. 

 

Os músicos que executaram a Novena deixaram suas assinaturas nas cópias de Adauto 

Camilo e elas são: 

 VIOLINO 1: Nesta parte aparecem duas assinaturas de músicos que executaram a 

novena: Dedé 16-7-75 escrita no rodapé da 1ª página, na direção do comp.75, e Fernanda 99, 

escrita no rodapé da 3ª página, apresentadas na Figura 61.  
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Figura 61: Assinaturas dos violinistas Dedé e Fernanda 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Vl.1, p. 3 

 

BAIXO EM DO: O que diferencia esta parte instrumental deste copista é a indefinição 

do instrumento, pois existem assinaturas de músicos que tocaram trombone, fagote e 

contrabaixo utilizando esta mesma parte. Na 1ª página, no cabeçalho está escrito Fagote com 

tinta azul abaixo da indicação de Baixo em Do, na lateral esquerda existem datas quase 

ilegíveis, mas algumas são de entre 16/7/72 e 16/7/79. No rodapé desta mesma página existe a 

assinatura seguida de datas: Deca 16-7-73 - 16/7/74 -16/7/75 e logo abaixo 16/07/94, que não 

identifica qual instrumento tocou, como na Figura 62.   

Figura 62: Assinaturas de Deca  

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Bx., p. 1. 

 

Na página 3 está assinado: Pedro Wellington TROMBONE e as datas rubricadas: 1994-

95-96-97-98-99 e logo abaixo 2002 e 2004, conforme Figura 63. 

Figura 63: Algumas assinaturas de Pedro Wellington (Trombone) 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Bx., p. 1 

 

Na página 4, na lateral esquerda está assinado novamente Pedro Wellington 

(TROMBONE) seguido das datas no rodapé ao lado: 2005-2006-2007-2008-2009-2010, 

devidamente acompanhadas das rubricas. No rodapé da página 5 existe a assinatura do 

contrabaixista Carlos Galvão e as datas 1992/1993/1994 do lado esquerdo da assinatura do 

copista “Cópia de ACamilo” seguido da data 28-6-72. Também está assinado Eduardo 
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NOBREGA acompanhado de uma rubrica e a indicação do instrumento FAGOTE.79 Ao lado 

estão uma série de datas, todas devidamente rubricadas: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 90 92 93 94 

96 97 98 99 neste ponto existe uma seta indicando para virar a página, como podemos conferir 

na Figura 64. 

Figura 64: Assinaturas de Carlos Galvão, Eduardo Nóbrega e do copista Adauto Camilo. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Bx., p. 5 

 

As datas continuam com as mesmas rubricas na página 6: 

2000/2001/2002/2003/2004/2005 e numa linha acima a continuação 2006 - 2007 - 2008 2009 

2010 2011. No alto desta mesma página existe a assinatura de Pedro Wellington de Alexandria 

seguido logo abaixo das datas devidamente rubricadas: 1994-95-96-97-98-99 

2000/2001/2002/2003/2004 e na outra linha 2005-2006-2007-2008-2009.  

CLARINETE 2: No rodapé da 1ª página desta parte, no comp. 60-62, existe a assinatura 

de Manuel Morais em 15/7/93. Logo acima está novamente escrito Manuel Morais em 10/7/94 

com acréscimo posterior da palavra GLORIA. Na página 4 existe uma série de assinaturas no 

rodapé. Da esquerda para a direita deparamos com: HAVESKILL FRANÇOIS 2009; Edson 

16/07/2007; [rubrica] 04/07/03; Morais 16-7-95; (EDSON 2007); a inscrição JESUS É BOM; 

16-7-95 Morais; 16-7-90 Manoel Morais. Além disto, existe uma notação na última pauta, em 

tinta azul, de 3 compassos e que aparentemente não tem nada a ver com a Novena, conforme a 

Figura 65. 

 

 

 

                                                 
79 Em entrevista, Eduardo de Oliveira Nobrega contou que foi convidado para tocar fagote na novena por Pedro 

Santos (maestro) para dobrar a parte do contrabaixo. Tocou nesta formação por cerca de duas novenas.  
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Figura 65: Assinaturas de Haveskill François, Edson e Manuel Moraes 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Cl.2, p. 1 

 

Na página 5 as assinaturas continuam no rodapé, sendo duas de A. Felipe de 16-7-89 e 

outra de 16-7-84 e uma de EDSON 2007. Todas as outras são de Manuel Morais com as 

seguintes datas assinadas desordenadamente: 12-7-95; 15-7-94; 15-7-95; 17-7-91; 1992; 95; 

96. No meio das assinaturas existe na pauta a inscrição UM ADEUS AO NOVENÁRIO e logo 

abaixo assinado Manuel Morais em 10-7-94, seguida da assinatura do copista: cópia ACamilo 

17-6-72, podendo conferir na Figura 66. 

Figura 66: Rubrica do copista junto com outras assinaturas. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Vl.2, p. 5 

 

PISTON: No comp. 91 termina a primeira página da cópia e está escrito pelo copista “vire 

rápido”. Este local contém várias assinaturas com datas em que foram executadas pelos 

instrumentistas (CRISTIANO e TICO). Na parte superior da página 4, antes do nº 12, existe a 

assinatura de Tico com datas desde 88 a 97. No rodapé desta mesma página encontram-se 

assinaturas de ASSIS, 15/4/74, SOBRAL 16/07/79 e novamente de TICO 16/07/88, 89,90 e 91, 

conforme as Figuras 67 e 68. 
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Figura 67: Assinaturas de Cristiano e Tico no rodapé. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Pst. p. 1 

 

Figura 68: Assinaturas de Tico, Assis, Sobral e do copista Adauto Camilo. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Pst, p. 4 

 

4.2.6. Conjunto 6 - Otacílio Francisco Bezerra80  

O conjunto 6 copiado por Otacílio Francisco Bezerra possui apenas a parte instrumental 

do Clarinete 1.  

Autoria da cópia 

As assinaturas deste copista estão no final da última página de cada cópia e foram escritas 

sobre a pauta ratificando ser o copista: Por Otacílio Francisco Bezerra, como na Figura 69. 

Figura 69: Assinatura de Otacílio Francisco Bezerra 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Cl.1, p.7 

Datação 

A data está localizada no final da cópia e foi escrita em cima da pauta: Copiado em 

06/06/1985 e esta parte do Clarinete 1 foi escrita em 7, conforme a Figura 70. 

                                                 
80 Otacílio Bezerra, apelidado de Tatá, foi 1º sargento da Banda da Polícia Militar da Paraíba e tocava Clarinete na 

Novena. 
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Figura 70: Data da cópia de Bezerra. 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Cl.1, p.7 

Meios de escrita 

Estas cópias foram realizadas em papel pautado com de 12 sistemas. Nas folhas de papel 

pautado da parte do Clarinete 1 está impresso a inscrição:  MÚSICAS E 

INSTRUMENTAIS/CASA MANON S. A./RUA 12 DE MAIO, 242/SÃO PAULO – BRASIL 

observado na Figura 73, sendo em formato retrato medindo [falta medida].81  

Figura 71: Marcas do papel na parte do Cl 1. 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Cl.1, p.4 

    

A parte do Clarinete 1 foi escrita em tinta esferográfica azul. O título apresenta um 

sublinhado posterior, os andamentos e outras observações de repetições foram sobrescritos em 

caneta esferográfica de tinta vermelha, conforme a Tabela 45. 

Tabela 45: Tipos de canetas utilizadas na cópia 

Clarinete 1 
 

 

 

Escrita 

A caligrafia deste copista apresenta característica de ter experiência em cópias musicais. 

É uma caligrafia clara, sem rasuras, com a distância entre as notas sempre regulares, não 

apresentando características de pressa para escrever. Os erros encontrados são poucos e muitas 

vezes se referem às repetições e não às notas musicais. 

                                                 
81 Esta medida só será possível obter quando se for possível manusear as fontes manuscritas novamente.  
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Caligrafia textual 

Na cópia, o título da obra e o nome do instrumento foram escritos sublinhados na mesma 

linha: “Novena de N. Senhora do Carmo” e 1º Cla, conforme a Figura 72.   

Figura 72: Título sublinhado 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Cl.1, p.1 

 

A caligrafia é bem definida, com as letras arredondadas. Praticamente em todas as seções 

e subseções ele escreve o andamento e um alerta para que o instrumentista saiba quantas vezes 

um determinado trecho deve ser repetido. 

Caligrafia musical 

Este copista possui uma caligrafia musical nítida e suas claves são bem desenhadas e 

arredondadas e suas claves de sol são escritas com formato bem regular (Tabela 46). Outra 

característica deste copista é a superposição de caligrafias nos desenhos das claves, sendo 

muitas vezes bem nítida e outras vezes esta superposição só é possível perceber pela bifurcação 

do traço na ponta final da clave. 

Tabela 46: Claves de Sol superpostas 

Clave de Sol 

Regular 
Caligrafias 

superpostas 

        

 

As numerações das seções são escritas com letra fina em curvas, obedecendo à sua 

característica textual de escrita (Tabela 47). Sempre sobre a pauta, todas elas foram 

posteriormente superpostas caneta de tinta vermelha. A letra N em alguns momentos tem o 

início arredondado e outras vezes com uma curva em forma de gancho. Como forma de 

destaque, alguns números tiveram traços acrescentados na ponta inferior como nos números 1 

e 7, e na parte curva do número do 5.  

Tabela 47: Características das numerações 

Clarinete 1 
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As cabeças das mínimas são redondas e grandes, todas as outras semínimas, colcheias e 

semicolcheias são delgadas, ovais e levemente inclinadas da direita para a esquerda. Nas 

semínimas as hastes são ora para cima e ora para baixo. Quando são para cima, apresentam uma 

pequena curva na ponta e quando para baixo as hastes são ligeiramente encurvadas. Os ganchos 

das colcheias são curvos, escritos sempre à direita e separados das hastes. Os traços que 

emendam as colcheias e semicolcheias geralmente não se encostam a todas as hastes das notas, 

conforme a Tabela 48. 

Tabela 48: Detalhes das notas 

Mínima Semínima Colcheia Semicolcheia 

 
  

  

 

A pausa de colcheia parece o sinal matemático maior (>), a pausa de semínima lembra o 

número 2 e a de mínima é bem comprida. (Tabela 49) 

Tabela 49: Pausas diversas 

Colcheia Semínima Mínima 

 

     

 

 Sinal de bemol quando escrito na armadura de clave é bem desenhado ao paço que no 

decorrer da cópia muitas vezes o gancho fica separado do traço vertical. O bequadro possui um 

desenho muito particular lembrando a letra y em manuscrito (y). O sustenido é estreito e os 

dois traços horizontais não são centralizado, pois ficam muito próximo à parte inferior dos 

traços verticais. (Tabela 50) 

Tabela 50: Detalhes dos acidentes 

Bemol Bequadro Sustenido 

   

 

As barras duplas apresentam características semelhantes às cópias de José Aprígio de 

Lima, pois as barras duplas aparecem no início e final de cada pauta e também apresentam a função 

de dividindo seções em subseções.  
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Intervenções caligráficas 

Existem duas caligrafias posteriores: uma em cor vermelha cobrindo a escrita original em 

preto marcando a interpretação, andamento e os nomes das seções, e outra em tinta escura 

marcando as arcadas, conforme a Figura 73. 

Figura 73: Cópia de Otacílio Bezerra e caligrafias posteriores 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Cl.1, p.1 

 

Apenas dois músicos que executaram a parte do Cl. 1 da Novena pela cópia de Bezerra 

deixaram suas assinaturas. 

CLARINETE 1: No rodapé da página 2 está assinado Edson 2001. No final da página 4 

existe a assinatura do músico com data: HAVESKILL FRANÇOIS 16/07/2007 e outra data que 

não aparece na fotografia. Na página 6 há uma assinatura de difícil compreensão Haveskill 

Francis 2009 (Figura 74), que ainda deverá ser conferida posteriormente e no rodapé da página 

7 retorna a assinatura de Edson 2010 e 2011. 

Figura 74: Duas assinaturas diferentes de Haveskill François 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Cl.1, p.7  
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4.2.7. Conjunto 7 - Otacílio Francisco Bezerra 

Os instrumentos Oboé, Fagote e Violino 2 fazem parte deste segundo conjunto de partes 

instrumentais copiadas por Otacílio Francisco Bezerra.  

Autoria da cópia 

As assinaturas deste copista estão no final da última página de cada cópia e foram escritas 

sobre a pauta ratificando ser o copista: Por Otacílio Francisco Bezerra, como na Figura 75. 

Figura 75: Assinatura de Otacílio Francisco Bezerra 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Vl.2, p. 6  

Datação 

Todas as datas estão localizadas no final de cada cópia e foram escritas em cima da pauta: 

Copiado em xx/xx/xxxx. As partes de Fagote e de Violino 1 foram escritas em 6 páginas, e as 

datas são de 10/06/1989 e 13/06/1989 respectivamente. As partes de Oboé e Clarinete 1 foram 

escritas em 7 páginas e as datas são de 08/06/1989 e de 06/06/1985 respectivamente, conforme 

a Tabela 51. 

Tabela 51: Datas das cópias de Bezerra. 

Oboé 

 

Fagote 

 

Violino 1 

 

 

Meios de escrita 

Estas cópias foram realizadas em dois tipos diferentes de papeis de 12 pautas. Nas folhas 

de papel pautado da parte do Violino 2 está impresso a inscrição:  MÚSICAS E 

INSTRUMENTAIS/CASA MANON S. A./RUA 12 DE MAIO, 242/SÃO PAULO – BRASIL 

e nas folhas referentes às partes de Oboé e Fagote está impresso a marca Tilibra nas páginas 2 
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e 4, observado na Figura 76, sendo todas em formato retrato com a mesma medida [falta 

medida].82  

Figura 76: Marcas do papel das partes do Vln 2 e do Oboé 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Vl.2, p.2 e 4 

 

As três partes Vl 2, Fag e Oboé foram escritas em tinta esferográfica preta. Todos os 

títulos apresentam um sublinhado posterior, os andamentos e outras observações de repetições 

foram sobrescritos em caneta esferográfica de tinta vermelha, como na Tabela 52. 

Tabela 52: Cores de canetas utilizadas nas cópias 

Violino 2 

 

 

Fagote 
 

 

Oboé 

 

 

Escrita 

A caligrafia deste copista foi descrita na pág.230 desta Tese.  

Caligrafia textual 

Em todas as cópias o título da obra e o nome do instrumento foram escritos sublinhados 

na mesma linha: “Novena de N. Senhora do Carmo” e instrumento, como na Tabela 52. Os 

detalhes da caligrafia estão na pág.230 desta Tese.  

Caligrafia musical 

A caligrafia musical deste copista é bem nítida, com claves bem desenhadas e 

arredondadas. Algumas claves, tanto de sol quanto de fá, são escritas com formato regular e 

outras, irregular, embora elas sejam regulares dentro desta irregularidade. Na clave de sol, pode-

se perceber que o início da clave irregular, na segunda linha, está ao lado do último traço vertical 

                                                 
82 Esta medida só será possível obter quando se for possível manusear as fontes manuscritas novamente.  
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que abrange toda a clave, ao paço que nas regulares, há o cruzamento do traço vertical no 

segundo espaço da pauta. Na clave de fá algumas vezes o final da clave encosta na 1ª linha da 

pauta e outras vem faltando os dois pontos indicativos da clave na 4ª linha, conforme a Tabela 

53. Outra característica deste copista é a superposição de caligrafias nos desenhos das claves, 

sendo muitas vezes bem nítida e outras vezes esta superposição só é possível perceber pela 

bifurcação do traço na ponta final da clave. 

Tabela 53: Claves de Sol e de Fá 

 Irregular Regular Caligrafias superpostas 

Clave de Sol 

             

Clave de Fá 

         

 

Como na parte do Clarinete 1, do conjunto7, este copista apresenta as mesmas 

características de escritas quanto à numeração das seções e quanto à letra N, que também foram 

posteriormente superpostas com lápis ou caneta de tinta vermelha. Alguns números tiveram 

traços acrescentados na ponta inferior como nos números 1, 4 e 7 e na parte curva do número 

como o 5, tanto com a caneta preta quanto com a caneta vermelha, como na Tabela 54. 

 

Tabela 54: Características das numerações 

Violino 2 

           

Oboé 

         

Fagote 

         

 

 

Os detalhes caligráficos das notas, pausas, sinais de alteração, características e funções 

das barras duplas foram descritos no item referente às caligrafias musicais deste copista nas 

págs. 230 a 232. Nas Tabelas a seguir, nº55, 56 e 57 foram expostos exemplos de caligrafias 

das partes deste conjunto. 

 



215 

 

Tabela 55: Detalhes das notas 

Mínima Semínima Colcheia Semicolcheia 

     

 

 

Tabela 56: Pausas diversas 

Colcheia Semínima Mínima 

   

 

 

Tabela 57: Detalhes dos acidentes 

Bemol Bequadro Sustenido 

 

  

 

 

 

Intervenções caligráficas 

Existem duas caligrafias posteriores: uma em cor vermelha cobrindo a escrita original em 

preto marcando a interpretação, andamento e os nomes das seções, e outra a lápis marcando as 

arcadas, conforme a Figura 77. 

Figura 77: Cópia de Otacílio Bezerra e caligrafias posteriores 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Vl.2, p.1 

 

Os músicos que executaram a Novena deixaram suas assinaturas em diferentes locais das 

partes instrumentais. 
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VIOLINO 2: No rodapé da página 1 está assinada Lilian Pereira 7/1999. (Figura 78) 

Figura 78: Assinatura da violinista Lilian Pereira 

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Vl.2, p.1 

 

OBOÉ: Na última página (Figura 79), que seria a de nº8 existe uma assinatura enviesada, 

abrangendo quase 5 pautas e com os seguintes dizeres: Geraldo de Souza Araújo tocou 

“Flauta” em 1999 e 2000. Segue abaixo a rubrica do músico. Logo abaixo está escrito: Olhe 

eu aqui “de novo”. 2001. Segue a assinatura e 15-07-01 domingo seguido de outra palavra 

ilegível.  

Figura 79: Assinatura de Geraldo, que tocou flauta lendo pela parte de oboé  

 
Fonte: Cópia de Bezerra, Ob, p.8 
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FAGOTE: Na parte de Fagote não existe nenhuma assinatura, fato que corrobora com a 

afirmação de Eduardo Nobrega, fagotista, de que em 28 anos tocando anualmente esta Novena, 

executou sempre a parte do Baixo em Do e nunca o Fagote. 

 

4.2.8. Conjunto 8 - Dalva Guerra 

Dalva Guerra copiou apenas a parte do Órgão especialmente para a organista Julia 

Nóbrega, conhecida por D. Julinha, que tocou a Novena por cerca de 40 anos e que vem a ser 

sua mãe.  

Autoria e Datação 

A assinatura desta cópia da Novena de Nossa Senhora do Carmo está na última página: 

Cópia de DALVA GUERRA. 

Figura 80: Assinatura de Dalva Guerra 

 
Fonte: Cópia de Dalva Guerra, p.32 

 

Dalva Guerra copiou somente a parte do Órgão entre 22 de setembro e 06 de outubro de 

1989, conforme as duas datas existentes no início e no final da partitura. 

Figura 81: Datas existentes na cópia de Dalva Guerra 

 
Fonte: Cópia de Dalva Guerra, p.1 e 32 

Meios de escrita 

A cópia da Novena foi escrita em 32 páginas de um caderno de música pequeno, com 

23cm x 16cm, juntamente com a Novena de Santa Terezinha, Missa de Nossa Senhora das 

Neves de Maurício Gurgel e outra de Evaristo Peixoto, o Novenário de Nossa Senhora das 
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Neves que inclui a obra denominada Prece a Nossa Senhora com letra e música de Pe. José 

Coutinho, e que faz parte da Novena do Carmo como Nº 16 e outras orações de autores diversos.  

Para a escrita foram utilizadas canetas esferográficas com duas cores diferentes: uma com 

tinta azul para escrever o conteúdo musical, assim como andamentos e títulos, e outra com tinta 

vermelha para sublinhar os títulos, escrever algumas indicações de andamento e repetições além 

do texto a ser cantado, conforme consta na Figura 82. 

Figura 82: Detalhes das cores e nitidez da cópia de Dalva Guerra 

 
Fonte: Cópia de Dalva Guerra, p.2 

Escrita 

A escrita de Dalva Guerra é bem clara e cuidadosa, demonstrando ter experiência com a 

caligrafia musical. A distância entre as notas é proporcional fazendo uso de uma régua para 

fazer as barras de compassos, hastes das notas e travessões que unem colcheias e semicolcheias. 

Percebe-se nitidamente que esta parte foi copiada a partir da cópia de Adauto Camilo, pois 

apresentam as mesmas observações e os erros existentes na parte de Camilo foram corrigidos 

nesta cópia.  

Sua caligrafia musical é bem vertical e as cabeças das notas são ovaladas com uma leve 

inclinação da direita para a esquerda. Escreveu os andamentos com letra cursiva e sua assinatura 

é em caixa-alta.  

Caligrafia textual 

O título foi escrito em uma página inteira Novena de Nossa Senhora do Carmo tendo logo 

abaixo como subtítulo Autores diversos.  
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Figura 83: Título escrito em uma página inteira 

 
Fonte: Cópia de Dalva Guerra, p.1 

 

As 16 seções foram escritas em tinta esferográfica azul com detalhes em vermelho, assim 

como o texto inteiro entre as pautas do Órgão. Nas seções que possuem mais de uma estrofe foi 

copiada apenas a primeira delas. Na Figura 84 expomos como os títulos das seções foram 

escritos entre os sistemas em cor azul e sublinhados em vermelho ou sobre a pauta.  

 Figura 84: Disposição dos títulos das seções 

 
Fonte: Cópia de Dalva Guerra, p.15, 27 e 26 

Caligrafia musical 

A notação musical utilizada por Dalva Guerra obedece ao sistema atual de escrita musical 

moderna, se assemelhando às partituras editadas digitalmente. 

As claves são bem regulares sendo que a clave de sol abrange toda a pauta, com o traço 

vertical um pouco inclinado da esquerda para a direita e cruza na segunda linha e o desenho 

arredondado inferior, terminando com um pequeno gancho para a esquerda. A clave de fá inicia 

na quarta linha, muitas vezes marcada por uma pequena bola, segue até a quinta linha e termina 

na segunda linha formando um desenho arredondado, conforme a Tabela 58. 

Tabela 58: Claves de sol e de fá 

Claves de Sol e de Fá 
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As barras duplas aparecem somente no início dos pentagramas, finais de seção e como 

barras de repetição, como na Figura 85. 

Figura 85: Barras duplas 

 
Fonte: Cópia Dalva Guerra, p.3 

 

As cabeças das notas são ovaladas, definidas e regulares do início ao final da cópia. As 

hastes das notas, assim como as barras de compasso foram escritas com auxílio de uma régua. 

Os ganchos das colcheias isoladas são escritos sempre à direita. Já as hastes ora são escritas à 

direita e ora à esquerda, de acordo com a altura da nota: acima da terceira linha, haste para 

baixo, abaixo desta mesma linha a haste fica para cima. As pausas de colcheia abrangem o 

segundo e terceiro espaço e as pausas de semínima da segunda linha até a metade do terceiro 

espaço, sendo que a parte central desta pausa é mais larga que as pontas, como na Figura 86. 

Figura 86: Hastes, colcheias, semínimas e suas respectivas pausas. 

 
Fonte: Cópia Dalva Guerra, p.6 

 Intervenções caligráficas 

 Diferente das duas partes de órgão anteriores de José Neto Barreto e de Adauto Camilo, 

nesta não existe nenhuma indicação de cantochão. As únicas interferências caligráficas foram 

da própria copista que usou uma caneta esferográfica vermelha para inserir o texto, títulos e 

detalhes da partitura e a lápis em alguns momentos. Tendo em vista que esta parte de órgão foi 

executada unicamente por D. Julinha, não existem outras interferências caligráficas. 
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4.2.9. Conjunto 9- Marta Rodrigues Pereira 

Existem apenas alguns fragmentos da Novena copiados por Marta Rodrigues Pereira. Ela 

copiou apenas até o compasso 76 do nº 2 - Domine. Segundo seu próprio relato, não teve tempo 

de copiar até o final.83 

Autoria e Datação 

Esta fonte não possui nenhuma assinatura, mas sabe-se ser de Marta Rodrigues Pereira, 

por ela ter cedido pessoalmente estas cópias de seu arquivo pessoal e sua caligrafia musical ser 

conhecida no meio local religioso por fazer cópias especialmente para D. Julia Nóbrega. 

Também não existe nenhuma data nesta fonte. 

Meios de escrita 

Segundo relato de Marta Rodrigues, o papel pautado foi feito por ela mesma a partir de 

uma página de caderno de música pequeno fotocopiado e ampliado em papel tamanho A4, no 

sentido paisagem, possuindo apenas três sistemas por folha. As folhas foram cuidadosamente 

pregadas com grampeador umas nas outras, tanto formando frente e verso quanto uma junção 

total, formando um caderno inteiro.  A parte do Órgão, inacabada, foi escrita em tinta 

esferográfica preta, tendo partes do texto e indicações de andamento escritas a lápis e outras a 

caneta. Este caderno referente à Novena possui apenas 7 folhas escritas, conforme a Figura 87. 

Figura 87: Caderno de música feito por Marta Rodrigues 

 
Fonte: Cópia Marta Rodrigues, p.1 

                                                 
83 D. Julia Nóbrega parou de tocar a Novena por causa da idade avançada e por não conseguir subir mais as 

escadarias do coro da Igreja do Carmo. 
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Escrita 

Esta copista escreve partituras especialmente para D. Julia Nobrega, que completou cem 

anos em maio de 2012 e que tem um problema visual resultante da idade avançada. Desta forma 

sua escrita é inteira ampliada. Esta fonte foi realizada a partir da fonte de Dalva Guerra. (Tabela 

59) A caligrafia é firme revelando muita experiência quanto à escrita musical ampliada.  

Tabela 59: Tabela comparativa da proporção do tamanho da escrita musical 

Marta Rodrigues 

 

Dalva Guerra 

 

 

Caligrafia textual 

O texto da Novena foi escrito entre as pautas, com caligrafia bem nítida sobre uma linha 

tracejada por uma régua, sendo que apenas o texto do Domine está completo, como na Figura 

88. 

Figura 88: Domine  

 
Fonte: Cópia Marta Rodrigues, (s/d), p.3 

 

Algumas indicações de andamentos foram escritas a lápis como se fosse um rascunho e 

outros a caneta esferográfica sobre uma tênue linha a lápis, conforme Tabela 60. 
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Tabela 60: Diferentes instrumentos de escrita manual 84 

INSTRUMENTOS DE ESCRITA MANUAL 

Lápis grafite Caneta esferográfica 

  

 

Nesta parte não existe indicação do título da novena e nem o nome do instrumento. O 

único título existente é de uma subseção: Glória, na sexta página. 

Caligrafia musical 

A caligrafia musical de Marta Rodrigues possui características únicas, pois as cabeças 

das notas são muito maiores que o normal, redondas com cerca de 4 milímetros de diâmetro.85 

As claves de sol e de fá são bem desenhadas, com traço fino, arredondado e as pautas são unidas 

por uma barra dupla formando os sistemas desta parte instrumental, como na Figura 89. 

Figura 89: Claves de sol e fá 

 
Fonte: Cópia Marta Rodrigues, p.3 

 

Tanto as hastes das notas quanto as barras de compasso foram escritas com auxílio de 

uma régua. A utilização das barras duplas foi para marcar o início de cada pauta e dividir seção 

em subseções. Os sistemas são numerados a lápis pela margem esquerda e existem numerações 

na margem direita que ainda não foram decodificados, conforme a Tabela 61.  

                                                 
84 Página 2 da cópia de Marta Rodrigues Pereira. 

85 Vide Tabela nº 58 - comparação dos tamanhos das caligrafias. 
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Tabela 61: Numerações nas margens 

Margem Numerações a lápis 

Esquerda 

 

Direita 

 

   

   

Os sinais de repetição e alterações são pequenos e bem desenhados.  O sustenido consiste 

em as linhas horizontais e verticais do mesmo tamanho, formando um quadrado e o sinal de 

repetição do compasso é pequeno abrangendo dois espaços, conforme a figura 90. 

Figura 90: Sinal de repetição e sustenido 

 
Fonte: Cópia de Marta Rodrigues, p.4 e 5. 
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Intervenções caligráficas 

Nesta parte não existe nenhum outro sinal de alteração e também não existem 

intervenções caligráficas de outras pessoas. Percebe-se que as diferentes escritas a lápis ou a 

caneta foram escritas pela mesma pessoa como forma de construção pessoal da escrita musical. 

4.2.10. Conjunto 10 - Antônio Carlos Pinto Coelho (Tom K)  

Esta cópia é uma redução da partitura orquestral para três vozes Solistas (S, M, Barítono), 

coro a três vozes e Órgão. 

Autoria da cópia 

Segundo entrevista,86 Antônio Carlos Batista Pinto Coelho (Maestro Tom K) escreveu a 

redução da novena com o intuito de registrar as melodias da segunda voz, pois as cantoras do 

coro cantavam esta voz de memória, porém estavam ficando idosas e estas melodias iriam se 

perder. 

Datação 

Na entrevista, o copista afirma não se lembrar quando fez a partitura. Porém de acordo 

com os registros do computador, a data de 10 de janeiro de 1980 consta como último registro 

de salvamento do arquivo e além disto, ela registra a data da entrevista quando esta cópia foi 

cedida em prol desta pesquisa: 14 de setembro de 2013, conforme a Figura 91. Embora exista a 

data de 1980 nos registros do arquivo “Carmo3”, o programa Encore começou a ser 

comercializado somente após 1990, portanto, a data deste conjunto permanece incerta.87 

Meios de escrita 

Esta cópia foi digitada em computador, no programa Encore, contendo uma pauta para 

Solista, duas vozes separadas para o coro e Órgão. A partitura está escrita com dois sistemas 

por página e quatro compassos por sistema. Também foram escritas sem interrupção entre uma 

seção e outra, totalizando 62 páginas. 

                                                 
86 Entrevista concedida pelo maestro Tom K em 2013.  
87 O Encore software começou a ser desenvolvido após 1984 pela Passport Designs.  
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 Escrita 

De todas as cópias até o momento encontradas, esta é a única em que foi inserido no início 

o nome do compositor: Pe. JOSÉ COUTINHO em negrito e caixa alta. De acordo com a 

entrevista, o copista retirou todas as seções compostas por outros compositores, que haviam 

sido inseridas na Novena, permanecendo apenas as composições de José da Silva Coutinho, 

obedecendo à ordem em que são cantadas na época em que foi realizada. 

Figura 91: Dados do arquivo referentes à Novena 

 
Fonte: Cópia de ACP Coelho (Tom K), Encore. 

Caligrafia textuais 

O título foi escrito em negrito e caixa alta NOVENA DE NOSSA, e logo abaixo a 

complementação entre parênteses (SENHORA DO CARMO) em fonte menor e sem negrito. A 

caligrafia foi de acordo com o programa: Título: NOVENA DE NOSSA, Times New Roman, 

Negrito 18; (SENHORA DO CARMO), Times New Roman, regular 16. As outras fontes e 

respectivos tamanhos não foi possível definir, como na Figura 92. 

Foi o único copista que colocou na partitura o nome do compositor Pe. JOSÉ 

COUTINHO, em negrito e caixa alta. Os títulos das seções estão escritos dentro de um 

retângulo, assim como os números dos compassos e indicações de andamento. A partir no nº5, 

faltam as numerações e títulos das seções e apenas nas últimas seções faltam o texto digitado.  
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Figura 92: Cópia de Tom K digitada em computador 

 
Fonte: Cópia de ACP Coelho (Tom K), Encore, p.1 

 

O texto foi inserido apenas a primeira estrofe de cada verso entre as duas pautas do coro 

e separadamente na pauta do solista quando necessário. Em alguns momentos o texto não foi 

digitado, como no cantochão do comp. 216 ao 227, resposta de Senhora do Carmo, e da segunda 

Antífona, do comp. 426 ao 439. 

Caligrafia musical 

Toda a caligrafia musical foi de acordo com as fontes digitais padronizadas utilizadas 

para realizar esta cópia. 

Intervenções caligráficas 

Nesta cópia não existem intervenções caligráficas por se tratar de um sistema digital de 

partituras, e nunca foi impressa para uso musica 
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4.3. DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS LÍTERO-MUSICAIS 

Existem nove copistas que reproduziram a partitura da Novena. Para facilitar a seleção 

destas fontes de acordo com seus respectivos copistas, estas foram separadas por conjuntos de 

partituras de um mesmo copista, quantidade de seções, comparando as suas estruturas. Desta 

forma foi possível identificar 4 versões que apresentam semelhanças entre as partes, embora 

tenham sido realizadas em épocas distintas e por diversos copistas.  A Tabela 62 expõe estas 

versões, conjuntos a qual pertencem, datas de realização e número de seções. 

Tabela 62: Identificação das Versões da Novena 

CONJUNTOS INSTRUMENTAIS 

Conjunto Datas Copistas Versões 
Seções 

numeradas 

Seções sem 

número 

1 1953 José Aprígio de Lima 1ª 18 1 

2 s/d 1º Copista não identificado 1ª 18 1 

3 1957 José Neto Barreto 1ª 18 1 

4 s/d 2º Copista não identificado 2ª 19 3 (sem as partes) 

5 1972 Adauto Camilo 3ª 16 2 (Cantochão) 

6 1985 
Otacílio Bezerra 3ª 16 - 

7 1989 

8 1989 Dalva Guerra 3ª 16 - 

9 s/d Marta Rodrigues 3ª 16 - 

10 1980 
Antônio Carlos Pinto Coelho 

(Tom K) 
4ª 4 1 

 

4.3.1. Aspectos musicais 

As Tabelas 63, 64, 65 e 66 apresentam as seções e instrumentações, disponibilizadas 

cronologicamente, de acordo com o copista, as diferentes versões que foram modificadas de 

acordo com a época. Os motivos pelos quais estas modificações aconteceram serão expostos no 

capítulo referente às recepções da Novena. 

Três conjuntos de copistas possuem a mesma estrutura de 18 seções que formam a 1ª 

Versão da Novena: José Aprígio de Lima (1951), copiando cinco partes instrumentais, José 

Neto Barreto (1957), a partitura e o 1º Copista não identificado que copiou apenas uma parte 

instrumental, conforme a Tabela 63. 
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Tabela 63: Instrumentação e seções. 1ª Versão. 

C 

O 

N 

J 

U 

N 

T 

O 

S 

Partes/ 

Partitura 

TONALIDADE, ANDAMENTO E TIPO / NÚMERO COMPASSOS POR SEÇÕES. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SN 

Jubilosos 
Flôr do 

Carmelo 
Domine 

Tota 

Pulchra 

Pai 

Nosso/ 

Ave 

Maria 

LADAINHA 

Prece 

Oremus 

Pro 

Pontifice 

Tantum 

Ergo 

Valsa 

Ausência 

Jaculatórias 

[sem 

título] 

Adoro

-Te Ladainha 
Mater 

Christi 

Virgo 

Prudentissima 

Vas 

insigne 

Refugium 

Peccatorum 

Patrona 

Carmelitarum 

Agnus 

Dei 

Senhora do 

Carmo/ 

Ave Maria/ 

No transe 

1
.   ( 1

9
5
3

) 

Violino 1 

 

sol, s.i., C, 

23  

Fá, 

Largo, C, 

14 

Do, s.i., 

3/4, 59|| 

6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

Fa, s.i., C, 

45 

Fa, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, Lento, C, 

29||6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, Allg.,  

3/4, 25|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, Largo, 

12/8, 14||6/8, 

4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, 

Largo,

C, 13 

sol, 

Lento, 

C, 30 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, 

Lento,C, 

27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., 6/8, 

18|| 6/8, 8|| 

6/8, 18|| 6/8, 

9||  

C, 11||  

Sol, 

s.i., 

3/4, 31 

- 

Clarinete 2 
em Si b 

 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, s.i., C, 

14  

Do, s.i., 

3/4, 59|| 

6/8, 16 || 

2/4, 16 || 

3/4, 39 

Fá, s.i., C, 

45 

Fá, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, s.i., C, 

29|| 6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 3/4, 25|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 12/8, 

13|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13|| 

6/8, 4● 

sol, 

s.i., C, 

30 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, s.i., 

C, 27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., 6/8, 

18|| 6/8, 8|| 

6/8, 18|| 6/8, 

9||  

C, 11|| bis (6/8, 

9) 

Sol, 

s.i., 

3/4, 31 

- 

Baixo em Do 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, s.i., C, 

14 

Do, And., 

3/4, 59|| 

6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

Fa,  s.i., 

C, 45 

Fa, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, s.i., C, 

29|| 6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 3/4, 25|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, Lento, 12/8, 

13|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13|| 

6/8, 4● 

sol, 

s.i., C, 

30 

Sol, Solo, 

C, 20 

sol, s.i., 

C, 27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., 6/8, 

18|| 6/8, 8|| 

6/8, 18|| 6/8, 

9||  

C, 11|| bis (6/8, 

9) 

Sol, 

s.i., 

3/4, 31 

- 

Clarinete 1 

em Si b 

 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, And., 

C, 14 

Do, 

Andanti-

no,  

3/4, 59|| 

6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

Fa, s.i., C, 

47 

Fa, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, s.i., C, 

29|| 6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 3/4, 25|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, Lento, 12/8, 

13|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13 

sol, 

s.i., C, 

30 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, s.i., 

C, 27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., ||:6/8, 

18|| 

6/8, 8:|| Indica 

bis 

C, 11|| bis 

(6/8, 9) 

Sol, 

s.i., 

3/4, 31 

Si, 

s.i. C, 

25 

Piston em 

Si b 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, s.i., C, 

14 

Do, s.i., 

3/4, 59|| 

6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

Fa, s.i., C, 

45 

Fa, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, s.i., C, 

29|| 6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 3/4, 25|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

12/8, 13|| 6/8, 

4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13|| 

6/8, 4● 

sol, 

s.i., C, 

30 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, s.i., 

C, 27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., ||:6/8, 

18|| 

6/8, 8:|| Indica 

bis 

C, 11|| bis 

(6/8, 9) 

Sol, 

s.i., 

3/4, 31 

- 

2
. (S

/ d
a
ta

) 

Violino 2 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, 

Mod.to, C, 

14 

Do, 

And.tino, 

3/4, 29|| 

And.te, 

3/4, 

29(30)|| 

6/8,16|| 

2/4, 

15(16)|| 

3/4, 39 

Fa, s.i., C, 

44|| 

Fa, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, Lento, C, 

29||6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 3/4, 25|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 12/8, 

13|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13|| 

6/8, 4● 

sol, 

s.i., C, 

30 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, s.i., 

C, 27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., 6/8, 

18|| 6/8, 8|| 

6/8, 18|| 6/8, 

9||  

C, 11|| bis (6/8, 

9) 

Sol, 

s.i., 

3/4, 62 

- 
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C 

O 

N 

J 

U 

N 

T 

O 

S 

Partes/ 

Partitura 

TONALIDADE, ANDAMENTO E TIPO / NÚMERO COMPASSOS POR SEÇÕES. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SN 

Jubilosos 
Flôr do 

Carmelo 
Domine 

Tota 

Pulchra 

Pai 

Nosso/ 

Ave 

Maria 

LADAINHA 

Prece 

Oremus 

Pro 

Pontifice 

Tantum 

Ergo 

Valsa 

Ausência 

Jaculatórias 

[sem 

título] 

Adoro

-Te Ladainha 
Mater 

Christi 

Virgo 

Prudentissima 

Vas 

insigne 

Refugium 

Peccatorum 

Patrona 

Carmelitarum 

Agnus 

Dei 

Senhora do 

Carmo/ 

Ave Maria/ 

No transe 

3
. (1

9
5

7
) 

Orquestra 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, s.i., C, 

14 

Do, s.i., 

3/4, 59|| 

6/8, 16 || 

2/4, 16 || 

3/4, 39 

Fa, s.i., C, 

45 

Fa, s.i., 

3/4, 26|| 

6/8, 14|| 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

C, 11|| 

6/8, 6  

Fa, s.i., C, 

29|| 6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 3/4, 25|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

12/8, 13|| 6/8, 

4● 

Fa, Allegro, C, 

13|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13|| 

6/8, 4● 

sol, 

s.i., C, 

30 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, 

Lento, C, 

27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Sol, s.i., 6/8, 

18|| 6/8, 8|| 

6/8, 18|| 6/8, 

9||  

C, 11||  

Sol, 

s.i., 

3/4, 62 

- 

 

O conjunto 4 pode ser considerado como uma versão de transição, pois a fonte utilizada é semelhante à 1ª Versão em número de seções.  Porém, 

foram retiradas três seções (4, 5, 18), alterou-se a numeração das páginas da cópia, resultando nesta 2ª Versão com a primeira modificação na estrutura 

e ordem de execução da Novena, conforme se pode observar na Tabela 64. 

Tabela 64: Instrumentação e seções. 2ª Versão 

C 

O 

N 

J 

U 

N 

T 

O 

S 

P 

A 

R 

T 

E 

S 

TONALIDADE, ANDAMENTO E TIPO / NÚMERO COMPASSOS POR SEÇÕES. 

1 2 3 17 6 7 8 9 10 11 12 13 SN 14 15 16 19 

Jubilosos 
Flor do 

Carmelo 
Domine 

Jaculatórias LADAINHA 

Prece 
Adoro

-Te 

Oremus 

Pro 

Pontifice 

Tantum 

Ergo 

Valsa 

Ausência 

Hino da 

Ordem 3ª 

do Carmo 

Senhora do 

Carmo/ 

Ave Maria/ 

No transe 

Ladainha 
Mater 

Christi 

Virgo 

Prudentissima 

Vas 

insigne 

Refugium 

Peccatorum 

Patrona 

Carmelitarum 

Agnus 

Dei 

4
. (S

/ D
a

ta
) 

Oboé 

sol, s.i., C, 

23 

Fá, s.i., C, 

14 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 

And.te, 3/4, 

29(30)|| 

6/8,16|| 2/4, 

15(16)|| 3/4, 

39  

Sol, s.i., 6/8, 

18|| 6/8, || 

3/4, 20|| 

6/8, 7|| 

6/8, 18|| 

C, 11||  

6/8, 9 

Fa, s.i., C, 

29|| 6/8, 4●|| 

repete: C, 8 

e 6/8, 4●|| C, 

14|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 9|| 6/8, 

4● 

Fa, Allg.,  

3/4, 25|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., 

3/4, 17|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 12/8, 

13|| 6/8, 4● 

Fa, s.i., C, 13|| 

6/8, 4● 

Fa, s.i., 

C, 13 

sol, s.i., 

C, 26  

Si, 

s.i. C, 

25 

Sol, s.i., 

C, 20 

sol, s.i., 

C, 27 

re, s.i., 

3/4, 32 

Fa , s.i., 3/4,  

24|| C, 12 

 

Baixo 

em Dó 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Fa , s.i., 3/4,  

24|| C, 12 
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Os conjuntos 5, 6, 7, 8 e 9 formam a 3ª Versão da Novena. Estas partes são utilizadas até a presente data, embora sua execução já não seja mais 

nessa sequência. (Tabela 65) 

Tabela 65: Instrumentação e seções. 3ª Versão 
C 

O 

N 

J 

U 

N 

T 

O 

S 

P 

A 

R 

T 

E 

S 

 
TONALIDADE, ANDAMENTO E TIPO / NÚMERO COMPASSOS POR SEÇÕES. 

11 2 SN 3 4 5 SN 6 7 8 9 10 11 1212 1313 14 15 16 

Jubilosos Domine 
Canto

chão 

JACULATÓRIAS 

Canto

chão 

LADAINHA 

Flôr do 

Carmelo 

Adoro

-Te 

Tantum 

Ergo 
Prece Senhora 

do 

Carmo 

Ave 

Maria 

No 

transe 

horrendo 

Ladainha 
Mater 

Christi 

Virgo 

Prudentissima 

Vas 

insigne 

Refugium 

Peccatorum 

Patrona 

Carmelitarum 

Agnus 

Dei 

5
.  (1

9
7

2
) 

.Clarinete 2 

sol, 

And.te, C, 

23 

Do, Allº., 3/4, 

59|| 6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

- 

sol, s.i., 

6/8, 17 

Fa, Allº, 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11 
- 

Fa, And.te, 

C, 30||  

Allº, C, 14|| 

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25 

Fa, 

And.tino, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 14   

Fa, Allº, C, 13 Fa, 

And.te, 

C, 13 

Fa, 

Lento C, 

14 

SiM, 

Mod.to

, C, 25 

re, 

And.te, 

C, 27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

Piston 

sol, 

And.te, C, 

23 

Do, Allº., 3/4, 

59|| 6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

- 

sol, 

Lento, 

6/8, 18 

Fa, Allº, 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11 
- 

Fa, And.te, 

C,  30||  

Allº, C, 14||  

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25 

Fa, 

And.tino, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 13 

Fa, Allº, C, 13 Fa, 

And.te, 

C, 13 

Fa, 

And.te, 

C, 14 

Sibs.

i., C, 

25 

re, 

Lento, 

C, 27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

Baixo em 

Dó 

sol, 

Mod.to, C, 

23 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6|| 

 3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, Vivo, 

16|| 

3/4, And.te, 39 

- 

sol, 

And.te, 

6/8,  18 

Fa, 

And.tino, 

3/4,  21 

Sol, 

Vivo, C, 

11 

- 

Fa, And.te, 

C, 43 

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25 

Fa, 

And.tino, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 13 

Fa, Allº, C, 13 Fa, 

Lento, 

C, 13 

Fa, 

And.te, 

C, 14 

SiM, 

s.i., C, 

24 

re, 

And.te, 

C, 26 

sol, 

And.te, 

C, 30 

Violino 1 

sol, 

And.te, C, 

23 

Do, Allº., 3/4, 

59|| 6/8, 16|| 

2/4,  Allº, 16|| 

3/4, 39 

- 

sol, 

Lento, 

6/8, 18 

Fa, s.i., 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11 
- 

Fa, And.te, 

C, 44 

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25 

Fa M, 

Allº, 3/4, 

17 

Fa, Lento, 

12/8, 14 

Fa, Allº, C, 13 Fa, 

Lento, 

C, 13 

Fa, 

And.te, 

C, 13 

SiM, 

And.te,  

C, 25 

re, 

And.te, 

C, 27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

Órgão 

sol, 

Mod.to, C, 

23 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||1◙|| 

3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, Vivo, 

16|| 

3/4, And.te, 39 

Sol, 

s.i., 

3/4, 

1◙ 

sol, 

And.te, 

6/8,  

18|| 

6/8, 8   

Fa, 

And.tino, 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11|| 

6/8, 18|| 

3a (6/8, 

8)  

Mib, 

s.i., C, 

15◙ 

Fa, And.te, 

C,  29||  

Allº, C, 14|| 

 

Fa, Allº, 

C, 9||  

Fa, And.tino, 

3/4, 25||  

Fa, 

And.tino , 

3/4, 17|| 

 

Fa, Lento, 

12/8, 13||  

Fa, Allº, C, 13|| 

 

Fa, 

And.te, 

C, 13 

Fa M, 

And.te, 

C, 14||◙ 

SiM, 

com 

devoç

ão, C, 

25  

re, 

And.te, 

C,  

27||◙ 

sol, 

And.te, 

C, 30 

6
.  (1

9
8

5
) 

Clarinete 1 

sol, 

And.te, C, 

23 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||  

3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, Allº, 

16|| 

3/4, And.te, 39 

 sol s.i., 

6/8, 19  

Fá, Allº, 

3/4, 21|| 

6/8, 19  

Sol, Allº, 

C, 11 

- 

Fa, And.te, 

C,  30||  

Allº, C, 14||  

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25||  

Fa, Allº, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 13||  

Fa M, Allº, C, 

13 

Fa, 

Lento, 

C, 13 

Fa M, 

And.te, 

C, 14|| 

Si, 

And.te, 

C, 25 

re m, 

Andant

e, C, 27 

sol, 

And.te, 

C, 30 
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C 

O 

N 

J 

U 

N 

T 

O 

S 

P 

A 

R 

T 

E 

S 

 
TONALIDADE, ANDAMENTO E TIPO / NÚMERO COMPASSOS POR SEÇÕES. 

11 2 SN 3 4 5 SN 6 7 8 9 10 11 1212 1313 14 15 16 

Jubilosos Domine 
Canto

chão 

JACULATÓRIAS 

Canto

chão 

LADAINHA 

Flôr do 

Carmelo 

Adoro

-Te 

Tantum 

Ergo 
Prece Senhora 

do 

Carmo 

Ave 

Maria 

No 

transe 

horrendo 

Ladainha 
Mater 

Christi 

Virgo 

Prudentissima 

Vas 

insigne 

Refugium 

Peccatorum 

Patrona 

Carmelitarum 

Agnus 

Dei 

7
.  (1

9
8

9
) 

Oboé 

sol, 

And.te, C, 

23 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||  

3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, Allº, 

16|| 

3/4, And.te, 39 

- 

Sol, s.i., 

6/8, 19  

Fá, Allº, 

3/4, 21|| 

6/8, 19  

Sol, Allº, 

C, 11 

- 

Fa, And.te, 

C,  30||  

Allº, C, 14||  

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25||  

Fa, Allº, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 13||  

Fa M, Allº, C, 

13 

Fa, 

Lento, 

C, 13 

Fa M, 

And.te, 

C, 14|| 

Si, 

And.te, 

C, 25 

sol, 

And.te, 

C, 30 

sol, 

And.te, 

C, 30 

Fagote 

sol, 

And.te, C, 

23 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||  

3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, s.i., 

16|| 

3/4, And.te, 39 

- 

sol, s.i., 

6/8, 17 

Fá, Allº, 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11 

- 

Fa, And.te, 

C,  30||  

Allº, C, 14||  

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25||  

Fa, Allº, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 13||  

Fa M, Allº, C, 

13 

Fa, 

Lento, 

C, 13 

Fa M, 

And.te, 

C, 14|| 

Si, 

And.te, 

C, 25 

re m, 

Andant

e, C, 27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

Violino 2 

sol, 

And.te, C, 

23  

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||  

3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, Allº, 

16|| 

3/4, And.te, 39 

- 

sol, s.i., 

6/8, 17 

Fá, Allº, 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11 

- 

Fa, And.te, 

C,  30||  

Allº, C, 14||  

Fa, Allº, 

C, 9 

Fa, And.tino, 

3/4, 25||  

Fa, Allº, 

3/4, 17 

Fa, Lento, 

12/8, 13||  

Fa M, Allº, C, 

13 

Fa, 

Lento, 

C, 13 

Fa M, 

And.te, 

C, 14|| 

Si, 

And.te, 

C, 25 

re m, 

And.te, 

C, 27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

8
.  (1

9
8

9
) 

Órgão 

sol, 

Mod.to, C, 

23 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||1◙|| 

3/4, And.tino, 

23|| 6/8, Lento, 

16|| 2/4, Vivo, 

16|| 

3/4, And.te, 39 

- 

sol, 

And.te, 

6/8,  

18|| 

6/8, 8   

Fa, 

And.tino, 

3/4, 21 

Sol, Allº, 

C, 11|| 

6/8, 18|| 

3a (6/8, 

8) 
- 

Fa, And.te, 

C,  29||  

Allº, C, 14||  

Fa, Allº, 

C, 9||  

Fa, And.tino, 

3/4, 25||  

Fa, 

And.tino , 

3/4, 17||  

Fa, Lento, 

12/8, 13||  

Fa, Allº, C, 13||  Fa, 

And.te, 

C, 13 

Fa M, 

And.te, 

C, 14|| 

Si, 

com 

devoç

ão, C, 

25  

re m, 

And.te, 

C,  27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

9
. (S

/ D
a

ta
) 

Órgão - 

Do, And.tino, 

3/4, 29|| 3/4, 

And.te, 6||3/4, 

And.tino, 23|| 

6/8, s.i., 16||  

2/4, Vivo, 1 

parte 

incompleta 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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O conjunto 10 foi considerado como uma Versão histórica por ser muito diferente das demais cópias. Mesmo incompleta, a ordem das seções é 

mais próxima da atual execução. Nela foram retiradas todas as seções pertencentes a outros compositores que haviam sido inseridas na Novena, 

permanecendo apenas as composições atribuídas a José Coutinho. (Tabela 66) 

Tabela 66: Instrumentação e seções.  4ª Versão 
C 

O 

N 

J 

U 

N 

T 

O 

S 

P 

A 

R 

T 

E 

S 

TONALIDADE, ANDAMENTO E TIPO / NÚMERO COMPASSOS POR SEÇÕES. 

11 2 3 4 5 SN 

Jubilosos Domine 

Jaculatórias LADAINHA ANTÍFONA SEM TÍTULO ANTÍFONA 

Tantum 

Ergo 
Prece 

Senhora do Carmo/ 

Ave Maria/ 

No transe 

Ladainha 
Mater 

Christi 

Flôr do 

Carmelo 

Virgo 

Prudentissima 

Vas 

insigne 

Refugium 

Peccatorum 

Patrona 

Carmelitarum 

Agnus 

Dei 

Flôr do 

Carmelo 

1
0

. (S
/D

a
ta

) 

Redução 

p/ Òrgão 

e Voz 

sol, 

And.te, 

4/4, 23 

Do, 

Allº., 

3/4, 59|| 

6/8, 16|| 

2/4, 16|| 

3/4, 39 

sol, s.i., 6/8, 26|| Fa, 

3/4, 20|| 

6/8, 18|| 

6/8,  9 || 

 3/4,  20||  

4/4, 11|| 

3/4, 20 

Fa, s.i., 4/4, 

43||  

Fa, s.i, 

3/4, 9 

Fa, Mod.to, 

4/4, 14 

Fa, s,i, 3/4, 25 Fá, s,i, 

3/4, 17 

Fa, s.i, 

12/8, 13   

Fa, s.i, 4/4, 13 Fa, 

And.te, 

C, 13 

Fá, s.i., 4/4, 14 re, s.i, C, 

27 

sol, 

And.te, 

C, 30 

 

Cantochão com 6 compasso 6/8 – melodia 1. 

●Cantochão com 4 compassos 6/8 – melodia 2 

 Cantochão com 8 compassos 6/8 – melodia 3 

◙ Cantochão entoado pelo Sacerdote 

 Indicação de cantochão (sem partitura) 
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4.3.2. Aspectos literários 

A estrutura desta Novena se modificou de acordo com a quantidade de seções, variação 

da numeração e subdivisões das mesmas. 

As cópias de 1953, 1957 e a do 1º Copista não identificado possuem 18 seções numeradas, 

ao paço que outras, de 1972, 1985 e 1989 possuem apenas 16 seções numeradas. Uma das partes 

sem data possui 19 seções e a cópia de posterior a 1989 (s/d) possui 5 seções numeradas e 8 

sem numeração. Após realizar as digitações em separado de cada conjunto, foi possível 

perceber que algumas seções foram subdivididas em subseções, porém fazem parte de uma 

mesma seção. A razão desta divisão numérica ainda não está bem definida. 

As partes de órgão encontradas estão nas cópias de José Barreto Neto, Adauto Camilo, 

Dalva Guerra, Marta Rodrigues e Antônio Carlos Pinto Coelho (Maestro Tom K). Nas duas 

primeiras fontes citadas estão inseridas as intervenções de cantochão entre uma seção e outra, 

definindo a forma de execução da Novena, sendo que na primeira o cantochão foi escrito por 

extenso e na segunda existe apenas sua indicação abreviada. A terceira é uma parte de órgão 

muito parecida com a cópia de Camilo, porém sem indicação de cantochão. A quarta está 

inacabada e a quinta é uma redução para órgão e canto, digitada e inacabada.  

A seguir, será apresentada uma descrição dos aspectos lítero-musicais das fontes da 

Novena tendo como base as cópias que são executadas atualmente, referentes às cópias de 

Camilo e Guerra: Nº 1 Jubilosos; Nº 2 Domine; Nº 3 Senhora do Carmo e Ave Maria, composta 

dos números 3, 4 e 5; Nº 6 Ladainha, composta dos números 6 ao 12; Nº 13 Flor Carmelis, 

composta dos números 13 e 16 Prece (Senhora do Carmo); Nº 14 Adoro Te; Nº 15 Tantum 

Ergo. Nas partes mais antigas, referentes à 1ª Versão de 1953 e 1957, a ordem das seções é 

diferente, e algumas seções não foram copiadas nas Versões mais recentes como os Nos 4 e 18. 

O Nº1 – Jubilosos te saudamos foi escrito em sol m, compasso quaternário, possuindo 

ao todo 23 compassos. Existe uma divergência quanto à indicação de andamento, pois alguns 

instrumentos indicam Moderato e outros, Andante. Na edição crítica este problema será 

solucionado.  

Na parte do Órgão, o título JUBILOSOS só aparece no compasso 7 quando começa o 

texto da seção. Ele termina com a indicação “ao ” de retorno ao início até a palavra FIM no 

compasso 6. Acima do compasso 14 existe a inscrição em azul “Última vez; volta à introdução”. 
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O texto original desta seção possui nove estrofes, publicados no folheto com o qual 

anualmente os fiéis acompanham o rito da Novena, porém apresentarei aqui apenas o Refrão e 

a 1ª estrofe que estão escritos em vermelho nas partes de Órgão de Barreto, Camilo e Guerra: 

Refrão: Jubilosos, te saudamos  

             Neste alegre novenário  

             Mãe querida reina impera  

             Com teu Santo Escapulário 

Medianeira universal  

Pra salvar os filhos teus  

No bentinho escondeste  

A maior gloria de Deus 

Esta melodia, referente à marcha de entrada desta Novena, é a mesma do Hino Oficial de 

Nossa Senhora Aparecida, conhecido como “Viva Mãe de Deus e nossa” constando como 

compositor o Dr. José Vicente de Azevedo. Não foi possível localizar o manuscrito autógrafo 

deste hino, porém, no site “@MV Azevedo”, com propriedade reservada do Museu Vicente de 

Azevedo, afirma ser, 1905, a data de composição. Foi localizada apenas a melodia editada em 

uma coletânea dos Irmãos Maristas datada de 1956, intitulada “Magnificat”, como nº 92, 

apresentando oito estrofes. Também foi localizado no site acima citado, o Decreto de 1951, 

oficializando esta melodia como Hino oficial, com indulgências de 100 dias concedida a partir 

de 16 de junho de 1943.  

Figura 93: Decreto oficial do Hino à Gloriosa Padroeira do Brasil  

 
Fonte: @MV Azevedo – 

 

 Pelas datas acima citadas, é possível que José Coutinho tenha também inserido este Hino 

como marcha de entrada da Novena, na mesma época em que este decreto foi oficializado em 

1951, confirmando a indulgência de 1943. Portanto antes da data das primeiras fontes musicais 

localizadas desta Novena de Nossa Senhora do Carmo. Apenas as tonalidades são diferentes, o 

arranjo para orquestra e os versos foram adaptados para a Padroeira do Carmo. 
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Tabela 67: Hino à Gloriosa Padroeira do Brasil na Novena do Carmo de João Pessoa. 

Data Compositor Canto de entrada 

s/d 

(ed. 1956) 

José Vicente 

Azevedo 

 

1927 / 

1953 

José Coutinho 

(Arr.) 

 

 

 

Na seção de Nº 2 – DOMINE, está inserida a 1ª intervenção de Cantochão. Esta seção 

foi escrita em Do M, em compasso ¾, e possui 130 compassos ao todo. A Introdução em 

andamento Andantino possui 29 compassos, depois, um trecho intermediário com 7 compassos 

que antecede o início da parte cantada, possui andamento Andante. Na parte do Órgão, no 

compasso 36, sétimo compasso deste trecho intermediário em que há uma pausa com fermata 

[],estão escritas em vermelho algumas notas que não pertencem  à melodia da novena, mas é 

a melodia da Saudação em Cantochão que o Sacerdote geralmente canta antes do Domine: 

Deus, in adjutorium meum intende, exposto na Figura 94.  
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Figura 94: Cantochão um compasso antes do início do Domine 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.2. 

 

No compasso 37, após o Cantochão, inicia o Côro em andamento Andantino. O texto 

inserido junto com a parte do órgão em letra vermelha não se encaixa bem nos tempos 

correspondentes. Nele existem erros ou diferenças na ortografia dos textos que fazem parte da 

liturgia em latim, em relação ao escrito na partitura, como: [ad adjuvandum] que pode também 

ser escrito: ad juvandum, de acordo com a saudação litúrgica (BLOG CERIMONIAR, 2013). 

Além das palavras escritas na partitura [ineis] [ascende] e que no texto litúrgico são: in eis / 

accende existem uma diferença na separação das sílabas de: [Re-ple-tu-o-rum], escrito como 

uma única palavra na partitura e que se encontra escrito no texto litúrgico como duas palavras: 

Reple tuorum. (PALE IDEAS, 2009). O texto completo do DOMINE é a seguinte: 

 

V. Domine in adjutorium meum intende 

R. Domine, ad ajuvandum me festina  

Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper 

et secula, seculorum. Amem.  

Veni Sancto Spiritus, repletuorum, corda fidelium, et tui amoris, in eis ignem 

ascende. (ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, 2006, p. 2). 88 

O significado do texto deste mesmo trecho completo é:  

Ó Senhor, apressa-te em ajudar-me/Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 

Santo/Como era no princípio agora e sempre, /e por todos os séculos dos 

séculos. Amém/Vinde Espírito santo, /enchei os corações dos vossos fiéis/e 

acendei neles o fogo do Vosso Amor. (PALE IDEAs, 2009). 89 

 

                                                 
88 Texto do Novenário da Festa da Excelsa Virgem do Carmo da “Ordem Carmelita Secular: 300 anos de Oração, 

Fraternidade e Missão n Paraíba. 19.03.1706 – 19.03.2006”. (ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, 2006, p. 2)  

89 [Original]“Domine, ad juvandum me festina/Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto/Sicut erat in princípio, et 

nunc, et semper,/* et in sæcula sæculórum. Amen/Veni Sancto Spiritus /reple tuórum corda fidélium,/et tu amóris 

in eis ignem accénde.” (PALE IDEAs, 2009)  
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A 2ª Intervenção de Cantochão está inserida entre o Nº 2 e o Nº 3, na parte do Órgão, 

onde existem alguns acordes abrangendo as duas pautas, escritos em azul e que não pertencem 

à melodia da Novena. Além destes acordes existe um símbolo que será necessário investigar o 

seu real significado, pois se trata aparentemente de duas letras R maiúsculas cortadas ao meio 

por um traço, sendo uma em cada pauta, subentendendo mão direita e esquerda. Este mesmo 

símbolo aparece em outras ocasiões na parte do Órgão, por isso a necessidade da compreensão 

de seu significado. Um número 2 também aparece nas duas pautas entre parênteses. Certamente 

a oitava na mão direita (sol3-sol4) faz parte do Cantochão ou Oração que o sacerdote faz neste 

momento da novena, antes do canto Senhora do Carmo, seguido do Amen como resposta da 

assembleia comunitária acompanhado pelos dois acordes escritos, como pode ser observado na 

Figura 96. 

Figura 95: 2ª intervenção do Cantochão 

 

Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p. 5 

 

O texto da Oração em latim que é cantado antes do Nº 3 é o que se segue, com a parte do 

Sacerdote e a resposta do povo, porém a melodia do Cantochão ainda não foi possível encontrar. 

Existe apenas a referência do acompanhamento no Órgão: 

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur 

R. Et renovabis faciem terrae 

V. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da 

nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gauder. 

Per Christum Dominum Nostrum.90 

R. Amém. (ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, 2006, p. 2)  

 

                                                 
90 V. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado R. E renovaremos a face da terra V. Oremos, Ó Deus, que tens 

ensinado os corações dos fiéis o Espírito Santo, concede-nos no mesmo Espírito para ser verdadeiramente sábio, 

e sempre se alegrar em Sua consolação. Por Cristo Nosso Senhor.  
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A seção de Nº3 – Senhora do Carmo, apresenta uma particularidade. As três seções que 

seguem fazem parte da mesma estrutura musical e são executadas em sequência da seguinte 

forma: Nº3 e côro, dando sequência ao Nº4. Depois segue ao 3ª e côro e retorna ao Nº4.  Em 

seguida vai ao Nº5 e termina com o retorno ao Nº4 repetindo o côro, como se fosse uma forma 

musical A B C A’ B’ C D B. No texto impresso do Novenário estas três seções são intituladas 

de Jaculatórias e estão escritas da seguinte forma:  

1. Senhora do Carmo, Mãe dos Carmelitas, Socorrei as almas, que vivem 

aflitas. 

Ave Maria... 

2. Senhora do Carmo, Virgem Maria vinde em meu socorro na última 

agonia.  

Ave Maria... 

3. No transe horrendo da morte, valei-nos compadecida, para que com 

vosso Filho, gozemos na eterna vida. 

Ave Maria... 

 

O Nº 3, intitulado Senhora do Carmo, foi escrito em sol m, andamento Andante, em 

compasso 6/8 com 26 compassos no total.  Ele possui duas partes, sendo a primeira com 18 

compassos e a segunda parte, em Sol M, com 8 compassos. No início desta segunda parte está 

escrito em vermelho Côro.  

O texto inserido junto com a parte do Órgão foi escrito posteriormente em letra vermelha. 

Este não se encaixa bem nos tempos, e possui muitas rasuras, dificultando sua compreensão. 

Somente com auxílio da cópia do Órgão de Dalva Guerra foi possível a reconstituição do texto 

no lugar correto na partitura. Após os dois acordes iniciais, no 3º compasso, quando entra a 

melodia do canto, está escrito acima da pauta na parte do Órgão Solo (1ª vez). O texto desta 

parte é uma estrofe apenas. Este se repete na parte do Côro que geralmente é cantado pelas 

irmãs Carmelitas.  

Senhora do Carmo, Mãe dos Carmelitas,  

Socorrei as almas que vivem aflitas. 

 

Em seguida entra o Nº4 – AVE MARIA, em andamento Andantino, composta por 21 

compassos em Fá M em compasso 3/4. O texto desta seção é:  

Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco  

Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  

 

Logo após a Ave Maria, existe uma seção escrita posteriormente denominada na parte do 

Órgão como Nº3a – Senhora do Carmo, e mencionada como 3a ou 3b em quase todos os 
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outros instrumentos. Após esta seção em adendo, existe a indicação de retorno ao Nº 3. 

Composta em sol menor, em andamento Andante, a seção 3ª possui pequenas diferenças 

melódicas e harmônicas, com 18 compassos na primeira parte e 9 compassos na segunda. O 

texto que a acompanha é a segunda estrofe do Nº 3 e é cantada da mesma forma: 

Senhora do Carmo, Virgem Maria,  

Vinde em meu socorro na última agonia.  

 

Após a execução da repetição da Senhora do Carmo como 3ª, há um retorno ao Nº4 – 

AVE MARIA. Somente então segue a sequência para o Nº 5. 

A seção de Nº5 – No transe horrendo da morte foi escrita em Sol M, em andamento 

Allegro (Allº), compasso quaternário C, com 11 compassos no total. O texto desta seção é: 

No transe horrendo da morte, valei-nos compadecida, 

Para que com vosso Filho, gozemos na eterna vida. 

 

Após a execução do Nº 5 com a sequência do Côro, há novamente a repetição do Nº4 – 

AVE MARIA. Neste momento havia uma dúvida quanto ao número a ser repetido: se o Nº 3 - 

Senhora do Carmo inteiro com a sequência do Côro ou se somente o Côro, pois não está bem 

definido na parte do Órgão. Esta dúvida foi desvendada após a filmagem91 deste trecho da 

Novena em 06 de julho de 2014, que confirmou a repetição na integra do Nº4 – AVE MARIA 

com a sequência do Côro. 

A 3ª Intervenção de Cantochão está inserida antes da Ladainha.  Na partitura do Órgão 

existe uma melodia de Cantochão com 15 compassos dividido entre Sacerdote (4 compassos), 

Côro (10 compassos) e a finalização (1 compasso).  Esta parte está acompanhada de cifra escrita 

na página anterior ao início da Ladainha, e foi escrita posteriormente em tinta azul, como pode 

ser observado na Figura 96. Não existe nenhuma indicação de texto ou de local que deve ser 

cantado. Somente após a filmagem da Novena, constatou se tratar do Oremos pro Pontifice 

seguido da resposta do Côro junto com a Assembleia. O penúltimo compasso é a tonalidade da 

oração entoada pelo sacerdote seguida pelo Amém final. A localização de execução deste 

cantochão é entre o Adoro-te e o Tantum Ergo, embora esteja escrita na partitura do Órgão antes 

da Ladainha, pois foi inserida posteriormente.  

                                                 
91 Filmagem realizada pela doutoranda no dia 06 de julho de 2014 na Igreja de Nossa Senhora do Carmo em João 

Pessoa. 
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Figura 96: 3ª Intervenção de Cantochão com cifras 

 
Fonte: Parte do Órgão, cópia de Adauto Camilo, p. 8. 

 

A seção a seguir dá início à Ladainha de compreende do Nº 6 ao Nº12 incluindo diversas 

indicações de interseções de Cantochão, porém sem nenhuma indicação de melodia ou letra nas 

cópias de Camilo. Nas cópias de José Aprígio existem as melodias do Cantochão e na cópia de 

José Neto Barreto existem as melodias com os textos correspondentes, mas estas partes não são 

mais usadas. 

A seção de Nº6 - Ladainha foi escrita em Fá M, com indicação de andamento Andante, 

em compasso quaternário C, com 43 compassos. Esta pode ser dividida em três partes de acordo 

com a letra e melodia. Uma Introdução orquestral inicia a 1ª parte desta seção e o Côro inicia a 

primeira parte do texto:  

Kyrie eleison,  

Criste (sic) eleison,  

Kyrie eleison,  

Criste (sic) audi nos  

Criste (sic) exaudi nos.92  

 

A segunda parte desta seção é para uma voz de soprano Solista acompanhada da resposta 

do Côro. O texto desta parte é:  

Solista:    Côro: 

Pater de coeli Deus   miserere nobis  

Spiritus Sancte Deus   miserere nobis. 

 

                                                 
92 Na parte do Órgão este texto está escrito sem a letra h, mas o correto é Christe. 
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Logo após a segunda resposta do miserere nobis com o Côro, no compasso 29, há na parte 

do Órgão a indicação da existência da 4ª Intervenção de Cantochão, com escrita posterior em 

tinta azul, notado na Figura 97. Não obstante, falta uma indicação específica tanto sobre a letra 

quanto à melodia ou acompanhamento ao Órgão, como sucedeu das outras vezes.  

Figura 97: Órgão - indicação de Cantochão 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.9 

 

A 3ª parte desta seção possui 14 compassos em andamento Allegro. Este trecho é cantado 

pelo Côro e o texto é Santa Maria, ora pro nobis cantado duas vezes. 

Entre o Nº 6 e Nº 7 existe a indicação da 5ª Intervenção de Cantochão, porém, 

semelhante à seção anterior, sem indicação de melodia ou texto, como na Figura 98. 

Figura 98: 5ª Intervenção de cantochão 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.10 

 

A seção de Nº7 – Mater Cristi é composta na tonalidade de Fá M, com indicação de 

andamento Allegro (Allº), compasso quaternário C, com 9 compassos no total. Logo no início 

está escrito 4 VEZES, indicando a existência de quatro estrofes para esta seção. O texto escrito 

na partitura do Órgão é:  

Mater Cristi (sic), ora pro nobis  

Mater divinae gratiae, ora pro nobis 

 

Na parte do Órgão, entre o Nº 7 e o Nº 8 existem duas letras CX que podem ser uma 

abreviatura de Cantochão escrita posteriormente em tinta azul, porém sem indicação de texto 
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ou melodia. Caso seja confirmada esta suposição em estudos posteriores, está seria a 6ª 

Intervenção de Cantochão, conforme pode ser verificado na Figura 99 seguir. 

Figura 99: 6ª Intervenção de Cantochão com abreviatura CX. 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p. 10 

 

A seção de foi Nº8 – Virgo prudentissima foi escrita em Fá M, em andamento 

Andantino, em compasso ¾, contendo o total de 25 compassos. No 1º compasso está escrito em 

diversas partes 3 VEZES, dando a entender a quantidade de repetições desta seção. O texto 

escrito na parte do órgão contém três versos, mas o texto completo deve conter mais versos 

contando com as repetições: 

Virgo prudentissima ora pro nobis  

Virgo praedicauda ora pro nobis  

Virgo veneranda ora pro nobis 

 

Semelhante à intervenção de Cantochão anterior, está escrito na parte do Órgão, entre o 

Nº 8 e o Nº9 apenas uma letra X escrita posteriormente em tinta azul, que pode vir a ser uma 

indicação da 7ª Intervenção de Cantochão, conforme mostra a Figura 100. 

Figura 100: 7ª Intervenção de Cantochão com abreviatura X 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p. 11 

 

A seção de Nº9 – Vas insigne foi escrita em Fá M, em andamento Andantino, compasso 

¾, com 17 compassos no total. Semelhante à seção de Nº 8, também está escrito 3 VEZES 

sugerindo a quantidade de repetições. Na parte do Órgão existe somente o texto a seguir: 
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Vas insigne, devotionis ora pro nobis,  

Rosa mistica, ora pro nobis. 

 

Nesta possível 8ª Intervenção de Cantochão permanecia uma dúvida sobre sua 

existência ou não, pois existe apenas a letra X após o Nº 9 sem mais referências, conforme a 

Figura 101. Após a filmagem foi confirmado que o significado destas letras entre uma seção e 

outra se tratam das intervenções do cantochão. 

Figura 101: 8ª Intervenção de Cantochão com abreviatura indefinida X 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.11 

 

A seção de Nº10 – Refugium peccatorum foi escrita em Fá M, em andamento Lento, 

em compasso quaternário composto 12/8, com 13 compassos no total, não existindo referência 

de repetição. Embora não esteja escrito na parte do Órgão como solo, de acordo com uma 

gravação existente, esta parte é cantada por uma voz de soprano Solista. O texto referente a esta 

seção é o seguinte: 

Refugium peccatorum ora pro nobis,  

Consolatrix aflictorum, ora pro nobis  

 

A seção de Nº11 – Patrona Carmelitarum também foi escrita na tonalidade de Fá M, 

com a indicação de andamento Allegro (Allº), em compasso quaternário C, contendo 13 

compassos. Existe apenas uma indicação de repetição simples, porém na partitura do Órgão 

existe somente o texto que se segue: 

Patrona Carmelitarum ora pro nobis,  

Regina Angelorum ora pro nobis,  

Regina Patriarcarum, ora pro nobis. 

 

Após o Nº11 existe novamente a letra X na parte do Órgão, como a 9ª Intervenção de 

Cantochão, como pode ser observado na Figura 103. 
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Figura 102: 9ª Intervenção de Cantochão com abreviatura X 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.12 

 

A Ladainha se encerra nesta seção de Nº12 – Agnus Dei que foi escrita em Fá M, com 

indicação de andamento Andante, em compasso quaternário C, contendo 13 compassos. Nesta 

seção existe a indicação do sinal de repetição e o texto escrito na parte do Órgão é: 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi  

Agnus Dei qui tolis peccata mundi parce nobis Domine 

miserere nobis.   

 

A seção de Nº13 – Flor do Carmelo foi escrita em Fá M, com indicação de andamento 

Andante, em compasso quaternário C, com 14 compassos. O texto existente na partitura do 

Órgão é uma oração tradicional dos Frades Carmelitas e possui apenas uma estrofe. 

Flor do Carmelo, vide florígera,  

Esplendor do céu, Virgem Mãe,  

Incomparável, doce Mãe,  

Mas sempre Virgem, aos Carmelitas  

Dai vossas graças, 

Ó Estrela do Mar! 

 

Ao terminar a canção anterior existem dois compassos de referência da 10ª Intervenção 

de Cantochão no final da página da parte do Órgão, sendo uma provável referência à melodia 

a ser cantada, apresentado na Figura 103. Também ao final da seção de Nº13 está escrito 

Cordeiro (1) Can, que ainda precisa ter seu significado definido. No texto impresso pela Ordem 

do Carmo está escrita a letra a ser cantada: 

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix 

R. Ut digne efficiamur promissionibus Christi, Amen.93 
(ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, 2006, p. 5)  

                                                 
93 V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. 
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Figura 103: 10ª Intervenção de Cantochão com melodia 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.11 

 

A seção de Nº14 – Adoro –Te, composta em Sib M, em compasso quaternário C, com 

25 compassos, foi inserida na Novena. Esta é uma melodia tradicional da Igreja.94 O texto da 

melodia harmonizada da forma tradicional para quatro vozes mistas é o seguinte: 

Adoro Te, ó Panis coelice, 

 ó Domine, ó Deus maxime.  

Sanctus, Sanctus, Sanctus.  

Sine fine Sanctus.  

Semper tibi glória,  

sacra sub hostia. 

 

A seção de Nº15 – Tantum Ergo possui uma melodia foi composta em Fá M, com 

indicação de andamento Andante, em compasso quaternário C, com 27 compassos. A letra do 

Tantum Ergo faz parte da tradição da Igreja para o momento de adoração ao Santíssimo 

Sacramento. O texto desta seção é:  

Tantum Ergo Sacramentum, veneremur cernui  

Et antiquum documentum, novo cedat ritui,  

Praestet fides suplementum, sensuum defectui.  

Genitori, Genitoque, laos et jubilatio  

Salus honor vitus quoque, sit et benedictio  

Procedenti ab utroque, comparcit laudatio. 

Amen. 

Logo após o Tantum Ergo existe a indicação da 11ª Intervenção de Cantochão na parte 

do Órgão, conforme a Figura 104. O texto a seguir é referente a esta seção de Cantochão que 

acontece durante a adoração ao Santíssimo. (ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, 2006, p. 7).  

 

V. Panem de coelo praestitisti eis 

R. Omne delectamentum in se habentem. 

                                                 
94 Este hino tradicional foi publicado com apenas a harmonização a duas vozes, ao passo que na Novena está a 

quatro vozes. 
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Oremus: Deus qui sub Sacramento mirábili passiónis tuae memorian 

reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sánguinis Tui sacra mysteria 

venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et 

regnas in saecula saeculorum. 

R. Amen95 

 

Figura 104: 11ª Intervenção de Cantochão 

 
Fonte: Cópia de A. Camilo, Órg, p.15 

 

A seção de Nº16 – Senhora do Carmo (Prece), composta em sol m, com indicação de 

andamento Andante, em compasso quaternário C, com 30 compassos é geralmente tocada logo 

após o Nº13. Em algumas partes instrumentais o título é somente Prece. Nas cópias mais novas, 

de Adauto Camilo, Otacílio Bezerra, Dalva Guerra e Marta Rodrigues Pereira a Novena termina 

nesta seção. A letra a seguir revela a continuidade do Nº 13, como uma segunda estrofe. 

Senhora do Carmo, Ó Virgem pura,  

Protegei vossa família, Protegei (sic) os Carmelitas.  

Dai-lhes fé, religião e civismo,  

Dai-lhes paz, saúde e prosperidade,  

Amparai-os em suas necessidades,  

Senhora do Carmo, Ó Virgem pura,  

Protegei vossa família, Protegei (sic) os Carmelitas.  

Na 1ª versão da Novena, nas cópias mais antigas, de José Aprígio de Lima, existem duas 

seções que foram retiradas das cópias posteriores. Porém só foram localizadas as partes 

instrumentais, fato que dificulta a análise do texto, tendo em vista a não localização das partes 

vocais ou do órgão, que geralmente traz o texto inserido, ou mesmo uma voz guia, parte muito 

comum encontrada nas músicas sacras com orquestração para bandas de música em João 

Pessoa.96 As seções são a de Nº 4 e a de Nº 18. A seção Nº 4 foi escrita em compasso quaternário 

                                                 
95 S. Do céu lhe destes o Pão/R. Que contém todo sabor. /Oremos: Ó Deus que neste admirável Sacramento nos 

deixastes o memorial da vossa Paixão, concedei que, de tal modo possamos venerar os mistérios do vosso Corpo 

e do vosso Sangue, e experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai 

na Unidade do Espirito Santo. /R. Amen. 

96 Partituras de Missas e Novenas de diversos autores localizadas no Arquivo da Banda da Polícia Militar da 

Paraíba com cópias dos mesmos copistas desta Novena. A maior parte dessas fontes são partes instrumentais e 

vocais, sem a existência de uma partitura completa de maestro, sendo esta substituída por uma parte vocal onde 
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Cem Fá Maior, com 45 compassos e a instrumentação localizada foi do Violino 1, Clarinete 1 

e 2, Piston e Baixo em Do. A seção Nº 18 foi escrita em compasso ternário 3/4em Sol Maior, 

com 31 compassos, e a com a mesma instrumentação anterior encerrando assim a Novena.  Na 

cópia de José Barreto Neto, que terá a análise dos textos em separado, quase todos os textos 

estão inseridos na partitura e as partes de cantochão escritas por extenso em toda a partitura, 

fato que irá corroborar com a solução de todas estas dúvidas. Outras seções apresentam algumas 

dúvidas quanto sua autoria, como a de Nº16, constando como Valsa Ausência97 na parte do 

Clarinete 2 e que foi identificada como sendo composição de João Eduardo, antigo maestro da 

Banda da Polícia Militar da Paraíba. 

Nestas cópias as numerações são diferentes e a divisão das seções também. Segundo 

entrevista98 com o maestro Tom K, a ordem destas seções apresentou modificações com o 

passar dos anos e o canto final, para encerrar a cerimônia, foi sempre sendo substituído por 

outros conforme a liturgia da época em que era executada. Desta forma, para conseguir ter 

alguma referência quanto ao texto destas duas seções, somente através de uma entrevista com 

D. Julia Nobrega para saber se ela consegue se lembrar desses textos. 

 

4.3.2.1. Transcrição diplomática do texto 

Neste item serão apresentadas em tabelas, as transcrições diplomáticas dos textos 

encontrados nas partes de órgão de quatro copistas: José Neto Barreto, Adauto Camilo, Antônio 

Carlos Pinto Coelho (Tom K) e Dalva Guerra. A parte do órgão da cópia de José Neto Barreto 

de 1957 está inserida na linha de nº 10 da partitura de orquestra, que corresponde ao pentagrama 

do órgão, conforme a Tabela 68. 

Tabela 68: Transcrição diplomática da cópia de José Neto Barreto 

TEXTO DIPLOMÁTICO Nº pág. 

1 NOVENA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 
1 

Jubi- 

losos te saudamos Neste alegre novenário Mãe querida reina e impera com teu 2 

santo escapulário Protetora tão querida Leva o teu mundo tresloucado Pelos  3 

Braços do Carmelo Ao teu seio imaculado Jubi- 4 

5 Antífona  
5 

Flor do Carmelo nitis florigera  Esplendor do 

[cé]u Virgem Mão Incomparável Doce Mãe Mas sempre Virgem aos carmelitas Dai vossos 6 

                                                 
está inserida na melodia a complementação da melodia instrumental. Esta parte, geralmente única, sem cópias, 

está sempre inscrita: voz guia ou instrumento guia, quando se trata de uma música instrumental. 

97 As 27 partes instrumentais completas da Valsa Ausência, composição de João Eduardo, encontram-se no Acervo 

da Banda da PM da Paraíba.  

98 Entrevista realizada em maio de 2013. 
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TEXTO DIPLOMÁTICO Nº pág. 

graças Ó Estrêla do Mar! 7 

3/4   2 DOMINE 8 

- 9 a 13 

Domine Domine adajuvandum me festina Domine Domine 14 

ad ajuvandum me festina Ad ajuvandum me festina Domine 15 

festina Domine Ad ajuvandum me, festina Domine 16 

festina Domine Domine Domine Domine 17 

Glória gloria Patri Et Fili Et 18 

Filio Et Spiritus Sanct Spiritu Sancto Gloria Gloria Pa- 19 

tri Et Filio Filio Et Spiritu Sancto. Sicut erat in prin- 20 

cipio Et nunc et semper et in secula seculorum Amem A- 21 

men Amem Amem Amem 22 

- 23 

Veni Sancto Spiritus Repletu-  24 

orum Corda fidelium Et tui amoris in eis ignem as- 25 

cende Veni  26 

Sante Spiritus Repletuorum Corda fideli- 27 

um Et tui amoris in eis ignem ascende 28 

- 29 

Nº4 PULA [EUS MARIAS EN] [103] 30 

Tota pulchra es Maria Tota pulchra es Maria Et 31 

macula originalis originalis Non est in 32 

te Tu  Glória Jeruas- 33 

- lem Tu honorificentia Populi  nostri Tu honorifi- 34 

centia Populi nos tri populi nostri Populinos  35 

tri Ó Maria Ó Maria Virgo prudentissima Mater clementissima Ora pro no-  36 

bis. 37 

Nº5 NÃO CANTA MAIS 
38 

Padre Nosso que estais no céu 

Santificado seja o vosso nome venha nós 39 

O vosso reino seja feita vossa vontade 40 

seja feita vossa vontade assim na 41 

terra [co]mo no céu O pão nosso de cada dia 
42 

                                 Ad libitum 

3 AVE MARIA 
44 

Amem. Ave Ma- 

ria cheia de graça O senhor é con- 45 

vosco bendita sois entre as mulheres bendito é o  46 

Fruto do vosso ventre do vosso ventre Je- 47 

sus 48 

Amen. Gloria gloria gloria Patri 49 

Gloria gloria gloria Filio Et Spiritui Sancto 50 

Amen 51 

4 – Ladainha – 

52 Nº 6 

Kyrie eleison, e- 

leison, eleison, Christe, eleison, eleison, Kyri-  53 

E, eleison, Christe, Audinos Christe exaudinos exaudi  54 

nos exaudi nos. Pater de coeli de coeli  
55 

Spiri 

Deus, miserere miserere nobis Filius 56 

Santa [ rini nós meus] Deus 57 

miserere nobis Santa Maria, ora pro 58 

nobis Santa Dei genitrix Ora pro no- 59 

bis pro nobis Santa Virgo Virginum 60 

Ora pro nobis 61 

Nº 7    
62 

Mater Christi Ora pro nobis Mater divinae 

gratiae Ora pro nobis  Mater purissima Ora pro                                                                                                                             

63 
Mater intermerata 

Mater 

Mater 

nobis 64 

[Lento] Virgo 

65 

Poco Mais 

Virgo prudentissima Ora 

Virgo veneranda  

Virgo praedicanda  

pro nobis Virgo veneran- 66 

da Ora pro nobis Virgo 67 
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praedicanda Ora pro no- [bis]  68 

BIS Virgo potens Ora pro nobis 

69 Speculum justitiae 

Vas [Honoralice] 

VAS INSIGNE 

70 

Nº 9 

Vas insigne, devotionis ora pro nobis, pro 

Turis eburnea Ora pro nobis 

Janua coeli 

nobis pro nobis Rosa mistica ora pro 

71 Domus Aurea  Ora pro  

Stela Matutina 

nobis Ora pro nobis pro nobis 72 

Turris davidica Ora pro nobis 

73 Foederis arca 

Salus infirmorum 

Nº 10   

74 - Lento - 

Refugium peccatorum ora ora pro nobis Consolatrix afli- 

torum ora pro nobis ora pro no bis, ora pro nobis , ora pro nobis, ora pro 75 

nobis. Ora pro nobis 76 

Nº 11 

77 - Allegro - 

Patrona Carmelitarum ora pro nobis, Regina Ange-  

lorum ora pro n-bis Regina Patriarcarum ora pro  78 

nobis. Ora pro nobis  79 

Nº 12 
80 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi Agnus Agnus 

Dei qui tolis peccata mundi Parce nobis Domine 
81 

Miserere Nobis. 

- 82 

9 – PRECE 
83 

Nº 13 

Senhora do Carmo Ó Virgem pura protegei protegei vossa família protegei protegei os Carme- 84 

litas Dai-lhes fé religião e civismo Dai-lhes paz saúde e prosperidade Amparai-os em suas necessi- 85 

dades Senhora do Carmo, Ó Virgem pura Protegei Protegei vossa familia Protegei Protegei os 

Carme- 
86 

litas. 87 

- Oremus pro Pontifice - 

88 Nº14 

Solo 

- 89 a 91 

8 TANTUM ERGO 
92 

Lento Tantum  

Ergo Sacramentum, veneremur cernui Et antiquum documentum novo 
93 

tori Genitoque lamus et jubilatio galus 

ceda ritui Praestet fides, Suplementum sensuum defectui. Praestet 94 

fides Suplementum sensuum defectui. Geni- A- 95 

men Amen. 96 

Nº16 97 

- 98 a 102 

3 JACULATÓRIAS 

103 Nº17 

Senhora do Carmo Mãe dos Carmelitas Se- 

nhora do Carmo Mãe dos Carmelitas Socorrei as almas 104 

que vivem aflitas, Socorrei as almas que vivem aflitas 105 

Senhora do Carmo Mãe dos Carmelitas Socorrei as almas 106 

que vivem aflitas. Senhora do Carmo 107 

Virgem Maria Senhora do Carmo Virgem Maria 108 

Vinde em meu socorro Na última agonia Vinde em meu socorro 109 

na última agonia 110 

TRANSE 111 

No transe horrendo da morte valei-nos compadecida para que com vosso filho 112 

gozemos na eterna vida.  113 

Nº18 114 

canto 115 a 124 

Copia de José Neto Barreto 
124 

7-12-1957 
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A parte do órgão da cópia de Adauto Camilo de 1972, onde está inserido o texto da 

Novena, é utilizada até a atualidade pela organista e pode ser observado na Tabela 69. 

Tabela 69: Texto diplomático da cópia de Adauto Camilo 

TEXTO DIPLOMÁTICO Nº pág. 

Novena de N. Senhora do Carmo            Órgão                                                    

1 

Nº 1 

JUBILOSOS 

Jubilosos te saudamos, neste alegre novenário, Mãe que- 

rida, reina impera, com teu Santo escapulário, Medianeira universal, Pra sal- 

var os filhos teus, no bentinho escondeste, a maior glória de Deus, Jubi-  

Nº 2 DOMINE 

DOMINE, Domine, ad ajuvandum me fes-  

2 tina, Domine, Domine, ad ajuvandum me festina 

Ad ajuvandum me festina Domine, festina Domine, 

[Ad ajuvandum]  

3 

Ad ajuvandum me, festina Domine festina 

Domine, Domine, Domine, Domine 

GLORIA 

Glória, gloria Patri, Et 

Filio, Et Filio, Et Spiritui Sancto, Spiritui Sanc- 

to Gloria, [to] Gloria Patri [Gloria] Et Filio, Filio,[cto] Et Spiritui Sancto. Sicut 

erat in principio, Et nunc et semper et secula seculorum, A- 

mem, Amem, Amem, Amem, Amem. 

4 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancto Spiritus Repletuorum  

Corda fidelium Et tui amoris, ineis ignem ascende, 

Veni San[t]to 

Spiritus Repletuorum, Corda fidelium, 

Et tui amoris ineis ignem ascende 

5 

Nº 3 Senhora do Carmo, Mãe dos Carme- 

litas, Senhora do Carmo, Mãe dos Carmelitas, 

Socorrei [socorrei] as almas, que vivem aflitas, Socorrei as 

almas que vivem aflitas. Senhora do Carmo, 

Mãe dos Carmelitas Socorrei as almas, que vivem aflitas. 

 [rasura] Segue nº4 

6 

AVE MARIA 

Nº4 Ave Maria cheia de graça O Se- 

nhor é convosco Bendita sois, entre as mu- 

lheres, bendito é o fruto do vosso ventre, do vosso 

ventre Jesus. [Ao 3ª *] Nº 5 

No transe horrendo da morte, valei-nos compadecida, para que com vosso 

Filho, gozemos na eterna vida. Repete o côro 

* Nº 3 a                                                                                                                

7 

Senhora do Carmo, Virgem Ma- 

ria, Senho[ra]ra [do]do Carmo, Virgem Ma- 

ria Vinde em meu socorro Na última agonia,  

Vinde em meu socorro, na última agonia 

Senhora do Carmo, Virgem Maria, Vinde em meu so- 

corro, na última agonia. Ao nº4 

- 8 

LADAINHA 

9 

Kyrie eleison, Eleison, eleison, Criste, e- 

leison, eleison, Kyrie eleison, Cris- 

te, audi nos Criste exaudi nos [exaudi nos] exaudi nos 

exaudi nos. Pater [de]de coeli, de coeli  

Spiritus Sancte, Sancte 

Deus, miserere miserere nobis 

Deus --- Volta ao  Canto chão 

Santa Maria, ora pro nobis Santa Ma- 

10 

ria [Or]Ora pro nobis , pro [no]no- 

bis. Nº 7   4 VEZES Mater 

Cristi ora pro nobis, Mater divi- 

nae gratiae, ora pro nobis  Nº 8  

Virgo prudentissima Ora pro 

nobis Virgo praedicauda o- 

11 ra pro nobis, Virgo veneranda  

ora pro nobis. Nº 9 
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Vas insigne, devotionis ora pro nobis, pro 

nobis Rosa mistica, ora pro nobis, ora pro  

nobis pro nobis 

Nº 10  Refugium peccatorum ora, ora, pro nobis, Conso 

12 

latrix aflictorum, ora, ora pro nobis ora pro no bis, ora pro 

nobis , ora pro nobis, ora pro nobis. Nº 11 

Patrona Carmelitarum ora pro nobis, Regina Angelorum 

ora pro n-bis, Regina Patriarcarum, ora pro nobis. 

Nº 12 Agnus Dei Qui tolis peccata 

mundi Agnus, agnus Dei, Qui tolis peccata mundi 

13  11 

parce nobis Domine 

miserere nobis. 

Nº13  Flor do Car- 

melo vide florígera, Esplendor do céu, [Vir]Virgem Mãe, Incomparável doce 

Mãe, Mas sempre Virgem aos Carmelitas Dai vossas graças Ó Estrela do Mar! 

ADORO-TE 

14 

Nº 14  

Adoro -te ó Panis coelice, ó Domi- 

ne, ó Deus maxime. Sanctus, Sanctus, Sanc- 

tus. Sine fine Sanctus. Semper 

tibi glória, sacra sub hostia. 

Nº 15  

Tantum Ergo Sacramentum, veneremur cernu- 

tori 

i Et antiquum documentum novo cedat ritui Praeste 

15 

fides, Suplementum sensuum defectui. Praeste fides Praeste fides Suple 

mentum Suplementum sensuum sensuum defectu i. Geni-  Amen  

Amen. Nº16 

Sennhora do 

Carmo, Ó Virgem pura, protegei, Protegei vossa familia, Prote- 

gei, Protegei os Carmelitas. Dai-lhes fé, religião e civismo, Dai-lhes 

16 

paz, saúde e prosperidade, Amparai-os em suas necessidades, Senhora do 

Carmo, Ó Virgem pura, Protegei, Protegei vossa familia, Prote- 

gei, Protegei os Carmelitas. 

Cópia de Adauto Camilo 

Junho de 1972 

 

A cópia de Tom K é uma redução da Novena para voz solista, coro a duas vozes e órgão 

dividido em 5 pautas e dois sistemas por página. A maior parte do texto está escrito sob a pauta 

da 1º voz, isto é, linha nº 2. Na Tabela 70, as divisórias das linhas foram colocadas apenas nas 

exceções quando há solo (linha nº 1.1 ou 2.1) ou na parte da 2º voz (linha nº 1.3 ou 2.3), sendo 

que o primeiro número se refere ao sistema (1 e 2) como linha nº 1 ou linha nº2. 

Tabela 70: Transcrição diplomática do texto da cópia de Tom K 

TEXTO DIPLOMÁTICO Nº pág. 

NOVENA DE NOSSA 

(SENHORA DO CARMO) 

1: Jubilosos (hino do Carmo)                                                              Pe. JOSÉ COUTINHO 
1 

Jubilosos te saudamos Neste  

alegre novenário Mãe querida reina impera [con-] teu 
2 

santo escapulário Protetora tão querida [leva-] o 

mundo tresloucado pelos braços do carmelo ao teu  
3 

seio imaculado jubi        lado 

2: Domine 4 a 7 

Andante 7  

Domine Domine adajuvandum me festina  8 

Domine Domine ad ajuvandum me festina 
9 

adajuvandum me festina Domine  

festina Domine Ad ajuvandum me  
10 

festina domine festina Domine 

Domine, Domine, Domine, Domine         11 
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Lento 

Glória Gloria Patri et filio et Filio 
12 

Et Spiritus Sancto, Spiritu sancto Gloria 

gloria patri et filio filio et spiritus Sancto  

13 Sicut erat in principio  Vivo 

sicut erat in principio,  

Et [minc-] et semper et secula seculorum, a- 

14 mem amen amen a- 

men amen 

Veni [Sancte] Spiritus 15 

Veni sancto  
16 

spiritus repletuorum  

corda fidelium et tui amoris in eis  
17 

ignem ascende  

veni [sancte]  
18 

spiritus Repletuorum 

corda fidelium Et tui amoris in eis 
19 

ignem ascende 

3. Jaculatorias 
20 

Senhora do [carmo] [Maê] dos arme- 

litas  

21 Senhora [-do] [carmo] mãe [-dos] carme-  

litas socorrei as almas que vivem a-  

flitas,  

22 
Socorrei as almas que vivem a- 

[fritas] 

Senhora do carmo mãe [dos-] carme-  

litas Socorrei as almas que vivem a-  

23                      Ave Maria 

flitas amen  Ave maria 

cheia de graça O senhor 
24 

é convosco bendita [seis]  

entre as mulheres bendito é o fruto  
25 

do vosso ventre, do vosso ventre 

[je-] Senhora do 
26 

carmo virgem Maria senhora 

carmo virgem [-Maria] vinde em meu so- 
27 

corro na última agonia vinde em meu so-  

côrro na última agonia 28 

Ave Maria 
29 

men  Ave maria cheia de 

graça O senhor é con- 
30 

vosco bendita [seis] entre as mu- 

lheres bendito é o fruto do vosso 
31 

ventre, do vosso ventre  [je-] 

Traxose 

32 No transe horrendo da morte, valei-nos compade- 

cida, para que com vosso filho, gozemos na eterna 

vida.  men 
33 

Ave maria cheia de graça 

O senhor é convosco 
34 

bendita [seis] entre as mulheres 

bendito é o fruto do vosso ventre 

35                                            4. Ladainha 

do vosso ventre  [je-] 

Kyrie e-  
36 

leison, eleison, eleison, [christe] [e] 

leison, eleison, Kyrie [e,] elei-  
37 

son [christe] audinos christe exaudinos  

exaudi [exaudinos3]  

38 Pater de Spiritus coeli de coeli Deus 

spiritus sancte Sancte, Sancte Deus 

miserere miserere nobis 

39 Ladainha 

Santa Maria, ora pro  

nobis santa dei genitrix o-  
40 

ra pro nobis pro no- 

bis [mate] 
41 

[crristi] ora pro nobis mater divinae 
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                                       5. Antífona 

42 
                                       Moderato  

[glacie] Ora pro nobis  

Flor do Carmelo vide flo- 

[rigena] esplendor do céu Virgem Mãe [Incomparvél] doce  
43 

Mãe Mas sempre virgem aos [carmelita] Dai [vossos] graças O [estrelas] do 

         Adoro-te 

44 mar!   Virgo [prudeu-] 

[fissima] Ora pro 

nobis Virgo vene-  
45 

[ramda] Ora pro  

nobis virgo praedi-  
46 

canda Ora pro no-    

[Bis] Tui vas [insig-] 
47 

devotionis ora pro nobis pro 

nobis rosa mistica,  
48 

Ora pro nobis Ora pro nobis pro no- 

refugium peccatorum o-  

49 [bisa] 

ra, ora pro nobis Consolatrix [aflitorum] o- 

ra, ora pro nobis 

50 Ora pro nobis ora pro nobis ora pro 

nobis, ora pro nobis Patrona carmeli-  

[ta] Ora pro nobis regina Angelorum 
51 

Ora pro nobis regina [patriacarum] ora pro 

nobis.  Agnus dei qui 
52 

tolis peccata mundi [agnu] [agus] dei qui 

[toliis] peccata mundi parce nobis domine 

53 Miserere nobis 

 Antifona 

 - 54 

Tantum Ergo 
55 

Tantum Ergo sacra-  

mentum, veneremur cernui et [antiqum] docu- 

56 mentum novo cedat ritui 

praestet fides suple- 

mentum [sensuun] defectui praestet fides suple- 
57 

mentum [sensuun] defectu i i  

Amen A- 

58                Prece 

[mem] 

senhora do  
59 

carmo ó virgem pura protegei protegei vossa familia prote- 

gei protegei os carmelitas dai-lhes fé religião e [civismos] [da-lhe] 
60 

paz [saude] e [properidade] amparai-os em suas necessidades senhora do 

carmo O virgem pura protegei protegei vossa familia prote- 
61 

gei protegei [as] carmelitas. 

 

A cópia de Dalva Guerra é uma parte de Órgão com 3 sistemas e o texto está inserido 

entre as pautas. Portanto, a numeração se refere ao sistema onde se encontra o texto. Quando 

não há numeração é porque o texto está inserido fora da pauta, conforme a Tabela 71. 

Tabela 71: Transcrição diplomática da cópia de Dalva Guerra 

TEXTO DIPLOMÁTICO Nº pág. 

Novena de Nossa Senhora do Carmo 

Autores Diversos 

Transcrito em 22 - 09 - 89 

0 

Moderado         Entrada 

1 
Introd. Jubi- 

losos te saudamos, neste alegre novenário, Mãe querida, reina impera, com teu 

Santo escapulário, Medianeira universal, pra salvar os filhos teus, no ben- 

tinho escondeste, a maior glória de Deus. Jubi-  

2 Andantino         Domine 

Introd. 
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Andantino 3 

Andantino 

4 
Domine Domine adjuvandum me fes-  

tina Domine Domine ad ajuvandum me festina 

Ad a juvandum me festina Domine festina Domine, 

Ad ajuvandum me, festina Domine festina 

5 
GLORIA  

Domine, Domine, Domine, Domine       Lento 

Glória, gloria Patri, Et 

Filio, Et Filio, Et Spiritui Sancto, Spiritui Sanc- 

6 to Gloria, Gloria Patri Et Filio, Filio, Et Spiritui Sancto. Sicut 

erat in principio, Et nunc et semper et secula seculorum, A- 

mem, Amem, Amem, Amem, Amem. 

7 
Veni Sancto Spiritus 

Andante 

Veni Sancto Spiritus Repletuorum  

Corda fidelium Et tui amoris ineis ignem ascende 

8 Veni Sancto 

Spiritus Repletuorum, Corda fidelium, 

Et tui amoris ineis [ignum] ascende 

9 
Senhora do Carmo 

Nº 3 Andante         Senhora do Carmo, Mãe dos Carme- 

litas, Senhora do Carmo, Mãe dos Carmelitas, 

Socorrei as almas, que vivem aflitas, Socorrei as 

10 almas que vivem aflitas. Senhora do Carmo 

Mãe dos Carmelitas Socorrei as almas, que vivem aflitas. 

Andantino         Ave Maria 

11 
Nº4   Ave Maria cheia de graça O Se- 

nhor é convosco Bendita sois, entre as mu- 

lheres, bendito é o fruto do vosso ventre, do vosso 

                         Ao Nº 3        Allegro           (3ª vez) 

12 

ventre Jesus.     Nº5 

No transe horrendo da morte, valei-nos compadecida, para que com vosso 

                                                 Repete o côro 

Filho, gozemos na eterna vida.  Ao Nº4 

(2ª vez)      Solo 

13 
Senhora do Carmo, Virgem Maria, Se- 

nhora do Carmo, Virgem Maria Vinde em meu so- 

corro na última agonia, Vinde em meu socorro, 

                            Côro 

14 

na última agonia. Senhora do Carmo, Virgem Ma- 

ria, Vinde em meu socorro, na última agonia. Ao nº4 

Andante          Ladainha 

N 6      Introd. 

Kyrie eleison, eleison, eleison, Criste, e- 

15 leison, eleison, Kyrie elei-  

son, Criste, audi nos Criste exaudi nos  

exaudi nos exaudi nos. (2 vozes) Pater de  

16 

Spiritus  

coeli de coeli Deus miserere  

Sancte, Sancte Deus  

miserere nobis.        Volta ao  

Allegro 

17 

Santa Maria, ora pro nobis Santa Ma- 

ria ora pro nobis , pro no- 

                                     Allegro 

bis.            Nº 7             4 vezes         Mater 

Cristi ora pro nobis, Mater divi- 

18  
                                                      Andantino 

nae gratiae, ora pro nobis   Nº 8    3 vezes 

Virgo prudentissima Ora pro 

nobis Virgo praedicanda o- 

19  
ra pro nobis, Virgo veneranda  

                                        Andantino 

ora pro nobis.     Nº 9       3 vezes 

Vas insigne, devotionis ora pro nobis, pro 

20  nobis Rosa mistica, ora pro nobis, ora pro  

nobis pro nobis 

Lento 21 
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Nº 10  Refugium peccatorum ora, ora pro  

nobis, Consolatrix aflictorum, ora, ora pro no-  

Bis, ora pro no bis, ora pro nobis , ora pro nobis, ora pro  

                    Allegro 

22 

nobis.   Nº 11   Patrona Carmelitarum  

ora pro nobis, Regina Angelorum ora pro n-bis,  

                                                                        Andante 

Regina Patriarcarum, ora pro nobis.  Nº 12    2 vezes 

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, 

23 

Agnus, agnus Dei, qui tolis peccata mundi parce nobis 

miserere  

                               Andante 

Domine       Nº13   Introd. 

nobis. 

Flor do Carmelo vide flo- 

24 rígera, Esplendor do céu, Virgem Mãe, Incomparável doce mãe, Mãe sempre 

Virgem aos Carmelitas, Dai vossas graças, Ó Estrela do mar! 

Com devoção         Adoro-Te 25 

Nº 14   Adoro Te  

Andante         Tantum Ergo 

26 Nº 15      Introd. 

Tão sublime Sacramento Vamos todos ado- 

rar Pois um Novo Testamento Vem contigo suplantar Seja a  

27 fé nosso argumento Se o sentido nos faltar Seja a fé nosso argu- 

mento nosso argumento os sentidos os sentidos nos faltar. 

Andante           Prece 
28  

Nº16 

- 28 a 30 

Ao            Cópia de DALVA GUERRA      06 - Outubro de 1989 31 

 

4.3.2.2. Texto completo utilizado atualmente 

A tabela geral dos textos, nº 62, tem como referência o texto impresso (ARQUIDIOCESE 

DA PARAÍBA, 2006) pela Ordem Terceira do Carmo, publicado anualmente para a comunidade, 

e o texto da parte do órgão de Adauto Camilo, tendo em vista que esta partitura é utilizada 

atualmente para a celebração da referida Novena. (Tabela 72) 
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Tabela 72: Tabela geral dos textos (versão diplomática e texto impresso) 

SEÇÕES TABELA GERAL DO TEXTO 

1. Jubilosos, te saudamos 

Refrão:  

Jubilosos, te saudamos,  

Neste alegre novenário  

Mãe querida reina impera  

Com teu Santo Escapulário 

 

1.Protetora tão querida 

Leva o mundo tresloucado 

Pelos braços do Carmelo 

Ao teu seio imaculado 

 

2. Medianeira universal 

Pra salvar os filhos teus 

No bentinho escondeste 

A maior gloria de Deus 

 

(o texto impresso segue em itálico) 

 

3. Coração Imaculado 

De infinito amor sacrário 

Faz a terra unir-se ao céu 

No teu lindo escapulário 

 

4. Nasceu, Virgem, o escapulário 

De teu doce Coração 

Para ser dos pecadores 

Sempiterna salvação. 

 

5. No teu manso coração 

Prende o nosso tão singelo 

Tu que és Mãe de Escapulário, 

Tu que és a glória do Carmelo 

 

6. Esperança singular 

Dos confrades carmelitas 

Dá-nos luz, força e coragem 

Nas tristezas e desditas 

 

7. Mãe protege o Santo Padre, 

Salva o Clero e o Episcopado 

Por teu grande Escapulário 

Livra o mundo do pecado 

 

8. E neste hino bem sincero 

Nossa pátria enaltece 

Esta gente que te acalma 

Mãe do Carmo, favorece. 

 

9. Por teu santo Escapulário 

Agradece o mundo inteiro 

Mas de modo especial 

O teu povo brasileiro 

Cantochão V. Domine in adjutorium meum intende 

2. Domine 

R. Domine, ad ajuvandum me festina. 

Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper et secula, seculorum. Amem. Veni Sancto Spiritus, repletuorum, 

corda fidelium, et tui amoris, in eis ignem ascende. 

Cantochão 

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur 

R. Et renovabis faciem terrae 

V. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione 

dcocuiti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper 

consolatione gauder. Per Christum Dominum Nostrum. 

R. Amém 

Jaculatórias 

3. Senhora do 

Carmo 

Senhora do Carmo, Mãe dos Carmelitas, Socorrei as almas, Que vivem 

aflitas. 

Senhora do Carmo, Virgem Maria, Vinde em meu socorro na última 

agonia. 

4. Ave Maria 
Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois entre as 

mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  

5. No transe 

horrendo 

No transe horrendo da morte, Valei-nos compadecida, Para que com 

vosso Filho, gozemos na eterna vida. 
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SEÇÕES TABELA GERAL DO TEXTO 

L 

A 

D 

A 

I 

N 

H 

A 

 

6. Kyrie Eleison 

KYRIE ELEISON,  

CRISTE ELEISON,  

KYRIE ELEISON,  

Criste audi nos  

Criste exaudi nos.  

Solista: PATER DE COELI DEUS  

Côro: miserere nobis 

Fili redemptor mundi Deus [cantochão] 

Solista: SPIRITUS SANCTE DEUS  

Côro: miserere nobis.      

(a partitura indica 2 vezes, o texto impresso segue em itálico) 

Sancta Trinitas unus Deus [cantochão] 

SANCTA MARIA, ora pro nobis 

SANCTA DEI GENITRIX 

Sancta Virgo Virginum [cantochão]      

7. Mater Cristi 

MATER CRISTI, ora pro nobis  

MATER DIVINAE GRATIAE, ora pro nobis  

(a partitura indica 4 vezes, o texto impresso segue em itálico) 

Mater puríssima [cantochão] 

MATER CASTÍSSIMA 

MATER INVIOLATA 

Mater intemerata [cantochão] 

MATER AMABILIS 

MATER ADMIRABILIS 

Mater boni consilii [cantochão] 

MATER CEATORIS 

MATER SALVATORIS 

Mater deco carmeli [cantochão] 

8. Virgo 

prudentissima 

VIRGO PRUDENTISSIMA, ora pro nobis  

VIRGO PRAEDICAUDA, ora pro nobis  

VIRGO VENERANDA, ora pro nobis. 

(a partitura indica 3 vezes, o texto impresso segue em itálico) 

Virgo potens [cantochão] 

VIRGO CLEMENS 

VIRGO FIDELIS 

VIRGO FLOS CARMELI 

Spetrum justitiae [cantochão] 

SEDES SAPIENTIAE 

CAUSA NOSTRAE LAETITIAE 

VAS SPIRITUALE 

Vas honorabile [cantochão] 

9. Vas insigne 

VAS INSIGNE, DEVOTIONIS ora pro nobis,  

ROSA MISTICA, (sic) ora pro nobis. 

(a partitura indica 3 vezes, o texto impresso segue em itálico) 

Turris davidica [cantochão] 

TURRIS EBÚRNEA 

TUMUS AUREA 

Foederis arca [cantochão] 

JANÚA COELI 

STELLA MATUTINA 

Salus infirmorum [cantochão] 

10. Refugium 

REFUGIUM PECCATORUM ora pro nobis,  

CONSOLATRIX AFLICTORUM, ora pro nobis  

(texto impresso) 

Auxilium christianorum [cantochão]  

11. Patrona 

Carmelitarum 

PATRONA CARMELITARUM ora pro nobis,  

REGINA ANGELORUM ora pro nobis,  
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SEÇÕES TABELA GERAL DO TEXTO 

REGINA PATRIARCARUM, ora pro nobis. 

(a partitura indica 3 vezes, o texto impresso segue em itálico) 

Regina prophetarum [cantochão] 

REGINA APOSTOLORUM 

REGINA MARTIRUM 

REGINA CONFESSORUM 

Regina virginum [cantochão] 

REGINA SANCTORUM OMNIUM 

REGINA SINE LABE ORIGINALE CONCEPTA 

REGINA IN COELUM ASSUMPTA 

Regina sacratissimi rosarii [cantochão] 

REGINA PACIS 

Spes omnium carmelitarum [cantochão] 

12. Agnus Dei 

AGNUS DEI QUI TOLIS PECCATA MUNDI, PARCE NOBIS 

DOMINE  

Agnus Dei qui tolis peccata mundi ,exaudi nos Domine [cantochão] 

AGNUS DEI QUI TOLIS PECCATA MUNDI,  MISERERE NOBIS.  

13. Flor do Carmelo 

Flor do Carmelo, vide florigera,  

Esplendor do céu, Virgem Mãe,  

Incomparável, doce Mãe,  

Mas sempre Virgem, aos Carmelitas  

Dai vossas graças, 

Ó Estrela do Mar! 

Cantochão 

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix 

R. Ut digne efficiamur promissionibus Christi, Amen 

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 

14. Adoro Te 

Adoro Te, ó Panis coelice, 

ó Domine, ó Deus maxime.  

Sanctus, Sanctus, Sanctus.  

Sine fine Sanctus.  

Semper tibi glória, sacra sub hóstia. 

Cantochão 

OREMUS PRO PONTIFICE NOSTRO 

Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum facit eum in terra et 

non tradat eum in animam enimicorum ejus. 

V. Tues Petrus 

R. Et super hac petram aedificabo Eclesiam meam 

Oremus: Deus omnium fidelium Pator et Rector famulum tuum (...), 

quem pastorem Ecclesiae tuae praeésse voluísti, pro-pitius, réspice; da 

ei, qaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest proficere, ut ad 

vitam,uma cum grege sibi créditom pervéniat sempitérnam. Per 

Christum Dominum Nostrum.  

R. Amen 

15. Tantum Ergo 

Tantum Ergo Sacramentum, veneremur cernui  

Et antiquum documentum, novo cedat ritui,  

Praestet fides suplementum, sensuum defectui.  

Genitori, Genitoque, laos et jubilatio  

Salus honor vitus quoque, sit et benedictio  

Procedenti ab utroque, comparcit laudatio. 

Amen. 

Cantochão 

(no texto impresso existe uma tradução do texto a seguir também 

cantado) 

V. Panem de coelo praestitisti eis  

R. Omne delectamentum in se habentem. 

Oremus: Deus qui sub Sacramento mirábili passiónis tuae memorian 

reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sánguinis Tui sacra 

mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter 

sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.  
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SEÇÕES TABELA GERAL DO TEXTO 

R. Amen. 

V. Do céu lhe deste o Pão 

R. Que contém todo o sabor 

Oremos: Ó Deus que neste admirável Sacramento nos deixastes o 

memorial de vossa paixão, concedei-nos que, de tal modo possamos 

venerar os mistérios do voss Corpo e do vosso Sangue, e 

experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e 

reinais com o Pai na Unidade do Esírito Santo.  

R. Amem. 

16. Senhora do Carmo (Prece) 

Senhora do Carmo, Ó Virgem pura,  

Protegei vossa família, Protegei os Carmelitas.  

Dai-lhes fé, religião e civismo,  

Dai-lhes paz, saúde e prosperidade,  

Amparai-os em suas necessidades,  

Senhora do Carmo, Ó Virgem pura,  

Protegei vossa família, Protegei os Carmelitas. 

 

 

Para complementação desta tabela geral dos textos, foi feita uma revisão ortográfica tendo 

como referência as cópias de Otacílio Francisco Bezerra e Dalva Guerra, e para definir o local 

correto dos textos em cantochão. Outra revisão ortográfica será feita posteriormente tendo como 

base o texto da Novena impresso em 2015. O Nº 16 denominado de Prece é cantado atualmente 

antes do Adoro Te. Após a benção final são cantados os hinos: Hino da Ordem Terceira do 

Carmo e o Hino Oficial do Escapulário. Existem outros textos e Orações que são rezadas entre 

as seções musicais e que serão analisadas posteriormente.  
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5. RECEPÇÕES DA NOVENA  

As fontes musicais da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa foram 

sofrendo intervenções caligráficas de músicos e maestros que fizeram anotações diversas desde 

as cópias mais antigas de 1953 até as mais recentes de 1989, ocasionando as transformações 

que ocorreram a partir destas anotações. Estas interferências caligráficas que ocorreram neste 

período são testemunhos da recepção na prática religiosa e musical. 

Como nos Conjuntos nº 2 e nº 4 não foi possível identificar sua autoria e nem definir sua 

datação, para estabelecer uma ordem cronológica da recepção da Novena, foi necessário realizar 

uma análise das diversas intervenções caligráficas existentes em todas as fontes musicais 

localizadas, seus instrumentos de escrita, seus significados, as alterações que ocorreram no 

decorrer do tempo em virtude dessas modificações até a atualidade. Vale ressaltar que foi 

utilizado o termo ‘caligrafia não identificada’ para as intervenções caligráficas posteriores, 

diferenciando dos ‘Copistas não identificados’, pois estes produziram cópias musicais e suas 

caligrafias são diferenciadas e identificadas, apenas seus nomes não são conhecidos. 

Através da análise comparativa das ferramentas de escrita e das características 

morfológicas das caligrafias, foi possível identificar 35 caligrafias diferentes, posteriores ou 

não, sendo 29 caligrafias de 15 autores reconhecidos, incluindo os 2 copistas não identificados, 

e 5 caligrafias não identificadas. Os diferentes instrumentos de escrita utilizados foram: 1 

Marcador preto; 1 Marcador azul ou caneta de ponta porosa; 5 Canetas pretas;16 Canetas azuis 

diferentes; 1 Lápis vermelho; 7 Lápis pretos e 1 Lápis de cor preto; 2 Canetas tinteiro; 5 Canetas 

vermelhas; 5 Canetas esferográficas azuis e 1 Caneta verde. A Tabela 73 apresenta esses 

instrumentos de escrita, seus copistas e a ordem cronológica em que aparecem nas fontes. 

Tabela 73: Materiais de escrita 

Material de 

escrita 

Cores Ordem 

cronológica 

Copistas 

Marcador Marcador preto 3 J. Aprígio 

Marcador azul ou Caneta de ponta porosa 35 [Dalva Guerra] 

Caneta preta 1ª Caneta preta ou cinza 

2ª Caneta preta  

3ª Caneta preta 

4ª Caneta preta 

5ª Caneta preta 

4 

27 

32 

38 

42 

[J. Aprígio] 

[P. Santos] 

J. Bezerra 

Marta Rodrigues 

[Haveskill François] 

Caneta azul 1ª Caneta azul clara 

1ª Caneta azul (médio) 

2ª Caneta azul (médio) 

1ª Caneta azul escura 

Caneta azul (borrada) 

2ª Caneta azul escura 

3º Caneta azul escura 

5 

6 

11 

12 

15 

16 

22 

[J. Coutinho] 

[1º Copista n. Identificado] 

[2º Caligrafia n. Identificada] 

[2º Copista n. Identificado] 

[J. Coutinho] 

[Rino Visani] 

[A. Camilo] 
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Material de 

escrita 

Cores Ordem 

cronológica 

Copistas 

2º Caneta azul clara 

3ª Caneta azul clara 

4º Caneta azul clara 

4ª Caneta azul escura (4º Lápis preto) 

5º Caneta azul clara 

23 

24 

25 

26 

28 

[A. Camilo] 

[A. Camilo] 

[4º Caligrafia n. Identificada] 

[5º Caligrafia n. Identificada] 

[P. Santos] 

Lápis 1º Lápis preto 

2º Lápis preto 

3º Lápis preto 

Lápis vermelho 

Lápis de cor preto 

Lápis de cor preto 

4º Lápis preto (4ª Caneta azul escura) 

5º Lápis preto 

6º Lápis preto 

7º Lápis preto 

7 

8 

10 

13 

19 

20 

26 

37 

38 

39 

[1º Caligrafia n. Identificada] 

[J. Barreto] 

[J. Coutinho] 

[2º Copista n. Identificado] 

[3º Caligrafia n. Identificada] 

[3º Caligrafia n. Identificada] 

[5º Caligrafia n. Identificada] 

[D. Guerra] 

Marta Rodrigues 

[L. Pereira] 

Caneta 

tinteiro 

1ª Caneta tinteiro preta ou lápis preto 

2ª Caneta tinteiro ou 2º marcador preto 

9 

21 

[J. Barreto] 

A. Camilo 

Caneta 

vermelha 

1ª Caneta vermelha 

2ª Caneta vermelha 

3ª Caneta vermelha 

4ª Caneta vermelha 

5ª Caneta vermelha 

14 

17 

27 

33 

36 

[2º Copista n. Identificado] 

[P. Santos] 

[P. Santos] 

[J. Bezerra] 

[D. Guerra] 

Caneta 

esferográfica 

1ª Caneta esferográfica azul escura 

2ª Caneta esferográfica azul 

3ª Caneta esferográfica azul 

4ª Caneta esferográfica azul 

5ª Caneta esferográfica azul 

18 

31 

34 

40 

41 

[2º Copista n. Identificado] 

[J. Bezerra]  

D. Guerra 

[Manoel Morais]  

[Haveskill François] 

Digital Digitalizada 29 Tom K 

Caneta verde Caneta verde 30 [Tom K] 

 

 

O estudo a seguir apresenta os detalhes que definiram cronologicamente as intervenções 

caligráficas, seus autores e as transformações que ocorreram a partir destas anotações nas fontes 

musicais localizadas.  

5.1. ANO DE 1953 

Do ano de 1953 foram localizadas apenas as cópias de José Aprígio de Lima e que por 

serem as mais antigas fontes musicais localizadas, passaram a fazer parte do Conjunto 1. As 

caligrafias serão numeradas a partir da 3ª, pressupondo a existência de duas outras anteriores 

não localizadas, conforme expostas no final deste capítulo. 

3º - Cópia base de José Aprígio de Lima, Conj. 1 (Cl 1, 2, Pst em Sib, Bx em Dó, Vl 1) 

Na Figura 105 podemos conferir a cópia base de José Aprígio de Lima, datada de 1953, 

que apresenta caligrafia musical e títulos feitas com marcador preto. Nela existem diversas 
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interferências caligráficas com canetas azuis variadas, caneta cinza ou preta, lápis preto e 

vermelho. 

Figura 105: Cabeçalho da parte do Violino 1 de José Aprígio 

 
Fonte: José Aprígio - Vln 1, pág.1. 

 

Na Tabela 74 podemos observar a estrutura das 18 seções com suas tonalidades que 

compõem a Novena no Conjunto 1 com as cópias de José Aprígio de Lima. A parte do Cl 1 

possui uma seção no final, sem numeração, denominada Adoro Te que foi inserida 

posteriormente por Adauto Camilo e será comentada na 22º caligrafia do item 5.7. 

 

Tabela 74: As tonalidades e as 18 Seções do Conjunto 1. 
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Na cópia base de José Aprígio foram escritas apenas as notas musicais e algumas 

indicações de repetição com chave de 1ª e 2ª vez e de retorno com o símbolo []. Como a maioria 

das seções possuem várias estrofes, a indicação da quantidade de vezes a repetir, os andamentos 

diversos e subtítulos foram escritos posteriormente por maestros e músicos que executaram 

essas partes. Portanto, neste conjunto ocorreram seis interferências caligráficas sendo duas entre 

1953 e 1957, duas em 1957, uma entre 1962 e1963 e uma entre 1972 e 1980, segundo veremos 

na sequência cronológica. 
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5.2. PERÍODO ENTRE 1953 E 1957 

No período que compreende entre 1953 e 1957 aconteceram três intervenções caligráficas 

nas partes de José Aprígio, sendo a primeira dele próprio, a segunda do Pe. José Coutinho e a 

terceira de José Neto Barreto. Também é deste período a cópia da parte do Vl 2, realizada pelo 

2º Copista não identificado, que sofreu uma intervenção da 1ª caligrafia não identificada. 

4º - [José Aprígio], Conj. 1, Caneta preta ou cinza 

Esta primeira interferência caligráfica nas cópias de José Aprígio, é atribuída ao próprio 

copista, que inseriu títulos e andamentos nas seções com uma caneta diferente da utilizada para 

fazer a cópia musical, conforme pode-se observar na Tabela 75.  

Existe uma semelhança na forma de escrita das letras ‘a’ e ‘h’, da palavra Ladainha com 

as letras ‘h’, ‘a’ e ‘d’ das palavras Senhora do que fazem parte do título da Novena. Deve-se 

levar em consideração a diferença das canetas e velocidade da escrita, pois o título da Novena 

foi escrito com muito mais cuidado. Comparando as duas figuras, observamos que a primeira 

letra ‘a’ da palavra Ladainha inicia pela parte inferior formando um pequeno traço inicial, 

semelhante à letra ‘d’. Os outros dois ‘as’ iniciam pela parte superior da letra, obrigando o 

copista a levantar a caneta do papel para iniciar outra letra, formando assim uma separação 

entre as letras da palavra, como no título. Vale ressaltar que a diferença da primeira letra ‘a’ em 

relação às outras é porque ela sucede uma letra maiúscula. Já a letra ‘h’ não apresenta diferença 

nenhuma em sua forma de escrita além da espessura das canetas.   

Tabela 75: 2º Intervenção caligráfica [Aprígio] 

Data Caneta preta ou cinza – Títulos e andamentos  

Entre 

1953 e 

1957 

 

 

Fonte: J. Aprígio - Cl 1, pág. 2 e 3. 

 

Esta interferência é posterior à cópia musical de 1953, muito embora não se possa definir 

sua data com precisão, conjetura-se que seja de antes de 1957.  
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5º - [José Coutinho], Conj. 1, Cl.1, 1ª Caneta azul clara  

A segunda interferência caligráfica é atribuída a José Coutinho, que insere indicações de 

repetições. Observa-se que existe uma rasura em Caneta azul escuro sobrepondo à caligrafia 

em questão, conforme a Tabela 75. Em todas as partes de Aprígio, o único sinal de repetição 

[] com o formato na vertical foi feito com esta caneta azul clara, semelhante à do Caderno da 

Catedral de 1930, que apresenta a caligrafia musical atribuída a José Coutinho, amplamente 

analisada na 10º caligrafia do item 5.3. 

Tabela 76: 3º Intervenção caligráfica [José Coutinho] 

Data 1ª Caneta azul clara – Indicações de repetição  

Entre 1953 e 

1957 

 

  

Fonte: J. Aprígio - Vln 1, pág.4; Caderno da Catedral de 1930 - pág.25. 

 

6º - 1º Copista não identificado, Conjunto 2 (Vl 2), Cópia base. 

Na Figura 106 expomos a primeira página do Conjunto 2 que apresenta uma única fonte 

musical que é uma parte de Violino 2 realizada pelo 1º Copista não identificado. Esta foi escrita 

com caneta azul clara e possui a mesma estrutura física das cópias de Aprígio. 

Figura 106: Cabeçalho da parte do Violino 2 (Conjunto 2). 

 
Fonte: 1º Copista n/I – Vl 2, pág. 1. 

 

Observamos na Tabela 77 as 18 seções da estrutura física da Novena e as tonalidades de 

cada seção. Devido a estas semelhanças, assim como os tipos das interferências caligráficas, 

pode-se perceber que esta cópia foi escrita entre 1953 e 1957. Quanto à estrutura, a única 

diferença do Conjunto 1 é a falta do Adoro Te que só está presente na parte do Cl 1 por uma 

interferência caligráfica de Adauto Camilo comentada na 22º caligrafia do item 5.7. 
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Tabela 77: Tonalidades e as seções do Conjunto 2 
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Existem cinco intervenções caligráficas na parte do Vl2 da cópia realizada pelo 1º Copista 

não identificado:  

1) 1º lápis preto;  

2) lápis de cor vermelho;  

3) lápis de cor preto;  

4) 2ª Caneta azul clara; 

5) 6º lápis preto.  

Porém, apenas a intervenção caligráfica com o 1º lápis preto foi realizada entre1953 e 

1957. Todas as outras são posteriores a 1957, sendo algumas comuns tanto nas cópias de José 

Aprígio quanto na cópia de José Neto Barreto. 

7º - [1ª Caligrafia não identificada], Conj. 2, Vln 2, 1º Lápis preto 

A intervenção caligráfica do 1º Lápis preto é sem dúvida a mais antiga na parte do Violino 

2. Esta caligrafia não identificada insere palavras como: ‘Sim’, ‘Não’ e ‘Luiza’, conforme a 

Tabela 78. Seu significado ainda é duvidoso, pois sugere que algumas seções não deveriam ser 

tocadas, outras sim, sendo que a maioria delas foi rasurada por outra intervenção caligráfica em 

Lápis vermelho posterior a 1957. 

Tabela 78: 5º Intervenção caligráfica - com Lápis preto [2º Copista não ident. ] 

Data 2º Lápis preto – inscrições como ‘Sim’, ‘Não’ e ‘Luiza’ 

Entre 

1953 e 

1957 

 

  
 

Fonte: 1º Copista n/I – Vln2, pág.2 e 7 
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5.3. ANO DE 1957 

No ano de 1957 foi realizada a única Partitura de orquestra localizada, cópia de José Neto 

Barreto. Nela foram encontradas 10 diferentes intervenções caligráficas, de épocas diferentes, 

sendo que algumas caligrafias puderam ser identificadas e outras não. Obedecendo à ordem 

cronológica, as intervenções caligráficas foram:  

1) [José Coutinho] 3º lápis preto;  

2) [2º Copista não identificado] 2ª Caneta azul (médio);  

3) [2º Copista não identificado] 1ª Caneta azul escura;  

4) [2º Copista não identificado] Lápis vermelho;  

5) [2º Copista não identificado]1ª Caneta vermelha;  

6) [Pedro Santos] 2ª Caneta vermelha;  

7) [Pedro Santos] 2ª Caneta preta;  

8) [Pedro Santos] 3ª Caneta vermelha;  

9) [Pedro Santos] 5ª Caneta azul clara;  

10) [Tom K] Caneta verde. 

Neste mesmo ano, existe também uma intervenção caligráfica com o 2º Lápis preto nas 

partes de Vl 1 e Cl 1 do Conjunto 1, atribuída ao copista José Neto Barreto, quando este fez a 

partitura de orquestra em 1957. Nestas partes ele marca os compassos, corrige os erros rítmicos, 

os erros de mudança de compasso e insere estas correções na Partitura de Orquestra.  

8º - [José Barreto], Conj.3, 2º Lápis preto  

Esta caligrafia referente ao 2º Lápis preto, insere o símbolo [V ] a cada seis compassos      

abaixo da pauta definindo uma contagem, conforme a Tabela 79.  Esta marca aparece em todas 

as partes de José Aprígio. Comparando com a cópia de Barreto, pode-se perceber que as páginas 

foram cuidadosamente divididas em 6 compassos cada. Desta forma as notas, existentes entre 

as marcações mencionadas, foram cuidadosamente distribuídas nestes compassos. Esta 

caligrafia também faz correções em: mudanças de compassos, travessões de semicolcheias 

rasurados que passam a ser colcheias. Estas correções e marcações legitimam particularidades 

de um copista, sendo no caso atribuidas à José Neto Barreto, que realizou em 1957 a única 

partitura de orquestra desta Novena. 
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Tabela 79: Lápis preto marcando ‘v’ a cada seis compassos e fazendo correções [Barreto] 

Data Cópias de José Aprígio (Vl 1, Cl 1) e de Cópia de Barreto (Partitura) Observações 

1957 

 

Vl 1: marcação ‘v’ de 

mudança de página. 

 

Partitura: Final de 

uma página e início da 

outra, obedecendo à 

marcação do Vl 1. 

 

Cl 1: Modificação da 

localização do 6/8. 

 

Partitura: 6/8 marca 

início do cantochão. 

Correção do rítmo. 

 

Vl 1: Rítmo errado – 

compasso com 3 

tempos e marcação de 

mudança de página. 

  

Partitura: Correção do 

rítmo 4/4 e mudança 

de página. 

Fonte: J. Aprígio - Vl 1, pág.1 e 4; Cl 1, pág. 2; Barreto - pág.14, 51, 83 e 84. 

 

9º - Cópia base de José Neto Barreto, Conj. 3, Partitura (Fl, Cl 1, 2, Pst em Sib, Bx em 

Dó, Vl 1, 2, Org, Voz) 

A Partitura base copiada por José Neto Barreto foi escrita com caneta tinteiro de ponta 

fina de acordo com entrevista concedida pelo copista em julho de 2014, muito embora pareça 

ter sido escrita a lápis de grafite preto escuro, tanto que em entrevista, o Maestro Tom K 

confirmou ser esta partitura escrita a lápis. Seus títulos e andamentos aparentam terem sido 

escritos com lápis mais claro. Não é possível definir bem qual instrumento de escrita foi 

utilizado devido às fotografias da fonte apresentarem um brilho ofuscante no centro das mesmas 

alterando sua estrutura e cor99. Este brilho é característico de fotografia sobre grafite e por essa 

                                                 
99 O único momento possível para fazer estas fotografias foi durante a execução da Novena no dia 08 de julho de 

2014, à noite e com iluminação inapropriada, no mesmo dia em que estas fontes musicais foram localizadas em 

um pequeno arquivo no coro da Igreja de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa, misturada com outras partituras 

diversas. 
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razão a dúvida permanece, como na Figura 107.  Em alguns momentos percebe-se que a escrita 

com caneta sobrepõe outra a lápis, conforme se pode observar em dois exemplos da Tabela 79.  

Figura 107: Caligrafia de José Neto Barreto 

 
Fonte 9: Partitura de José Neto Barreto, pág. 1. 

 

Na Tabela 80 observamos que a partitura de José Barreto apresenta a mesma estrutura 

física da Novena que a parte de Vl 2 do 1º Copista não identificado e as partes de Aprígio com 

as 18 seções sem o Adoro Te. 

Tabela 80: Tonalidades e as 18 seções do Conjunto 3 
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Todas as interferências caligráficas a seguir são posteriores a 1957, porém sem uma data 

precisa. É possível apenas definir a ordem de intervenção, devido à sobreposição das canetas e 

lápis. Notamos que diversos andamentos e observações da partitura de Barreto foram inseridas 

nas cópias de Aprígio. Algumas anotações que aparecem em José Barreto, também foram 

aproveitadas em cópias posteriores. 
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10º - [José Coutinho], Conj. 3, 3º Lápis preto 

A intervenção caligráfica com Lápis preto na partitura de Barreto apresenta a melodia da 

voz numa pauta separada, correções musicais, pontos de interrogação em momentos que a 

escrita musical apresenta dúvidas. Esta caligrafia apresenta as mesmas características de outra 

existente em um caderno de música datado de 1930 que pertenceu à Catedral Metropolitana de 

João Pessoa, época em que José Coutinho era o pároco desta igreja. Através da comparação das 

caligrafias dos títulos existentes neste Caderno de Música, com a letra de José da Silva 

Coutinho, percebe-se a semelhança das caligrafias, tornando provável ser esta a caligrafia 

musical do compositor desta Novena.  

Na Figura 108 expomos o Caderno de Música onde aparece o título seguido de um trecho 

musical com a caligrafia de José Coutinho. A Tabela 81 apresenta a comparação e evolução da 

caligrafia dele desde 1918 até 1942. 

Figura 108: Caligrafia musical de José Coutinho 

 
Fonte:  Caderno de Música da Catedral – 1930, pág. 24 

 

Comparação das caligrafias de José da Silva Coutinho 

Tabela 81: Evolução da Caligrafia de José Coutinho 

Data Fonte Exemplos 

1918  
Processos de 

Ordenação 

 

1930 
Caderno de Música 

da Catedral 
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Data Fonte Exemplos 

1936 

Ata de instalação do 

Curso Profissional 

Gratuito São José 

 

1942 

Carta escrita a lápis 

de grafite durante o 

período que esteve na 

prisão em João 

Pessoa 

 

Fonte: Acervo Arquidiocesano da Paraíba: Processos de Ordenação - pág.3; Acervo Domingos Azevedo Ribeiro: Caderno de 

Música - pág.28 e Acervo Humberto Nóbrega: Ata de 1936 - pág.1 e Carta punho (Pasta 18) 

 

Na entrevista de 2014, José Barreto afirmou que José Coutinho fazia correções enquanto 

ditava a partitura ou rabiscava em um papel para que ele pudesse passar a limpo.100 Na Figura 

109 expomos sua caligrafia musical a lápis na pauta inferior da cópia de Barreto. 

Figura 109: Caligrafia musical de Pe. José Coutinho com melodia da voz  

 
Fonte: J. Barreto - pág.2 

 

Na Tabela 82 comparamos a intervenção caligráfica com lápis preto da partitura de José 

Barreto com a caligrafia musical existente no Caderno de Música da Catedral de 1930. Deve-

se levar em consideração a diferença de idade entre as duas caligrafias, mas certas 

características permaneceram as mesmas como: as hastes das semínimas; pausa de colcheia; o 

ritmo ‘colcheia pontuada e semicolcheia’. 

 

 

                                                 
100“(...) Então ele fazia o seguinte: ele rabiscava, rabiscava, aí chamava: Zé, me chamava, Zé Barreto venha cá – 

aqui assim, assim assado - horrível o rabisco dele. Era uma letra bem fininha? É, uma letra bem fininha. Eu era 

cuidadoso e aí transformava direitinho nas notas, tal.” Entrevista com José Neto Barreto em 08/07/2014 em João 

Pessoa.  
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Tabela 82:  Comparação das caligrafias musicais atribuídas à José Coutinho 

Data Fonte Exemplos: semínimas, colcheias, sua pausa, colcheia pontuada e semicolcheia 

1957 

3º Lápis preto 

na partitura de 

Barreto  

 

1930 

Caderno de 

Música da 

Catedral 

 

1957 

3º Lápis preto 

na partitura de 

Barreto 

  

1930 

Caderno de 

Música da 

Catedral 

 

Fonte: Barreto - pág.2, Caderno da Catedral - pág. 27 e 28. 

 

5.4. PERÍODO ENTRE 1957 E 1962 

O período que compreende 1957 e 1962 ocorreram cinco interferências caligráficas, 

sendo uma da 1ª Caligrafia não identificada, que inseriu parte do texto da Novena na Partitura 

de orquestra, cópia de Barreto, três do 2º Copista não identificado, sendo que duas delas foram 

para inserir o texto na mesma Partitura, e uma com Lápis vermelho de grande importância para 

compreensão da execução da primeira versão. A quinta interferência foi de José Coutinho na 

parte do Vl 1 da cópia de Aprígio. 

11º [2ª Caligrafia não identificada], Conj.3, 2ª Caneta azul (médio) 

O autor da caligrafia que inseriu parte do texto no início da Novena na partitura de Barreto 

não pode ser identificado. Foi utilizada uma Caneta azul que lembra uma esferográfica tipo 

‘Parker’, conforme se pode verificar na Figura 110. Esta caligrafia foi localizada apenas nos 

texto inseridos entre as duas pautas do Órgão na 1ª seção (Jubilosos te saudamos), 2ª seção 

(Flôr do Carmelo), parte da 3ª seção (Domine) e na 17ª seção (Jaculatórias).  
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Figura 110: Intervenção caligráfica - texto na parte do Órgão 

 
Fonte: Barreto, pág.3. 

 

As três caligrafias a seguir pertencem ao mesmo copista, porém sua identidade também 

não pode ser identificada. Após a realização de exames caligráficos, constatou se tratar do 2º 

Copista não identificado, que realizou a cópia da parte do Oboé, pertencente ao Conjunto 4. 

Estes exames estão expostos na seção “Exames caligráficos do 2º Copista não Identificado” no 

18º item. 

12º [2º Copista não identificado], Conj.3, 1ª Caneta azul escura 

Para inserir o texto da Novena entre as pautas do Órgão, o 2º Copista não identificado 

expõe uma caligrafia distinta e utiliza outro tipo de caneta, podendo ser caneta-tinteiro com 

uma tinta azul mais escura que a 2ª Caligrafia não identificada. Este 2º Copista não identificado 

claramente completa o texto da caligrafia anterior, terminando-o por inteiro, conforme a Tabela 

83 e insere também andamentos, indicações de quantas vezes se deve tocar um determinado 

trecho, como: ‘repete 4 vezes’, ‘3 vezes’, etc., como na Tabela 84.   

Tabela 83: Intervenção caligráfica – Texto na parte do Órgão 

Data Copistas Exemplos 

Entre 

1957 e 

1972 

1ª Caneta azul 

escura  

 

[2º Copista não 

identificado] 

 

1º Caligrafia não 

identificada 

intercalada com 

o 2º Copista não 

identificado 
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Data Copistas Exemplos 

Entre 

1957 e 

1972 

 

Fonte: Barreto, pág. 16; 14 e 17. 

 

Tabela 84: Intervenção caligráfica – Indicação de repetições 

Data Copistas Exemplos 

Entre 

1957 e 

1972 

1ª Caneta azul 

escura  

 

[2º Copista não 

identificado] 

   
Fonte10: Aprígio, Cl 1 Sib pág.3; Vl 1 pág.3. 

 

13º [2º Copista não Identificado], Conj.1, Conj.2, Conj.3, Lápis vermelho 

A intervenção caligráfica do Lápis vermelho realizada também pelo 2º Copista não 

identificado, insere subtítulos, andamentos e sublinha a 1ª Caneta azul escura, indicando ser 

posterior à esta, exposto na Tabela 85. Observa-se que em alguns momentos a 1ª Caneta azul 

escura está mais clara, podendo ser pelo efeito da fotografia ou mesmo devido à alteração pelo 

tempo.  

Este Lápis vermelho está presente em todas as fontes musicais dos três primeiros 

Conjuntos. Percebe-se que a intenção era certificar de que todos os músicos executassem da 

mesma forma os andamentos, observassem melhor a quantidade de repetições da Ladainha e 

das Jaculatórias, além de fazer corretamente os saltos durante a execução da Novena. Com a 

mudança na ordem de execução, as Jaculatórias (17ª Seção) que passaram a ser executadas 

como sequência do Domine (3ª Seção). Esta modificação ocorreu, certamente, no período entre 

1957 e 1962 e a intervenção do 2º Copista não identificado com o Lápis vermelho apenas 

confirma este fato. 
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Tabela 85: Intervenção caligráfica do Lápis vermelho posterior à 1ª Caneta azul escura 

Data Exemplos: Sublinha indicações de repetições,  indicação de saltos, títulos. 

Entre 

1957 

e 

1972 
 

 

 

Fonte 11: J. Aprígio - Vln 1, pág.4; Bx em Do, pág.4 e Cl 1, pág.2. 

 

14º [2º Copista não identificado], Conj.3, 1ª Caneta vermelha 

Esta Caneta vermelha existe apenas em uma frase101 inserindo texto na parte do Órgão, 

conforme observamos na Figura 111. Através da comparação caligráfica, se constatou tratar do 

2º Copista não identificado, que apenas trocou de caneta por algum motivo momentâneo. 

Figura 111: Intervenção caligráfica do 2º Copista não identificado com caneta vermelha 

 
Fonte: Barreto – pág.34 e 35. 

 

15º [José Coutinho], Conj.1, Vln 1, Caneta azul (borrada) 

A intervenção caligráfica na parte de Vln 1 da cópia de José Aprígio com a 2ª Caneta azul 

escura, que apresenta uma tinta borrada, é claramente posterior ao Lápis vermelho, constatado 

devido à sobreposição da Caneta azul (borrada) em relação ao Lápis vermelho. 

As observações de andamentos e indicações de repetições nas cópias de Aprígio são 

posteriores à partitura de Barreto, principalmente pela indicação do andamento ‘Vivo’ existente 

somente na parte do Órgão da Partitura de orquestra, página 20 na 3ª Seção (Domine) início do 

texto ‘Sicut erat in principio’, conforme a Tabela 86. Este andamento, escrito por Barreto, foi 

reproduzido na parte do Órgão nas cópias de Adauto Camilo (1972) e Dalva Guerra (1989). Na 

partitura de Barreto, nesse mesmo compasso, foi escrito andamento ‘Allegro’ na parte do Cl 1. 

Nas cópias posteriores, a divergência desses andamentos continuou nesta subseção, sendo 

‘Vivo’ para as partes de Órgão e ‘Allegro’ para todas as outras partes instrumentais. 

 

                                                 
101 “Tu honorificentia Populi nostri populi nostri” da seção nº 4 - Tota pulchra es Maria. 
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Tabela 86: Divergência de andamentos 

Data 1ª Caneta azul escura - Apresenta borrões 

Entre 

1957 

e 

1962 

 

 

 

     

 

Fonte: J. Aprígio – Vln 1, pag.1 e 4; Barreto – pág.20. 

 

5.5. ANOS DE 1962/1963 

No período desses dois anos, a única intervenção caligráfica identificada é a do maestro 

e violinista Rino Visani, pois ele deixou duas assinaturas e fez anotações na parte de Vl 1 da 

cópia de Aprígio. 

16º - 1962/1963 - [Rino Visani], Conj.1, Vln 1, 2ª Caneta azul escura 

A intervenção caligráfica com a 2ª Caneta azul escura, na parte do Vln 1 de José Aprígio, 

sublinha títulos e corrige repetições como ‘2 Vezes’, sobrepondo à outra caligrafia com a 
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palavra ‘repete’, podendo verificar no detalhe da Tabela 87. Por análise caligráfica, esta 

caligrafia é atribuída ao violinista e maestro Rino Visani, sendo provavelmente de 1962 ou 

1963, conforme as assinaturas deste instrumentista. Pelo exame paleográfico, embora esteja 

razurada, ainda se pode perceber a semelhança do número 2 e da letra ‘V’ maiúscula em 

comparação com as assinaturas e datas.   

Tabela 87: Intervenção caligráfica de [Rino Visani] 

Data 2ª Caneta azul escura – Sublinha títulos e reforça lápis vermelho 

1962 

ou  

1963 

 

 

 

Fonte: J. Aprígio – Bx em Do, pág.2; Vln 1, pág. 4 e 6. 

 

5.6. PERÍODO ENTRE 1963 E 1972  

Durante os anos em que regeu esta Novena, o maestro Pedro Santos fez quatro 

intervenções caligráficas na partitura de Barreto, em épocas diferentes e com funções distintas, 

porém, neste periodo de 1963 a 1972 foi apenas uma interferência. É também  deste período o 

Conjunto 4 (Ob, Bx em Dó), cópia do 2º Copista não identificado e mais duas interferencias 

realizadas pela 3ª Caligrafia não identificada, sendo uma na parte do Vl 2 do Conjunto 2 e outra 

na parte do Oboé do Conjunto 4. 

17º - [Pedro Santos], Conj.3, 1ª Caneta vermelha 

Uma das intervenções caligráficas de Pedro Santos foi com a 1ª Caneta vermelha, com a 

qual inseriu melodias na linha da voz, realizou correções musicais, principalmente na parte do 

Órgão, inserindo notas da melodia vocal e corrigindo a localização do texto, conforme podemos 

observar na Tabela 88. 
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Tabela 88: Intervenção caligráfica de [Pedro Santos] 

Data 2ª Caneta vermelha – melodias na linha da voz e correções diversas 

Entre 

1962 

e  

1972 
 

 

Fonte: J. Barreto – Partitura pág. 55 e 75. 

 

Através da comparação da caligrafia musical e escrita se conseguiu definir a autoria 

dessas intervenções caligráficas como sendo de Pedro Santos. Na Tabela 89 podemos verificar 

a semelhança das caligrafias pela partitura da Missa de N. S. do Carmo e o texto com música 

da seção nº 6 no início da Ladainha (Kyrie).102 

Tabela 89: Caligrafias de Pedro Santos  

Data Comparação da Missa com melodia na linha da voz da Partitura de Barreto 

1966 

 

Entre

1962 

e  

1972 

 

Fonte: Pedro Santos – Missa de N. S. do Carmo, pag. 1; J. Barreto – Partitura, pág.55. 

 

                                                 
102 “1) Pater de coeli de coeli... 2) Spiritus Sancte Sancte...”-  Kyrie da seção nº6 - Ladainha. 
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18º - 2º Copista não identificado, Conjunto 4 (Oboé, Baixo em Dó), Cópia base. 

Esta fonte foi escrita com a 1ª Caneta esferográfica azul escura, e está sem data e 

assinatura. Embora o material tenha sido mal conservado é possível perceber que se trata de 

uma cópia mais moderna e posterior à cópia de José N. Barreto de 1957, conforme a Figura 

112. 

Figura 112: Cópia base 2º Copista não identificado 

 
Fonte: Conj. 4, Oboé, pág. 1. 

 

A Tabela 90 apresenta a estrutura e as tonalidades das seções do Conjunto 4. Observa-se 

que a numeração foi alterada em relação aos conjuntos anteriores e à primeira vista parecem 

não terem lógica.  

Foram suprimidas as seções 4, 5 e 18 e a seção nº17 está localizada no lugar da seção nº5 

(Padre Nosso). A seção nº 5 foi suprimida em parte, permanecendo apenas a Ave Maria que faz 

parte das Jaculatórias. A seção nº4 (Tota pulchra es Maria) e a seção nº18 (Instrumental) foram 

totalmente suprimidas. Da parte do Baixo em Dó foi localizada apenas a seção nº19, que é o 

Hino da Ordem Terceira do Carmo.  

Tabela 90: Tonalidades e seções do Conjunto 2 
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Conforme podemos observar na Tabela 91, as páginas desta parte foram numeradas sendo 

o Domine nas páginas 2 e 3, e na sequencia, na página 4 inicia o nº 17 – Jaculatórias. Foi escrito 

na sequencia: 1) Senhora do Carmo; Ave Maria; 2) Senhora do Carmo. A página 5 dá 
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continuidade às Jaculatórias, terminando com a terceira repetição 3) No transe horrendo da 

morte. No pentagrama seguinte está o nº 6 - Ladainha. Como foram escritos na mesma página 

sem correção nenhuma, percebe-se que foi intencional a mudança de localização da seção nº 

17. Observando os três conjuntos anteriores, percebe-se que existem indicações em todas as 

fontes para que os músicos façam esta modificação no momento da execução da Novena. 

Tabela 91: Sequencias da Seção 17 e Seção 6 

Conjunto 4 Página 4 – Jaculatórias: 1 e 2 Página 5 – Jaculatória 3 e Ladainha 

Oboé 

 
 

Fonte: 2º Copista não identificado, Ob, pág. 4 e 5 

 

Exames caligráficos do 2º Copista não identificado 

Através da comparação caligráfica, foi possível constatar que o 2º Copista não 

identificado é o autor de diversas intervenções caligráficas e que utilizou variados instrumentos 

de escrita no decorrer dos anos, fazendo anotações diversas. Cada instrumento de escrita nas 

intervenções caligráficas tiveram uma função específica. Estes são: 1ª Caneta azul escura; Lápis 

vermelho; 1ª Caneta vermelha; Caneta esferográfica azul da cópia base do Conjunto 4 – partes 

do Oboé e do Baixo em Dó. Estas interferências caligráficas estão localizadas nos 4 primeiros 

conjuntos. 
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Na Tabela 92 expomos a comparação entre estas três caligrafias. Nas letras ‘M’ maiúscula 

e ‘a’ minúscula a semelhança é bem nítida, embora tenham sido utilizados diferentes meios de 

escrita.  

Tabela 92: Intervenções do 2º Copista não identificado nos 3 primeiros conjuntos 

Fontes Conjuntos 
Instrumento 

de escrita 

Comparação das letras:  

‘M’ maiúscula e ‘a’ minúscula 

Oboé 

Conj. 4, 

2º Copista não 

Identificado 

1ª Caneta 

esferográfica

azul escura 
 

Cl. 1 
Conj.1, 

José Aprígio 

Lápis 

vermelho 
 

Vln. 2 

Conj.2, 

1º Copista não 

Identificado 

Lápis 

vermelho 

 

Partitura 
Conj.3, 

José Barreto 

1ª Caneta 

azul escura 

 

1ª Caneta 

azul escura e 

Lápis 

vermelho 
 

Fonte: Conj.1 – Cl 1, pág.2; Conj.4 – Oboé, pág.4; Conj.3 – Partitura, pág.63 e 65 

 

Outra semelhança das intervenções caligráficas do 2º Copista não identificado é na 

inscrição ‘4 Vezes’ encontradas nos 4 primeiros conjuntos da Novena, conforme a Tabela 93.  

Tabela 93: Semelhança caligráfica nas inscrições ‘4 Vezes’  

Fonte Conjunto 1ª Caneta azul escura  

Bx em Dó 
Conj.1, 

José Aprígio 

 

Vln.2 
Conj.2, 

1º Copista não Identificado 

 

Partitura 
Conj.3,  

José Barreto 
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Fonte Conjunto 1ª Caneta azul escura  

Oboé 
Conj.4, 

2º Copista não Identificado 

 

Fonte: Conj.1, Bx em Dó, pág.3; Conj.2, Vln.2, pág.6; Conj.3, pág.63; Conj.4, Oboé, pág.7. 

 

Na partitura de José Barreto a intervenção caligráfica do 2º Copista não identificado se 

apresenta com dois meios de escrita diferentes: a 1ª Caneta azul escura e o Lápis vermelho, 

exposto na Tabela 94. 

Tabela 94: Caligrafia do 2º Copista não identificado 

Comparações Dois instrumentos de escrita diferentes: Lápis vermelho e a 1ª Caneta azul escura  

Ladainha 

 

 

Fonte: J. Barreto, pág.58 e 52. 

 

Na Tabela 95 podemos verificar também, a semelhança das caligrafias quanto às 

indicações de repetição, podendo ser de três formas: Ao  para o final, somente o  ou ao  e a 

intr. (introdução). 

Tabela 95: Caligrafia do 2º Copista não identificado 

Fonte Conjunto 
Instrumentos de 

escrita  
Comparações 

Vln. 1 

Conj.1, 

José 

Aprígio 

Lápis vermelho 

 

Partitura 

Conj. 3,  

José Barreto 

 

1ª Caneta azul escura 
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Fonte Conjunto 
Instrumentos de 

escrita  
Comparações 

Oboé 

Conj. 4, 2º 

Copista não 

identificado 

Caneta esferográfica 

azul  da cópia base 

 

Fonte: Aprígio, Vln.1, pág.5, Barreto, pág.38 e 2º Copista não identificado, pág.10. 

 

19º - [3ª Caligrafia não identificada], Conj.2, Vln.2, Lápis de cor preto 

Foram identificadas duas caligrafias com um Lápis de cor preto. Estas interferências 

caligráficas existem apenas nos dois únicos conjuntos de autores não identificados e elas 

apresentam funções diferentes.   

Na parte do Vln. 2, o Lápis de cor preto desenha um quadrado reforçando a numeração 

das seções, sendo que algumas vezes sobrepõe o Lápis vermelho, indicando claramente ser 

posterior à este. Nos detalhes da Tabela 96 observamos que esta Caligrafia não Identificada não 

marca as seções nº5 e nº18 e na seção nº4 existe somente um traço indicando que começou a 

marcação, porém não terminou, colocando apenas um ponto do lado esquerdo do traço. 

Analisando estas três seções, podemos perceber que são as mesmas que foram modificadas na 

parte do Oboé do Conjunto 4, com a exclusão das seções nº 4 (Tota pulchra) e 18 

(Instrumental)e parte da nº 5, referente ao Padre Nosso. 

Tabela 96: Intervenção caligráfica da 3ª Caligrafia não identificada 

Data Lápis de cor preto 

1972 

 

 
  

 

Fonte: Conjunto 2 – Vln2, pág. 2, 3 e 7. 

 

20º - [3ª Caligrafia não Identificada], Conj.4, Oboé, Lápis de cor preto 

Na parte do Oboé, esta intervenção caligráfica sublinha frases inteiras na seção nº3. 

Expomos na Figura 113 apenas um momento em que foi escrito o andamento ‘Lento’, mas não 

foi possível identificar o autor desta caligrafia, nem compreender o significado destas frases 

sublinhadas. 
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Figura 113: Intervenção caligráfica com Lápis de cor preto 

 
Fonte: Conjunto 4, Oboé, pág.3. 

 

5.7. ANO DE 1972 

No ano de 1972 Adauto Camilo copiou um conjunto de partituras composto de cinco 

partes diferentes e fez três interferências caligráficas:  

1) inseriu a melodia do Adoro-Te na parte de Clarinete 1 da cópia de Aprígio;  

2) renumerou a parte do Vl 2 do Conjunto 2;  

3) inseriu andamentos em sua própria cópia.  

Podemos observar que Camilo não realizou novas cópias das partes de Vl 2 e Cl 1, 

justamente as partes em que fez as intervenções caligráficas. 

21º - Adauto Camilo, Conjunto 5 (Cl 2, Pst em Sib, Vl 1, Bx em Dó, Órg), Cópia base. 

O instrumento de escrita musical da cópia base de Adauto Camilo permanece em dúvida 

se foi utilizada caneta-tinteiro ou caneta de ponta porosa, tipo marcador, mas a cor é preta. Na 

Figura 114 observamos que no título e em alguns andamentos, foi utilizada uma caneta preta 

com a ponta mais fina, dando uma aparência mais clara como numa cor cinza. 

Figura 114: Cópia base de Adauto Camilo 

 
Fonte: Conj.4, Vl 1, Pag.1. 

 

A Tabela 97 apresenta a estrutura e as tonalidades das seções do Conjunto 5. Observa-se 

que este conjunto obedece à uma nova estrutura, assumindo como válidas as intervenções 

caligráficas existentes nos conjuntos anteriores. Ela obedece à ordem da renumeração realizada 
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pelo próprio Camilo na parte de Oboé do 2º Copista não identificado (Conj.4), analisada na 21º 

Caligrafia, referente à 2º Caneta azul clara. 

Foi feita uma nova numeração, corrigindo a anterior e completando aquelas que foram 

suprimidas, como a substituição da numeração da seção 17, que era dividida em três subseções, 

para seções nº 3, 4 e 5. Além disto, a ordem de duas seções foi trocada e outra foi nomeada:  

1. A antiga seção nº2 (Flor do Carmelo) passou a ser seção nº 13;  

2. A antiga seção nº3 (Domine) passou a ser seção nº 2. 

3. Nesta nova estrutura o ‘Adoro Te’ recebeu uma numeração passando a ser seção nº14. 

 Duas intervenções de cantochão sem numeração foram inseridas posteriormente e são 

acompanhadas apenas pelo Órgão.  

1. Entre as seções nº2 e nº3, referente ao cantochão do Sacerdote (Deus in adjutorium); 

2.  Antes da seção nº6 (Ladainha), foi inserida posteriormente como cantochão a antiga 

seção nº14 (Oremus Pro Pontifice). Esta seção foi escrita nesta localização apenas porque havia 

um espaço na página pautada para que pudesse ser escrita, não significando que fosse executada 

neste momento. 

Tabela 97: Tonalidades e 16 seções do Conjunto 5 

1 2 SN 3 4 5 SN 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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A
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ei 

sol Do Sol sol Fá Sol Mib Fá Fá Sib ré sol 

 

Nas cópias de Camilo existem três intervenções caligráficas, sendo uma, dele mesmo 

indicando andamentos e repetições, outra inserindo dedilhados ora com lápis ora com caneta 

azul e a terceira indicando se tratar de partituras originais, ou reproduções diretas de originais. 
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22º - [Adauto Camilo], Conj. 1, Cl.1, 3º Caneta azul escura 

Esta intervenção caligráfica com a 3ª Caneta azul escura de ponta fina é a melodia da 

seção não numerada ‘Adoro Te’, copiada por Adauto Camilo na parte do Cl 1 de José Aprígio, 

exposta na Tabela 98. 

 

Tabela 98: ‘ADORO TE’ copiado por Adauto Camilo. 

Data Caligrafia de Adauto Camilo na parte de Cl 1 

1972 

 

Fonte: J. Aprígio – Cl 1, pág. 5. 

 

Tendo em vista que Adauto Camilo não copiou a parte do Cl 1, existe a probabilidade 

dele ter inserido este ‘Adoro Te’ para aproveitar a cópia de Aprígio para ser executada nessa 

época. Outros motivos pelo qual ele não fez esta cópia permanecerão apenas como conjunturas. 

Uma nova cópia desta parte só foi realizada em 1985 por José Bezerra.  

23º - [Adauto Camilo], Conj. 2, Vl 2, 2º Caneta azul clara 

A intervenção caligráfica com a 2º Caneta azul clara, reorganiza a numeração das seções, 

fazendo um círculo em volta da nova numeração, conforme a Tabela 29. Trata-se de uma caneta 

azul clara e muito fina. Aparentemente o título ‘Ladainha’ foi escrito com a mesma caneta. 

Caso seja confirmado, existe uma maior probabilidade de definir sua autoria, que atualmente é 

atribuída a Adauto Camilo, através de comparação com outras caligrafias posteriores 

apresentada no detalhe da cópia base de Camilo na Tabela 99.  

Tabela 99:  Caligrafia de [Adauto Camilo] referente à renumeração das seções 

Data 3º Caneta azul clara  

1972 

 

 

 

Fonte: Conj. 2, Vl 2, pág. 1 e 4. 

 

24º - [Adauto Camilo], Conj. 5, Vl 1, 3ª Caneta azul clara  

Estas intervenções caligráficas nas cópias de Adauto Camilo foram realizadas por ele 

mesmo após terminar as cópias. Ele costumava escrever os andamentos por extenso ou 



287 

 

abreviados e muitas vezes modificava a letra ‘A’ maiúscula, conforme as comparações dos 

formatos de letras na Tabela 100. 

Tabela 100 - Comparações caligráficas de Adauto Camilo 

1972 1º Formato da Letra A 2º Formato da Letra A 

Cópia base 

 
  

Intervenção 

caligráfica 

 

 

 

Fonte: Conj.1, Vl 1, pág.2 e 3; Órgão, pág.10. 

 

5.8. PERÍODO ENTRE 1972 E 1985 

Foram identificadas cinco interferências caligráficas no período que compreende 1972 e 

1985, sendo duas não identificadas, duas do maestro Pedro Santos e uma do maestro Tom K, 

inserindo indicações de atenção e retorno com os números das páginas. 

25º - [4ª Caligrafia não Identificada], Conj.1, (Bx em Dó); Conj.3, (Bx em Dó, Cla.2, 

Vln.1, Piston); 4º Caneta azul clara  

Nas Tabelas 101 e 102 mostramos a localização da 4ª Caligrafia não identificada com a 

4ª Caneta Azul Clara abaixo do título em diversas partes da Novena de Nossa Senhora do 

Carmo aqui estudada e da Missa de Nossa Senhora do Carmo de autoria de Pedro Santos 

executada no dia da Padroeira em João Pessoa.  

Na Tabela 101, no Conjunto 1 de José Aprígio esta caligrafia se apresenta diferente das 

outras partes com a palavra no plural entre parênteses (Originais) e abaixo do nome do 

instrumento Bx em Dó (Fagote). Esta palavra está escrita no singular (Original) no Conjunto 2  

do 1º Copista não identificado na parte do Vl 2 e no Conjunto 4 de Adauto Camilo nas partes 

do Bx em Dó, Cl 2, Pst, Vl 1.  

 

 

 



288 

 

Tabela 101: Intervenção caligráfica no Cabeçalho da Novena de Nossa Senhora do Carmo 

Data Fonte Conjuntos Subtítulos Exemplos 

1972 

Bx em Dó 
Conj.1,  

José Aprígio 

Originais  

(Fagote) 
 

Vl 2 
Conj.2, 1º Copista não 

identificado 
(Original) 

 

Vl 1 

Conj.4,  

Adauto Camilo 

(Original) 

 

Cl 2 (Original) 

 

Fonte Conj.2 – Vl 2, pág.1;  Conj.4 – Vl 1, pág.1; Cl 2, pag.1; Conj.1 – Bx em Do, pág.1. 

 

Já na Tabela 102 podemos verificar que na Missa de Nossa Senhora do Carmo de Pedro 

Santos (1966) ela aparece no lugar do subtítulo (Original) ora com a mesma caneta azul clara 

e ora com lápis preto nas partes de Cl 1, Cl 2 e Vl 1. 

Tabela 102:  Intervenção caligráfica no Cabeçalho Missa de Nossa Senhora do Carmo 

Data Fonte Conjuntos Subtítulos Exemplos 

1966 

Vl 1 

Missa de Pedro Santos (Original) 

 

Cl 1 

 

Cl 2 

 

Fonte: Cl 1, Cl 2 e Vl 1 

 

26º - [5ª Caligrafia não identificada], Conj.5, Vl 1, Lápis preto e 4ª Caneta azul escura 

Dedilhados como intervenção caligráfica podem ser encontrados em partes de 

instrumentos de corda. No presente caso elas estão na parte de Vl 1 do Conj. 5 das cópias de 

Camilo. Presume-se então que o copista pode vir a ser o próprio instrumentista, porém não se 

tem um registo de quantos violinistas e quantas vezes tocaram esta Novena utilizando estas 

partes, não podendo definir quem escreveu estes dedilhados, apresentados na Tabela 103.  
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Tabela 103: Intervenção caligráfica - Lápis preto e caneta azul 

Data Instrumeto de escrita Caligrafias  Exemplos 

Entre1972 

e 1999 
Lápis preto 1ª Caligrafia 

 

Entre1972 

e 1999 

Lápis preto 2ª Caligrafia 

 

Caneta azul 

3ª Caligrafia 

 

3ª Caligrafia 

sobre o lápis 

preto  
 

Fonte: Conj.5, Vl 1 páginas 2 e 3. 

 

Nesta parte de Vl 1 da cópia de Camilo, existem três assinaturas com caneta azul. Uma é 

de Dedé (16-7-75), outra não identificada (16-7-79) e a de Fernanda (1999) com caneta preta. 

Na Tabela 104 estão expostas as assinaturas dos músicos que executaram a Novena após 1972. 

Permanece a dúvida se estas intervenções caligráficas foram realizadas por estes copistas, pois 

esta parte foi utilizada por mais de 20 anos e certamente outros músicos tiveram acesso a ela. 

 

Tabela 104:  Intervenções caligráficas de possíveis copistas 

Data Fonte Assinaturas 

1975 Pág.1 

 

1979 Pág.6 

 

1999 Pág.3 

 

Fonte: Conj.5, Vln.1 pág. 1, 3 e 6. 

 

27º - [Pedro Santos], Conj.3, instrumentos de escrita: 2ª Caneta preta e 3ª Caneta 

vermelha 

Durtante o período em que regeu esta Novena, Pedro Santos realizou diversas 

intervenções caligráficas na partitura de Barreto. Devido às diferenças de intenções das 
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anotações, foi necessário separá-las de acordo com o tipo, motivo e cor dos instrumentos de 

escrita destas interferências, expostas na Tabela 105.  

1) Com a 2ª Caneta preta e a 2ª Caneta vermelha Pedro Santos inseriu palavras soltas 

referentes à execução da obra no cabeçalho das seções como ‘PULA’na seção nº 2 (Flôr do 

Carmelo) ou ‘NÃO CANTA MAIS’ nas seções nº 4 (Tota Pulchra) e nº 5 (Padre Nosso);  

2) Uma sugestão de execução de dois compasso na parte do Órgão da seção nº 3 

(Domine); 

3) Numeração da Novena como na seção nº 1 (Jubilosos te Saudamos). 

Tabela 105:  Intervenção caligráfica de Pedro Santos 

Data 
Instrumentos 

de escrita 
Indicações de execução 

1962 ou  

1963 

2ª Caneta 

preta 

   

 

2ª Caneta 

vermelha 
 

 

Fonte 12: Barreto – pág. 5, 30, 38, 70. 

 

28º - [Pedro Santos], Conj. 3, 5º Caneta azul clara  

Na cópia de Barreto foram localizadas, com a 5ª Caneta azul clara, intervenções 

caligráficas de Pedro Santos com indicações de repetição, rasuras, saltos para as páginas para 
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onde a execução continua. Este tipo de intervenção é próprio de quando a ordem de execução 

é modificada. Existe também outra ordem numérica inserida nos cabeçalhos que correspondem 

à numeração do Texto impresso do folheto da Novena e que foi também localizada no Conjunto 

6, (Redução para Canto e Órgão) de Antônio Carlos P. Coelho (Tom K).   

A Tabela 106 apresenta as seções, páginas da partitura e as indicações diversas, referentes 

às interferências de Pedro Santos com esta 5º Caneta azul clara.  

Tabela 106: Intervenções de Pedro Santos: ordem de execução da Novena  

Seção Página Indicações e localização Exemplos  

2 5 
Pulo para a Antífona (Flor do Carmelo), 

corresponde ao Nº 13 da Partitura (Prece) 

 

3 

8 
Início do nº 3 (Nº 2 - Domine - ¾) Mudança de 

ordem de execução 

 

20 (Nº 2 - Domine – Sicut erat - 2/4) 

 

23 (Nº 2 - Domine – Veni Sancte Spiritu - ¾) 

 

29 Final da seção Nº 3 (Domine) 

 

4 30 
Cabeçalho (Pula para pág.103, Nº 17 – 

Jaculatórias). Rasura [Ave Maria sen] 
 

17 

103 Cabeçalho (Nº 17 como Nº 3 - Jaculatórias) 

 

107 
Jaculatórias (Nº 2 – volta à pág.44)  

Subseção - Ave Maria 

 

5 47 

Final da Ave Maria (2ª vez – indica retorno à 

107: Jaculatórias - Nº 2 Senhora do Carmo); 

(3ª vez – indica retorno à Jaculatórias - Nº 3 No 

Transe); (volta como última vez – indica retorno 

ao último cantochão das Jaculatórias na 

pág.110) 
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Seção Página Indicações e localização Exemplos  

44 
Ave Maria - indica que faz parte do Nº 3 como 

Jaculatórias 

 

17 111 
No transe horrendo da morte (Nº 3 das 

Jaculatórias) 

 

6 52 

Indica Nº 4 no folheto do Texto da Novena e da 

Redução para Canto e Órgão de Tom K 

(Conjunto 6) 

 

8 65 Virgo prudentissima (Parte da Ladainha) 

 

9 

70 Início do Vas insigne (Parte da Ladainha) 

 

72 Final do Vas insigne (Parte da Ladainha) 

 

Fonte: Cópia de José Neto Barreto – Partitura da Novena de Nossa Senhora do Carmo 

 

29º - [Tom K], Conj.3, Caneta verde  

As intervenções caligráficas com a caneta verde foram feitas por Antônio Carlos P. 

Coelho, conhecido por Maestro Tom K. Na entrevista de maio de 2013, Tom K afirmou ser 

costume seu em desenhar ‘óculos’ na partitura para aumentar a atenção em determinados 

momentos da regência, conforme a Tabela 107. Como existem dois destes desenhos com 

esta cor de caneta conjeturamos que todas as outras interferências com esta caneta também 

pertencem a ele. 
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Tabela 107: Intervenção caligráfica de Tom K: Óculos 

Data 
Domine 

Detalhe dos óculos 
Final do Gloria Veni sancte spiritus 

Após 

1980 

 

 

 

 

Fonte: J. Barreto, Partitura, pág. 22 e 26. 
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Tom K fez outras interferências sendo algumas típicas de regência, referentes à atenção nas entradas, páginas de retornos e definindo ordem 

de execução. Na Tabela 108 podemos observar a Seção nº 3 da partitura de Barreto podemos observar interferências referentes à atenção e mudanças 

de compasso. 

Tabela 108:  Conj.3, Seção 3: Indicação: entradas e mudanças de compasso 

Data 
Domine 

Introdução Gloria Sicut erat Veni sancte spiritus 

Após 1980 
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Fonte: J. Barreto, Partitura, pág. 12, 17, 20 e 23. 

Outro tipo de interferência é a de indicação de retorno inserindo os números das páginas para onde retornar, expostas na Tabela 109. Estas 

estão localizadas em alguns momentos da Ladainha. 

Tabela 109: Conj.3, Seção 6: indicação de retorno com número de páginas 

Data Virgo Prudentissima Vas Insigne Patrona Carmelitarum Agnus Dei 

Após 

1980 

 

 
 

 

Fonte: J. Barreto, Partitura, pág. 69,72, 79 e 82. 
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Na Tabela 110 apresentamos as duas únicas interferências diferentes: uma modifica a 

numeração de execução e a outra repete o título da seção. 

Tabela 110: Indicação de execução e título 

Seção Nº13  Seção Nº15  

Nova numeração de 

execução 
Repetição do Título 

 

 

Fonte: J. Barreto, Conj.3, pág. 83 e 92 

 

5.9. ANO DE 1985 

No ano de 1985 não foi localizada nenhuma intervenção caligráfica nas partes e partitura 

da Novena. Porém foi realizada uma nova cópia da parte do Clarinete 1, que fazia parte do 

Conjunto 1 e que em 1972 Adauto Camilo inseriu o “Adoro-Te” no final. 

30º -  José Francisco Bezerra, Conjunto 7 (Cl 1), 2ª Caneta esferográfica azul, Cópia 

base. 

José Bezerra copiou as partes instrumentais da Novena em duas épocas diferentes. A 

primeira foi em 1985, quando reproduziu apenas a parte de Clarinete 1. Existe algumas 

conjecturas sobre o motivo que o levou a copiar primeiro esta parte e não outras. Para isso é 

necessário observar as cópias mais antigas.  
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A cópia anterior desta parte data de 1953 e foi realizada por José Aprígio, portanto, muito 

antiga (32 anos).  Como a estrutura da Novena sofreu uma modificação em 1972, existe uma 

grande probabilidade de Camilo ter aproveitado esta cópia inserindo apenas o ‘Adoro Te’ para 

que os músicos pudessem executá-la durante a Novena. Desta forma não haveria necessidade 

de fazer uma nova cópia. Outra possibilidade é esta cópia ter se extraviado de alguma forma e 

Camilo aproveitou a antiga cópia de Aprígio, inseriu o ‘Adoro Te’ para que pudesse ser 

utilizada de emergência.  

Neste meio tempo, aconteceu o falecimento de José Coutinho (1973) e do maestro Pedro 

Santos na década de 1980. Assim esta situação musical permaneceu inalterada. 

Em 1985, já sob regência do maestro Tom K, José Bezerra corrigiu esta lacuna fazendo 

uma nova cópia da parte do Clarinete 1. 

 

5.10. ANO DE 1989 

Neste ano foram realizadas diversas novas cópias de José Francisco Bezerra e uma de 

Dalva Guerra. Desta forma foram formados mais dois conjuntos instrumentais: o Conjunto 8 e 

o Conjunto 9 respectivamente. Além disto houve a interferência de duas canetas vermelhas, 

sendo uma em cada conjunto, e na cópia de Dalva Guerra existe a interferência de uma outra 

caneta azul e uma a lápis. 

31º - José Francisco Bezerra, Conjunto 8, (Piston, Oboé, Fagote, Violino 2), 3ª Caneta 

preta,  Cópia base.  

As partes instrumentais copiadas por José Bezerra em 1989 foram: Piston, Oboé, Fagote 

e Violino 2. O Piston e o Violino 2 fazem parte da instrumentação desde 1953. Já a parte de 

Oboé não foi localizada nos Conjuntos 1, 2 e 3 e a parte do Fagote é a única existente. Portanto, 

foram introduzidas na Novena as partes de Oboé e Fagote que não existiam na Partitura de 

orquestra de Barreto. Anterior à 1989 havia sido localizada apenas uma parte de Oboé 

reproduzida pelo 4º Copista não identificado, porém a parte de Fagote passou a fazer parte da 

instrumentação somente após a cópia de Bezerra. Se existiu uma parte anterior à esta, não foi 
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localizada, e o curioso é que também não havia sido executada até 2013, segundo Eduardo 

Nobrega.103 

Na Tabela 116 podemos observar que a única diferença na estrutura da Novena em 

comparação com o Conjunto 5 de Adauto Camilo é a não existência das duas indicações de 

cantochão.  

Tabela 111: Estrutura e tonalidades do Conjunto 7 
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32º - [José Bezerra], Conj. 7, Conj. 8, 3ª Caneta Vermelha  

A intervenção caligráfica com a 3ª caneta vermelha sobrepõe títulos, andamentos e todas 

as indicações da partitura como barra dupla e sinais de retorno, conforme a Figura 115. Estas 

indicações ocorrem em todas as partes copiadas por Bezerra, inclusive a de 1985. 

Figura 115: Intervenção caligráfica na parte do Vl 2 da cópia de Bezerra. 

 
Fonte: Conj. 7, Vl 2, pág. 1. 

 

                                                 
103 Eduardo Nobrega começou a tocar fagote durante a Novena em 1985 usando a parte do Baixo em Do e nunca 

havia visto esta partitura até 2013. 
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33º - Dalva Guerra, Conjunto 9 (Órgão), 3ª Caneta esferográfica azul, Cópia base. 

Entre 22 de setembro e 6 de outubro de 1989, Dalva Guerra copiou a parte do Órgão em 

um caderno pequeno de música muito utilizado pelos organistas. Toda a parte foi escrita com 

uma caneta esferográfica azul, constituindo o Conjunto 9. 

Na Tabela 112 podemos observar que a sua estrutura é semelhante à de Bezerra. Embora 

tenha sido claramente reproduzida a partir da cópia de Adauto Camilo, verificamos que nesta 

parte de Órgão as indicações de cantochão também não foram inseridas. 

Tabela 112: Estrutura e tonalidades do Conjunto 9 de Dalva Guerra. 
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34º - [Dalva Guerra], Conj.9, Marcador azul ou Caneta ponta porosa azul 

Os títulos existentes na cópia de Dalva Guerra foram escritos depois da parte pronta, tendo 

em vista que muitos deles estão localizados em lugares diferentes, ora entre as pautas 

imprensados entre as notas, ora acima da primeira pauta ou mesmo na lateral esquerda, 

conforme se pode verificar na Tabela 113. 

Tabela 113: Títulos e subtítulos do Conj. 8, cópia de Dalva Guerra. 

SEÇÃO PÁGINA TÍTULOS OBSERVAÇÃO 

1 1 

 

Título da seção localizado na parte 

superior da pauta, tendo na lateral 

esquerda o nome da parte 

instrumental e o único andamento 

escrito com a mesma caneta  

2 2 

     

Título da seção escrito entre as 

pautas 
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SEÇÃO PÁGINA TÍTULOS OBSERVAÇÃO 

2 
 

5 

 

Subtítulo escrito entre as pautas 

2 7 

 

Subtítulo escrito entre as pautas e no 

início da pauta 

3 9 

 

Subtítulo escrito muito imprensado 

entre as pautas  

4 11 

 

Título da seção escrito na parte 

superior da página 

6 14 

 

Título da seção escrito entre as 

pautas. Este é o único escrito com a 

mesma caneta esferográfica da parte 

base e com detalhes acrescentados 

da caneta de ponta porosa azul ou 

marcador 

14 25 

 

Título da seção escrito na parte 

superior da página 

15 26 

 

Título da seção escrito entre as 

pautas 

16 26 

 

Título da seção escrito na parte 

superior da página 
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35º  [Dalva Guerra], Conj.9, 4ª Caneta vermelha 

Com esta 4ª Caneta vermelha, Dalva Guerra sublinhou todos os títulos, como podemos 

observar na tabela anterior, subtítulos e ainda escreveu os textos da Novena entre as duas pautas 

do órgão, conforme a Figura 116. 

Figura 116: Textos escritos com caneta vermelha 

 
Fonte: Dalva Guerra, Conj.9, pág.9. 

 

36º - [Dalva Guerra], Conj. 9, 5º Lápis preto  

Este 5º Lápis preto aparece apenas na seção 15, Tantum Ergo, escrito acima da pauta 

superior do órgão com a tradução do latim para o português apenas da primeira estrofe, porém 

o texto em latim não foi escrito, conforme podemos verificar na Figura 117. 

Figura 117: Tradução do Tantum Ergo escrito a lápis 

 
Fonte: Dalva Guerra, Conj.9, pág. 27. 
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Existem divergências nas traduções deste Hino Latino Medieval – Tantum Ergo escrito 

por São Tomás de Aquino e que faz parte do Pange Lingua. Algumas são adaptações para serem 

cantadas em português e outras são traduções literais. A tradução existente na Novena é um 

pouco diferente das outras localizadas. 

Tabela 114: Traduções diversas do Tantum Ergo 

Tradução na Novena Adaptação para o canto 
Tradução do Prof. Me. 

Miguel Afonso Linhares 

Tão sublime Sacramento 

Vamos todos adorar 

Pois um Novo Testamento 

Vem o antigo suplantar 

Seja a fé nosso argumento 

Se o sentido nos faltar 

Tão sublime sacramento 

Adoremos neste altar, 

Pois o Antigo Testamento 

Deu ao Novo seu lugar. 

Venha a fé, por suplemento, 

Os sentidos completar. 

Tão grande Sacramento  

Veneremos, pois, curvados,  

E o antigo ensinamento 

Ceda ao novo rito, 

Garanta a fé o suplemento 

Ao defeito dos sentidos. 

 

 

5.11. PERÍODO ENTRE 1989 A 1995 

Neste período foram realizadas duas cópias base: a de Marta Rodrigues que permaneceu 

inacabada e a única cópia digitada em computador pelo Maestro Antônio Carlos Pinto Coelho 

(Tom K), no programa Encore, contendo uma pauta para Solista, duas vozes separadas e Órgão. 

De acordo com o maestro Tom K, nesta redução foram retiradas todas as seções pertencentes a 

outros compositores que haviam sido inseridas na Novena, permanecendo apenas as 

composições de José Coutinho. 

37º - Marta Rodrigues, Conjunto 10 (Órgão), 4ª Caneta preta e 6º Lapis preto, Cópia 

base. 

A cópia inacabada de Marta Rodrigues foi escrita com caneta preta, porém a copista fez 

anotações na parte com lápis preto, que certamente seria substituído pela caneta preta. 

Na Tabela 115 podemos verificar as diversas anotações com o lápis preto, como subtítulos 

e o texto entre as pautas do órgão.  

 

 

Tabela 115: 6º Lápis preto utilizado para auxiliar na cópia da parte do órgão 

Numeração do sistema 

Subtítulo 
Subtítulo Texto entre as pautas do órgão 
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Existem numerações nas laterais dos sistemas. Na lateral esquerda os sistemas foram 

numerados em sequência de 1 a 21. Na lateral direita a numeração é alusiva à quantidade 

máxima de notas e pausas do sistema, tendo como referência as figuras de menor valor de cada 

tempo, incluindo o número de compasso (6/8). Como exemplo, o primeiro sistema da Figura 

118 foi numerado conforme a explicação anterior. 

Figura 118: Numeração das notas e figuras de compasso 

 
Fonte: Marta Rodrigues, Conj.10, pág. 6 

  

38º - Antônio Carlos Pinto Coelho (Tom K), Conjunto 10 (Voz solista, Coro a duas vozes, 

Órgão), Cópia base. 

Esta é uma redução da partitura de Barreto para Solista, coro a duas vozes e Órgão. 

Segundo entrevista,104 Antônio Carlos Batista Pinto Coelho (Maestro Tom K) escreveu a 

redução da Novena com o intuito de registrar as melodias da segunda voz, pois as cantoras do 

coro cantavam esta voz de memória, porém, como estavam ficando idosas, estas melodias 

poderiam se perder. Na Tabela 116 podemos observar detalhadamente todas as seções com seu 

títulos e subtítulos, tonalidades e todas as intervenções do coro misto ou masculino, a 2 ou 3 

vozes, os diferentes solos e indicações do tipo de voz para qual foi escrito. 

 

 

 

                                                 
104 Entrevista concedida pelo maestro Tom K em 2013. 
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Tabela 116: Redução digitada 

Seção 1 2 3 4 5 SN 

Título 
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u
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 d
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) 
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o
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e] 

S
icu

t era
t in

 p
rin

cip
iu

m
 

V
en

i sa
n

cte sp
iritu

s 

S
en

h
o

ra
 d

o
 C

a
rm

o
 

A
v

e M
a

ria
 

[S
en

h
o

ra
 d

o
 C

a
rm

o
] ca

n
to

ch
ã
o

 

A
v

e M
a

ria
 

T
ra

x
o

se [T
ra

n
se] 

[A
v

e M
a

ria
] 

[K
y

rie] 

L
a

d
a

in
h

a
 [S

a
n

cta
 M

a
ria

] 

[M
a

ter C
h

risti] 

[F
lô

r d
o

 C
a

rm
elo

] 

[V
irg

o
 P

ru
d

en
tissim

a
] 

[V
a

s in
sig

n
e] 

[R
efu

g
iu

m
 P

ecca
to

ru
m

] 

[P
a

tro
n

a
 C

a
rm

elita
ru

m
] 

[A
g

n
u

s D
ei] 

[F
lô

r d
o

 C
a

rm
elo

] 

P
rece

 

Coro 2  2 2 3  2  3  2 2 3 2 2 3 2 3 2 
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Tonalidade sol Do sol Fá Fá Fá ré Dó ré Sol Fá Fá 

Instrumento Orgão 

 

 

Embora esta redução para Canto e Órgão esteja inacabada, tendo em vista que foram 

inseridos apenas alguns títulos, numerações e o texto ficou incompleto, podemos observar que 

sua estrutura já obedece à mesma ordem da cópia de Camilo, com algumas alterações em 

relação à execução dos trechos de cantochão que permanecem como na partitura de Barreto. A 

grande diferença está nas Jaculatórias que foram escritas por extenso, porém ficou faltando a 

melodia do último cantochão com o texto “No transe horrendo da morte”.  
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Nos Conjuntos 1, 2 e 3 as Jaculatórias foram copiadas como Seção nº17 e sofreram modificações através das intervenções caligráficas 

posteriores, como na Figura 119.  

Figura 119:  Conj.1, Seção nº17 – Intervenções caligráficas: ordem de execução (Lápis vermelho) 

 
Fonte: J. Aprígio, Vln.1, pág.5.  
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No Conjunto 4, o 2º Copista não identificado, numa primeira tentativa de vincular a 

execução das Jaculatórias com a parte musical escrita, modificou sua localização na estrutura 

da Novena, substituiu as seções nº 4 e parte da nº 5, pela seção nº 17, permanecendo no lugar 

da seção nº4. Aproveitou as indicações das intervenções caligráficas, incluindo a Ave Maria 

que pertencia à seção nº 5, suprimida como numeração. Contudo, a numeração da seção não foi 

modificada, permanecendo como seção nº17, como podemos observar na Tabela 117. 

Tabela 117:  Conj.4: Modificação da estrutura da Seção nº17: inclusão da Ave Maria 

Fonte: Conj.4, 4º Copista não Identificado, Oboé, pág.4 e 5. 

Subseção Títulos Exemplos 

(1) Senhora do Carmo 

 

Sem 

numeração 
Ave Maria 

 

(2) Senhora do Carmo 

 

Indicação 

de retorno 

Final do cantochão e 

‘volta à Ave Maria’ 

 

(3) 
No transe horrendo 

da morte 

 

Indicação 

de retorno 

e 

finalização 

À Ave Maria e após 

sua execução segue o 

cantochão final. 
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No Conjunto 5, Camilo modificou a numeração da Seção nº17 do Conjunto 4, 

substituindo pelas Seções nº3, nº4 e nº5 e suprimiu todo o cantochão das partes, como na Tabela 

118. Na cópia, Camilo assumiu como válidas várias destas interferências que auxiliam na 

execução das repetições. Mesmo assim, em outros momentos aconteceram novas interferências 

caligráficas.  

Tabela 118:  Conj.5: Divisão da Seção 17 em Seções nº3, 4 e 5. 

Seção Título Exemplos 

Nº 3 
Senhora 

do Carmo 

 

Nº 4 Ave Maria 

 

Nº 5 

No transe 

horrendo 

da morte 

 

Fonte: Conj.5, A Camilo, Bx em Do, pág.2 

 

Na parte do Órgão da cópia de Camilo a apresentação é ainda mais complexa, porque 

uma interferência caligráfica inseriu posteriormente o acompanhamento do cantochão, diversas 

indicações de retorno e uma Seção nº3ª*, como nos detalhes da Tabela 119. 

Tabela 119:  Conj.5: Interferências caligráficas alterando a ordem de execução na parte do Órgão 

Seção 
Título ou indicações 

de retorno 

Ordem de execução 

com início do texto 
Trechos musicais 

Nº3 

[Senhora do Carmo] 

1 – Senhora do 

Carmo (1ª vez) 

(Solo) 

 

[Cantochão] 
2 – 1º Cantochão 

(Senhora...) 
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Seção 
Título ou indicações 

de retorno 

Ordem de execução 

com início do texto 
Trechos musicais 

Nº 4 Ave Maria 

3 – Ave Maria  

(1ª vez) 

 

7 – Ave Maria  

(2ª vez) 

10 – Ave Maria  

(3ª vez) 

Entre 

seções 

Rasura [ao nº3] 

substituído por [Ao 

3ª*] indicando ser 

esta a continuação. 

4 – Indicação do salto 

para 3ª*  

 

Nº 5 
[No transe horrendo 

da morte] 

8 – (3b) No transe 

horrendo  

Nº 3ª* [Senhora do Carmo] 

5 – Senhora do 

Carmo (2ª vez) 

(Coro) 

 

Final do 

cantochão 

da Seção 

nº3ª* 

Indicação de retorno 

‘Ao nº4’ - Ave Maria.  

6 – 2º Cantochão 

(Senhora...) 

 

Final da 

Seção nº5 

Uma seta indica a 

continuação com o 

cantochão final 

9 – Indica retorno à 

Ave Maria 

 

11 – 3º Cantochão 

(No transe 

horrendo...) 

Fonte: A. Camilo, Órgão, pág. 5, 6 e 7. 

  

No Conjunto 10, Tom K resolveu o problema da notação das Jaculatórias e sua execução, 

escrevendo por extenso o cantochão e todas as repetições da Ave Maria. Ele também trocou sua 

numeração, que passou a ser Seção nº3 – Jaculatórias.  Desta forma não existem mais 

indicações de retornos. Percebe-se que ele teve como base a Partitura de Barreto por causa do 

estranho nome de uma das subseções: Traxose. Observando na partitura de Barreto podemos 

ler, com dificuldade de compreensão, a palavra Transe. A leitura correta desta palavra somente 

foi possível após uma análise caligráfica, conforme a Tabela 120.  
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Tabela 120:  Leitura equivocada do subtítulo ‘Transe’ 

Antônio Carlos P. Coelho – Tom K J. Barreto 

  

Fonte: Tom K, pág.32, comp.248, Barreto, pág111. 

 

5.12. PERÍODO DE 1995 A 1999. 

Neste período foram localizadas uma interferência caligráfica de Lilian Pereira na parte 

do Vl 2 do Conjunto 2 do 1º copista não identificado e outra de Manoel Morais na parte de 

Clarinete 2 da cópia de Camilo. 

39º - [Manoel Morais], Conj. 5, Cl. 2, 41º Caneta esferográfica azul 

Esta caligrafia com a caneta esferográfica azul apresenta características semelhantes à 

caligrafia de Manoel Morais, analisadas logo a seguir. Nesta interferência caligráfica, existe 

uma primeira alteração na ordem de execução da novena em uma cópia após 1972, dando a 

entender que a seção nº 13 passa a ser 16 e a seção nº16 passa a ser 13, trocando simplesmente 

a ordem entre essas duas seções (Tabela 121).  Não foi localizada outro tipo de alteração como 

essa nessa parte. 

Tabela 121: Modificação da numeração 

Parte de Clarinete 2 – cópia de Camilo 

 
 

 

Podemos observar que a caligrafia apresentando linhas retas e pontas ao invés de 

curvaturas nos números 3 e 1 e terminações dos números. As mesmas linhas retas podemos 

verificar no número 9 abaixo da assinatura de 1995, diferenciando-se do mesmo número de 

1990, conforme a Figura 120. Estas linhas incertas podem ter sido causadas por um leve tremor 

nas mãos no momento de escrever. 
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Figura 120: Assinatura de Manuel Morais na parte do Cl. 2  

 
Fonte: Parte de Cl.2, cópia de Camilo, p.3 

 

40º [Lilian Pereira], Conj.8, Vln 2, 7º Lápis preto  

Na cópia do Vl 2 referente ao Conjunto 8 de 1989 existem interferências posteriores 

indicando arcadas e dedilhados na Novena inteira. Além disto, existe particularmente uma 

indicação de nova numeração, alterando a sequência na ordem de execução da Novena. No final 

da seção nº13 está escrito “ vai para o 16” e após o retorno final da seção nº16 está escrito 

“volta para o 14”. Estas duas indicações sugerem que a seção nº16 deveria ser executada entre 

as seções 13 e 14. A assinatura existente na primeira página desta parte “Lilian Pereira 7/99”, 

nos remete à possibilidade desta violinista ter realizado estas interferências. Uma assinatura 

exatamente igual à esta existe também na parte de Vl 2 porém referente ao Conjunto 2. (Tabela 

122) 

Procurando compreender estes motivos, posso conjecturar que nesse ano, a violinista em 

questão tocou primeiro pela parte referente ao Conjunto 2, porém percebendo as inúmeras 

diferenças existentes entre esta parte e a execução total da Novena, após a primeira, ou às 

primeiras execuções, solicitou outra parte mais compatível e atualizada da Novena. Tendo em 

vista que, a arquivista responsável pelas partes musicais da Novena permanece sempre presente 

durante todo o novenário e que somente ela manuseia estas fontes musicais, certamente ela 

trocou a parte do Vl 2 da cópia do 1º Copista não identificado pela cópia de Otacílio Bezerra. 

Desta forma, com a nova parte musical, a violinista insere as arcadas e dedilhados e faz a 

anotação da única modificação na ordem de execução localizada nesta cópia. 
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Tabela 122: Interferências com o 7º lápis preto 

Data Conjunto Observação Interferência Caligráfica 

Entre 

1953 e 

1957 

2 Assinatura 

 

1989 8 

Assinatura 

 

Dedilhados 

 

Arcadas 

 

Salto 

 

Retorno 

 

 

Embora esta caligrafia com o 7º lápis preto esteja sendo atribuída à Lilian Pereira quanto 

às arcadas e dedilhados, ainda permanece a dúvida se as indicações de salto e retorno. Na Tabela 

123, vemos como as duas indicações foram escritas cuidadosamente para que não houvesse 

dúvida no momento de execução, ao passo que na assinatura não havia essa preocupação.  

Tabela 123: Exame caligráfico 

Comparação das letras: ai e r e a posição do ponto da letra i  

 

 

 

Observando as duas figuras na Tabela 121 acima, pode-se perceber que existem pelo 

menos três semelhanças entre estas caligrafias: a inclinação da terminação da letra ‘r’, a forma 

de escrever a letra ‘a’ seguida do ‘i’ ou de parte da letra ‘n’ e o posicionamento do ponto da 
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letra ‘i’, um pouco mais para a direita. Além disto, a letra ‘v’ da palavra ‘Vai’ é semelhante à 

indicação de arcada para cima ‘V’. 

 

5.13. PERÍODO ENTRE 1999 a 2009 

Neste período foram identificadas duas vezes a caligrafia de Haveskill François na parte 

de Cl 1 da cópia de Bezerra (1985), sendo uma no ano de 2007 utilizando uma caneta 

esferográfica azul e outra no ano de 2009 utilizando uma caneta preta. A partir desta data não 

foram localizadas mais interferências caligráficas. 

41º - [Haveskill François], Conj. 7, Cl 1, 42º Caneta esferográfica azul  

Foi localizada uma indicação de retorno referente às Seções nº 3 e 4 (Jaculatórias) na 

parte de Cl 1. Na Tabela 124, comparando a assinatura de Haveskill François, datada de 2007, 

se percebe claramente ser o autor desta interferência caligráfica, observando as letras “V” e 

“E”, o número “2” e a preção da caneta no papel. 

Tabela 124: Comparação caligráfica de Haveskill François com as indicações de retorno 

Indicação de retorno Detalhe 
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42º - [Haveskill François], Conj. 7, Cl 1, 5º Caneta preta 

Na parte de Clarinete 1 da cópia de Otacílio Bezerra, foi localizada uma última 

intervenção caligráfica com a 5ª Caneta preta na qual altera a ordem da execução da Novena, 

trocando as numerações das seções nº 14, 15 e 16 (Tabela 125). Na seção nº14 está inserida 

como nº15, na seção nº 15, a numeração passa a ser 16 e na seção nº 16 está escrito o nº14. 

Assim sendo, a sequência das seções passa a ser: seção nº 14 (16) (Prece), seção nº 15 (14) 

(Adoro Te) e para encerrar a novena, a seção nº16 (15) (Tantum Ergo). 

Tabela 125: Nova numeração com caneta preta 

Clarinete 1 de Bezerra 

 

  

 

Esta interferência caligráfica foi a última localizada nas cópias das partes da Novena de 

Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa. 

Somente após esta análise foi possível estabelecer uma relação cronológica tanto dos 

conjuntos quanto das diversas interferências caligráficas detectadas. Na Tabela 126 expomos o 

resultado desta análise.  

Observamos que:  

1) Os dois primeiros itens se referem aos dois manuscritos autógrafos citados 

anteriormente os quais não tiveram suas fontes musicais localizadas. Pelo fato de 

existir menção de sua existência, tornou-se necessária a sua inclusão nesta tabela de 

recepções. Assim sendo, não foi possível completar estes itens nos três quesitos: 

conjunto, conteúdo e ferramenta. 

2) Nos itens 26 da [5ª Caligrafia não identificada] e 27 de [Pedro Santos] foram 

utilizados dois instrumentos de escrita cada um, porém não foi possível identificar a 

ordem cronológica deles. Por terem sido feitos pela mesma pessoa e na mesma 

época, eles permaneceram com a mesma numeração. 
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Tabela 126: Ordem cronológica das recepções 

ORDEM DA 

RECEPÇÃO 

DATA/ 

PERIODO 
CALIGRAFIA CONJUNTO CONTEÚDO FERRAMENTA FEITO OBSERVAÇÕES 

1 [1927] [José Coutinho] - - - Manuscrito autógrafo 
Fonte musical não 

localizada 

2 1943 [José Coutinho] - - - Autógrafo orquestrado 
Fonte musical não 

localizada 

3 1953 
José Aprígio de 

Lima 
1 

Cl 1, 2, Pst 

em Sib, Bx 

em Dó, Vl 1 

Marcador preto Cópia base  

4 

1953-1957 

[José Aprígio] 1  
1ª Caneta preta ou 

cinza 
Títulos e andamentos  

5 [José Coutinho] 1 Cl 1 1ª Caneta azul clara 
1º Título e sinais de 

repetição 
 

6 
1º Copista não 

identificado 
2 Vl 2 

1ª Caneta azul 

(médio) 
Cópia base  

7 
[1º caligrafia não 

Identificada] 
2 Vl 2 1º Lápis preto 

Indicações Sim, Não, 

Luiza 

Denominada de caligrafia 

por ser interferência 

posterior. 

8 

1957 

[José Barreto] 1 Vl 1, Cl 1 2º Lápis preto 
Marcação de compassos 

e correções rítmicas 

Esta interferência está antes 

da cópia base, porque ela 

marca os compassos e 

corrige os erros de mudança 

de compasso, aceitando-os 

como corretos na Partitura. 

Isto não poderia ter sido 

feito após a Partitura ter sido 

escrita. 

9 
José Neto 

Barreto 
3 

Partitura (Fl, 

Cl 1, 2, Pst 

Sib, Bx Dó, Vl 

1, 2, Org., 

voz) 

1ª Caneta tinteiro 

preta ou lápis 

preto 

Cópia base  

10 [José Coutinho] 3  3º Lápis preto  
Insere a melodia da voz, 

correções diversas 

De acordo com a entrevista 

com José Barreto, Pe. Zé 

Coutinho corrigia a partitura 

enquanto ele escrevia, e nas 

marcações que existem, 
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ORDEM DA 

RECEPÇÃO 

DATA/ 

PERIODO 
CALIGRAFIA CONJUNTO CONTEÚDO FERRAMENTA FEITO OBSERVAÇÕES 

percebe-se que existiu uma 

correção posterior na 

Partitura. Portanto, foram 

escritas simultaneamente em 

1957. 

11 

1957-1962 

[2º caligrafia não 

Identificada] 
3  

2ª Caneta azul 

(médio)  

Insere texto na parte do 

Órgão 
 

12 
[2º Copista não 

Identificado] 
3  

1ª Caneta azul 

escura  

Insere texto na parte do 

Órgão 

Esta 1ª Caneta azul escura 

está aqui, porque ela 

claramente completa o texto 

da caligrafia anterior. Não 

poderia ter sido escrito antes 

da caligrafia anterior. 

13 
[2º Copista não 

Identificado] 
1, 2 e 3  Lápis vermelho  

Títulos, andamento, 

repetições, sublinha 

indicações anteriores 

Este lápis vermelho está 

aqui, porque todas as outras 

canetas posteriores estão 

superpostas a ele. 

14 
[2º Copista não 

Identificado] 
3  1ª Caneta vermelha  

Insere texto na parte do 

Órgão na seção Tota 

pulchra es Maria 

Este é um texto que possui 

apenas uma única frase e 

percebe-se que 

simplesmente foi inserido 

depois de TODO texto da 

novena ter sido escrito. Se 

fosse anterior, poderia ter 

sido escrito com a mesma 

caneta anterior. 

15 [José Coutinho] 1 Vl 1 
Caneta azul 

(borrada)  

Andamentos e 

indicações repetição 
 

16 1962-1963 [Rino Visani] 1 Vl 1 
2ª Caneta azul 

escura  
Correções  

17 1963-1972 [Pedro Santos] 3  2ª Caneta vermelha  

Insere melodias na linha 

da voz, faz correções 

musicais, anotações 

sobre execução 
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ORDEM DA 

RECEPÇÃO 

DATA/ 

PERIODO 
CALIGRAFIA CONJUNTO CONTEÚDO FERRAMENTA FEITO OBSERVAÇÕES 

18 
2º Copista não 

Identificado  
4 Ob, Bx em Dó 

1ª Caneta 

esferográfica azul 

escura 

Cópia base. 
Localizada apenas a seção 

nº19 da parte do Bx em Dó  

19 
[3º Caligrafia não 

Identificada] 
2 Vl 2 Lápis de cor preto  

Reforça numeração, 

sobrepondo ao Lápis 

vermelho 
 

20 
[3º Caligrafia não 

Identificada] 
4 Ob Lápis de cor preto 

Andamento, indica 

frases e subtítulo - 

Glória 
 

21 

1972 

Adauto Camilo 5 

Cl 2, Pst em 

Sib, Vl 2, Bx 

em Dó, Org. 

2ª Caneta tinteiro 

ou marcador preto  
Cópia base.  

22 [Adauto Camilo] 1 Cl.1 
3ª Caneta azul 

escura  

Insere o Adoro Te na 

última página 
 

23 [Adauto Camilo] 2 Vl 2 2ª Caneta azul clara  
renumeração – escrita 

fina 
 

24 [Adauto Camilo] 5 Vl 1 3ª Caneta azul clara  Andamentos  

25 

1972-1985 

[4º Caligrafia não 

Identificada] 

1 Bx em Dó 

4º Caneta azul clara  
Original, Fagote – 

escrita meio larga 
 

5 
Bx em Dó, Cl 

2, Vl 1, Pst 

26 
[5º Caligrafia não 

Identificada] 
5 Vl 1 

4º Lápis preto  

Dedilhados  4ª Caneta azul 

escura 

27 [Pedro Santos]  3  
2ª Caneta preta Indicações de execução e 

subtítulos 

Percebe-se claramente que 

estas duas canetas foram 

escritas alternadamente. 3ª Caneta vermelha 

28 [Pedro Santos] 3  5º Caneta azul clara 

Indicações de repetição e 

de saltos para 

determinadas páginas 
 

29 [Tom K] 3  Caneta verde  Indicações de execução  

30 1985 
José Francisco 

Bezerra 
6 Cl 1 

2ª Caneta 

esferográfica azul  
Cópia base. Nenhuma interferência no 

período entre os dois 

conjuntos de Bezerra. 31 1989 
José Francisco 

Bezerra 
7 

Pst, Ob, Fag, 

Vl 2 
3ª Caneta preta Cópia base. 
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ORDEM DA 

RECEPÇÃO 

DATA/ 

PERIODO 
CALIGRAFIA CONJUNTO CONTEÚDO FERRAMENTA FEITO OBSERVAÇÕES 

32 [José Bezerra]  6 e 7  4ª Caneta Vermelha 

Sobrepõe títulos, 

andamentos e todas as 

indicações 
 

33 Dalva Guerra 8 Org 
3ª Caneta 

esferográfica azul 
Cópia base.  

34 [Dalva Guerra] 8  

Marcador azul ou 

caneta de ponta 

porosa 

Títulos e subtítulos  

35 [Dalva Guerra] 8  5ª Caneta vermelha  
Sublinha títulos, Texto 

do Órgão 
 

36 [Dalva Guerra] 8  5º Lápis preto  
Tradução seção 15 – 

Tantum Ergo 
 

37 

1989-1995 

Marta Rodrigues  9 Org 
4ª Caneta preta e 

4º Lápis preto 
Cópia base.  

38 

Antônio Carlos 

Pinto Coelho 

(Tom K) 

10 

S, Mezzo-S, 

Bariton, 

Coro: S, 

Mezzo-S, A, 

Org 

Digitalizada  Cópia base.  

39 1995 [Manoel Morais] 5 Cl 2 
4º Caneta 

esferográfica azul 

Mudança de numeração 

Alteração da ordem de 

execução da Novena 

Indicação de inversão das 

numerações das seções 13 

para 16 e da 16 para a 13. 

40 1999 [Lilian Pereira] 2 Vl 2 7º Lápis preto  Arcadas e dedilhados 

Indicação de salto da seção 

13 para a 16 e retorno para a 

14. 

41 2007 
[Haveskill 

François] 
6 Cl 1 

5ª Caneta 

esferográfica azul 

Indicação de 1 vez, 2ª e 

3ª Vez e setas 

Assinatura e indicação de 

retorno para execução 

42 2009 
[Haveskill 

François] 
6 Cl.1 5ª Caneta preta 

Mudança de numeração 

Alteração da ordem de 

execução da Novena 

Indicação de nova 

numeração nas seções 14, 15 

e 16: a seção 16 passa a ser 

13, a seção 14 passa a ser 15 

e a seção 15 passa a ser 16. 
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Podemos observar que nos quatro últimos itens da Tabela 126, números 39 a 42, existe 

uma clara mudança na ordem de execução das últimas seções. Isto demonstra que existe uma 

possível 4ª versão em curso. 

No Quadro 7 expomos um resumo da recepção da Novena com a formação dos conjuntos, 

seus respectivos copistas e a ordem cronológica da realização.  

Quadro 7: Definição das fontes da Novena 

 
Legenda 1:         Formação do Conjunto 6            Formação do Conjunto 10 

    Formação do Conjunto 5            Formação dos Conjuntos 8 e 9 

    Formação do Conjunto 7            Formação dos Conjuntos 1, 2, 3, 4 
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Analisando o gráfico acima, observamos que as duas primeiras versões, de 1927 sem 

autoria confirmada e a de 1943 modificada por José da Silva Coutinho não foram localizadas. 

Se esta partitura mencionada por José Coutinho em 1943 foi “modificada”, significa que existia 

uma anterior. Como as fontes musicais dessas duas primeiras versões não foram localizadas 

elas também não foram numeradas. Assim sendo, o primeiro conjunto de partituras localizado 

passou a ser a 1ª Versão da Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa.   

Formação dos Conjuntos 1, 2, 3, 4:  

Existe a mensão de uma fonte musical de 1943, não localizada e mencionada por José 

Coutinho. Não tendo outra fonte que possa divergir desta afirmação, podemos conjecturar que 

os primeiros conjuntos musicais localizados e datados de 1953, têm suas fontes originadas 

nestas fontes não localizadas de 1943.  

Como os conjuntos 1 e 2 são partes instrumentais, estes foram naturalmente copiados de 

uma partitura anterior. Já o conjunto 3, a partitura de orquestra, de acordo com a entrevista com 

o próprio copista José Neto Barreto, algumas partes ele copiou de partes instrumentais e outras 

foram ditadas e/ou copiadas de rascunhos feitos pelo próprio José Coutinho. Este conjunto de 

partituras passou a ser a 1ª Versão da Novena (Quadro 8). O conjunto 4, posterior à partitura, é 

uma parte de Oboé, que não faz parte da grade completa da partitura. Assim sendo pode-se 

deduzir que esta cópia foi feita também a partir da versão de 1943.  

Quadro 8: Conjuntos que formam a 1ª e a 2ª Versão da Novena 

 

Formação do Conjunto 5 

Tendo em vista que o conjunto 5 possui as partes musicais de Vl 1, Cl 2, Pst, Bx em Dó 

e Órgão, observamos que na sua formação as partes de Vl 1, Pst e Bx em Dó podem ter sido 

copiadas a partir tanto das cópias de Aprígio do Conj.1 quanto da partitura de Barreto do Conj.3. 

Sabemos que Camilo manuseou a cópia do Cl 1 de Aprígio, devido sua interferência 

introduzindo o Adoro Te no final da parte, porém não fez a cópia. Com toda certeza apenas a 

parte do Cl 2 e do Órgão foram copiadas de Barreto do Conj. 3, por ser esta única que possuía 

essas partes. 
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Formação do Conjunto 6 

O conjunto 6 é formado apenas pela parte de Cl 1. Como existem cópias desta parte nos 

dois conjuntos 1 e 3, Bezerra poderia ter copiado de qualquer uma delas, porém é certo que ele 

copiou da parte de Aprígio, porque repetiu o mesmo erro do compasso 124 referente à 1ª versão 

da Novena e comp. 140, referente à 3ª versão da Novena, conforme se poderá verificar no 

aparato crítico destas duas versões. 

Formação do Conjunto 7 

Como na orquestração da partitura de Barreto não existe parte de Oboé, deduzimos que 

esta pode ter sido copiada do Conjunto 4, por se tratar da única parte deste instrumento. Não 

podemos também deixar de pensar que, como supostamente o Conjunto 4 teve como fonte a 

versão não localizada de 1943, esta parte pode também ser derivada desta fonte. Quanto às 

outras partes musicais, foram feitas a partir das cópias de Aprígio do Conjunto 1 e da partitura 

de Barreto do Conjunto 3, pois algumas anotações são semelhantes à uma parte ou à outra, 

aproveitando indicações de retorno e escrevendo por extenso as repetições, ou subtítulos e 

indicações da quantidade de retorno nas seções que correspondem à Ladainha. 

Formação dos Conjuntos 8 e 9 

O conjunto 8 é uma partitura de Órgão que foi copiada da parte de Camilo com toda 

certeza, porque alguns pequenos erros, ou correções existentes nesta parte, formam aceitos e 

corrigidos na cópia nova. Também outras indicações são exatamente iguais à cópia de Camilo 

como a forma de indicação de tempos abreviados. Já o conjunto 9, inacabado, foi copiado a 

partir do conjunto 8, pois assim me informou a própria copista Marta Rodrigues. 

Assim sendo, podemos verificar na Quadro 9 a seguir os conjuntos que fazer parte da 3ª 

versão desta Novena. 

Quadro 9: Conjuntos que formam a 3ª Versão da Novena 
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Formação do Conjunto 10 

O conjunto 10 é formado apenas pela parte do Órgão, e pelas vozes. Como esta parte só 

existe nos conjuntos 3 e 5, sua cópia pode ser a partir destas duas fontes, mas com toda certeza 

as vozes foram copiadas das intervenções caligráficas de Pedro Santos na partitura de Barreto 

do Conj.3. Como este conjunto, além de permanecer inacabado, nunca foi executado e só se 

tomou conhecimento de sua existência por causa desta pesquisa. Assim sendo, ele passou a ser 

considerado uma versão histórica de tentativa de preservação das vozes cantadas através de 

uma redução para Canto e Órgão da Novena. (Quadro 10) 

Quadro 10: Formação da Versão histórica da Novena 
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6. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a fundação da Ordem Terceira do Carmo em João Pessoa em 1706 existem notícias 

de comemorações da Padroeira do Carmo ou mesmo de uma novena do Carmo. O certo é que 

não se pode afirmar desde quando o novenário do Carmo passou a ser celebrado. Porém, 

somente a partir de 1927 essas notícias passaram a ter fundamento e se concretizaram com a 

localização das partituras a partir de 1953.  

Com o estudo da recepção, procuramos compreender como a Novena de Nossa Senhora 

do Carmo de João Pessoa foi executada nestes anos todos e as devidas mudanças que ocorreram 

com o passar dos tempos. Da mesma forma que o modelo proposto por Jauss “liberta” a 

literatura do confinamento das obras de um determinado período, neste estudo, as interferências 

caligráficas ocorridas ao longo do tempo nas fontes musicais, transformaram a leitura da novena 

em diferentes versões que foram ocorrendo de acordo com as necessidades momentâneas 

durante a execução da obra. Com o auxílio da análise paleográfica tornou-se possível identificar 

quase todos os maestros e músicos que manusearam as fontes musicais e nelas fizeram 

anotações referentes à execução e determinar uma cronologia das interferências caligráficas 

para assim verificar e compreender quase todos os motivos das modificações ocorridas.  

As cópias e modificações através de interferências caligráficas que ocorreram entre 1953 

e 2009 são testemunhos da recepção na prática religiosa e musical. A realização de uma edição 

crítica de duas versões revela a concretização destas mudanças que podem estar ligadas aos 

interesses da OTC em se modernizar, buscando estar mais próximo dos ideais sugeridos para a 

Igreja no Concilio Vaticano II. Assim sendo, algumas músicas passaram a ser cantadas em 

português como o Flos Carmeli, o Pai Nosso, as Jaculatórias, mas algumas permaneceram em 

latim, como o Domine, a Ladainha, Oremus pro Pontifice e outras orações rezadas pelo 

Oficiante. 

Em se tratando de uma devoção paralitúrgica, não existe uma regra obrigatória quanto à 

cerimônia. Esta particularidade deste tipo de celebração facilita a existência de modificações 

de acordo com os interesses da própria comunidade carmelitana. Assim sendo, foi possível 

observar que existe uma nova modificação na execução desta novena que está presente em 

algumas partes instrumentais alterando a ordem de sua finalização. Isto pode ser confirmado 

devido às gravações que foram feitas durante o novenário.   
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Um dos casos é referente às melodias vocais do coro e solistas na Ladainha, onde a 

intervenção de Pedro Santos escreve o ritmo da segunda palavra ‘exaudinos’ indicando ser duas 

semicolcheias, (comp. 315, t.3 e 4, p.80), porém na gravação de 2014 este ritmo sofreu uma 

alteração para semínima pontuada e colcheia [   ]. Outro caso é em relação à Seção nº11 – 

Patrona Carmelitarum, com o acréscimo de duas intervenções de cantochão, sendo uma do 

coro e outra do oficiante. Isto ocorreu porque nesta seção está inserida a invocação Regina in 

cælum assumpta, acrescentada por aprovação papal em 1950, portanto, posterior à 1ª versão da 

novena. Também a seção s.n. – Oremus pro Pontifice, omitida na 3ª versão na maior parte dos 

instrumentos, com exceção da parte do órgão de Camilo, que é executada atualmente antes do 

Adoro Te, somente foi possível confirmar seu local de execução devido às gravações atuais. 

Através da análise da partitura e partes musicais, foi possível perceber uma certa 

complexidade na escrita musical. Com as entrevistas realizadas durante esta pesquisa, foi 

possível confirmar esta dificuldade existente dos músicos que iniciam pela primeira vez a 

executar esta novena. Há sempre a necessidade de ajuda de um músico mais experiente para 

que o iniciante no novenário consiga compreender as partes musicais a serem executadas. 

Analisando o que causa esta dificuldade, foi possível observar que o maior problema é que nas 

cópias referentes à 3ª versão, todas as interferências do cantochão foram retiradas das partes 

musicais. Desta forma, os músicos foram obrigados a anotar nas partes a quantidade de 

repetições a serem executadas nas diversas seções, principalmente na Ladainha e Jaculatórias. 

Os motivos que levaram os copistas a omitir estes compassos, é plausível de conjecturas, e uma 

delas é que os músicos que executavam estas partes, eram antigos, e todos já conheciam a 

novena e assim tocavam de memória as intervenções de cantochão. A consequência disto 

somente começou a aparecer na atualidade, pois os músicos antigos, ou já faleceram, ou não 

tocam mais e os atuais executantes não sabem o que devem tocar nestes momentos. Assim 

sendo, a preocupação do maestro Tom K em registrar as melodias da 2ª voz cantadas de 

memória e que corriam risco de se perder, passa a ser verdadeira também em relação às partes 

instrumentais que acompanham o cantochão, porque os novos integrantes da novena não 

conheceram essas melodias. 

A solução seria editar uma versão prática acrescentando esses compassos de cantochão, 

escrevendo por extenso o que fosse necessário para que os músicos compreendam a execução 

da novena, podendo, a partir de então, executá-la mesmo quando for uma leitura à primeira 

vista da parte instrumental. Um exemplo disto seria a Seção nº11 – Patrona Carmelitarum, 
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onde o cantochão, que na 3ª versão é apenas no compasso 435, ficaria divido de três formas e 

todas escritas por extenso, conforme a 1ª versão da novena e a gravação de 2014.  

1) [Assembleia] - C. 446 a 449 são as respostas do cantochão semelhantes às das outras 

seções. 

2) [Coro uníssono] – C.450 a 453 o coro responde o cantochão em uníssono 

3) [Solo oficiante] – C. 454 a 457 o oficiante responde o cantochão. 

Outro exemplo seria na seção s.n. – Oremus pro Pontifice, que seria inserida como nº15 

por ser executada atualmente neste local. Na cópia de Camilo existe apenas a melodia cifrada 

em Mib Maior, portanto, uma terça maior abaixo da melodia original da 1ª versão. Para se tornar 

mais próxima da partitura referente à 1ª versão, seria acrescentada a parte do órgão, inclusive 

permanecendo os dois compassos existentes entre o Solo do oficiante e a entrada do coro, pois 

atualmente o coro hesita no momento de iniciar esta melodia. Quanto à tonalidade, esta 

permaneceria a mesma da cópia de Camilo, por ser em uma tessitura mais compatível para a 

comunidade cantar.  

Por fim, no caso das partes separadas, será necessário incluir a quantidade de vezes que 

as seções deverão ser repetidas na Ladainha, ou escrever por extenso no caso de ter que repetir 

mais de duas vezes entre uma chave de repetição e outra, dependendo da quantidade de 

invocações. Com isso se completaria a edição da versão prática desta novena. 

Em relação à autoria desta Novena e conforme mencionado anteriormente, os manuscritos 

autógrafos, únicos documentos que poderiam autenticar José da Silva Coutinho como autor da 

Novena de Nossa Senhora do Carmo de João Pessoa não foram localizados até a presente data. 

Contudo, antes mesmo de seu falecimento, a atribuição da Novena a José Coutinho começou a 

ser divulgada através do documentário de Jurandy Moura de 1972. O certo é que em nenhum 

momento José Coutinho deixou por escrito que toda a novena era uma composição sua, e sim 

apenas algumas seções nela inseridas.  

Observando melhor, a atribuição da Novena do Carmo de João Pessoa a José da Silva 

Coutinho é uma atribuição póstuma, pois todas as publicações em jornais, livros, entrevistas 

diversas, dando esta atribuição a ele, foram publicadas após seu falecimento em 1973. Não 

obstante, através de relatos posteriores, sabemos que foi José Coutinho quem organizou esta 

Novena, harmonizou diversas seções, inseriu obras de outros compositores confirmados, a 

reorquestrou em 1943, ensaiou e regeu até o dia que não pode mais subir a escadaria para o 

coro da Igreja do Carmo. Da mesma forma, os músicos e cantores que executam anualmente a 
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novena, só deixam de fazê-lo quando também não conseguem mais subir a escadaria, tornando 

esta, uma tradição particular desses músicos e devotos.  

Após 1973, diversas ações que José Coutinho fez em vida, tornaram-se tradições em João 

Pessoa. Como foi pedindo esmolas para os pobres no dia de Finados que ele passou mal e veio 

a falecer, tornou-se uma tradição a realização de uma campanha nesse dia nos cemitérios de 

João Pessoa e alguns do interior, para arrecadar recursos para as obras sociais do ISJ e Hospital 

Padre Zé. Durante toda sua vida, José Coutinho se esforçou em manter a execução da Novena, 

para solistas, coro e orquestra, cantada em português e latim, durante a Festa de Nossa Senhora 

do Carmo em João Pessoa.  

Como homenagem póstuma, por Lei, a Novena passou a fazer parte do calendário 

turístico religioso da capital. Da mesma forma com que as esculturas póstumas foram 

construídas, a atribuição da autoria da Novena do Carmo na íntegra a José da Silva Coutinho, 

também foi um tributo em sua homenagem. Esta atribuição póstuma foi através de relatos de 

pessoas importantes ligadas a ele, à Novena e à Ordem Terceira do Carmo. 

Partindo de uma abordagem sistemática sobre um dos ritos públicos dentro do calendário 

litúrgico da Igreja Católica, especificamente a Novena de Nossa Senhora do Carmo de João 

Pessoa, atribuída a José da Silva Coutinho, observo, após realizado todo este trabalho de 

pesquisa, que esta novena foi criada para aproximar o religioso e o cívico, a gerações, a 

irmandade, os devotos, os músicos, onde todos se encontram num simbolismo mítico cuja figura 

ritual é a Senhora do Carmo.  

Para os devotos, a porta que se abre para a igreja os remete à temporalidade e é neste 

contexto que o sagrado e o profano se encontram. Os préstitos, os desfiles da irmandade com 

seus belos estandartes, adentram o adro motivados pela devoção à Senhora do Carmo cercados 

de admiração e status sob o soar dos sinos festivos.   

Durante longos anos a regia do novenário foi dirigida pelo ilustre maestro Tom K e 

família. Professor e atual chefe do departamento de Educação Musical da UFPB, compositor 

consagrado, ele, sua esposa e filhas, cantoras de excelente performance, motivados pela 

devoção e promessa à mãe do maestro, que era devota de N.S. do Carmo, Tom K e família, 

mais os abnegados músicos executaram este rito de fé ao longo de mais de 25 anos.   

Embora este novenário seja realizado pela Ordem Carmelita Secular, que está vinculada 

à Província Carmelita Pernambucana, pode-se perceber claramente a interferência do 

pensamento da Igreja atual nas músicas cantadas. Observando que o teor da carta de demissão 
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do maestro Tom K revela a intenção de realizar “algumas modificações na liturgia dos 

cantos”105, percebe-se que já foram introduzidos cantos da liturgia moderna relacionada com os 

cantos pastorais da atualidade.  

Esse rito paralitúrgico executado ainda hoje em latim é o elemento definitivo da estrutura 

devocional coletiva. A música brilhante e viva do novenário é uma real celebração e não é um 

acontecimento secundário. No atual contexto, fui ao Carmo no último ano (2015), já chegando 

ao término de meu doutorado e pude notar algumas diferenças. Anoto aqui que a cúria destituiu 

o maestro Tom K e seus familiares por carta (citada em entrevista por Eduardo Nóbrega) o que 

foi muito sentido pelos paroquianos. Encontrei então os fiéis contidos e limitados e os oficiantes 

estereotipados e distantes. Nessa celebração coletiva, celebrantes, acólitos, assistentes e coro 

apenas balbuciavam a novena em intervalos formais. O discurso dos oficiantes inapropriado, 

era alternado com alusões à elegância de seus pares, provocando risos e exclamações jocosas. 

A linguagem empregada na homilia era todo tipo de galanteio explícito. Os fiéis, bem menos 

que em outros tempos, se mantinham em recolhimento ante a conduta irreverente e conflitante. 

As linhas de conduta parecem inverter-se como se a atitude dos devotos tivesse pouco em 

comum com os novos oficiantes. É uma contraditória unidade ritual como se o novenário 

estivesse em desuso. A cúria acha-se distanciada do contexto comunitário tradicional. Já não 

existe grande concentração de povo, mas o novenário se mantém pelos esforços sistemáticos 

dos músicos e dos devotos antigos.  

Os ritos ainda se realizam. A transformação ainda não fechou seu círculo. Quem são os 

agentes promotores dessa mudança? Quais as permanências observadas no estatuto da devoção? 

Quais os agentes da oposição ritual? Quais procedimentos simbólicos, expressivos que 

envolvem o novenário e que o debilitam? Será que ações isoladas ou conjuntas do clero, 

autoridades civis ou da elite católica estão empenhados na reforma dos ritos? Conseguirão seus 

objetivos? Esse rito paralitúrgico tem algumas divergências importantes entre os partícipes? A 

vida social transcorria na igreja durante as celebrações litúrgicas e familiares.  

Será que as transformações dessa paraliturgia estão ocorrendo em função das novas regras 

impostas pelos bispos reformadores? Serão as mudanças políticas, econômicas e sociais 

ocorridas em João Pessoa responsáveis pela mudança? 

                                                 
105 Documento original em anexo. 
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Permanece a pergunta, que somente o tempo poderá responder: Existe interesse em 

manter a execução desta Novena de Nossa Senhora do Carmo, com solistas, coro e orquestra, 

com os cantos ainda em latim? Fazendo esta pergunta à atual maestrina do novenário, Marinalva 

Ferreira, obtive uma resposta pronta e decidida: “Nós, músicos, não vamos deixar morrer a 

novena! ”
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APÊNDICE A 

 

RELAÇÃO DE ARQUIVOS COM NOVENAS DO CARMO COMPLETAS OU 

PARTES 

 

1. ACADEMIA BRASILEIRA DE MÚSICA 

GARCIA, José Mauricio Nunes. Novena de Nossa Senhora do Carmo. Ano 1818. Coro 

e Orquestra de Câmara. (SCTB, Clarinete, Trompa, Violinos I, II, Violas, Violoncelos, 

Contrabaixos). Rio de Janeiro: Editora Academia Brasileira de Música. Disponível em 

<www.abmusica.com.br> Acesso em 12/09/2015. 

2. ACERVO CLEOFE PERSON DE MATTOS 

010 - 44.07.10 - Fonte musical, manuscrita: padre José Maurício, "Domine ad 

adjuvandum". a) partes manuscritas; anexa, b) capa com anotações manuscritas. Com nota 

manuscrita de CPM: "Domine | Gratia | Sicut erat | J. M.?". Sem catalogação no CT. Imagens: 

13, cx191. Disponível em < http://www.acpm.com.br/CPM_s11-ss06-sr03.htm>. Acesso em 

12/09/2019. 

Figura 121: Fragmento Domine ad adjuvandum 

 
Fonte: ACPM, Pe. José Maurício 

 

http://www.abmusica.com.br/
http://www.acpm.com.br/CPM_s11-ss06-sr03-c.htm#44
http://www.acpm.com.br/CPM_s11-ss06-sr03-c.htm#44
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030 - 08.01.05 - Notas datilografadas: "Catálogo Temático Antífonas". Imagens: 11, 

cx045. Disponível em: < http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01.htm> Acesso em 

10/09/2015. 

1 – Antífona/Tota pulchra es Maria Consertad.ª/ a 4 vos com dois Violinos Viola 

e/Basso/ Feita pello S.r Jozé Maurício Nunis dagama/ no anno de 1783/Bap.ta/H-9/Y/ 

EM (UFRJ) reg 4192 – 3149; cópia. SCTB; vl I e II, vla, bx, fl. Andante amoroso. OBS: 

Cópia desta Antífona encontrada em Pirenópolis – GO nas Bandas Euterpe e Phoenix 

8 – FLOS CARMELI (p.6) 

Antífona EM (UFRJ) reg 4142-3098; cópia sem data e sem nome do autor. SCTB. 

Allegro. OBS: Texto: “Flos Carmeli”. Cópia muito incompleta; faltam as partes 

instrumentais, o que torna a autoria de difícil comprovação. Mesmo registro da Novena 

de Santa Teresa. 54.c 

8ª – FLOS CARMELI (p.7) 

Antífona a 4/P.a N. S.ra do Carmo/Com Violini, Oboe, Trompa e/Basso/Flos Carmeli, 

vitis florígera etc/ etc etc/J. M. Nunes Garcia/Do snr. Victorio M.a. EM (UFRJ) reg 4146 

– 3102; cópia sem data e sem nome de autor; SCTB; vl I e II, bx (cifrado), vlc (com 

cifras) trp I e II, oboé I e II. Andante moderato 

031 - 48.11.01 - Dossiê. Anotações de trabalho, datiloscritas: "Dois 'Lobos'| Jerônimo 

Souza Lobo | P.e João de Deus Castro Lobo". Material relacionado ao CO/PUC-RJ. Imagens: 

66, cx216. Disponível em <http://www.acpm.com.br/CPM_48-11-01.htm> Acesso em 

12/09/2015. 

<BR-MG-SJ-rb / PUC-RJ-31(0718-0760), p.5-7> 

LOBO, Jerônimo Souza. “Flos Carmeli / com / Violinos Violla Oboes Trompas, / e / 

Basso / pelo seu autor Jerônimo Souza Lobo e, O.P./ Porém pertence ao Xagas q.e copiou 

no dia 11 de agosto de 1837”. (Página-título) Cópia de Francisco José das Chagas [...] 

Figura 122: Veni Sancte Spiritus 

 
Fonte: ACPM, Jerônimo Souza Lobo 

 

http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#08
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss19-c.htm#48
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss19-c.htm#48
http://www.acpm.com.br/CPM_48-11-01.htm
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Registro Musical: [...] “Domine ad adjuvandum”: Ré, C, Andante; [...] “Flos Carmeli”: 

Ré, C, Andante Modto. (33c.). OBS: O manuscrito contém, conforme registra a parte de 

oboé II: “Novena de N.S. do Carmo”. 

Figura 123: In honorem beatissimae 

 
Fonte: ACPM 

 

037 - 08.09.04 - Catálogo Temático: "Índice geral", listagem datilografada. Imagens: 47, 

cx049. Disponível em <http://www.acpm.com.br/CPM_08-09-04.htm>. Acesso em 

10/09/2015. 

75 – “LADAINHA” DE N. SNRA. DO CARMO. Em 1811. Com violinos, flautas e 

trompas, vozes e órgão. E.N.M. 

107 – “NOVENA DE NOSSA SENHORA DO CARMO”. Em 1818. (Partitura) 

E.N.M., p.25. 

 

NOVENAS RELACIONADAS EM OUTRAS FONTES: (P.26) 

Novena abreviada de N. Sra. Do Carmo (Maciel: a 4 vozes com clarinetos, trompas, 

clarins, fagotes, violinos e contrabasso. Reduzida para órgão somente por ordem de S.M. o 

Imperador no anno de 1824). 

Novena de N. Sra do Carmo. (Vasco – 240) Maciel: “Composta c/todo o strumental no 

anno de 1824 e, somente por ordem de S.M. o Imperador, reduzida para 4 vozes e org. no anno 

de 1832”. (sic) 

202 – MISSA DE NOSSA SENHORA DO CARMO. Coro e orquestra. 1818. E.N.M., 

p. 47. 

067 - 20.01.14 - Maço: Rascunhos, CT-JMNG, "ANTIFONAS".incipits musicais, cópias 

heliográficas e anotações manuscritas/datiloscritas. Imagens: 12, cx097. Disponível em 

<http://www.acpm.com.br/CPM_20-01-14.htm> Acesso em 10/09/2015. 

 

http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#08
http://www.acpm.com.br/CPM_08-09-04.htm
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#20
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#20
http://www.acpm.com.br/CPM_20-01-14.htm
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Figura 124: Flos Carmeli 

 
Fonte: ACPM, p.3 

 

Figura 125: Flos Carmeli  

 
Fonte: ACPM, p.4 

 

 

Figura 126: Flos Carmeli vitis florígera  

 
Fonte: ACPM, p.4 

 

Figura 127: Flos Carmeli (Novena de Nossa Senhora do Carmo, 1818) 

 
Fonte: ACPM, p.6. 
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Figura 128: Tota pulchra est Maria  

 
Fonte: ACPM 

 

077 - 26.08.01 - Dossiê. CT 068, "Veni Sancte Spiritus", a) fonte musical, reprodução, 

BAN-UFRJ: partitura manuscrita; b) transcrição/edição musical: partitura editorada em 

computador; Imagens 10, cx106. Disponível em < http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-

sr01.htm> Acesso em 08/09/2015. 

082 - 27.05.03 - Transcrições/edições musicais: "Ladainha de Nossa Senhora" (Kyrie), 

de Jerônimo de Sousa Lobo; CT 175, "Matinas de N. Sa. do Carmo", incipits musicais, 

Imagens 3, cx112. [Orquestra Ribeiro Bastos]. Disponível em: < 

http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01.htm> Acesso em 08/09/2015. 

Figura 129: Kyrie, Ladainha de Nossa Senhora" (Kyrie) 

 
Fonte 13: ACPM, p.8, Jerônimo de Sousa Lobo 

 

101 - 06.02.01 - Fonte musical, reprodução, BAN-UFRJ: CT s.nº. "Flos carmeli", 

Antífona de Nossa Senhora do Carmo, a) partes; anexas, b) anotações manuscritas. Imagens 

19, cx032 

 

 

 

http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#26
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01.htm
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01.htm
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#27
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01.htm
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr05-c.htm#06
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Figura 130: Relação de instrumentação de Flos Carmeli. 

 
Fonte: ACPM, p.8 

 

102 - 06.02.03 - Fonte musical, reprodução, BAN-UFRJ: CT 8, "Flos carmeli", a) parte, 

baixo; anexas, b) anotações manuscritas. Imagens 3, cx032. 

Figura 131: Flos Carmeli, parte do baixo 

 
Fonte: ACPM 

 

141 - 42.02.01 - Fichas datiloscritas: "Fichário Cronológico da Obra de J.M.N.G. | 

Organizado por Cleofe Person de Mattos". Material relacionado ao CT. Imagens 764, cx177. 

(Sobre o Museu Carlos Gomes).  Disponível em <http://www.acpm.com.br/CPM_42-02-

01.htm> Acesso em 08/09/2015. 

“Flos Carmeli”, “Ant. para as Matinas de N. Sra. Do Carmo”. E.N.M. – Partes avulsas 

4146 e 3102. Re M, ¾, (vide nº 74).  

http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr05-c.htm#06
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr05-c.htm#06
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr05-c.htm#06
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#42
http://www.acpm.com.br/CPM_s06-ss01-sr01-c.htm#42
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“Tota pulchra es Maria Consertada” Feita pelo Sr. José Maurício Nunes Garcia (sic) 

no anno de 1783. (Cópia de José Batista Lisboa). (Diversas anotações manuscritas) 

187 - 54.36.01 - Transcrição/edição musical: CT 110, "Missa de N. Sra. do Carmo", 

partitura manuscrita. Edições FUNARTE. Cx. 241. (Sem imagem). Disponível em < 

http://www.acpm.com.br/CPM_s11-ss05.htm> Acesso em 08/09/2015. 

Figura 132: Missa de Nossa Senhora do Carmo 

 
Fonte: ACPM 

 

3. ACERVO CURT LANGE 

Novena do Carmo: Séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Tacape, 1980. Série Memória 

Musical: Disco de Vinil: análogo, stéreo, 33 1/3 rpm; 12 pol. 

ORQUESTRA RIBEIRO BASTOS - José Maria Neves, regente 

CHAGAS, João José; XAVIER, José Maria, Pe.  

Conteúdo completo: Veni - Domine - Virgem Sagrada / Padre José Maria 

Xavier - In honorem - Veni e Domine - Flos Carmeli - Regina Mundi / 

Jerônimo de Souza Lobo - Flos Carmeli / Manoel Camelo - Virgem Sagrada 

/ João José das Chagas. Número de chamada: DV-1219 (MUSI). Disponível 

em <https://catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php> 

Acesso em 11/09/2015. 

Referência: Tota pulchra  

MÚSICA em Belo Horizonte. Edição musical, pesquisa e texto Márcio Miranda Pontes. 

Belo Horizonte:  Pontes, 2002. (Partitura). Conteúdo parcial:  Vespasiano Gregório dos Santos 

- Tota Pulchra 

PEREIRA, Victor. Tota pulchra baseada em melodias gregorianas para tenor e 

órgão. Rio de Janeiro: 1924. 1 partitura (3p.). M783.2 - Música Sacra N-Q Escola de Música.  

http://www.acpm.com.br/CPM_s11-ss05.htm
https://catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php
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GARCIA, Jose Mauricio Nunes; MATTOS, Cleofe Person de.  Tota pulchra es 

Maria: para flauta, côro e cordas. [Rio de Janeiro]: 1983. Christmas matinas. 1 partitura (62 

p.); 26 cm. Edição comemorativa ao bicentenário de criação da obra. Prefácio e notas em 

português e inglês. M780.82 - GRADE  G - 2  Escola de Música 

LOBO, João de Deus de Castro; PONTES, Marcio Miranda. Tota Pulchra: para coro, 

cordas e flautas. Belo Horizonte: 2006. 1 partitura (24p.). M780.82 – GRADE  Lobo - 1  Escola 

de Música. 

 

4. ACERVO MUSICAL DO CABIDO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO 

CME-SD-Cx046-UD01- A4P3C1I01 - Catálogo das músicas da Capela Imperial 

atualmente Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. 1902, Cx046 (2 exemplares; 

compilado por Miguel Pedro Vasco e rubricado pelo Arcebispo Joaquim Arcoverde de 

Albuquerque Cavalcante). Disponível em 

<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CME_SD_Cx046_UD01.htm> Acesso em 06/08/2015. 

PORTUGAL, Marcos Antonio. 11. Matinas de N.S. do Carmo; 12. Novena de Nossa 

Senhora do Carmo; p. 10.  

MAZZIOTTI, Fortunati.  16. Matinas de Nossa Senhora do Monte do Carmo; 17. 2ª 

Noturna de Nossa Senhora do Carmo; 18. 3ª Noturna de Nossa Senhora do Carmo; p.12. 

CME-SD-Cx046-UD02 - A4P3C1I01 - Catálogo das músicas sacras pertencentes ao 

Arquivo da Capela Imperial. 1922, Cx046 (Compilado por Antônio Romualdo da Silva por 

ordem do cônego Carlos Duarte Costa). Disponível em < 

http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CME_SD_Cx046_UD02.htm> Acesso em 12/09/2015. 

MAZZIOTTI, Fortunati. Matinas de Nossa Senhora do Monte do Carmo, a 4 vozes 

desiguais e Orquestra. (2Fl, 2Cl, 2Fag, 2Trp, 2Pst, Timp, Vl 1 e 2, Vla, Cb), nº65, partitura em 

2 vol., p.11r. 

 

5. FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 

COSTA, Inacio Maria Ferreira da. Hino a Nossa Senhora do Carmo / Letra do Conego 

Joao de Deus. In: Musica Sacra, Maio, 1947, p. 89/90. 

http://www.acmerj.com.br/CMRJ_SD.htm#101
http://www.acmerj.com.br/CMRJ_SD.htm#102
http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CME_SD_Cx046_UD02.htm
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COSTA, Inacio Maria Ferreira da. Cântico a N. Senhora do Carmo / letra de Frei Bras 

Brito O. C. In: Música Sacra, novembro de 1945, p. 212. 

FRANCESCHINI, A. N. S. do Carmo: marcha. Partitura Acordeão. São Paulo: Fermata 

do Brasil, 1962. 

 

6. MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA 

Disponível em: 

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_M%C3%BAsica_de_Mariana> 

Catálogo de música Sacra e Religiosa Brasileira – Obras dos Séculos XVIII e XIX 

Disponível em <http://www.musicasacrabrasileira.com.br/detalhespublicacao.php?id=229> 

LOBO, Jerônimo de Sousa. Novena de Nossa Senhora do Carmo. Incipit: In honorem 

/ Flos carmeli / Regina mundi. Séc XVIII, Minas Gerais. Latim. Formação: Soprano, Contralto, 

Tenor, Baixo[coro], Oboé I-II, Trompa I-II, Violino I-II, Viola, Baixo instrumental. 

Coleção: Música Sacra Mineira. Rio de Janeiro, Brasil: FUNARTE, Editor: Viegas, Aluizio 

José / Sousa, Geraldo Barbosa de / Neves, José Maria Referências: MSM 005 / PUC (p. 91-

93?), 1997. CMSRB-084/002 

CAMELO, Manoel. Flos Carmeli. Séc XVIII, Minas Gerais. Destinação: Nossa Senhora 

do Carmo. Novena / Antífona, Latim. Formação: Soprano, Contralto, Tenor, Baixo[coro], 

Flauta I-II, Violino I-II, Viola, Baixo instrumental. Coleção: Música Sacra Mineira. Rio de 

Janeiro, Brasil:  FUNARTE, Editor: Viegas, Aluizio José. MSM 002 / PUC (p. 68), 1997. 

CMSRB-074/001 

SANT'ANNA, José Jacinto Dias de Domine e Veni no. 1. Incipit: Novena / Domine ad 

adjuvandum / Veni Sancte Spiritus. 1856-1931, Minas Gerais.  Latim. Formação: Soprano, 

Contralto, Tenor, Baixo[coro], Saxhorn I-II, Trompete, Violino, Baixo instrumental. 

Coleção: A Música Sacra em Viçosa. Viçosa, Brasil: Editora: Centro de Documentação 

Musical de Viçosa, Editor: Fonseca, Modesto Flávio Chagas, 2008. CMSRB-058/001 

LOBO, Jerônimo de Sousa? / LOBO, João de Deus Castro?. Domine e Veni. 

Incipit: Novena / Domine ad adjuvandum / Veni Sancte Spiritus. Séc XVIII / XIX, Minas 

Gerais. Latim. Formação: Soprano, Contralto, Tenor, Baixo[coro], Flauta I-II, Trompa I-II, 

Violino I-II, Viola, Baixo instrumental. Coleção: A Música Sacra em Viçosa. Viçosa, Brasil: 

http://catcrd.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=partituras_pr&db=partituras&use=pn&disp=list&sort=off&ss=NEW&arg=franceschini,|a
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Editora: Centro de Documentação Musical de Viçosa, Editor: Sousa, Gilmar Iria de.  MIOP 016 

/ PUC (p. 102), 2008. CMSRB-058/002 

TRINDADE, [Francisco de Paula]. Domine e Veni no.2. Incipit: Domine ad adjuvandum 

/ Veni Sancte Spiritus. Séc XIX, Minas Gerais. Latim. Soprano, Contralto, Tenor, Baixo[coro], 

Clarineta, Violino I-II, Baixo instrumental. Coleção: A Música Sacra em Viçosa. Viçosa, 

Brasil: Editora: Centro de Documentação Musical de Viçosa, Editor: Sousa, Gilmar Iria de, 

2008. CMSRB-058/003 

SANT'ANNA, José Jacinto Dias de. Domine e Veni no. 3. Incipit: Domine ad 

adjuvandum / Veni Sancte Spiritus. 1856-1931, Minas Gerais. Latim. Soprano, Contralto, 

Baixo[coro], Clarineta, Saxhorn Contralto, Saxhorn Tenor I-II, Trompete, Tuba, Violino, Baixo 

instrumental, Órgão. Coleção: A Música Sacra em Viçosa. Viçosa, Brasil: Editora: Centro de 

Documentação Musical de Viçosa, Editor: Sousa, Gilmar Iria de, 2008. CMSRB-058/004 

 

Catálogo dos textos sobre música impressos nos Periódicos Marianenses “Boletim 

Eclesiástico” e “O Arquidiocesano”. Disponível em: 

<https://archive.org/details/CatlogoDosTextosSobreMusicaDoBoletimEclesiasticoEOArquidi

ocesano> 

SANTA VITÓRIA, Ir. Maria de. A Nossa Senhora do Carmo [partitura]. O 

Arquidiocesano, Mariana, ano 3, n.95, p.3, 9 jul. 1961. 

 

Índice das obras representadas no Museu da Música de Mariana e editadas no 

projeto ‘Acervo da Música Brasileira / restauração e difusão de partituras’ (2001-2003) 

Disponível em: <https://ia601509.us.archive.org/35/items/IndexAMB/IndexAMB.pdf> 

[AMB 17] 4.4. NÃO IDENTIFICADO (século XVIII). Tota pulchra es, Maria (quatro 

vozes, violinos I e II, baixo). Edição: Paulo Castagna. No álbum: v.4, n.4, p.105-112. Páginas 

de partitura para impressão: 6 
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7. ACERVO VESPASIANO GREGÓRIO DOS SANTOS 

LOBO, João de Deus Castro.  TOTA PULCHRA.  (Partitura, Partes Instrumentais, 20 

Partes Vocais - Compra). Pesquisa e revisão: Márcio Miranda Pontes. Editora Pontes: 2005. 

Disponível em < http://www.editorapontes.com.br/> Acesso em 12/09/2015. 

LOBO, Jerônimo de Sousa. Novena de Nossa Senhora do Carmo. Incipit: In honorem 

/ Flos carmeli / Regina mundi. Séc XVIII, Minas Gerais. Latim. Soprano, Contralto, Tenor, 

Baixo [coro], Oboé I-II, Trompa I-II, Violino I-II, Viola, Baixo instrumental. Coleção: Música 

Sacra Mineira. Rio de Janeiro, Brasil: Editora: FUNARTE, Editor: Viegas, Aluizio José / 

Sousa, Geraldo Barbosa de / Neves, José Maria,1997. MSM 005 / PUC (p. 91-93?), CMSRB-

084/002. 

 

8. BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL 

CARAVATA, Roberto Farnesio. Novena de Nossa Senhora do Carmo. Lisboa: Of. de 

António Gomes, 1790. 80 p. ; 15 cm, 248.159 Nossa Senhora do Carmo, 243. BNP: R. 38914 

P. 

Anônimo. Novena de Nossa Senhora do Carmo. Lisboa: Impressão Regia 1803. 70 p., 

14 cm. BNP: R. 25435 P. 

ANÔNIMO. Novena de N. Sa do Carmo [ Música Manuscrita ]. Portugal. Instituto 

Português do Património Cultural. Departamento de Musicologia, antigo possuidor. [Entre 

1800 e 1850]. Partitura ([8] f.); 225x295 mm. Prov.: I.P.P.C., Fundo do Conde de Redondo, 

F.C.R, ms 228.128: PTBN: F.C.R. 306. TÍT. UNIF: Novenas TTBB, org. ASSUNTOS: Música 

sacra -- Séc. 19 -- [Música manuscrita]. CDU: 78.089.6. 783. BNP: F.C.R. 306 

URIBARREN, Angelo Jáuregui. Novena de Nossa Senhora do Carmo d Expliação dos 

Privilégios do Era Pulário do Carmõ.  [S.l.: s.n.] 1941 (Cucujães: -- Ex. Tip. das Missões). 

96 p. ,18 cm. BNP: R. 30248//1 P. 

JAUREGUI-URÍBARREN, Angelo. Novena de Nossa Senhora do Carmo e explicação 

dos privilégios do Escapulário do Carmo. 2a ed. [S.l. : s.n.], 1944 ( Lisboa : Tip. União 

Gráfica). 148 p. ; 15 cm. BNP: Fundo Geral Monografias: R. 30582 P. / R. 30583 P. 

PINTO, Francisco António Norberto dos Santos, 1815-1860. Novena de Nossa Snr.a do 

Monte do Carmo [Música Manuscrita / Por O Snr. F.A.N. Dos S.Tos Pinto. [Entre 1850 e 

http://www.editorapontes.com.br/
http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=S446730196A5M.374590&profile=porbase&uri=search=AL~!Caravata,%20Roberto%20Farnesio&term=Caravata,%20Roberto%20Farnesio&ri=9&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=S446730196A5M.374590&profile=porbase&uri=search=AL~!Portugal.%20Instituto%20Portugu%C3%AAs%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.%20Departamento%20de%20Musicologia&term=Portugal.%20Instituto%20Portugu%C3%AAs%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.%20Departamento%20de%20Musicologia&ri=13&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=S446730196A5M.374590&profile=porbase&uri=search=AL~!Portugal.%20Instituto%20Portugu%C3%AAs%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.%20Departamento%20de%20Musicologia&term=Portugal.%20Instituto%20Portugu%C3%AAs%20do%20Patrim%C3%B3nio%20Cultural.%20Departamento%20de%20Musicologia&ri=13&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=S446730196A5M.374590&profile=porbase&uri=search=SL~!M%C3%BAsica%20sacra%20--%20S%C3%A9c.%2019%20--%20%5bM%C3%BAsica%20manuscrita%5d&term=M%C3%BAsica%20sacra%20--%20S%C3%A9c.%2019%20--%20M%C3%BAsica%20manuscrita&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=S446730196A5M.374590&profile=porbase&uri=search=SL~!M%C3%BAsica%20sacra%20--%20S%C3%A9c.%2019%20--%20%5bM%C3%BAsica%20manuscrita%5d&term=M%C3%BAsica%20sacra%20--%20S%C3%A9c.%2019%20--%20M%C3%BAsica%20manuscrita&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
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1860]. Parte instrumental [9 f.] ; 210x287 mm. Incompleto, apenas a parte de órgão. TÍT. 

UNIF.: Novena de Nossa Senhora do Monte do Carmo . Novenas org Fá Maior. BNP: M.M. 

224//2 

 

9. ACERVO DE COMPOSITORES 

PADRE JOSÉ MARIA XAVIER (1819 - 1887). Encomendação do Carmo. Disponível 

em: <http://acervocompositores.art.br/obra/91> 

PRESCILIANO JOSÉ DA SILVA (1854-1910). Encomendação Solene para a Ordem 

Terceira do Carmo.  Disponível em: <http://acervocompositores.art.br/obra/59> 

PADRE JOSÉ MARIA XAVIER (1819 - 1887) Hino Virgem Sagrada Novena do 

Carmo (?).  Disponível em: <http://acervocompositores.art.br/obra/93> 

PADRE JOSÉ MARIA XAVIER (1819 - 1887). Novena de Nossa Senhora do Carmo. 

Disponível em: <http://acervocompositores.art.br/obra/142> 

 

10. PROJETO MINAS  

SANTOS, Benjamin Firmino dos. Jaculatória de Nossa Senhora. Fragmento de folha 

vertical, 6 pautas, 23x15 cm. Assinada: Ayuruoca, 1o de 12 de 1906. Musica de Benjamin 

Firmino dos Santos offerecida ao Revmo Sr. Vigario P. José B. da Motta. Tenor [Fragmento de 

Novena de Nossa Senhora]. Disponível em:<http://www.rebeca.eca.usp.br/lam/minas/> 

 

11. ORQUESTRA RIBEIRO BASTOS 

CAMELO, Pe. Manuel Cabral (atribuída). Hino Flos Carmeli. Cerca de 1716. Mestre 

Chagas (cópia de). Novena do Carmo. Regente da orquestra até 1859. 

SOUZA, Jerônimo de (1803). Novena do Carmo.  

Conteúdo: Veni Sancte Spiritu; Domine ad adjuvandum; Invitatório (In 

honorem); Antífona (Regina Mundi); 3 Ave Marias cantadas, Ponto 

(Leitura); Ladainha de Nossa Senhora; Hino (Flos Carmeli). 

 

http://acervocompositores.art.br/obra/59
http://acervocompositores.art.br/obra/93
http://acervocompositores.art.br/obra/142
http://www.rebeca.eca.usp.br/lam/minas/
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XAVIER, José Maria. Hino Virgem Sagrada; Veni Sancte Spiritu; Domine 

Adjuvandum. 

NICHOLSON, Alberto (Frei); Calybita, João (Ir). Hino à bandeira de Nossa Senhora 

do Carmo 

 

12. ACERVO DA ORDEM TERCEIRA DO CARMO DE RECIFE 

BEZERRA M.; MEDEIROS, Tito (Fr.); TAVONI. Novena de Nossa Senhora do 

Carmo. Côro a quatro vozes e órgão, português, 34 páginas. Redução para órgão e canto, 17 

páginas.  

ANONIMO. Verbum Caro. Trio e coro a duas vozes, latim, 6 páginas. 
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APÊNDICE B  

APARATO CRÍTICO - 1ª VERSÃO:  

Copistas: José Aprígio de Lima (1953), 1º Copista não identificado (1953/1957) e José 

Neto Barreto (1957). 

Para a melhor compreensão do aparato crítico referente à 1ª versão da Novena, foram 

anotadas todas as modificações que ocorreram na partitura no momento de sua edição. Na 

tabela consta a localização na partitura e situação encontrada na fonte dos três conjuntos 

que compõem esta versão. Na coluna referente à Partitura constam os instrumentos e alguns 

símbolos musicais, andamentos, sinais de repetições, indicações realizadas por 

intervenções caligráficas que sejam de observância geral, que foram inseridos na edição. 

Decidiu-se que os nomes por extenso seriam substituídos pelos seus símbolos musicais, 

facilitando a compreensão e rapidez nas observações. 

A ordem de distribuição dos instrumentos na edição da 1ª versão da Novena obedece 

à forma encontrada na única partitura de orquestra localizada nesta pesquisa. Os 

instrumentos estão colocados a partir dos mais agudos para os mais graves: Fl., Vl.1, Vl.2, 

Cl.1 Sib, Cl.2, Pst Sib, Bx em Dó, Órgão e Voz. O Cl.2 também é em Sib, mas nesta 

partitura foi omitido, permanecendo apenas na parte separada copiada por Aprígio. Existe 

apenas uma linha para a voz, porém foram escritas apenas nas páginas 2, 3, e 4, sendo que 

na página 2 existem duas pautas com a melodia em uníssono que corresponde à da mão 

direita do Órgão. Desta forma, se pressupõe que o Órgão executa a mesma melodia que 

deveria ser cantada. Como em todo o restante dessa partitura existem anotações indicando 

a melodia do canto na parte do Órgão, decidiu-se pelo acréscimo de duas pautas para o 

coro logo abaixo desta parte, assim permanecendo como na partitura de orquestra.  

Como não existe referência escrita sobre como era cantada a Novena nessa época, se 

cantada por coro feminino a duas vozes ou coro misto a duas vozes, decidiu-se escrever na 

forma tradicional para coro a quatro vozes com os divises das vozes femininas na pauta 

superior na clave de sol e os divises das vozes masculinas na pauta inferior na clave de fá. 

Quando a melodia for em uníssono, estas serão escritas nas duas pautas, sendo a superior 

para vozes femininas e a inferior para vozes masculinas, porém sem divise. Caso a melodia 

tenha vozes, estão serão escritas separadamente em cada pauta. Quanto aos solos de vozes 

femininas ou masculinas, estes serão indicados por escrito definidas por extenso em suas 
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respectivas pautas, como [Solo soprano], [Solo Mezzo-soprano], [Solo barítono] e [Solo 

oficiante]. Optou-se por escrever Mezzo-soprano ao invés de meio-soprano porque este 

termo foi assim utilizado pelo maestro Pedro Santos em uma de suas interferências 

caligráficas. O texto inserido na parte do coro foi retirado da cópia de Barreto e completado 

pelo do folheto impresso e distribuído anualmente durante o novenário.  

Existe muita diferença quanto à elisão das colcheias nas diversas seções e em relação 

aos conjuntos. Desta forma optou-se por padronizar este tipo de elisão de forma que ficasse 

coerente tanto na escrita quanto na execução. 

Durante a execução da Novena, os solistas, o coro e a orquestra se posicionam no 

Coro da Igreja. Na Ladainha e nas Jaculatórias, as respostas em cantochão são cantadas 

pelos irmãos e irmãs carmelitas acomodados na Nave e altar menor da Igreja, juntamente 

coma comunidade presente. Para facilitar a diferença entre o Coral do Carmo dos irmãos 

carmelitas e comunidade, optou-se por denominar “Cantochão [ASSEMBLEIA]” no aparato 

crítico e na partitura inseriu-se a palavra [Assembleia]. Um dos motivos da escolha destas 

denominações foi por não existir um registro de que todos os fiéis e visitantes cantem as 

respostas em cantochão e também por essa razão denominou-se “Assembleia”, e não 

“Fiéis” ou “Público”, pois nem todos que assistem a Novena são devotos ou visitantes.  

No início das seções foram inseridos títulos e andamentos, quando não tinham, sendo 

que alguns foram aproveitados das intervenções caligráficas que, após uma análise 

substancial, foram ou não aceitas na edição, o mesmo acontecendo com as fermatas finais. 

Como existem diversas formas de indicação de repetição, principalmente na Ladainha, 

optou-se por inserir duas chaves de repetição uma no início e outra no final de cada seção, 

sendo então retirada das partes instrumentais a quantidade de repetições de acordo com o 

número de estrofes a serem cantadas.  

Na seção nº1 – Jubilosos te saudamos, foram inseridas na edição as nove estrofes do 

texto copiadas do folheto distribuído anualmente durante a Novena. 

Na seção 3 – Domine, no compasso 73, o Órgão toca a melodia do cantochão para o 

oficiante repetir. Para a edição foi necessário modificar o compasso ternário para 

quaternário para poder encaixar corretamente a melodia do cantochão cantada pelo 

oficiante, pois havia apenas a indicação em notas menores como ossia na parte do Órgão. 

No final da Seção nº11 - Patrona Carmelitarum, foram acrescentados oito compassos 

que são cantados como cantochão. Após 1950, foi acrescentado o verso “Regina in coelum 
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assumpta” (C. 441 A 443) que existe apenas no texto impresso da Novena. Embora o verso “Spes 

omnium Carmelitarum” (C.454 a 457) tenha sido retirado da Ladainha Carmelitana Moderna, 

este permaneceu nesta sendo cantado por esta comunidade. Como a composição desta Novena 

é anterior à esta data, apareceu uma certa dificuldade no momento da execução, gerando 

diversas intervenções referentes às repetições, algumas vezes contraditórias e rasuras nas partes 

instrumentais. Portanto, optou-se por acrescentar oito compassos no final, escrevendo por 

extenso para facilitar a execução dos dois versos restantes, definindo assim a 4ª vez conforme 

as interferências nas fontes musicais. 

Algo semelhante ocorreu na Seção nº12 – Agnus Dei. Havia interferências indicando 

solos do coro masculino e feminino e uma indefinição quanto ao momento em que o coro inteiro 

cantava e a localização do verso em cantochão cantado pelo oficiante. Desta forma optou-se 

por acrescentar 12 compassos referentes (C.475 a 487) à repetição do Solo do coro feminino e 

o refrão cantado pelo coro a 4 vozes.  

Na seção nº14 – Oremus pro Pontifice, existem quatro compassos de pausa (C.524 a 527) 

logo após o solo do oficiante. Na edição estes compassos permaneceram, pois não foi possível 

saber o motivo de sua existência. Como este é o momento de adoração ao Santíssimo, é possível 

que na paraliturgia antiga existisse alguma cerimônia realizada pelo oficiante neste momento. 

Porém, até que se tenha o conhecimento exato do objetivo destes compassos em pausa tudo 

passa a ser apenas uma suposição e não pode ser considerado de valor científico. 

No momento de realizar a edição crítica e tomar decisões para poder editar a partitura 

desta 1ª Versão, deparamos com algumas dificuldades e curiosidades que julgo necessário 

compartilhar.  

Uma curiosidade é sobre a parte do Violino 2, pertencente ao Conjunto 2, e copiada pelo 

1º Copista não identificado. Esta parte foi realizada claramente para um violinista específico 

que não tinha muita experiência no instrumento. Da mesma forma que existem edições de obras 

para piano facilitadas, como as de Mário Mascarenhas, posso afirmar que esta é uma cópia 

facilitada para violino da 1ª versão desta Novena. O 1º Copista não identificado conhecia muito 

bem do instrumento e de harmonia. Em diversos momentos, quando existem escalas ou outras 

sequencias em semicolcheias de difícil execução, devido ao andamento rápido ou dificuldades 

nas mudanças de posição do violino, estas foram substituídas a cada quatro semicolcheias ora 

por duas colcheias ou ora por uma semínima, mas sempre observando rigorosamente a 

harmonia.  
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Dois tipos de problema ocorreram e que foi necessário tomar uma decisão no momento 

da edição da partitura. Um foi em relação ao encaixe do texto na partitura e outro de decisão 

quanto à melhor forma de escrita musical. Em relação ao texto, um dos problemas foi quanto à 

prosódia em um solo da seção do Domine, e o outro foi para completar o texto referente ao 

Padre Nosso. 

Na seção referente ao Domine, o encaixe da letra escrito através de interferência 

caligráfica insere a sílaba ‘Spi-’ para ser cantada iniciando na sequência Mi4-Fá4 que pode 

se tornar incômoda no momento de execução para uma cantora sem experiência ou técnica, 

pois a letra ‘i’ fecha naturalmente a boca para emitir som. 

Figura 133 - Dificuldade de execução para cantar 

 
Fonte: 1ª Versão, seção nº 3 - Domine, solo do soprano, comp. 106-107, p.26-27. 

 

 Para facilitar a execução é possível inserir a palavre ‘Et’ para cantar a sequência 

Mi4-Fá4 e articular a sílaba ‘Spi’ no lá 3 para tornar mais agradável sonoramente e facilitar 

para a cantora, independente se tenha conhecimento de técnica vocal ou não. Esta seja uma 

solução, na edição permaneceu como estava. 

 

Figura 134 – Problema de prosódia resolvido. 

 
Fonte14: 1ª Versão, seção nº 3 - Domine, solo do soprano, comp. 106-107, p.26-27. 

 

Já no compasso 111, não é possível modificar a localização da sílaba ‘ri’ por causa 

da fermata seguida da finalização do trecho musical.  
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Figura 135 – Problema de prosódia sem solução 

 
Fonte: 1ª Versão, seção nº 3 - Domine, solo do soprano, comp. 111, p.28. 

 

Outro problema que ocorreu na seção nº5 - Padre Nosso, foi nos compassos referentes ao 

cantochão (C.239 a 252). O texto da Novena foi quase todo inserido posteriormente entre as 

pautas do Órgão, permanecendo incompletos em raros momentos. Este foi um deles. Trata-se 

da conhecida oração do Pai Nosso ou Padre Nosso. Esta é a oração mais conhecida e suas duas 

versões ocorrem no Novo Testamento: uma no Evangelho Segundo São Mateus, como parte do 

Sermão da Montanha; 

Vocês, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 

Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-

nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como 

perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas 

livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

(Mateus 6:9-13) 

 

e a outra no Evangelho Segundo São Lucas:  

Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai! Santificado seja o teu nome. 

Venha o teu Reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os 

nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos 

deixeis cair em tentação. (Lucas 11:2-4) 

 

Após o Concilio Vaticano II aconteceu uma modernização nesta oração trocando a 

palavra “dívidas” por “ofensas” o verso “perdoamos aos nossos devedores” por “perdoamos a 

quem nos tem ofendido”. Como a data desta Novena é anterior à estas mudanças, para 

completar estes versos, procurei me orientar pelo Catecismo de São Pio X - Terceiro Catecismo 

da Doutrina Cristã (Pio X, 1905) que tem por base o texto de São Mateus: 

Padre nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós 

o vosso reino; seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão 

nosso de cada dia nos dai hoje; e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como 

nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos deixeis cair em tentação; R/. 

Mas livrai-nos do mal. Amém. (Pio X, 1905) 

 

Como na parte do Órgão está escrito ad libtum, procurei encaixar este texto da melhor 

forma possível obedecendo à normas da prosódia e da quantidade de sílabas em relação à 

música. Desta forma algumas preposições foram excluídas como “e perdoai-nos”, “perdoamos 
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aos nossos”, “e não nos deixeis” e foi necessário inserir a expressão “de todo” aumentando o 

verso “livrai-nos do mal” para “livrai-nos de todo mal” afim de encaixar o texto na música nos 

compassos 251 e 252. Haveria também a possibilidade de manter o texto original, e repetir a 

palavra “Amém” duas vezes, porém analisando vocalmente para a sua execução, a primeira 

forma seria mais coerente. 

Tabela 127: Encaixe do texto na música 

Texto modificado: de todo mal Texto original: do mal 

 

 

 

 

Na subseção Ave Maria, pertencente à seção nº5 – Padre Nosso há uma divergência entre 

as partes musicais dos conjuntos em relação à elisão das colcheias em diferentes instrumentos, 

sendo alguns ligando o 2º no 3º tempo e em outros os três tempos separados. Esta mesma 

divergência ocorre em diversas seções ou subseções, ternárias em sua maioria, como na 

subseção Veni Sancte Spiritus (c.129 a c.167). Como na execução de um compasso ternário 

(¾), o significado de colcheias ligadas de duas em duas é diferente daquelas ligadas com quatro 

ou mesmo com seis, foi necessário observar a estrutura musical da melodia a ser cantada para 

buscar uma padronização na qual tivesse um significado coerente. Assim sendo, em algumas 

ocasiões as colcheias foram emendadas nos três tempos e em outras nos dois últimos tempos 

para que no momento da execução, a melodia cantada não corra o risco de arrastar. Desta forma, 

a orquestra dará mais ênfase no 1º tempo de cada compasso, podendo inclusive, em certos 

momentos, o maestro reger em 1. Com a diferenciação na elisão das colcheias, dos momentos 

em que isto não ocorre, existe uma maior possibilidade de variações na interpretação desses 

momentos tornando sua execução mais criativa. 

No primeiro tempo do C. 294 da Seção 5 existem divergências rítmicas entre o Cl.1 Sib, 

Bx Dó e o Órgão em relação aos outros instrumentos. Na parte do Órgão existe um tempo de 

colcheia a mais neste compasso e na parte do Cl.1 está rasurado, numa tentativa de correção. 

Como todos os outros instrumentos faziam um ritmo diferente, tornou-se mais coerente 

padronizar estes dois tempos, permanecendo apenas o Bx Dó diferente, pois entre as duas cópias 

não havia divergência neste instrumento. 
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Tabela 128: Divergência entre as partes e solução 

Partitura Editada Barreto Aprígio 

Correção Partitura Cl.1 Sib, Bx Dó 
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PEQUENO GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS E SIGNIFICADOS 

Abreviado com [ ]   quatro sem  

Abreviado com [ ]   duas colcheias 

Abreviados com [///]    três tempos repetidos como o 1º tempo  

Abreviados com [\\ ]   dois tempos repetidos como o 1º tempo 

Abreviados com []   Compasso repetido como o compasso anterior 

Acentuação []   Notas acentuadas 

Andamento Andante   And 

Andamento Allº   Allegro 

Andamento Andte   Andante 

Seta [↘]    Seta existente na parte do Baixo em Dó 

8va     Indicação de oitava acima ou abaixo 

Ré5-Si4-Dó5-Dó5 [ ]  Melodia com quatro semínimas 

Arcadas [ ,  ]    Arcada para baixo (talão), arcada para cima (ponta) 

[]     Duas colcheias 

Abreviado [    ]   Melodia abreviada com semínimas (facilitada) 

Acorde [ ]    Acorde de semínima 

[3V]; [RP 3 vezes]; [repete 3 vezes]  Indicações de quantidade de repetições 

(T. simpf.)    Tempo simplificado 

(Facili.)    Facilitada 

Todas as Seções   Texto inserido entre as pautas da parte do Órgão  

Coro SCTB  Melodia das vozes inserida em duas pautas, por ausência de uma 

parte vocal  
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Cantochão [Assembleia]  Melodia do cantochão cantado pelos irmão e irmãs carmelitas e 

toda a comunidade presentes na Igreja do Carmo. 

Subtítulos  Subtítulos indicados posteriormente nas seções foram incluídos 

na edição. Geralmente eles fazem parte de uma nova melodia e 

seu nome se refere ao início do texto a ser cantado. 

Partitura danificada Parte com dobras no meio do papel dificultando ou 

impossibilitando de ler as notações musicais. 
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1. Seção 1 – [Jubilosos te saudamos] 

Tabela 129: Seção 1 – [Jubilosos te saudamos] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx em 

Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, 

Pst, Bx em Dó, Vl.1, 

Vl.2, Voz) 

C.1 

Título [Jubilosos te saudamos] Sem título Sem título Sem título 

Andamento [Moderato] Sem andamento Sem andamento Sem andamento 

Cl.2, Pst. Sib, Vln.1, Vl.2, Bx. 

Do 
Sem [] Sem [] Com [] 

C.6 a 11 Voz - - 
Uma pauta para voz (Pe. 

José Coutinho) 

C.6; t.3 Cl.1 Sib [] Intervenção Sem [] Sem [] 

C.7; t.1 Bx. Do - -  [↘] 

C.8; t.2 Bx. Do - -  [↘]  

C.12; t.4 

Cl.1 Sib, Cl.2,  

Pst. Sib 
Rasura - Mi4  - - 

Fl., Vl. 1 Rasura - Mi5 - Mi5 

Cl.1, Órgão - - Mi4 

C.14 

Cl.1 Sib, Cl.2 [ DC]  - 
[última vez ao ] com 

chave [﹁] Símbolo [] 

rasurado  

Pst. Sib Sem indicação de repetição.  - 

Vln.1 [] rasurado - 

Órgão - - 

C.15; t.4 

Bx. Do Abreviados com [] e rasurada 

- 

Sem abreviatura C.16; t.1 a 4 - 

C.17; t. 1 a 4 - 

C. 5 a 22 Órgão - - 
Apenas 1ª estrofe do 

texto entre as pautas 

C.23; t.3 
Cl.1 Sib 

Indicação [X ] acima da pauta. - 

[ao ] C.23 [última vez v as (a p nt/ ]  - 

C.23 Vl. 2 - []  

 

2. Seção 2 – Flor do Carmelo [Antífona] 

Tabela 130: Seção 2 – Flor do Carmelo [Antífona] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx em 

Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, 

Voz) 

C.24 

Título  

Flôr do Carmelo [Antífona] 
Sem título Sem título 

Subtítulo Antífona Cl.1 Sib, Cl.2, Bx Dó, Vln.1, 

Vl.2 

Pst. Sib Título Flôr do Carmelo  - 

Andamento [Moderato] Sem andamento Sem andamento 

Sem andamento Cl.1 Sib 
Andamento Andante rasurado e 

abreviado And 
- 

Vln.1 Andamento Largo  - 

Órgão - - Andamento MODERATO  

Numeração Nº 2 Nº 2 e 13 Nº 2 e 5 

C. 24 a 37 Órgão - 
- 

 
Texto entre as pautas 

C.24; t.3 Bx. Dó [Dó 2 – Sol 1] - - 

C.25; n.9 e 10 Cl.1 Sib Ré e Dó4 - - 

C.25,26,31,32

34,35,36 
Vln.1 Dedilhados - - 

C.30; n.1 e 5 Vln. 2 - Dó 3 e Sib 2 - 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx em 

Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, 

Voz) 

C.35; t.1 Bx. Dó []  -   

C.37; t.4 Fl., Vl.1, Órgão [] - [] 

C.37; t.3 

Cl.1 Sib, Cl.2 []  - 

Sem [] 

Pst. Sib, Bx. Dó, Vl.2 Sem []  Sem [] 

 

3. Seção 3 – [Domine] 

Tabela 131: Seção 3 – [Domine] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx 

em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx 

em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.38 
Título [Domine] Sem título Sem título 

Título DOMINE 
Cl.1 Sib Indicação Deus in adj. - 

C.38 

Andamento [Andantino] - Sem andamento 

Andamento Andantino Cl.1 Sib, Bx. Dó Andamento Andantino - 

Cl.2 Sem andamento - 

Numeração Nº 3 Nº 3 e [2] Nº 3 e [2] 

C. 38,39,40,48, 

51 
Bx. Dó - -  [↘]  

C.41; n.6 Cl.2 Dó4  - Dó4 

C. 51,53,57,62  Vl.1 Dedilhados  - - 

C.63; t.1,2,3 

Bx. Dó 

- - 
[ ] = Si2, Ré2, Fá2 e/ou 

[Sol2, Si2, Ré2] 

C.64; t.1 [ ] - [ ] e correção [ ]  
C.66; n.4,5,6,7 Vl. 2 - Dedilhado  - 

C.66; n.1, 2 e 3 Bx. Dó [    ] - 

[ ], [] rasurada com X e 

correção [ ] e [ ] 
C.66; n.3 Fermata [] Sem [] Acréscimo [] 

C.67 
Cl.1 Sib, Bx. Dó, Partitura 

[Andante] 
Andamento Andante  Sem andamento Andamento Andante 

C.70 Cl.2 Sem andamento - - 

C.70; t.2 e 3 Vl.1, Vln. 2 Abreviados com [ ] Abreviados com [ ] Abreviados com [ ] 

C.70; t.3 Vl.2 - Mi 3 Fá3 

C.70,71 e72 Vl.1 Dedilhados  - - 

C.72; t.2 Cl.1 - - [ ] e correção [ ]  
C.72; 

n.1,2,3,4,5 
Órgão 

- - [   ] nas duas pautas 

C.72 - - [     ]  

C.73 

Órgão Cantochão - - Melodia do Cantochão  

[Solo oficiante] - - Por extenso 

Compasso 4/4   Compasso 3/4 

C.73; n.4 Órgão - - [ ] 
C.73 a 96 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.74 Cl.1 Sib Andamento Andantino  - 
Sem andamento 

C.74 Cl.2, Vl.2 Sem andamento Sem andamento 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx 

em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx 

em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.74; n.2 Cl.2 Mi3  - Mi3 

C.77; n.5 e 6 Vl. 2 - Fá3 Fá3  

C.78 Vl.1 Dedilhados  - - 

C.82; t.1 Cl.2 - - Sol 3 

C.82; t.2 e 3 Vl.1 Abreviados com [ ]. - Abreviado com [ ]. 

C.82; t.1 Vl.2 - Fá3 Fá3 

C.83 Vl.1 Dedilhados  - - 

C.84; t.2 Vl.2 - Fá3 Fá3 correção para Fá3  

C.85, n.1 Cl.2 Sol3  - - 

C. 85 a 90 Órgão - - 
Inserida melodia da voz na 

pauta superior  

C.86; n.1 

Pst. Sib Fa3  - Fa3 

Cl.2 
Rasura inserindo na nota 

sol3 
- - 

C.86; n.3 
Vl.1 

Dó5  - Dó5  

C.86; n.4 Lá4  - Lá4  

C. 86; n.1 Vl. 2 - Mi3 Mi3 

C.87; n.5 Fl., Vl.1 Mi5  - Mi5 

C.88; t.2 Cl.2 Abreviado com [ ].  - Abreviado com [ ]. 

C.8; t.2 e 3 Vl.1 Abreviados com [ ].  - Abreviados com [ ].  

C.88; t.1 Vl.2 - Fá3 Fá3 

C. 89, 90 e 95 Bx. Dó - -  [↘]  

C.90; t.2 Vl.2 - Fá3 Correção para Fá3 em preto 

C.91 e 92; n.1 Cl.2 Sol3 correção para Sol3 - Sol3 

C.92; n.1 
Pst. Sib,  Fa3  - Fá3 

Vl.2 - Mi3 Mi3 

C.94; t.2 Pst. Sib, Órgão [Rall. ] - [Rall. ]  

C.94 Vl.1  [Rall. ] Sem [Rall. ] Sem [Rall. ] 

C.93, 94 e 95; 

t.3 
Pst. Sib Abreviados com [ ].  - Abreviados com [ ]. 

C.93; t.2 e 3 
Vl.2 

- [ ] e [ ] [ ] e [ ] 

C.94 - Falta este compasso - 

C. 93 a 96 Órgão - - 
Inserida melodia da voz na 

pauta superior 

C.97 
Cl.1 Sib, Bx. Dó, Vl.2 

[Lento] 
Andamento Lento  

Sem andamento e 

[Não]  
Andamento Lento  

C.101; t.1 Fl., Vl.1, Órgão [Solo] - [Solo] 

C. 101 a 112 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.106; n.3 Partitura e partes Sem [Rall. ] Sem [Rall. ] Sem [Rall. ] 

C. 106 Vl.1 Dedilhados  - - 

C.107; 

n.7,8,9,10,11 
Vl.1  [È ]  - [È ] 

C.109; n.5 Cl.1 Sib Falta [ ] - [Ô ]  
C.109; n.2 

Bx. Dó 

Fá2 e [] - Fá2 e [] 

C.109; n.4 Sem [] - Sem [] 

C.113 Cl.1 Sib Andamento Allº  - Andamento ALLEGRO 

C.113 

Cl.2 Andamento Allº (Allegro)  - - 

Bx. Dó Andamento Vivo  - - 

Vl.1, Órgão Andamento Vivo  - VIVO e [TUTTI] 

Vl.2 - ALLEGRO  

C.116 a 118 

Bx. Dó 

- - [↘]  

C.118; t.2 Abreviados com [ ].  - Abreviados com [ ]. 

C.120 Abreviados com [].  - - 

C.120; n.3 
Órgão - - Acentuação [] 

C.121; n.1 e 4 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx 

em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx 

em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.124 Cl.2, Pst. Sib 
Falta C.124. Inserido [bis] e 

ligadura  
- Por extenso 

C.124 e 126; 

n.4 Órgão - - Acentuação [] 
C. 125; n.1 e 4 

C.126; t.2 Pst. Sib, Bx. Dó Abreviados com [ ].  - Abreviados com [ ]. 

C.129 Cl.1 Sib, Bx. Dó Andamento Andte  [Sim]  Andamento Andante 

C.129 Partitura e partes [Andante] - - - 

C.134,136,136 Bx. Dó - -  [↘]  

C.135; n.4 Pst. Sib Sol3  - Sol3 

C.135 a 146 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.137 
Órgão 

- - [Ré3] 

C.138; n.3 - - [Ré3 – Fá3] 

C.138 e 139 Bx. Dó Abreviados com [ ].  - Abreviados com [ ]. 

C.138; n.5 Cl.2, Pst.2 Sol3  - Sol3 

C.141, 142,144, 

146 

Órgão 

- - 
Ritmo da voz inserido na 

pauta superior 

C. 141 a 144 - -  [↘]  

C.141; n.5 - - Sol3 

C.144; n.3 - - [Dó3] 

C.145; n.4 - - [Fá2] 

C.146 e 148 Bx. Dó - -  [↘]  

C.146 a 149 
Vl. 2 

- 
Igual ao Vl.1 

(8va acima) 
8va abaixo do Vl.1 

C.149; n.3 e 6 - - Dó3 e lá2  

C.150; t.2 Vl.1, Órgão []  - [] 

C. 152 e 153 
Bx. Dó 

Abreviados com [].  - - 

C.154 - -  [↘]  

C.163 Vl.1 [Rall. ]  - [Rall. ] 

C.164 e 165 Bx. Dó Abreviados com [].  - Por extenso 

C.166 Vl.1 Andamento Largo  - Andamento Largo  

C.167; t.1 

Bx. Dó, Órgão  

Sem []  

- 

[]   
[] Final Sem []  

 

4. Seção 4 – [Tota pulchra es Maria] 

Tabela 132: Seção 4 – [Tota pulchra es Maria] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, 

Voz) 

C.168 

Título [Tota pulchra es Maria] 

Sem título, Nº4  Sem título, Nº4  Sem título, Nº4 
Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, Bx. Dó, 

Vl.1 

Vl.1e Órgão Andamento Moderato  - Andamento Allegro  

C.168 e 170; t.2 Vl.2 - Sem apojatura - 

C.169, 170 e 

171 
Bx. Dó Abreviado []  - - 

C.172; t.4 Pst. Sib Papel danificado [Sol3]  - - 

C.172, n.1 Bx. Dó Ré2  - Ré2 

C.172,173,174; 

t.2 e 4 
Fl. - - Abreviados com [/]

C.177, t.1 Vl.1 [ ] - [Ô ]  
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, 

Voz) 

C.176 a 210 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.180; n.4 Vl.2 - Fá3  - 

C.181; n.5 Cl.2 Lá3  - - 

C.181; n.2 Cl.1 Sib, Vl.2 Do5  Sol3  Do5 

C.182; n.2 Cl.1 Sib Do5 - Do5 

C.184; n.6 
Pst. Sib 

Rasura [Si3] - Si3 

C.185; t.3 Parte danificada  - Mi4 

C.185; t.4 Vl.2 - Abreviado com [ ]. Abreviado com [ ]. 

C.186; t.1 Pst. Sib, Vl.2 Abreviado com [ ].  Abreviado com [ ]. Abreviado com [ ]. 

C.188; n.8 
Cl.2, Pst. Sib Dó4   Dó4 

Vl.2 - Sib4 Si4 

C.188; n.8 Cl.1 Sib Dó5  - Inserido no Dó5  

C.188; t.1 e 2 Vl.2 - Abreviados com [ ]. - 

C.188; t.3 e 4 Pst. Sib, Vl.1, Vl.2 Abreviados com [ ].  Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. 

C.190; n.4 
Vl.2 

- Sib3 Sib3 

C.191; n.2 - Dó3 Dó3 

C.193 Cl.2 [ ]  [ ] 
C. 193, 194 e 

195; n.2  
Vl.2 - Fá3 [ ] Fá3 [ ] 

C. 193, 194 e 

195; t. 3 e 4 
Cl.2, Pst. Sib, Vl.2 Abreviados com [\].  Abreviados com [\]. Abreviados com [\]. 

C. 194; n.7 Cl.2, Pst. Sib - Nota abreviada [Si3] Idem Conj.1 e 2 

C. 194; n.7 Vl.2 - Nota abreviada [Lá3] 

Idem Conj.1 e 2 C.195; n.7 Cl.2, Pst. Sib Nota abreviada [Lá3] - 

C.195; n.7 Vl.2 -  Nota abreviada Sol3 

C.198 e 199; t.3 

e 4 
Cl.2, Pst. Sib Abreviados com [\].  Abreviados com [\]. Abreviados com [\]. 

C.198; n.2 Vl.2 - Lá3 [  ] - 

C.198; n.7 
Vl.2 - Nota abreviada [Si3] 

Idem Conj.1 e 2 
Cl2. Pst. Sib Nota abreviada [Dó4] - 

C.199; n.7 
Vl.2 - Falta este compasso - 

Cl2. Pst. Sib Nota abreviada [Si3] - Idem Conj.1 e 2 

C.200; n.2 

Vl.2 

- [  ] - 

C.204 e 205 - 
Dois compassos de 

espera em pausa  
- 

C.208; n.6 e 7 Cl.2, Pst. Sib [ ] - [  ] 

C.209 Vl.2 - Abreviado [  ]  - 

C.210 Vl.2  - 
Abreviado [    ] 
[Fá4, Mi4] 

- 

C.212; t.3  [ ] Final Sem [ ] Sem [ ] Sem [ ] 
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5. Seção 5 – [Padre Nosso] 

Tabela 133: Seção 5 – [Padre Nosso] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, 

Pst, Bx em Dó, Vl.1, 

Vl.2, Voz) 

C.213 

Título [Padre Nosso] Sem título Sem título Sem título 

Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, Bx. Dó, 

Vl.1 Sem andamento  Sem andamento Sem andamento 

 Andamento [Andante] 

C.215 
Cl.1 Sib, Bx. Dó; Cl.2, Pst. Sib, 

Vl.1; Órgão 

 [3V]; [RP 3 vezes]; 

[repete 3 vezes] 

Sem indicação de 

retorno 
[ ] [3 vezes] 

C.239; n.4 Vl.1 Rasura [ ]  - [ ] 

C.239 
Órgão 

- - [ad libtum] 

C.239 a 252 - - Falta texto do Cantochão 

C.240; n.4 Pst. Sib [  ] - [  ] 
C.242; t.2 

Pst. Sib 

[ ] a mais  - Sem [ ] 
C.250; n.2 [ ]  - [ ] 

C.253 Subtítulo [Ave Maria] 

Subtítulo [AVE MARIA]  Subtítulo [AVE MARIA] Subtítulo [AVE MARIA] 

C.253 

Cl.1 Sib, Cl.2, Bx. Dó, Vl.1, Pst. 

Sib 

Andamento [Allegro] Sem andamento Sem andamento Sem andamento 

C.253; n.1 Cl.1 Sib Sol4 - Si3  - Si3 

C.256 Órgão - - Indicação de [2º Vez] 

C.257; n.2 Fl., Vl.1 Sol4  - Sol4 

C.259; n.2 Vl.1 Nota rasurada - Dó5 

 C.260; n.1 Cl.1 Sib Fá4 rasurada.  Fá4 

C. 261, 263. 

265; t.2 e 3 
Cl.1 Sib, Cl.2, Bx. Dó, Vl.1 Abreviados com [ ].  Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. 

C.271; n.3 e 4 Cl.1 Sib [ ] - [ ] 

C.279, t.2 
Cl.1 Sib, Cl.2, Bx. Dó, Vl.1, 

Órgão 
[ ]  [ ] [ ] 

C.279 
Cl.1 Sib, Cl.2, Bx. Dó, Vl.1, 

Vl.2 
Indicação [Ao 17] Indicação [Ao 17] Sem indicação [Ao 17] 

C.279, n.2 Pst. Sib 
Nota rasurada e 

danificada  
- [ ] 

C.280 
Andamento Lento 

Andamento Lento  Sem andamento Sem andamento 
Cl.1 Sib 

C.290 Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, Bx. Dó 6/8  [ ] [ ] 

C.290, n.1 a 7 Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, Vl.1 [      ]  

[     ] e tercina 

[] 

[     ] e tercina 

[] 

C.291 Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, Bx. Dó Rasura [6/8]  6/8 6/8 

C.294, n.1 
Cl.1 Sib 

[  ]  - [.    ] 

C.294, n.3 Nota rasurada  - Sol3 

C.294, n.1,2,3 Órgão   [È  ] 

C.296, n.1 a 4 Cl.2 Mi3  - Mi3 

C.296; n.4 [ ]Final Sem [ ] Sem [ ] Sem [ ] 
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6. Seção 6 – [Ladainha – Kyrie] 

Tabela 134: Seção 6 – [Ladainha - Kyrie] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, 

Pst, Bx em Dó, Vl.1, 

Vl.2, Voz) 

C.297 

Título [Ladainha – Kyrie] 
Título Ladainha  Título Ladainha Título Ladainha 

Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib 

Vln.1 Andamento Lento  Sem andamento Sem andamento 

C. 297, 298, 299; 

t.2, 3 e 4 
Cl.1 Sib Abreviados com [ ] - Abreviados com [ ] 

C.297; t.2 Cl.2 Abreviado com [ ] Abreviado com [ ]. Abreviado com [ ] 

C.297, 298, 299; 

t.2 e 3 

Pst. Sib, Bx. Dó, Vl.1, 

Vl.2 
Abreviados com [ ] e [ ]  Abreviados com [ ] e [ ] Abreviados com [ ] e [ ] 

C.300; t.4 Cl.2, Bx. Dó, Vl.1, Órgão []  Sem [] [] 

C.302,307; t.2,3, 

4 
Bx. Dó  Abreviado com [\] - Por extenso 

C.302,306; n.6 e 

8 
Cl.1 Sib [  ] - [  ] 

C.310, 312; t.1,2 Vl.2 - Abreviados com [ ] Por extenso 

C.310; n. 12,13 Cl.2, Órgão Tercina [   ] - Tercina [   ] 

C.315; n.12 e 13 Cl.1 Sib Notas rasuradas  - Mi4, Do4 

C.316, t.2,3 e 4 
Cl.1 Sib, Cl.2, Vl.1, Pst. 

Sib 
Abreviados com [\].  - 

Por extenso C.316; t.1 e 3 

Vl.2 

- Abreviados com [ ] 

C.316; t 2 e 4 - Abreviados com [ ] 
C.317; t.2 Cl.1 Sib, Vl.1, Pst. Sib [] - [] 

C.321; n.8 Órgão - - Inserido [Fá3 – Lá3] 

C.322; n.1 
Cl.1 Sib 

Nota rasurada  - Dó4. 

C.323; n.1 Nota Si3 rasurada  - Si3 

C.323; n.2 
Vl.1 Sol4 - Sol4 

Cl.2, Pst. Sib Ré3 - Ré3 

C. 322, 323 e 

324; t.2,3 e 4 
Bx. Dó Abreviado com [\].  - Por extenso 

C.325; t.2 Cl.1 Sib [] rasurada - Sem [] 

C. 325 a 329 Cantochão [Assembleia] - -  

C.327, 332, 350; 

n.4 

Vl.2 

- Abreviado com [ ] Ré3 [] Fá3, Mi3, Ré3 

C.329, 334, 352; 

n.2 
- Abreviado com [ ] Mi3 [] Dó3, Ré3, Mi3 

C.330; n.5 - Abreviado com [ ] Por extenso 

C.330 a 334 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.331, n.4 Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib [ ]  - [  ] 
C.331; n.1 Vl.2 - Abreviado com [ ] Por extenso 

C.331 a 334 Bx. Dó Por extenso - 4 compassos de pausa 

C.335 

Subtítulo [SANTA 

MARIA] 
Subtítulo SANTA 

MARIA  
- 

Subtítulo [Ladainha] 
Pst. Sib 

Cl.2 [Cont. nº 6] - 

Vl.1, Órgão Andamento Lento   Andamento Allegro 

C.342; n.1 e 2 Cl.2 Nota rasurada - Sol3 

C.342; n.1 Vl.2 - Sem ligadura Com ligadura 

C.343; n.1 Cl.2 Sol3 - Fá3 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, 

Pst, Bx em Dó, Vl.1, 

Vl.2, Voz) 

C.349 a 352 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.352; n.2 

Órgão  

Sem [] Sem []  [] 
[] Final 

 

7. Seção 7 – [Mater Christe] 

Tabela 135: Seção 7 – [Mater Christe] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.353 

Título [Mater Christe] Sem título Sem título Sem título 

Andamento [Allegro] 
Andamento [Vivo] - Andamento [Allegro]  

Vl.1, Partitura 

Vl.2, Órgão - [4 vezes]  [4 vezes] 

Cl.1 Sib, Cl.2, Bx Dó [4v]  - 
Sem indicação de repetição 

Pst [Rp 3 vezes]  - 

C.353; n.6 Vl.2 - Sib3 [ ] - (t. simpf.) - 

C.354 Bx. Dó Abreviado com [].  - Por extenso 

C. 354 a 365 Órgão 

- - 
Parte do texto entre as 

pautas  

- - 
Ritmo da voz inserido na 

pauta superior 

C.355; n.1,2,3 Vl.2 - Falta escala (Facili.) - 

C. 356,357 Vl.1 Dedilhados - - 

C.357; t.3 e 4 Vl.2 - (Facili.) [  ] - 

C. 358; t.2 e 4 
Vl.1, Vl2, Cl.1 Sib, Cl.2, 

Pst, Bx Dó 
Abreviados com [ ]. - Abreviados com [ ]. 

C.359; t.2 
Vl.1, Vl2, Cl.1 Sib, Pst, 

Bx Dó 
Abreviados com [ ]. - Abreviados com [ ]. 

C.359, n.11 
Vl.2 Si3 Si3 Si3 

Cl.2, Pst Dó4 - Dó4 

C.360 Vl.2 - (Facili.) [   ]  - 

C.360; n.4 Órgão - - 
Acorde acrescentado na 

pauta superior  

C.361 Vl.1 Dedilhados - - 

C.361; t.1,2,3 

Vl.2 

- (Facili.)  [ ] e [ ]  - 

C.363; n.4 - Ré2 [ ] - 

C.362,363 Órgão - - 
Texto incompleto na 3ª e 4ª 

estrofe 

C.362 a 365 Cantochão [Assembleia]    

C.365; n.2 Vl.2 - Mi3 [ ] - 

C.365;  n.7 Pst. Nota rasurada  - - 

C.365 
Vl.1 [repete 4 vezes]  - - 

Cl.1 Sib, Bx Dó, Órgão [4 vezes]  - - 

C.365; n.2 

Órgão  

Sem [] Sem [] [] 
[] Final 
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8. Seção 8 – [Virgo prudentíssima] 

Tabela 136: Seção 8 – [Virgo Prudentíssima] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em 

Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.366 

Título [Virgo 

Prudentissima] 
- - Título posterior [Virgo] 

Andamento [Allegro] - - Andamento rasurado [Lento] 

Vl.1, Órgão Andamento [Allg ] - Andamento [Poco Mais]  

Vln.1 [Repete 3 vezes]  - - 

Cl.1 Sib, Cl.2, Bx. Dó  [3v]  - - 

Pst.  [Rp 3 vezes]  - - 

Chave de repetição  - - - 

C.366 a 394 Órgão - - Texto incompleto entre as pautas 

C.368; t.3 Bx. Dó - - Ré2 

C.374; n.2 e 

3 
Cl.1 Sib - - Mi3, Ré3 

C.378, 379, 

386 
Vl.2 - [  ] Por extenso [   ] 

C.381 Órgão - - Correção localização do texto 

C.384; n.3 Fl., Vln.1 - - Lab4

C.389; n.1 Cl.1 Sib - - Fá3 rasurada  

C.389 e 390 Órgão - - Correção da localização do texto  

C. 390 Cl.1 Sib, Órgão [3 vezes]  - - 

C.391 a 394 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.394 Chave de repetição  - - - 

 

9. Seção 9 – [Vas insigne] 

Tabela 137: Seção 9 – [Vas Insigne] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em 

Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.395 

Título [Vas insigne]   Título [Vas insigne] 

Andamento [Moderato]   Andamento Moderado 

Vln.1 [Repete 3 vezes]  - - 

Cl.1 Sib, Cl.2, Bx. Dó [3v]  - - 

Pst. [Rp 3 vezes]  - - 

Chave de repetição - - - 

C. 395; t.1 Cl.2, Vln2, Pst, Bx. Dó - Abreviado com [ ]. Abreviado com [ ]. 

C. 395; t.2 e 3 Cl.1 Sib - - Abreviados com [ ]. 

C. 396 a 415 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.400, 401, 

402,408,409,410; 

t.1 

Vl.2 - Sem apojaturas - 

C.402,403 Vln.1 Dedilhados - - 

C.403; t.1 e 2 Vl.2 - 
Sem escala 

(simplificado) 
- 

C.412 a 415 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.411 Cl.1 Sib, Bx. Dó [3 vezes]  - 
[3 vezes] e [volta Pag 70]  

C.415 
Órgão - - 

Chave de repetição - - - 
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10. Seção 10 – [Refugium Peccatorum] 

Tabela 138: Seção 10 – [Refugium Peccatorum] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em 

Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.416 

Título[Refugium Peccatorum] - -  

Vl.1 Andamento [Largo]  - - 

Cl.1 Sib, Bx. Dó, Partitura Andamento [Lento] - Andamento Lento 

C.416; t.4 Órgão, Cl.1 Sib, Vl.1 [Solo] - [Solo]  

C.416 a 432 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.416 a 424; t.1 [Solo Mezzo-soprano] -  Sem pautas de solista e coro 

C.422; n.2 Cl.1 Sib [] - [] 

C.418; n.2,3,4 Vl.1 Rasura rítmica  - Sem rasura 

C. 418, 419 e 

 421; t.2,3,4 
Bx. Dó Abreviados com [\]. - Por extenso 

C. 424 Vl.1  
Compasso a mais em pausa 

entre o C.424 e 425  
- Sem compasso a mais 

C. 424 Cl.1 Sib 

Compasso a mais em pausa 

entre o C.424 e 425. 

Rasurado. 

- Sem compasso a mais 

C.424; n.5,6,7 Vl.2 - 

Sol3, Fá3, Mi3, 

rasurado [Fá3, 

Mi3, Ré3] 

[Fá3, Mi3, Ré3] 

C. 424; n.4 Órgão - - Indicação de [Coro]  

C.426 a 428 Órgão - - 

Ritmo da voz na pauta do 

órgão e correção do local do 

texto. 

C.428 
Órgão - - [1 vez] e [segue]  

Bx. Dó [1 vez]  - - 

C.429 a 432 Cantochão [Assembleia] - - Sem pautas de solista e coro 

C.432; n.2 

Órgão 

Sem [ ] Sem [ ] [] 
[] Final 

 

11. Seção 11 – [Patrona Carmelitarum] 

Tabela 139: Seção 11 – [Patrona Carmelitarum] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.433 

Título [Patrona Carmelitarum] - - - 

Vl.1, Órgão Andamento Vivo - Andamento Allegro  

Vl.1 [4 vezes]  - - 

Pst. Sib,  [Rp 4 vezes] e rasurado [3] - - 

Cl.1 Sib, Cl.2 [4v] e rasurado [3] - - 

Bx. Dó [4v]  - - 

C.433 a 445 Órgão 

- - 
Ritmo do canto na pauta 

superior 

- - Texto entre as pautas 

C.433,440, 445 Vl.1 Dedilhados - - 

C. 435; n.2  
Vl.2 

- Fá3 Fá3 

C.437 e 441, n.5 - Sib2 Sib2 

C.438, 442; t.2 e 

4 

Fl., Vl.1, Vl.2, Cl.1 Sib, Cl.2, 

Pst, Bx. Dó. 
Abreviados com [ ]. - Abreviados com [ ]. 

C.438,442; t.2 
Vl.2 

- Abreviados com [ ]. - 

C.438,442; t.3 e 4 - Abreviado com [\]. - 

C.438,443;  t.2  
Fl., Vl.1, Vl.2, Cl.1 Sib, Cl.2, 

Pst, Bx. Dó. 
Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. 

C.445; t.1 e 2 Órgão - - Ligadura  
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.445 - - [4 vezes] e [volta Pag 77]  

C.446 e 447 - - Faltam 2 comp. do texto  

C.448 e 449 - - Texto entre as pautas 

C.446 a 449 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.449 Cl.2 [4 vezes] e rasurado [3] - - 

C.449 

Bx. Dó [4 vezes]  - - 

Órgão Sem [ ] Sem [ ] [ ] 

C.450 a 457 4ª vez - Cantochão por extenso  

- - - C.450 a 453 [Coro] 

C.454 a 457 [Solo Oficiante] 

C.457; n.2 [] Final Sem [ ] Sem [ ] Sem [ ] 

 

12. Seção 12 – [Agnus Dei] 

Tabela 140: Seção 12 – [Agnus Dei] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., Cl.1 

Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em Dó, 

Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.458 

Título [Agnus Dei] 
Título [AGNUS DEI] - - 

Pst. Sib 

Andamento Lento 
Andamento Lento  - - 

Vl.1 
[2 vezes]  - - 

Cl.1 Sib, Cl.2, Bx Dó [Rp 2 vezes]   - 

Pst. Sib [2v]  - - 

Vl.2 - [Não] - 

C.458; t.2 Vl.2, Bx. Dó Abreviados com [ ] Abreviados com [ ] Abreviados com [ ] 

C.459 e 460 
Órgão 

- - Ritmo do canto na pauta superior  

C. 459 a 469 - - Texto entre as pautas  

C.459 a 466 [Coro Masculino] - - 

Inserida pauta da Voz - melodia 

copiada da pauta superior do 

Órgão 

C.459 Pauta da Voz - - [1-Homens] e [2- Mulheres]  

C.460; t.2 e 465; 

t.4 
Vl.1 Dedilhado - - 

C.467 Órgão  - - [TUTTI]  

C.467 a 469 Coro [Tutti] - - - 

C.471 Vl.1 [] e [Cantochão]  - - 

C.471 
Órgão - - [2 vezes]  

Partitura - - [Volta pag 80]  

C.471 a 474 [Solo oficiante] - - - 

C.475 a 487 
13 compassos 

acrescentados  
- - - 

C.476 a 483 [Coro feminino] - - - 

C.484 a 486 Coro [Tutti] - - - 

C.487; n.3 [] Final Sem [ ] Sem [ ] Sem [ ] 
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13. Seção 13 – [Prece] 

Tabela 141: Seção 13 – [Prece] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx 

em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em 

Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.488 

Título [Prece] - 
[Não], Numeração 

[16] 

Título [9 – Prece], Numeração 

[16] 

Andamento Lento    

Vl.1 

Andamento Lento, Vivo 

rasurado 
- - 

C.488 e 517 Dedilhado - - 

C.489 Bx. Dó Abreviado com []. - Por extenso 

C.490; n.7 Pst.  Solb3 - Sol3 

C.490; n.8 Vl.2 - Mi3  Fá3 

C.491,492; n. 3 Cl.2 [ ] - [ ] 

C.493; t.3,4 
Vl.1 

[    ] rasuradas p/ [ ] - [   ]   

C.494; t.2 - - Fim  

C.494; t.1 

Órgão 

- - [Fim]  

C.494 a 512 - - Texto entre as pautas 

C.500; n.11 e 12 - - [Sol3-Ré4] 

C.501; t.1 - - [Sol3-Mi4] 

C.501; n.2,3,4 - - Sem ligadura nas apojaturas 

C.503; n.5 - - [ ] 

C.509; n.7,8 

Órgão 

- - Tercina [È ] 

C.511; n.4, 5 - - Falta [ ] pauta inferior 

C.512; n.1,2,3,4 Vl.2 - Rasuradas - 

C.515; t.1,2,3,4 Órgão - - Fá2 - pauta inferior 

C.515;n.6 Cl.2 Ré3 rasurado  - Ré3 

C.516 
1ª vez - Chave de 

repetição  
   

C.517; t.4 
2ª vez [do  ao Fim] 

- Chave de repetição 

[ao ] [ao ] [DC ao ] 

 

14. Seção 14 – [Oremus pro Pontifice] 

Tabela 142: Seção 14 – [Oremus pro Pontifice] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.518 

Partitura [Oremus pro Pontifice] - - 
Título [Oremus pro 

Pontifice]  

Andamento [Andante]    

Vl.2 - [Não]  - 

C.518 a 537 
Órgão - - Sem texto 

Coro - - Sem pauta do coro 

C.518 a 521 Órgão, Bx Dó [Solo oficiante] -  - [Solo] 

C.521; n.2 Bx. Dó Sol2 - rasurado - Sol2  

C.524 a 527 
Vl.1, Vl.2, Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. 

Sib, Bx. Dó, Partitura 
4 compassos de pausa 4 compassos de pausa 4 compassos de pausa 

C.532 Bx. Dó Ligadura escrito [Bis]  - - 

C.532; t.1,2 Vl.2, Pst Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. 

C.534; t.3,4 Vl.2, Pst Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. Abreviados com [ ]. 
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15. Seção 15 – [Tantum Ergo] 

Tabela 143: Seção 15 – [Tantum Ergo] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., Cl.1 

Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em Dó, Vl.1, 

Vl.2, Voz) 

C.538 

Título [Tantum Ergo] - - 
Título e numeração [8- TANTUM 

ERGO]  

Vl.2 - [Não]  - 

Andamento Lento 
Andamento Lento  

- 
Andamento Lento  

Vl.1, Órgão - 

C.538; n.1 e 5 
Órgão 

- - Fá1 rasurado 

C.538; n.7 - - [Fá1] 

C.543; t.4 
Órgão - - [Solo M]  

Pst. Sib - - [Solo *]  

C.543 a 564 Órgão - - Texto entre as pautas 

C.543 e 544 
Pauta da voz  

[Solo barítono] 
- - Inserida melodia do Solo  

C.544; n.5  Órgão - - Sol3, rasurada e correção para Lá3  

C.544 a 547 Vl.2 - - 
Duas estrofes do texto inserido nessa 

pauta e riscado 

C.547; t.4 
Vl.1 Dedilhado - - 

Cl.1 - - [*]  

C.547; t.4 
Órgão - - 

Pauta superior: [Coro] rasurado e 

[Solo F]. Pauta inferior: [Solo]  

Coro [Solo soprano] - - - 

C.550; t.2 

Órgão 

- - [Lá1 - ó2 - Mí2 - Lá2] Pauta 

inferior C.550; t.2,3,4   

C.550; n.1,2,3 - - [Dó3 – Mi3 - Lá3] Pauta superior 

C.550 a 529 Coro em duas pautas [ ] - - 
Melodias do coro a 2 vozes em uma 

pauta 

C.551; n.3,4 Cl.2 
Dó4 [ ] e Lá4 rasura. 

Por extenso [si]  

- - 

C.551; t.4 

Órgão - - [Coro]  

Coro a 2 vozes  

[Coro - Tutti] 
- - - 

C. 557; n.7,8 
Órgão 

- - Dó4, Si3 

C.558; n.6  - - [Si3] – pauta superior 

C.562 Cl.1 π - π 

C.562; n.1 Órgão - - Dó3 – Fá3 

C.562; n.1 Vl.2 - Sem ligadura - 

C.562; n.2 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 

 

16. Seção 16 – [Valsa Ausência] de João Eduardo 

Tabela 144: Seção 16 – [Valsa Ausência] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, Bx 

em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – Fl., 

Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, Bx em 

Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.565 

Título [Valsa Ausência] - - Escrito [9 CADERNO]  

Vl.2 - [Não]  - 

Cl.2 Título [Valsa Ausência]  - - 

Andamento [Moderato] - - - 

C. 578 Bx. Dó Dó2 rasurado. Por extenso [ré] - - 

C.568 e 569 Vl.1 Ligadura e arcada  - - 

C.569; n.1 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 
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17. Seção 17 – [Jaculatórias] 

Tabela 145: Seção 17 – [Jaculatórias] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.597 

Título [Jaculatórias] - - 
Título e numeração  

[3 – Jaculatórias]  

Vl.1 Título [Jaculatórias]  - - 

Vl.2 - [Sim] e [3]  - 

Cl.2, Bx. Dó [2v.]  - - 

Andamento [Andante] Sem andamento Sem andamento Sem andamento 

C.598 a 602 Órgão - - Texto entre as pautas  

C.599 Vl.1, Bx. Dó [-1-]  - [-1-]  

C.599 Vl.2, Cl.1 Sib, Cl.2 [-1- e -2-]  [-1- e -2-]  - 

C.615 Órgão - - [Côro] e [povo]  

C.619; n.3,4 Vl.2 - Rasura [S.F.] - 

C. 622; n.5 

Órgão - - [Si1 – Si2] 

[] [] - [] 

C.622; n.2,3,4 
Vl.1, Pst, Bx. Dó [-Ave Maria-] - - 

Partitura - - [Volta a pag. 44] e [3 vezes] 

C.622; n.2,3,4 

Vl.2 - [   ] - Si2, Ré3, Si2  [   ] - Si2, Ré3, Si2  

Cl.1 Sib  - - [   ] - Lá3, Mi4, Dó4  

C.622; n.2,3,4 

Cl.2 - - [   ] - Dó3, Fá3, Dó3  

Pst - - [   ] - Dó3, Mi3, Dó3  

C.623 

Subtítulo [Senhora do Carmo] - - - 

Vl.1, Bx. Dó, Vl.2, Órgão [-2-]  - [-2-]  

C.624 a 648 

Órgão 

- - Texto entre as pautas  

C.636; 

n.1,2,3,4 
- - 

Pauta inferior: tercina [ 

]  

C.638; n.2 Vl.1 Fá4 - Fá4 

C.640; 

n.1,2,3,4,5 
Vl.2, Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib - - Ritmo: tercina [ÔÔ]  

C.640; n.5 Fl., Órgão - - []  

C. 641 Vl.1, Vl.2, Cl.1 Sib, Bx Dó,  []  []  []  

C.641 
Órgão - - [] e [Côro]  

Pauta da Voz [Assembleia] - - - 

C.644; n.1 Órgão - - [  ] – pauta superior 

C.649 

Órgão - - [Final] e [Ave Maria]  

Cl.1 Sib, Órgão []  - []  

Vl.1, Vl.2, Cl.1 Sib [Fim]  [Fim]  - 

C.649; n.4 [] e [Fim] - - - 

C.650 

Subtítulo [No Transe ] - - Subtítulo [TRANSE]  

Andamento [Alegro] - - Andamento Allegro 

Cl.1 Sib Andamento [Alegro]  - - 

Vl.1 Andamento Vivo  - - 

C.650 

Vl.1, Vl.2, Bx. Dó, Órgão [-3-]  
[-3-] sobrepondo 

[Luiza]  
[-3-]  

Vl.2 - [5]  - 

Pst. Sib [3 do 17]  - - 

C.651 Órgão - - [Canto]  
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Vl.1, Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.651; n.1 

Bx. Dó 

Sol1 - - 

C.651 e 653; t. 

2,3,4 
Abreviados com [\]. - - 

C.652; n.4,6 Sol2 - Sol2 

C.651 a 658 

Órgão 

- - Texto entre as pautas  

C.652 e 654; 

n.1,2 
- - 

Acrescentada 2ª voz na 

pauta superior 

C.656; n.1,2 Fl., Vl.1, Vl.2 - - [  ]  
C. 656; t.2,3,4 

Bx. Dó 

Abreviados com [\]. - - 

C.657 e 658 Abreviado com []. - - 

C.658; t.1,2,3,4 Vl.2 - 
[   ] Ré4, Dó4, Ré4, 

Dó4  

 

C.660 Cl.2 [aqui]  - - 

C.660 

Vl.1, Cl.1 Sib, Bx. Dó, Órgão 

[Ao  para o Final]  - [Ao  para o Final]  
[do  ao Fim] 

 

18. Seção 18 – [Sem título] 

Tabela 146: Seção 18 – [Sem Título] Situação na fonte e Partitura editada   

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 1  

(Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Vl.1, 

Bx em Dó, Órg) 

Conjunto 2  

(Vl.2) 

Conjunto 3 (Partitura – 

Fl., Cl.1 Sib, Cl.2 Sib, Pst, 

Bx em Dó, Vl.1, Vl.2, Voz) 

C.661 

Título [Sem título] - - - 

Andamento [Andante] - - - 

Cl.1 Sib, Cl.2  - - 

C.670 Partitura - - [Canto]  

C.670 a 722 Órgão - - Sem texto entre as pautas 

C.672,673 e 674 Bx. Dó Abreviado com []. - - 

C.674; n.1 Órgão - - Ré2 

C.686; t.1.2.3 
Vl.2 

- [ È ] - 

C.691 e 713; t.1 - Sem ligadura - 

C.691 Vl.1 [Fim]  - - 

C.691 
Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib [ao ]  - - 

Bx. Dó [D.C.]  - - 

C.721; t.2 Órgão - - Acorde [ ] 
C.722 Partitura - - [D.C.] 

C.722 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 
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APENDICE C 

APARATO CRÍTICO - 3ª VERSÃO:  

Copistas: Adauto Camilo (1972), José Francisco Bezerra (1985/1989), Dalva Guerra 

(1989) e Marta Rodrigues Ferreira (s/d) 

Para a melhor compreensão do aparato crítico referente à 3ª versão, devo salientar que 

não foi localizada uma partitura de orquestra. Até a presente data, a partitura utilizada pelos 

maestros que têm regido a Novena todos estes anos é a cópia de José Neto Barreto (1957). Na 

atualidade, a maestrina Marinalva utiliza uma cópia da parte do órgão de Camilo para reger 

devido às impurezas naturais existentes na partitura de orquestra causadas pelo tempo.  

Para a realização desta 3ª versão, foram editados primeiro os conjuntos em separado para 

depois fazer a junção deles em uma partitura com a orquestra completa. A diferença 

instrumental que existe da 1ª para a 3ª versão é o acréscimo do Oboé e do Fagote, copiados por 

José Bezerra em 1989. Não foi localizada uma parte separada da Flauta, mas na do Oboé existe 

interferências indicando ser esta uma parte de Oboé/Flauta, confirmada pela assinatura de um 

flautista conhecido no final. Existe uma dúvida quanto a parte do Baixo em Dó, pois não existe 

nenhuma referência sobre qual instrumento poderia ser originalmente. Através das intervistas 

realizadas ao longo desta pesquisa, se tomou conhecimento de que esta parte já foi executada 

por Tuba, Trombone, Bombardino, Contrabaixo e Fagote. Com isto, foi decidido manter a parte 

do Baixo em Dó como Trombone e dobrando com ele, o Contrabaixo nas cordas. No aparato 

crítico a abreviatura do Baixo em Dó (Bx. Dó) será mantida para facilitar a possível comparação 

com as fontes musicais. Como não existe uma partitura de orquestra desta versão, optou-se por 

modificar a organização da ordem instrumental da partitura obedecendo à forma moderna de 

escrever: madeiras, metais, vozes, instrumentos de teclado e cordas.  Assim sendo, a 

orquestração passou a ser: Flauta, Oboé, Clarinete 1 em Sib, Clarinete 2 em Sib, Fagote, Piston 

em Sib, Trombone, Solistas e Coro a quatro vozes (duas pautas), Órgão, Violino 1, Violino 2 e 

Contrabaixo.  

Não existe na realidade um coro a quatro vozes propriamente dito, e sim as vozes 

distribuídas nas quatro vozes corais para facilitar a compreensão da partitura. Assim sendo, na 

maioria das seções o coro é a duas vozes, sendo em uníssono as vozes agudas (soprano e tenor) 

e as vozes graves (contralto e baixo), obedecendo, naturalmente, às diferenças das oitavas 

naturais entre as vozes femininas e masculinas. Assim sendo, na edição o Coro ficou em duas 
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pautas, com claves de Sol e de Fá, e a quatro vozes distribuídas como SCTB, mesmo que em 

uníssono. Quando o uníssono é somente entre vozes masculinas ou femininas, portanto na 

mesma pauta, não há a separação das hastes, permanecendo apenas uma voz. 

Nesta 3ª versão, as Seções Nº 3 – Senhora do Carmo, Nº 4 – Ave Maria e a Nº 5 – No 

Transe são a antiga Seção nº17 com a Ave Maria, antes parte integrante da Seção nº5 – Padre 

Nosso, inserida entre as seções conforme as interferências anotadas nas partes. Na parte do 

Órgão de Camilo, existe a Seção Nº 3b – Senhora do Carmo, que apresenta algumas 

modificações na melodia, porém os outros instrumentos deste conjunto repetem sempre a 

mesma Seção Nº 3. Já na cópia de Bezerra, a Seção Nº 3b foi escrita por extenso em todas as 

partes instrumentais como 2ª vez de Senhora do Carmo. Das respostas do cantochão existem 

apenas algumas indicações posteriores de sua existência com exceção da parte do Órgão onde 

foram inseridas algumas destas respostas. Para facilitar a compreensão estas três seções foram 

escritas por extenso, incluindo as repetições da Ave Maria com todas as respostas em 

Cantochão, resultando na seguinte ordem:  

1. Seção Nº 3 – Senhora do Carmo, [Cantochão – 8 compassos] 

2. Seção Nº 4 – Ave Maria, [Cantochão – 6 compassos], Senhora do Carmo, 

[Cantochão – 9 compassos], Ave Maria, [Cantochão – 6 compassos]. 

3. Seção Nº 5 – No Transe, [Cantochão – 9 compassos], Ave Maria, [Cantochão – 6 

compassos]. 

Em algumas intervenções de Cantochão foi incluído o acompanhamento na parte de 

Órgão, em outras tanto o acompanhamento quanto a melodia não foram inseridos, como nas 

três respostas do “Santa Maria, Mãe de Deus...”, permanecendo como se encontram as fontes 

musicais manuscritas. A realidade é que os copistas Camilo, Bezerra e Guerra não copiaram na 

integra a orquestração das respostas do Cantochão que existiam na 1ª versão desta Novena, 

permanecendo apenas o acompanhamento do Órgão. Pelas gravações realizadas durante esta 

pesquisa, pode-se perceber que durante as invocações do Cantochão, o Órgão, nas seções nº3, 

nº4 e nº 5, faz apenas acordes num acompanhamento em cifras para manter a afinação da 

melodia e alguns instrumentistas improvisam melodias de sua própria imaginação. Para 

solucionar esta lacuna, deveria ter sido inserido nestes compassos 201, 250 e 292, onde existe 

apenas a indicação do Cantochão, a melodia e acompanhamento do Órgão copiada da 1ª versão 

da cópia de Barreto, para a resposta não ficar a capella, ou continuar a ser executada como na 

atualidade. 
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Da seção S/N – Oremus pro Pontifice, existe apenas a melodia cifrada em Mib Maior, na 

parte do Órgão de Camilo, portanto, uma terça maior abaixo da melodia original da 1ª versão. 

Como não existe nenhuma indicação na fonte musical do local de sua execução, ele permaneceu 

neste local, junto com os dois compassos de indicação da tonalidade do Solo do oficiante e a 

entrada do coro e antes da Ladainha. 

Em toda a Ladainha, que compreende desde a seção nº 6 até a nº12, existem apenas 

indicações da existência do Cantochão na parte do Órgão e com raras exceções em partes 

instrumentais, porém em todas as partes existem indicações da quantidade de repetições em 

cada seção. Estas repetições são referentes às invocações cantadas pelos solistas ou oficiante, 

coro ou assembleia. Entre as pautas do Órgão da cópia de Camilo foi inserida, na maioria das 

vezes, somente o texto da primeira invocação. Na edição foram adicionadas duas pautas 

referentes ao coro ou solistas, na qual foram inseridas as invocações entre as pautas, tendo como 

referência a 1ª versão da Novena e o folheto impresso distribuído anualmente durante o 

novenário na Igreja do Carmo de João Pessoa. Somente não foram incluídas as invocações 

impressas neste folheto, correspondentes ao Cantochão não contidos nas fontes musicais. 

Na seção nº6 – Ladainha-Kyrie, no compasso 319; n.15 e 16 da parte do Órgão existe 

uma dissonância não comum neste tipo de harmonia religiosa tradicional no qual mantém um 

intervalo de segunda com a Fl., Ob e Cl.1. Porém, analisando o dedilhado possível para a 

execução do arpejo de quatro semicolcheias e a sequência no compasso seguinte, não seria 

possível fazer a passagem do polegar para executar a escala que segue em tempo hábil. Portanto, 

a dissonância escrita assim permaneceu. 

A seção nº12 – Agnus Dei foi escrita por extenso com os solos do coro em suas respectivas 

pautas, facilitando o reconhecimento das melodias cantadas por vozes masculinas e/ou 

femininas, com exceção do cantochão, pela mesma razão anteriormente comentada. 

Da seção nº14 – Adoro Te não existe a parte da Flauta, tendo em vista que esta tradicional 

melodia passou a ser executada apenas após 1972, conforme registros verificados no capítulo 

referente à Recepção da Novena. Através de análise substancial, verificou-se que a parte da 

Flauta na 1ª Versão, na maioria das seções, dobra algumas vezes o Violino1 e em outras o Oboé, 

todavia uma oitava acima, na mesma tessitura do Violino1. Na 3ª versão, analisando a busca do 

copista Camilo em encontrar uma solução para facilitar a escrita, percebeu-se que ele copiou a 

parte do Violino 1 uma oitava abaixo, porém com a indicação para ser executada uma oitava 

acima. Como a 2º Versão, intermediária à esta, é uma parte de Oboé/Flauta, percebeu-se que a 
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possível parte da Flauta do Adoro Te poderia ser copiada dobrando qualquer uma das duas 

partes. Desta forma, optou-se por copiar esta melodia na mesma oitava do Violino1, ficando 

uma oitava acima do Oboé. 

Na seção nº16 – Prece existem dois tipos de indicações de retorno nesta seção:  

(1) Retorno à introdução – para facilitar a leitura e viradas de página, a introdução 

foi escrita por extenso após a repetição da 2ª vez. 

(2) Modificação da ordem de execução no final da Novena: 

(a) Na parte do Cl.2 existe a indicação de inversão das numerações das 

seções nº13 – Senhora do Carmo para n°16 - Prece e da nº 16 retornando 

para a 13, diferenciando das duas próximas indicações. 

(b) Na parte do Vl.2 existe a indicação de salto da seção nº13 – Senhora do 

Carmo, para a n°16 - Prece e retorno para a nº14 – Adoro Te. Tudo indica 

que atualmente esta seção seja executada antes da seção nº13 – Senhora do 

Carmo, ou após a ela e não mais como seção n°16 - Prece.  

(c) Na parte do Cl.1 existe a indicação definindo a nova numeração nas 

seções 14, 15 e 16: a seção 16 passa a ser 14, a seção 14 passa a ser 15 e a 

seção 15 passa a ser 16. Confirmação da mudança de numeração alterando a 

ordem de execução da Novena para: nº13 – Senhora do Carmo, n°16 (14) – 

Prece, nº14 (15) – Adoro Te, nº 15 (16) – Tantum Ergo. 

Estas modificações na ordem de execução da Novena não foram inseridas na 3ª Versão, 

pois elas revelam que a existência de uma 4ª versão que ainda não possui novas fontes 

musicais. 
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PEQUENO GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS E SIGNIFICADOS 

Abreviado com [ ]  quatro seminimas  

Abreviado com [ ]  duas colcheias 

Abreviados com [///]  três tempos repetidos como o 1º tempo  

Abreviados com [\\ ]  dois tempos repetidos como o 1º tempo 

Abreviados com []  Compasso repetido como o compasso anterior 

Ré5-Si4-Dó5-Dó5 [ ]  melodia com quatro semínimas 

Arcadas [ ,  ]   arcada para baixo (talão), arcada para cima (ponta) 

[ ]    seis colcheias (sequência de colcheias) 

Coro SCTB   inserida melodia das vozes em duas pautas, pois há 

ausência de uma parte vocal  

[Cantochão]   Indicação de Cantochão nas partes instrumentais  

[X]    Indicação abreviada de Cantochão 

Partitura danificada   A parte do Clarinete 2 está com o papel danificado 

apresentando diversos rasgos ou mesmo buracos, porém 

foi “consertada” com uma fita adesiva na junção central 

das duas páginas suprimindo algumas notas e danificando. 

Através da comparação com outras partes e análise 

harmônica tornou-se possível inserir na edição as notas 

musicais que faltavam.  

Seção nº2 – [Domine]   somente nesta seção aparece o conjunto 10.  

Subtítulos   os subtítulos indicados posteriormente nas seções foram 

incluídos na edição. Geralmente eles fazem parte de uma 

nova melodia e seu nome se refere ao início do texto a ser 

cantado. 

Todas as Seções   Texto inserido entre as pautas da parte do Órgão 
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19. Seção 1 – [Jubilosos te saudamos] 

Tabela 147: Seção 1 [Jubilosos te saudamos] Situação na fonte e partitura editada  

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.1 

Órgão Sem título Sem título Título Entrada 

Ob., Cl. Sib 1, Cl.2,  Andamento Andante Andamento Andante - 

Bx. Dó, Órgão Andamento Moderato - 
Andamento Moderato 

e [Introd] 

Ob., Cl. Sib 1, Cl.2, 

Vl.2 
[] []  [] 

C.6; t.3 
Ob., Cl. Sib 1, Cl.2, 

Órgão, Vl.2 
Fim Fim Fim 

C.5 a 22 

Órgão 

Texto entre as pautas (1ª estrofe) - Texto entre as pautas 

C.7; t.1 Título [JUBILOSOS] - - 

C. 7, 8, 9, 11, 

12, 13; t. 2,3,4 
Abreviados com [///] - Abreviados com [///] 

C.14 

Ob., Pst. Sib, Vl.1, 

Vl.2 
- S/ repetição - 

Cl.1 Sib, Cl.2 DC DC - 

Órgão 
[Última vez] e [volta à 

introdução] 
- 

[Última vez] e [volta à 

introdução] 

C.14; n.2,3 Bx. Dó [  ]   

C.15,17,19; t. 

2,3,4 
Bx. Do Abreviados com [///] - Sem abreviatura 

C.23 

Ob., Cl.1 Sib - [] - 

Cl.2, Pst., Vl.1, 

Vl.2, Órgão 
[ao ] [ao ] [ao ] 

Bx. Dó [ao ] e [volta]  - - 

 

20. Seção 2 – [Domine]  

Tabela 148 – Seção 2 [Domine] Situação na fonte e partitura editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5 (Cl.2, Pst, 

Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

Conjunto 10 

(Órg) 

C.24 

Órgão Sem título Sem título 
Andamento 

Andantino [Introd. ] 
[DOMINE] 

Cl.1 Sib [Deus in adj.] - 
- 

- 

C.24 

Ob, Cl.1 Sib, 

Fag, Vl.2, 

Órgão 

Andamento Andantino - 
Andamento 

Andantino [Introd. ] 

Andamento 

Andantino [Introd. 

] 

C.24 

Órgão, Vl.1, 

Bx. Dó 
[Allº] ou [Allegro] - Andamento Allegro - 

Cl.2 Sem andamento - - - 

C.27; n.5 
Cl.2, Pst. Sib Si3  - - - 

 - Sol4 - - 

C.60 
Cl.2, Bx. Dó, 

Órgão 
Andamento Andantino  

Andamento 

Andantino 

Andamento 

Andantino 
- 

C.68, 74; t.2,3  
Cl.2, Fag,  Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] - - 

Vl.1 Abreviado com [ ] - - - 

C.70; n.2 Pst. Sib Parte danificada - Sol3 - - - 

C.75; 

n.5,6,7,8 
Vl.1 

Ré5-Si4-Dó5-Dó5 

[ ]  
- - - 

C.78,79 Bx. Dó Arcadas [ ,  ] - - - 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5 (Cl.2, Pst, 

Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

Conjunto 10 

(Órg) 

C.79; t.3 Cl.2, Fag. Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] - - 

C.80,81; 7.3  Pst. Sib Abreviado com [ ] - - - 

C.80 Bx. Dó Abreviado com [] - - - 

C.81; t.3 Órgão Abreviado com [ ]  Abreviado com [ ] - 

C.83 

Ob., Cl.1, Fag, 

Vl.2, Órgão  

- Andamento Lento Andamento Lento - 

Subtítulo Gloria Subtítulo Gloria Subtítulo Gloria - 

Cl.2, Pst. Sib Andamento Andante - - - 

C.85; t.2 Vl.2 [ ] - - - 

C.86; n.1,2 Pst. Sib Parte danificada  - - - 

C.86; n.4 

Ob 

- [] e Barra dupla - - 

C.90; t.2 [ ] - - - 

C.93; t.1 Ob [ ] - - - 

C.95; n.4 Bx. Dó Sem [] - - Acréscimo [] 

C.98; n.3 

Ob., Cl.2, Vl.1, Sem []  Sem [] - - 

Pst. Sib, Vl.2, 

Fag, Cl.1 Sib, 

Órgão 

[] [] [] - 

C.99 

Ob, Cl.1 Sib, 

Cl.2, Pst. Sib, 

Vl.1, Vl.2 

Andamento Allº Andamento Allº - - 

Órgão Andamento VIVO - Andamento VIVO - 

C.106; n.2,3 Órgão Ré4, Dó4 - Ré4, Dó4 - 

C.108; n.2,3 Cl.2 Parte danificada - - - 

C.112; t.3,4 Pst. Sib Abreviados com [ ] - - - 

C.114; t.1 Bx. Dó Sem [] - - - 

C.115 

Órgão 
Subtítulo Veni Sancto 

Spiritus 
- 

Subtítulo Veni 

Sancto Spiritus 
- 

Ob, Cl.1 Sib, 

Cl.2, Pst. Sib, 

Fag, Órgão, 

Vl.1, Vl.2 

Andamento Andante Andamento Andante Andamento Andante - 

Bx. Dó Sem andamento - - - 

C.121; n.4 Pst. Sib Sol3 - - - 

C.134; n.5,6 Cl.2  Parte danificada - - - 

C. 37 a 125  Órgão 
Texto inserido entre as 

pautas 
- 

Texto inserido entre 

as pautas 
- 

C.140; 

2,3,4,5,6 

Cl.1 Sib 
Sol3, Sol3, Lá3, Si3, 

Dó4 
- - - 

Vl.1 Fá4, Fá4, Sol4, Lá4, Si4 - - - 

Órgão 

[Ré3-Fá3, Ré3-Fá3, 

Mi3-Sol3, Fá3-Lá3, Sol3-

Si3] 

- 

[Ré3-Fá3, Ré3-

Fá3, Mi3-Sol3, 

Fá3-Lá3, Sol3-Si3] 

- 

C.143; n.5,6 Cl2. Parte danificada - - - 

C.149 Ob., Fag, Vl.2 Sem [Rall] Rall. - - 

C.153; n.3 

Cl.2, Fag, Pst. 

Sib, Vl.2 
[] Final [] Final - - 

Cl.1 Sib, Órgão, 

Vl.1, Bx. Dó 
Sem [] Final  - Sem [] Final - 
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21. Seção 3 – Senhora do Carmo 

Tabela 149 – Seção 3 [Senhora do Carmo] Situação na fonte e partitura editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.154 Órgão 
Sem título - Título Senhora do Carmo 

Indicação [Solo 1ª vez] - Indicação [Solo 1ª vez] 

C.154 

Pst. Sib, Vl.1 Andamento Lento - - 

Órgão, Bx. Dó Andamento Andante - Andamento Andante 

Ob., Cl.1 Sib, 

Cl.2, Fag, Vl.2 
Sem andamento - 

- 

Cl.1 Sib, Pst. Sib Indicação retorno [2 vez] e [2 vezes]  - 

Cl.1 Sib - Acorde [Dó4 – Mi3- Lá4] - 

C.171, t.2 Ob., Vl.1 [] [] 
- 

C.172 Órgão Indicação [Côro] - Indicação [Côro] 

C.178; n.2 Órgão Acorde [Fá1-Fá2] - Acorde [Fá1-Fá2] 

 

22. Seção 4 – Ave Maria 

Tabela 150 – Seção 4 [Ave Maria] Situação na fonte e partitura editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5 (Cl.2, Pst, 

Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.180 

Bx. Dó, Órgão Título Ave Maria Sem título Título Ave Maria 

Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Fag, Vl.2 Andamento Allegro - - 

Órgão, Bx. Dó Andamento Andantino - Andamento Andantino 

C.181 a 200 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.187,190,192; 

t.2,3 
Ob., Cl.1 Sib, Abreviados com [ ] Abreviados com [ ] - 

C. 190, 192; 

t.2,3 

Cl.2, Fag, Pst. Sib, Bx. Dó, 

Vl.1, Vl.2 
Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] - 

C.200; n.1 Cl.1 Sib - Acorde [Sol3-Si3] - 

C. 200; n.3 Fermata    

C.200 

Cl.2, Pst, Vl.1 [ao ]  - - 

Bx. Dó, Órgão [ao nº3] - [ao nº3] 

Órgão [ao 3ª*] - - 

Fag, Vl.2 - [ ] - 

C.200; t.3 a 206 Cantochão [Assembleia]    

C.207 Subtítulo [Senhora do Carmo] Sem subtítulo Sem subtítulo Sem subtítulo 

C.207 Andamento [Andante] Sem Andamento Sem Andamento Sem Andamento 

C.207, 208 Cl.1 Sib - Acorde [Dó4-Mi4-Lá4] - 

C.207, 208 
Pst Sib Acorde [Dó4-Mi4]  - 

Cl.2 Mi4  - 

C.207; t.1,2 Cl.2, Fag, Vl.2, [  ] [  ] - 

C.208; n.1,2,3 Ob., Cl.1 Sib - [ ÔÔ ] - 

C.208 
Fermata Sem [] Sem [] Sem [] 

Órgão Indicação de Cantochão - - 

C.225 a 233 Cantochão [Assembleia]    

C.231, n.2 
Órgão 

Acorde [Fá1-Fá2] - - 

C.232; n.2,3,4,5 Fá2, Sol2, Lá2, Si2 - - 

C.233 
Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, Fag, 

Vl.1, Vl.2, Órgão 
Indicação retorno ao nº3 Indicação retorno ao nº3 

Indicação retorno ao 

nº3 

C.234 
Subtítulo [Ave Maria] Sem subtítulo Sem subtítulo - 

Andamento [Allegro] Sem Andamento Sem Andamento - 

C.254; t.4  Órgão Indicação de Cantochão - - 



739 

 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5 (Cl.2, Pst, 

Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.254, 260; t. 2 Fermata Sem [] Sem [] Sem [] 

C.254; t.3a 260 Cantochão [Assembleia]    

 

23. Seção 5 – [No Transe] 

Tabela 151 – Seção 5 [No Transe] Situação na fonte e partitura editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.261 

Título [No Transe] Sem título Sem título Sem título 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Pst, 

Fag, Vl.1, Vl.2, Órgão 
Andamento Allegro Andamento Allegro Andamento Allegro 

C.262 a 270 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.262; n. 6 

Órgão Rasura - [Dó3-Lá3] 

Fl, Vl.1 Sol4 - - 

Ob., Vl.2  - Sol3 - 

Cl.1 Sib, Cl.2, Pst Lá3 Lá3 - 

Fag - Sol2 - 

C.263; n.4 Bx. Dó, Órgão Sol2 - Sol2 

C.264; n.5 

Órgão Sol3 - Sol3 

Cl.1 Sib, Cl.2. Lá3 Lá3  

Fag. - Lá2 - 

C.266; t.1,2 Ob., Cl.2, Fag, Vl.2 - [   ] - 

C.272 a 280 Cantochão [Assembleia] Indicação de Cantochão - [Repete o côro] 

C.280; n.4 Fermata Sem [] Sem [] Sem [] 

C.281 a 301; 

n.3 

Repetição por extenso/ 

Subtítulo [Ave Maria] 
[Ao nº4] [Ao nº4] [Ao nº4] 

C.301; t.4 a 307 Indicação de Cantochão - - - 

C.307; t.2 Fermata Sem [] Sem [] Sem [] 

 

24. Seção S/N – [Oremus pro Pontifice] 

Tabela 152: Seção S/N [Oremus pro Pontifice]Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.538 

Título [Oremus pro Pontifice] Sem título - - 

Órgão 
Sem Andamento  - - 

Melodia cifrada - - 

Fl., Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, Pst. 

Sib, Bx. Dó, Vl.1, Vl.2 
Seção inexistente - 

- 

C. 538 a 553 Órgão Tonalidade Mib M   

C.538 a 541 [Solo oficiante] [Sac. ] - - 

C.542 e 543 Órgão [Introd. ] -   

C.544 [Coro] - - - 

C.544 a 553 

Órgão  

Sem texto - - 

C.552; t.1 [ ] - 
- 

C.553; t.2  [] Final Sem [] - 
- 
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25. Seção 6 – [Ladainha – Kyrie] 

Tabela 153: Seção 6 [Ladainha-Kyrie] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.308 
Título [Ladainha-Kyrie] [Ladainha] [Ladainha] [Ladainha] 

Andamento [Andante] [Andante] [Andante] e [Introd. ] 

C.308, 309; 

t.3,4 
Cl.2, Pst, Órgão (mão esq.) Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] 

C.308, 309, 310; 

t.3,4 
Fag, Vl.1, Vl.2 Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] - 

C.308, 309, 310; 

t.2,3 
Ob, Cl.1 Sib - Abreviado com [ , ] - 

C.308; t.3,4 Órgão (mão dir.) 
Abreviado com [ ] 

- 
Abreviado com [ ] 

C.310; t.3.4 Órgão (mão esq.) - 

C.325; n. 12,13 
Ob. - [Ré4, Si3] - 

Cl.1 - [Mi4, Dó4] - 

C.327 a 336 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.328; n.2 Vl.2 - [ ] - 

C.329 Coro [Solo Soprano] - - - 

C.336 Órgão 
Indicação retorno e 

cantochão 
- Sem indicação 

C.336; t.4 a 340; 

t.2 

Cantochão [Assembleia] 

1ª Vez  
- - - 

C.341; t.4 a 345; 

t.2 

Cantochão [Assembleia] 

2ª Vez 
- - - 

C.346 

Subtítulo [Santa Maria] - - - 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, 

Pst. Sib, Bx. Dó, Órgão, 

Vl.2 

Andamento Allegro Andamento Allegro Andamento Allegro 

C.353; t.3 Pst. Sib, Órgão [] - [] 

C.358; t.1 Cl.1 Sib, Fag, Vl.2 Sem [Rall. ] Rall. Sem [Rall. ] 

C.360 a 365 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.365; t.2 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 

 

26. Seção 7 – [Mater Christe] 

Tabela 154: Seção 7 [Mater Christe] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.364 

Título [Mater Christe] Sem título Sem título Sem título 

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Vl.1, 

Vl.2. Bx. Dó, Órgão 
Andamento All. 

Andamento Allegro ou 

All. 
Andamento Allegro 

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Bx. 

Dó, Órgão, Vl.2. 

Indicação de repetição  

[4 vezes] 

Indicação de repetição  

[4 vezes] 

Indicação de repetição  

[4 vezes] 

C. 365 a 372 

Órgão 

Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.365 Abreviado com [] - Abreviado com [] 

C.367; n.6 Ob - Si3 - 

C.369; t.2,4 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. 

Sib, Fag, Órgão, Vl.1, 

Vl.2 Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] 

C.370; t.2 
Ob., Cl.1 Sib, Pst. Sib, 

Fag, Órgão, Vl.1, Vl.2 

C.372 Órgão Indicação de cantochão - Sem indicação 

C.373 a 376 Cantochão [Assembleia] - - - 

C. 376; t.2 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 
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27. Seção 8 – [Virgo Prudentíssima] 

Tabela 155: Seção 8 [Virgo Prudentíssima] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.377 

Título [Virgo Prudentíssima] Sem título Sem título Sem título 

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Órgão, 

Vl.2 

Andamento Andantino Andamento Andantino Andamento Andantino 

Indicação de repetição  

[Rep. 3 vezes] 

Indicação de repetição 

[Rep. 3 vezes] 

Indicação de repetição  

[3 vezes] 

C.378 a 401 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.379; n.4 Bx. Dó Ré2 - - 

C.381, 382,383, 

389,390,391; 

t.2,3 

Órgão Abreviados com [\\ ] - Abreviados com [\\] 

C.389 Ob., Cl.1 Sib - Abreviado com [] - 

C.391; n.5 Vl.1 Dó5 - - 

C.391; n.6 Órgão Rasura - Rasura 

C.399; t.1,2 Vl.1 [ ] - - 

C. 401 Órgão Indicação de cantochão - Sem indicação  

C.402 a 405 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.405; t.2 [] Final  Sem [] Sem [] - 

 

28. Seção 9 – [Vas Insigne] 

Tabela 156: Seção 9 [Vas Insigne] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.406 

Título [Vas Insigne] Sem título Sem título Sem título 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, 

Fag, Órgão, Vl.2 
Andamento Andantino - Andamento Andantino 

Vl.1 Andamento All. - - 

Ob., Cl.1 Sib, Pst. Sib, Fag,  
Indicação de repetição 

[Rep. 3 vezes] 

Indicação de repetição 

[Rep. 3 vezes] 
- 

Cl.2, Bx. Dó, Órgão, Vl.1, 

Vl.2 

Indicação de repetição  

[3 vezes] 

Indicação de repetição 

[3 vezes] 

Indicação de repetição 

[3 vezes] 

Ob., Cl.1 Sib, Órgão Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] 

C.406 Fag, Vl.1, Vl.2, Bx. Dó Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] - 

C.406 a 422 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.412 Ob., Vl.2 - 
Abreviados com [] 

- 

C.420 Ob., Cl.1 Sib, Fag, Vl.2 - - 

C.422 Órgão Indicação de cantochão - Sem indicação 

C.422; n.9 Pst. Sib Partitura danificada - - 

C.423 a 426 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.426; t.2 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 

 

29. Seção 10 – [Refuggium Peccatorum] 

Tabela 157: Seção 10 [Refuggium Peccatorum] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.427 

Título [Refuggium Peccatorum] Sem título Sem título Sem título 

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Órgão, Vl.1, 

Bx. Dó, Vl.2 
Andamento Lento Andamento Lento Andamento Lento 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.427; t.4 [Solo Mezzo-soprano] - - - 

C.429; n.2 Cl.1 Sib - [ ] - 

C.433; n.2 Ob., Cl.1 Sib - [] - 

C.435; t.4 [Coro] - - - 

C.427 a 439 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.440 a 443 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.443; t.2 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 

 

30. Seção 11 – [Patrona Carmelitarum] 

Tabela 158: Seção 11 [Patrona Carmelitarum] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.444 

Título [Patrona Carmelitarum] Sem título Sem título Sem título 

Cl.1 Sib, Fag, Órgão, Bx. Dó, 

Vl.2 

Andamento All. Andamento All. Andamento Allegro 

Indicação de repetição  

[3 vezes] 

Indicação de repetição 

[3 vezes] 
Sem indicação 

C.444 a 465 Órgão Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C.449,453; t.2,4 Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. Sib, 

Fag, Vl.1, Vl.2 
Abreviado com [ ] Abreviado com [ ] 

- 

C.445,454; t.2 - 

C.445,446,447,

449, 453; t. 2,34 
Órgão Abreviados com [///] - Abreviados com [///] 

C. 457 a 460 Cantochão [Assembleia] - - - 

C.461 a 464 Cantochão [Coro uníssono] - - - 

C.465 a 468 Cantochão [Solo oficiante] - - - 

C.486; t.2 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 

 

31. Seção 12 – [Agnus Dei] 

Tabela 159: Seção 12 [Agnus Dei] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.469 

Pst. Sib [Agnus Dei] [Agnus Dei] Sem título Sem título  

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Órgão, 

Bx. Dó, Vl.1, Vl.2 
Andamento Lento Andamento Lento - 

Pst. Sib, Órgão Andamento Andante - 
Andamento Andante e 

[Introd. ] 

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Órgão, 

Bx. Dó, Vl.2 

Indicação de repetição 

[rep. 2 vezes] 

Indicação de repetição 

[rep. 2 vezes] 

Indicação de repetição 

[2 vezes] 

C.470 a 497 
Órgão 

Texto entre as pautas - Texto entre as pautas 

C. 470,471,472,476 Abreviados com [///] - Abreviados com [///] 

C.470 [Solo Coro masculino] - - - 

C.478 [Coro] - - - 

C.478; n.1,2,3,4 
Cl.2. Pst. Sib 

Fá3  - - 

C.478; n.5 Sol3 - - 

C. 482 [Solo oficiante] - - - 

C.485; t.2 [] Sem [] Sem [] Sem [] 

C.487 [Solo Coro feminino] - - - 

C.495 [Coro] - - - 

C.498; t.3 [] Final Sem [] Sem [] Sem [] 
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32. Seção 13 – [Flor do Carmelo] 

Tabela 160: Seção 13 [Flor do Carmelo]Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.469 

Ob. Vl.1, Cl.1 Sib, Fag 

[Flor do Carmelo] 
Título Flor do Carmelo Título Flor do Carmelo Sem título 

Ob., Cl.1 Sib, Pst. Sib, 

Fag, Órgão, Bx. Dó, Vl.1, 

Vl.2 

Andamento Andante  Andamento Andante 
Andamento Andante 

 [Introd. ] 

Cl.2 Andamento Lento - - 

C. 499; t.4 
Órgão 

Abreviado com [\ ] - Abreviado com [\ ] 

C. 503,504,505,507 Abreviado com [\\\ ] - Abreviado com [\\\ ] 

C.502 a 512 Órgão Texto entre as pautas - 
Texto entre as 

pautas 

C.512; n.6 Órgão [ ] - [ ] 

C.512 

Bx. Dó, Órgão 
Indicação de salto 

[Vai para o 16] 
- Sem indicação 

Cl.2, Fag, Pst. Sib, Bx. Dó, 

Vl.2, Órgão [] Final 
Sem [] Sem [] [] Final 

 

33. Seção 14 – [Adoro Te] 

Tabela 161: Seção 14 [Adoro Te] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.513 

Ob., Cl.2, Fag, Pst. Sib, Bx. Dó, 

Órgão, Vl.1, Vl.2 

[Adoro Te] Com Devoção 

Título Adoro-te Título Adoro-te Título Adoro-Te 

Ob., Cl.1 Sib, Fag, Bx. Dó,  Andamento Andante  Andamento Andante - 

Órgão Andamento Com Devoção - - 

Vl.1 Andamento Moderato - - 

C. 522 a 537 Vl.1 Indicação [8va acima] - - 

C.522; t.1 

Fl., Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, Pst. 

Sib, Bx. Dó, Órgão, Vl.1, Vl.2 

[] Final 

Sem [] Sem [] - 

 

34. Seção 15 – [Tantum Ergo] 

Tabela 162: Seção 15 [Tantum Ergo] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, 

Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.538 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, Pst. Sib, 

Vl.2 [Tantum Ergo] 
Título Tantum Ergo Título Tantum Ergo Título Tantum Ergo 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, Pst. Sib, 

Vl.2, Órgão 
Andamento Andante Andamento Andante 

Andamento Andante 

[Introd. ] 

C.555,556; 

t.2,3,4 
Órgão Abreviados com [\\\ ] - Abreviados com [\\\ ] 

C.557; t.3,4 Bx. Dó Indicação [8va abaixo] - - 

C.559; n.4 Fag, Vl.2 Sem [] [ ] - 

C.559; n. 11,12 Vl.1 Sib4, Dó5 - - 

C.559; t.4 Órgão [Solo barítono] 
Texto entre as pautas - 

Texto incompleto 

entre as pautas 

Indicação [Solo masculino] - - 
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Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, 

Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.560; t.2,3 Abreviados com [\\ ] - Faltam 2 tempos 

C.560; n.5 

Órgão [Solo soprano] 

Sol3 - Lá3 

C.562; t.2,4 Abreviados com [\ ] - Abreviados com [\ ] 

C.563; t.4 Indicação [Solo feminino] - - 

C.564; t.2,3 

Órgão 

Abreviados com [\\ ] - Abreviados com [\\ ] 

C.566; t.2,4 Abreviados com [\ ] - Abreviados com [\ ] 

C.567; t.4 Indicação [Coro] - - 

C.568,569,570,

572,573,574; t. 

2,3,4 

Órgão Abreviados com [\\ ] - Abreviados com [\\ ] 

C.570; n.8 Vl.1 Sol5 -  

C.580; n.1, 2 Cl.2 Sol3 - - 

C.580; n.2 

Fl., Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, Pst. 

Sib, Bx. Dó, Vl.1, Vl.2; [] Final 
Sem [] Sem [] Sem [] 

 

35. Seção 16 – [Prece] 

Tabela 163: Seção 16 [Prece] Situação na Fonte e Partitura Editada 

Localização Partitura 

SITUAÇÃO NA FONTE 

Conjunto 5  

(Cl.2, Pst, Trb, Vl.1, Órg) 

Conjunto 7/8  

(Ob., Cl.1, Fag, Vl.2) 

Conjunto 9  

(Órg) 

C.581 

Ob., Cl.1 Sib, Vl.1 [Prece] Título Prece Título Prece Título Prece 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Pst. 

Sib, Vl.1, Vl.2, Órgão 
Andamento Andante Andamento Andante Andamento Andante 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, 

Pst. Sib, Bx. Dó, Órgão 

Vl.1, Vl.2 

Indicação retorno [ ] Indicação retorno [ ] Indicação retorno [ ] 

Cl.2 Indicação nova numeração [13] - - 

C.581,582, 

606,607; t.2,3,4 
Órgão Abreviados com [///] - Abreviados com [///] 

C.583; n.4 Vl.2 - Ré2 - 

C.587; t.3 Fag, Bx. Dó Indicação Fim Indicação Fim - 

C.587 Vl.2 - 
Indicação retorno  

[ volta para o 14] 
- 

C.587 a 605 Órgão Texto entre as pautas - Sem texto 

C.590; n.10,11 
Cl.1 - Sol3, Lá 3 - 

Ob. - Fá3, Sol3 - 

C.592; n. 10,11 Cl.1 - Si3, Si3  

C.602; n.7 

Cl.2 - Lá3 - 

Vl.2 - Sol4 - 

Fag. - Sol2 - 

C.602; n.9 Ob. - Sol3 - 

C.602; n.10 Cl.1 Sib  Lá3  

C.602; n.4 Ob., Cl.1 Sib - [ ] - 

C.604; n.6 Órgão Fá3 - Fá3 

C.606,607; 

t.2,3,4 
Órgão Abreviados com [///] - Abreviados com [///] 

C.611 a 617 

Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, Fag, 

Pst. Sib, Bx. Dó, Órgão 

Vl.1, Vl.2 

Indicação de retorno  

[ao   ] 

Indicação de retorno 

[ao   ] 

Indicação de retorno 

[ao   ] 

C.617; t.3 

Fl., Ob., Cl.1 Sib, Cl.2, 

Fag, Pst. Sib, Bx. Dó, 

Órgão Vl.1, Vl.2; [] Final 

Sem [] Sem [] Sem [] 

 

   


