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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo fazer uma breve análise da vida e obra do compositor 

José Maurício Nunes Garcia durante o período situado entre os anos de 1767 e 1821. 

Buscaremos, com esta dissertação, um exame historiográfico sobre a ascensão social de José 

Maurício Nunes Garcia, de forma a demonstrar como, a partir de sua condição de filho de 

pretos-forros e de sua origem humilde, conseguiu aspirar a um cargo eclesiástico no século 

XVIII. Visamos propor debates a respeito das transformações artísticas na troca de culturas 

entre a corte portuguesa e os súditos dos trópicos, sobretudo a edificação da capela real, a 

adaptação do panorama artístico e a música feita no Rio de Janeiro. Comprometemo-nos a 

analisar as relações de José Maurício Nunes Garcia no ambiente de corte, a sua mediação 

entre os músicos nativos e europeus. A trajetória do padre José Maurício Nunes Garcia 

influenciou o Rio de Janeiro de seu tempo, tanto por sua produção musical que se tornou uma 

referência artística para a cidade, quanto pela superação de sua condição social.  

Palavras chave:. Ascensão Social, Clero nativo, Capela Real, Chegada da corte portuguesa,      

José Maurício Nunes Garcia.  
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to make a brief analysis of the life and work of composer José 

Maurício Nunes Garcia during the period between the years 1767 and 1821. We will seek, 

with this thesis, a historiographical examination of the social rise of José Maurício Nunes 

Garcia, in order to demonstrate how, his of son of black-liners and his humble origin, could 

aspire to an ecclesiastical office in the eighteenth century. We aim to propose debates about 

the artistic transformations in the exchange of cultures between the Portuguese court and the 

subjects of the tropics, especially the building of the Royal Chapel, the adaptation of the art 

scene and the music made in Rio de Janeiro. We commit ourselves to analyze the relationship 

of José Maurício Nunes Garcia in the cutting room, to mediate between the natives and 

European musicians. The trajectory of Father José Maurício Nunes Garcia influenced the Rio 

de Janeiro of his time, both for its musical production that has become an artistic reference to 

the city, and by overcoming their social status. 

Key words:. Social ascension, native clergy, Royal Chapel, Arrival of the Portuguese court, 

José Maurício Nunes Garcia. 
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Introdução 

 

... Suas produções sacras são numerosas, assim como seus discípulos; ele 

foi o astro radiante, que na Colônia, no Reino e no Império, espalhou seus 

raios preciosos sobre os brasileiros, sempre potente, sempre grandioso, 

sempre pobre!
1
. 

O poder social da música foi um dos fatores cruciais que impulsionaram essa 

pesquisa. Buscamos através da trajetória do padre José Maurício Nunes Garcia, demonstrar o 

êxito das relações interpessoais para os processos de ascensão social no Rio de Janeiro no 

período compreendido entre os fins do século XVIII e início do XIX. A delimitação deste 

trabalho abrangeu os anos de 1767 a 1821, expondo o panorama artístico da cidade como a 

capital da colônia e as transformações urbanísticas e culturais após a chegada da corte 

portuguesa.  

A música sacra possuiu um papel importante para a população do Rio de Janeiro no 

século XVIII. A atividade artística promovida pela igreja era, sobretudo, a principal forma de 

entretenimento. O universo católico permeava o imaginário da população, logo, estar inserido 

na igreja significava adentrar o ambiente de grande visibilidade artística e social.  

O cruzamento de uma tradição intensa de piedade barroca, corporizada na 

produção de uma liturgia musical monumental e sedutora de todos os 

sentidos, com a nova realidade de uma sociabilidade urbana alargada, 

geradora de novas interações sociais na esfera do lazer, tem assim como 

resultado uma prática da Música sacra profundamente dinâmica, para a 

qual convergem dimensões estéticas que noutros quadrantes 

socioculturais europeus de cariz mais acentuadamente iluminista teriam 

expressões preferenciais próprias no âmbito das formas de entretenimento 

laico
2
. 

As festas, missas, solenidades, eram atividades francas e de acesso popular. Nesses 

locais promoviam-se contatos sociais, os quais, muitas vezes, desencadeavam uniões, 

amizades e sociedades. As irmandades eram grupos de integração que reuniam afins, seja por 

seus ofícios ou devoções, que trabalhavam designados nos bastidores de toda a atividade 

religiosa. Exploraremos a importância dessas instituições como veículo de sociabilidade e 

                                                           
1
 PORTO ALEGRE, Araújo: Ideias sobre a música. Ministério da cultura – Programa cultura e pensamento. 

Nitheroy: revista brasileiense de sciências, letras e artes, t.1, n.1. 1836. P 17.  
2
 NERY. Rei Vieira: Espaço Profano e espaço Sagrado na Música Luso-Brasileira do século XVIII. Revistas 

USP. São Paulo. 2006. PP. 25-26.  
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resistência, sobretudo, para pardos e pretos vindos da África para o trabalho escravo e seus 

descendentes.  

A trajetória do padre José Maurício tramitou entre o alcance da notoriedade social, 

ainda anterior ao ingresso de sua vida pública. Para estes assuntos utilizaremos discussões 

pautadas nos estudos das irmandades religiosas, realizadas por Caio Boschi
3
, Julita Scarano

4
 

que dissertam em concordância sobre as irmandades e corporações de ofícios de pardos e 

pretos no período colonial, percebendo-as como forma de resistência de escravos e pretos 

forros no ambiente tropical. Tais pesquisas contribuíram com este trabalho, no que tange à 

importância das irmandades religiosas, como fonte de sociabilização e de dignidade para essas 

minorias nos ambientes religiosos do século XVIII.  

Buscamos desenvolver as influências das redes de proteção e sociabilidade que 

levaram José Maurício a sua ordenação sacerdotal. O motivo de afirmação de sua aptidão ante 

os embargos da igreja e da coroa, por sua origem e condição étnica, que o levaram ao alcance 

de sua ascensão social.  

Utilizaremos os textos de Antonio Hespanha
5
 e Fernanda Olival

6
 para o 

esclarecimento das relações entre redes clientelares e os estatutos de pureza de sangue que 

vigoravam nas leis fixadas pela coroa e pelo arcebispado da Bahia. Tais legislações serviam 

como artificio para a triagem de súditos designados como impuros de sangue e portadores de 

defeitos de origem. A ação visava reprimir que ingressassem no exercício de cargos públicos 

e eclesiásticos, obrigando-os a comprovação por meio do processo de genere, que habilitava 

estes candidatos aos cargos pretendidos. Este processo foi um das provas impelidas ao padre 

José Maurício e se fez crucial para o seu ingresso na ordem e ascensão.  

O universo religioso do século XVIII e XIX refletia o pensamento social de sua 

época. A arte era fundamental para a materialização da cultura católica desenvolvida neste 

período. Para tais representações utilizamos a música como expressão artística e social com o 

objetivo de perceber a música como linguagem e comunicação entre o divino e o profano. 

Examinamos as referências musicais e a sua importância para a sociedade, não obstante, como 

era executada, qual era a representação social que legitimava a composição deste cenário 

                                                           
3
 BOSCHI. Caio César. Os leigos e o poder. São Paulo: Ática, 1986. 

4
 SCARANO. Julita: Devoção e Escravidão: A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito 

Diamantino do Século XVIII. (Col. Brasiliana). 
5
 HESPANHA, Antonio Manoel: Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime, Colectânea de Textos. 

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. Novembro de 1982. 
6
 OLIVAL, Fernanda e FIGUERÔA-REGO, João de: Cor da Pele, Distinções e Cargos: Portugal e espaços 

atlânticos portugueses (séculos XVI a XVIII). E OLIVAL. Fernanda “Rigor e interesses: os estatutos de limpeza 

de sangue em Portugal”. Cadernos de Estudos Sefarditas, nº 4, 2004.  
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dentro das igrejas do Rio de Janeiro. E no sentido de demonstrar essa construção, as 

abordagens de Nireu Cavalcanti
7
 foram cruciais para dimensionar as inovações trazidas pela 

corte, e, também o cotidiano da cidade e de seus habitantes.  Cleofe Person de Matos
8
 

apresenta dados preciosos sobre o panorama musical do Rio de Janeiro e o serviço prestado 

por música à igreja e ao estado. Anderson Oliveira
9
 demonstra o cotidiano da vida religiosa 

dos africanos que e as devoções, festas e manifestações culturais de resistência dentro das 

limitações impostas pela igreja nos espaços sociais do século XVIII. Tais discussões formam 

uma base consistente para o imaginário da época que antecedem as transformações advindas 

com a transmigração da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Para o período posterior a 

chegada da família real. Alberto Pacheco
10

 abarca todo o universo musical que permeou na 

cidade, trazendo ao conhecimento os artistas que se estabeleceram no Rio de Janeiro, muitos 

deles atuantes da capela real.  

O padre José Maurício, em sua trajetória apresentou algumas peculiaridades, estas 

como: o seu relacionamento com Severiana Rosa de Castro e seus seis filhos. Tais fatos 

enriqueceram nossa pesquisa abrangendo a análise da condição sacerdotal nos trópicos que se 

contrapõem às leis do arcebispado da Bahia, não obstante, de Roma. Essa condição nos levou 

a examinar os arquétipos sociais dos clérigos; e sua conduta esmiuçada a partir das análises 

feitas por Polliana Mendonça
11

. Pudemos perceber importantes informações das transgressões 

comuns aos padres no século XVIII. E principalmente analisar que a relação de concubinato 

do Padre José Maurício Nunes Garcia não era um fato isolado, não obstante este tipo de ação 

ser acometido por outros clérigos. Para Mary del Priore
12

 o papel do padre era fundamental 

para a sociedade e, em diversos aspectos, legitimador para a população. A propaganda dos 

modelos de santidade elevava a figura clerical aos santos, os padres eram representantes de 

Deus na terra. Tais questões detalhadas em sua pesquisa foram importantes para a 

representação do imaginário popular acerca da figura clerical. Ainda buscamos maiores 

                                                           
7
 CAVALCANTI, Nireu O. O Rio de Janeiro setecentista: A vida e a construção da cidade da invasão francesa 

até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 2003. 
8
 MATTOS, C. P. de, José Maurício Nunes Garcia: Bibliografia. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 

1997. 
9
 OLIVEIRA, Anderson José Machado de: Devoção e Identidades do Culto de Santo Elesbão e Santa Efigênia 

no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais nos Setecentos. Revista Topoi, Vol. 07. N. 12. Jan-jun. 2006. 
10

 PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. 
11

 MENDONÇA, Pollyanna Gouveia: Sacrílegas Famílias, Conjugalidades Clericais no Bispado do Maranhão no 

Século XVIII. Dissertação de Mestrado, UFF – Niterói – Rio de Janeiro. 2007. 
12

 PRIORE. Mary Lucy del. E AMANTINO. Márcia (org): História dos Homens no Brasil. Ed. UNESP. 1º 

Edição, 9788539304295. 2013. 
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informações a partir do estudo de Edlene Oliveira Silva
13

, que contribuiu de forma consistente 

para os casos do concubinato. Traçando um perfil das relações entre clérigos e barregãs em 

oposição aos cargos eclesiásticos. Para Fernando Torres Londoño, as transgressões do 

padroado na colônia eram atos que ocorriam de forma natural, burlando as leis estabelecidas 

pela coroa e a igreja
14

. Trataremos com maior profundidade sobre a atuação clerical e a 

construção imaginária dos padres nos capítulos I e II. 

A vinda da corte portuguesa proporcionou grandes mudanças no Rio de Janeiro. Tal 

acontecimento foi de grande importância para o cenário artístico, urbano e organizacional da 

cidade. Para esta exposição, utilizamos as análises de Marieta Pinheiro de Carvalho
15

, que 

pesquisa a influência de d. João para a cidade do Rio de Janeiro, como fonte do pensamento 

ilustrado e o seu reflexo em todos os campos da sociedade. Para uma maior compreensão das 

transformações e do ambiente de corte, foi crucial a pesquisa de Jurandir Malerba
16

, pois 

contribuiu com riqueza de detalhes e fontes sobre a partida e a chegada de d. João e toda a 

corte de nobres europeus que por aqui passaram. Ainda sobre a temática, os estudos de Paulo 

de Assunção
17

, também possibilitaram a representação do momento.  

A criação de novas instituições públicas e o aprimoramento da organização 

administrativa no Rio de Janeiro, como sede do reino proporcionou o êxito de transformações 

importantes para a cidade. Tais mudanças asseguraram maior severidade das entidades 

públicas e a afirmação do poder real.  

O campo artístico da cidade legou opções para o entretenimento social. A instalação 

da corte portuguesa influiu de forma pungente na construção de uma mudança de hábitos que 

passavam a ser institucionais e que foram almejados pela população. Essa mudança abriu 

portas para que os súditos da nova corte pudessem ter maiores oportunidades com o aumento 

dos campos profissionais para a obtenção de privilégios e reconhecimento ante o príncipe d. 

João e a corte portuguesa.  

A criação da capela real foi de suma importância para a carreira artística de José 

Maurício Nunes Garcia. O papel social do padre como mestre de capela e sua comunicação 

                                                           
13

 SILVA. Edlene Oliveira. Entre a Batina e a Aliança: Das Mulheres de Padres ao Movimento de Padres 

Casados no Brasil. Universidade de Brasília. (Tese de Doutorado). Brasília. 
14

 TORRES LONDOÑO, Fernando: A Outra Família: Concubinato, Igreja e Escândalo na Colônia. São Paulo. 

Programa de Educação em História Social da Faculdade de Filosofia da USP. Ed. Loyola. 1999. 
15

 CARVALHO. Marieta, Pinheiro de: Uma ideia ilustrada de cidade: As transformações no Rio de Janeiro de 

Dom João VIRAM. (1808-1821). Rio de Janeiro. Odisseia, 2008. 
16

 MALERBA. Jurandir: A Corte no Exílio. Civilização e Poder no Brasil às vésperas da independência. (1808-

1821). São Paulo. Companhia das Letras. 2000. 
17

 ASSUNÇÃO. Paulo de: Ritmos da Vida: Momentos efusivos da Família Real portuguesa nos trópicos. Rio de 

Janeiro. Arquivo Nacional. 2008. 
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com os músicos europeus e os nativos do Rio de janeiro tornaram José Maurício um 

referencial para a música na corte, sobretudo, um veículo para a ascensão de músicos nativos 

no cenário da cidade.  

Embora com limitações documentais, nos foi possível identificar uma parcela desses 

músicos. Para essa exposição foi muito importante a pesquisa de Cleofe Person de Mattos, 

que dedicou uma parte significativa de sua produção sobre a vida e obra do Padre José 

Maurício Nunes Garcia objetivando obter comprovações para a sua biografia. Foi crucial a 

preservação de documentos e fontes que proporcionara a esta pesquisa o legado do acervo que 

deu base a nossa pesquisa. Não obstante, pudemos ter a dimensão do funcionamento da 

Capela Real; da administração e o quantitativo de artistas que desenvolveram o trabalho sob a 

regência do padre José Maurício como mestre de capela. 

 Tais estudos frutificaram novas bibliografias como a de Alberto Pacheco
18

 que nos 

trouxe importantes informações sobre os cantores que integravam a vida artística da cidade, 

expondo suas práticas e atuações musicais. Em referência ao funcionamento da capela real 

Antonio Marques Jorge
19

 ressaltou a divisão de funções musicais entre o padre José Maurício 

e outros músicos vindos da Europa. Em evidência ao compositor e mestre de Suas Altezas 

Reais Marcos Portugal. Estes esclarecimentos foram fundamentais para a compreensão das 

relações interpessoais entre os dois músicos. E as intenções musicais do príncipe regente que 

dividiu a arte em campos de atuação designando ao padre José Maurício à música sacra, e ao 

compositor Marcos Portugal a composição da música profana e solene para as suas aparições 

públicas.  

Esse trabalho não se propõe a tratar de teoria musical, ou de qualquer outra 

informação técnica sobre a execução das peças musicais citadas ou de seus compositores. O 

principal intuito desta pesquisa é a relação entre a história e a música, no aspecto cultural 

promovido pela chegada da corte portuguesa. Não temos a intenção de nos aprofundar nos 

ambientes profanos. A principal análise desse trabalho ambienta-se na atuação religiosa do 

padre José Maurício Nunes Garcia e na música sacra feita para a capela real, eximindo-nos de 

outras aplicações da música no período.  

 Nós almejamos esclarecer o processo de ascensão social e as relações interpessoais 

que permeiam a trajetória do padre José Maurício. A sua importância como referência musical 

                                                           
18

 PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. 
19

 MARQUES. Antonio Jorge: “D. João VI e Marcos Portugal: o período brasileiro (1808-1821)” in Debates - 

Cadernos do Programa e Pós Graduação em Música do Centro de Letras e Artes da UNIRIO, Nº 11, Novembro 

2008. 
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para a cidade. A problemática de sua relação de concubinato que lhe renderam seis filhos, 

transgredindo o celibato que compõe a regra de sua ordem sacerdotal, e o seu convívio nos 

ambientes da corte. Alçamos a visão da trajetória do padre José Maurício a fim de esmiuçar os 

fios de suas relações sociais. Em uma perspectiva de expor sua singularidade para a 

composição e inserção do lugar social que ocupava em sua época. De acordo com Giovanni 

Levi20, é nos mínimos detalhes do cotidiano que se compreenderá a rede complexa que forma 

uma sociedade, enfatizando o diferencial pelo regionalismo, e as peculiaridades individuais e 

locais que formam as raízes históricas. Concordamos com Carlo Guinzburg e Carlo Poni que:  

Que em análise de longo período... É difícil compreender os problemas 

quotidianos da sobrevivência. Raciocina-se por médias decenais, médias 

móveis, extraídas de folhas quase logarítmicas. A vida real... é 

largamente posta a margem. E a visão de longo período pode gerar uma 

abstrata, homogeneizada história social, desprovida de carne e sangue e 

não convincente apesar de seu estatuto científico
21

. 

A produção da música nos trópicos no período anterior a 1808 era elaborada 

conforme as referências culturais do reino, embora não possuíssem as atualizações necessárias 

das últimas tendências ocorridas na Europa. Era dividida entre a música sacra e profana, ou 

seja, a música litúrgica utilizada para o culto da igreja, e a música idealizada para cerimônias 

oficiais do Estado e para as exaltações de datas comemorativas monárquicas.  

A música abrangia diversos espaços ligados a representações religiosas e de cunho 

popular. Tais como: festividades públicas, solenidades religiosas, procissões, quermesses, 

novenas, velórios dentre outros tal como expõe Aldo Luiz Leoni: 

A música agregada aos ofícios Litúrgicos era de longe o principal meio 

de sobrevivência do profissional. Além da utilização religiosa, nas vilas e 

cidades coloniais (a exemplo da Europa) a música servia para abrilhantar 

cerimônias, festas, procissões, entradas triunfantes, publicações de 

bandos e notícias, deslocamentos e evoluções militares ou humilhações 

públicas a condenados com baraço e pregão, ou seja, como de chamar a 

atenção do público; mas esse uso era esporádico
22

. 
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 LEVI, Giovanni. Comportamentos, recursos, processos: antes da “revolução” do consumo. In: Revel, Jacques 
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O universo musical presente no Rio de Janeiro do século XVIII era influenciado por 

essas duas vertentes. E empreendida por encomendas que atendiam ao gosto do patrocinador. 

Esta prática era requisitada, tanto por parte do estado como pela a igreja. As irmandades 

religiosas possuíam um caráter fundamental, pois eram incumbidas dos bastidores das 

celebrações religiosas. Essas instituições eram devotadas a um patrono ou santo protetor.  

As celebrações buscavam atender a demanda de festividades, e requisitavam toda 

sorte de músicos disponíveis para estas festividades. Em meio a este panorama os artistas do 

coro da catedral, do seminário São Joaquim, e toda sorte de músicos profissionais ou 

amadores atuavam para essas encomendas. Não obstante, integrado ao ambiente da catedral 

Nossa Senhora do Rosário, nas últimas décadas do século XVIII evidenciava-se a composição 

de José Maurício Nunes Garcia com a atuação no coro da catedral que habilmente revelava-se 

em um talento promissor.  

Em sua trajetória, o padre José Maurício foi apoiado por seu professor Salvador José 

de Almeida Faria
23

: músico mineiro, conterrâneo de sua mãe e amigo da família, sendo 

precursor em sua educação musical. Foi Almeida Faria que o inseriu na irmandade de Santa 

Cecília
24

, reconhecida como a irmandade dos músicos em Portugal e nos trópicos.  

A irmandade foi fundamental no percurso de José Maurício Nunes Garcia. 

Patrocinada pelo rei d. José I na segunda metade do século XVIII. Era a entidade que 

legitimava os músicos como profissionais. Esta medida também foi aplicada em sua fundação 

no Rio de Janeiro
25

, Salvador José foi um dos fundadores desta agremiação, e, José Maurício 

Nunes Garcia, um dos membros mais jovens.  

É interessante salientar que o ingresso de José Maurício nessa irmandade ocorreu 

antes de sua ordenação sacerdotal em 1784. E seu compromisso com esta instituição foi 

mantido até sua morte. Tal permanência lhe rendeu credibilidade, atestou a sua habilidade 
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musical e se fez marcante por toda a sua vida pública, até em seus últimos momentos 

promovendo a música de seu funeral
26

.  

O apoio recebido por Salvador José de Almeida Faria foi primordial para José 

Maurício, pois seu nome figura entre os inquiridos no seu processo de genere, em 

comprovação de sua aplicação e habilidade para o exercício do estado sacerdotal. Podemos 

afirmar que Salvador José de Almeida Faria foi um pilar importante para a afirmação 

profissional e reconhecimento musical de José Maurício Nunes Garcia.  

As principais fontes trabalhadas referentes aos problemas históricos desta dissertação 

se dividem em três momentos que buscamos compreender da trajetória do padre José 

Maurício: Sua ascensão social, sua relação familiar e o convívio com a corte. Para o acesso a 

essas fontes foram cruciais em nossa pesquisa os arquivos: Acervo Cleofe Person de Matos, 

Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e o Arquivo da Cúria Metropolitana na cidade do Rio 

de Janeiro.  

As questões tratadas na ascensão social desse personagem incluem principalmente a 

análise de seu processo de genere, sua ordenação sacerdotal, e a habilitação para a ordem de 

cristo. Esses documentos possibilitaram a dimensão de suas influências sociais que o 

auxiliaram no alcance de sua prosperidade profissional. Buscamos a partir desses processos 

elucidar o êxito de sua trajetória.  

Para os problemas de concubinato foi crucial, a análise da legislação vigente nos 

séculos XVIII e XIX, e a comunicação entre a igreja e a coroa, que foi percebida por meio das 

Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia e as Ordenações Filipinas. Buscamos 

observar os meios legais que penalizavam as transgressões atribuídas a José Maurício que 

inibiria o exercício de sua atuação como clérigo e funcionário da coroa.  

Para entendermos sua relação familiar e a prática do concubinato, examinamos os 

apontamentos biográficos escritos pelo Dr. José Maurício Nunes Garcia Jr. Seu filho mais 

velho e o único que foi legitimado, em que nos demonstra como foi sua educação, sua 

experiência junto aos ofícios de seu pai e o convívio doméstico. Esboçaremos ainda acerca 

desse problema as relações de compadrio e apadrinhamento, e as redes de proteção que 

envolvia o padre José Maurício e seus filhos no seio da igreja e aos olhos do príncipe regente.  

Utilizamos ainda a análise dos alvarás e outros documentos oficiais que nos 

possibilitaram a observação dos provimentos régios nas atividades institucionais da capela 
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real e referentes à atuação musical no Rio de Janeiro. Trataremos com maior profundidade 

desses documentos ao longo de nossa dissertação.   

Esta dissertação foi dividida em três capítulos. No primeiro capítulo buscamos 

elucidar o processo de ascensão social de José Maurício, visando compreender as restrições 

impostas pela coroa para a provisão da ordenação sacerdotal. Os questionamentos impostos 

pelo seu processo de genere nos termos de sua origem étnica. A importância das irmandades 

religiosas como resistência social. O contato da música e as relações interpessoais que 

ocorriam por meio das irmandades. A sua atuação artística e a importância da música para o 

alcance de sua ordenação e ocupação pública. Finalizamos com uma análise crítica ao 

processo de genere e a afirmação de sua carreira musical.  

No segundo capítulo, pretendemos perceber a abertura e extensão de sua atuação 

como músico, o mestrado na sé da catedral e seu primeiro contato com o príncipe regente. 

Traçaremos o panorama de sua influência nos espaços artísticos da cidade e os domínios 

musicais que possuiu. Ainda pautaremos o perfil de sua relação familiar, no qual compunha a 

educação de seus filhos e relacionamento com sua barregã Severiana Rosa de Castro. E ainda 

faremos uma análise de sua atuação junto à corte portuguesa e a divisão de tarefas com a 

instituição da capela real.  

 O terceiro capítulo tem por objetivo demonstrar a atuação de José Maurício junto a 

corte, a sua relação interpessoal com os músicos estrangeiros. Pretendemos, sobretudo, 

desmistificar o antagonismo historiográfico proposto ao compositor Marcos Portugal, e as 

influências de ambos nos ambientes da capela real.  

O legado do padre José Maurício transpôs a influência social de sua época. O alcance 

de sua trajetória demonstra a suplantação de suas características, tidas como imperfeitas para 

a realidade dos fins do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX. Entretanto 

revelou-se, mesmo diante dos obstáculos de sua trajetória, a sua capacidade intelectual que o 

levou ao domínio do campo artístico do Rio de Janeiro, e seu reconhecimento como clérigo. 
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Capítulo I 

 

Afeições eclesiásticas em Feições escurecidas 

 

 

 

 

O presente capítulo se compromete a observar alguns aspectos cruciais para a ascensão 

social do padre José Maurício Nunes Garcia. Visando assim esclarecer em sua trajetória, os 

meios justificantes de sua conduta como músico e clérigo, na segunda metade do século 

XVIII.  

O percurso em busca da ordenação de José Maurício revela a hipótese de como um 

pardo forro conseguiu através da inserção social na igreja e por meio da música adquirir certa 

posição social, em uma sociedade marcada pela hierarquização. Essa sociedade, obediente à 

coroa portuguesa, em suas leis e princípios, que teoricamente impedia pardos e negros do 

exercício clerical.  

A inspiração pelo título deste capítulo remete-se ao processo de generes de José 

Maurício. A intenção é a de demonstrar a importância dos atores sociais inquiridos para o 

alcance de sua ordenação. Onde clérigos, oficiais régios e pessoas de elevado status social 

depuseram a favor da ordenação, atestando a vocação e o preparo do padre José Maurício para 

o sacerdócio.  

Ao longo desta pesquisa pretendemos explorar o olhar historiográfico, alguns aspectos 

cruciais da trajetória do ator social, em busca da obtenção de sua ordenação sacerdotal.  

Iniciaremos a discussão com um tópico sobre o estatuto de pureza de sangue. Tais 

legislações remetem ao século XIV com o intuito de inibir a presença de judeus, mouros e 

negros, nos cargos eclesiásticos. Estes cargos eram prioritariamente exercidos por cidadãos 

europeus teoricamente puros de sangue e de renomadas famílias.  
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1.1 A Mancha do Precioso Sangue 

 O estatuto da pureza de sangue em Portugal era legalmente utilizado a fim de inibir a 

mistura de raças, seja entre mouros, africanos ou judeus. Segundo Fernanda Olival
27

, os 

direitos de possuir bens e terras estavam reservados para os ditos bem nascidos, ou seja, os 

indivíduos de pele branca, cujo nome era identificado por posses e de genética reconhecida. 

Tais estatutos eram implícitos ao direito da nobreza, porém não deixavam de existir manobras 

legais, que estavam ligadas à graça real.  

A noção de graça vinha a complementar as instituições legais; não estavam 

relacionadas à legislação, mas partiam do julgamento de consciência do próprio rei, ou seja, 

da vontade real. Antônio Hespanha deixa clara essa intenção ao afirmar que: “actos da graça é 

fundamentalmente, um dom, dependente da liberalidade régia, [...] o rei nem é obrigado a 

ouvir senão a sua consciência, nem a obedecer a qualquer formalidade ou figura de juízo” 
28

. 

 Tal característica conferia ao próprio rei a concessão de benefícios ou cargos para seus 

súditos. As graças eram pleiteadas por todas as esferas sociais. A busca intensa dos súditos 

pelas proximidades com o rei visava melhorar as condições de vida conforme Norbert Elias:  

Quando o rei movia um dedo ou dizia uma palavra, se punham em 

movimento, de modo extraordinário, dentro do campo social, maiores 

forças que as que ele havia aplicado, e, em efeito, ficavam em liberdade 

as próprias energias do rei, fossem pequenas ou grandes
29 

.  

O convívio com o rei, ou com a família real, possibilitava status social, sobretudo, em 

uma sociedade estratificada como a do século XVIII. A pureza de sangue se fez presente no 

ultramar como privilégio que gerava a exclusividade da nobreza para o exercício de funções 

públicas. A presença de mouros, judeus, indígenas e africanos recém-convertidos ao 

cristianismo, impunha certas normas para que essa população ocupe seu lugar - e função 

social. E devido a esse embargo, era obrigatório ter a comprovação de pureza de sangue, ou 

corrigir tal defeito
30

.  
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Esta ação garantia o privilégio da nobreza, limitando a expansão das funções públicas 

e eclesiásticas aos ditos impuros de sangue. Afirmando assim, o que acreditava ser 

diferenciação natural entre os homens ou vontade divina
31

. Segundo Fernanda Olival
32

, a 

respeito da distinção de cargos:  

Para ingressar no Serviço Militar, diplomático ou na Universidade, não 

era necessário provar a qualidade do sangue [...] As exigências só se 

punham na concorrência por muitos dos degraus posteriores, para além 

do Hábito, familiaturas e dos Foros da Casa Real: A obtenção do grau de 

Licenciado e Doutor; Entrada nos colégios Maiores de São Pedro e São 

Paulo; acesso a muitos dos benefícios Eclesiásticos; Habitação aos 

lugares de Letras da Coroa. Mesmo assim, cada instituição aplicava os 

Estatutos à sua Maneira
33

. 

A provação dos Estatutos de sangue nos trópicos não vem a ser seguida tal como em 

Lisboa, pois de acordo com José Salvador: ·. 

De 1501 a 1516, o Brasil esteve arrendado a um consórcio de Cristãos-

novos, encabeçado por Fernão de Noronha. Posteriormente, a Inquisição 

lançou pra cá inúmeros Judeus, e outros vieram espontaneamente
34

.  

Os cristãos-novos no ultramar não eram totalmente impedidos do alcance a cargos 

públicos, porém deveriam ter comprovadas: genealogia, profissão de fé e conduta moral. A 

falta de contingentes europeus na colônia possibilitava certa flexibilidade da igreja e de 

instituições públicas. Estabelecendo-se regras, sobretudo, pautadas em redes clientelares que 

de forma intercessora, corroboravam com a dispensa de generes ou com as inquirições dos 

tribunais a favor dos candidatos aos cargos.  

A revisitar o tratado de 1770
35

, é percebida a intenção do marquês de Pombal no que 

se compreende da racionalização da nobreza, ou seja, o alargamento da burocracia para 
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ascensão de comerciantes e artífices para instituírem morgadios. Promovendo em longo prazo 

o enobrecimento da burguesia. Proporcionando condições para a formação de uma nobreza 

portuguesa
36

. De acordo com Marieta de Carvalho.  

O regimento de 1770 reafirmou o poder do rei, enquanto concedente dos 

cargos, atitude perdida ao longo dos séculos. Isso se torna explícito em 

suas linhas iniciais, nas quais grande questão a ser respondida dizia 

respeito a quem pertence a “verdadeira natureza dos ofícios”. Ele dava ao 

monarca maior mobilidade para a opção dos funcionários que serviriam 

como instrumentos empregados num esforço para levar adiante sua 

prática reformadora da sociedade, dentro das necessidades de melhor 

controle do território, da intensificação das atividades militares e fiscais 

do Estado e de legitimação do seu poder
37

. 

A mudança consistente na administração real, de fato foi um marco para a liberdade 

dos burgueses, ou integrantes sociais não ligados à nobreza. Tais intenções legitimaram o 

poder real e fortaleceram a administração das funções públicas possibilitando maior influência 

do monarca por sobre os ofícios e os funcionários. Essas medidas foram mantidas na regência 

de d. Maria I. De acordo com Charles Boxer, sobre a política contrária ao racismo, exceto 

quanto aos judeus, para o ingresso no clero:  

Entre o secretário de Estado e o Bispo de Cochim, Acentuava a 

necessidade que continuava a existir de conceder benefícios aos clérigos 

indianos que estivessem qualificados para eles
38

. 

Este caso também ocorria na sede do reino, onde os regimentos eram cobrados de 

forma concisa legalmente, tal como explica Carlos Rodrigues. A respeito do processo de 

generes para obtenção de dispensa de cor ou limpeza de sangue, onde se fazia importante a 

influência das redes clientelares para tais processos exigidos em cargos sacerdotais: 
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Em suma podemos afirmar que a habilitação para a tomada do Estado 

Sacerdotal tinha uma eficácia restrita mais ao âmbito diocesano. Isto 

porque poderia ser mudada com maior facilidade, pois corria sobre o 

controle do Prelado ou do Cabido (Em caso de sede vacante). A Força 

das redes Clientelares constituídas na Sede Episcopal e as relações de 

poder aí subjacentes poderiam exercer forte influência nesse processo
39

.  

As redes clientelares, ou relações de sociabilidades eram meios que ajudavam a 

facilitar a ascensão social. Os patrocínios, indicações ou conhecimentos flexibilizavam os 

processos burocráticos, promovendo dispensas e obtenções das graças ou benefícios. Boxer 

explica como era aplicado o processo de generes no ultramar e as exigências para adentrar nas 

ordens religiosas.  

A pureza de sangue do candidato tinha de ser provada através dum 

inquérito judicial, no qual sete ou oito cristãos-velhos prestavam um 

juramento de conhecimento pessoal testemunhando que pais e avós de 

ambos os lados estavam isentos de quaisquer manchas raciais ou 

religiosas [...] era sempre mais fácil obter uma dispensa se o candidato 

tivesse qualquer antepassado remoto ameríndio ou protestante europeu de 

raça branca do que se lhe corresse nas veias algum sangue judeu ou 

negro. Todas as ordens religiosas que se haviam fixado no Brasil 

mantiveram uma discriminação racial contra a admissão de mulatos
40

. 

A tradição católica europeia era há muitos séculos engendrada na cultura popular. 

Almejar ser padre, ou até mesmo santo, foi o objetivo de muitos indivíduos desde a idade 

média. Avançando essa cultura mar adentro até os trópicos, era como transferir toda a 

atmosfera cristã portuguesa para o universo colonial. A problemática mistificada de crenças e 

superstições trazidas pela pluralidade existente no Ultramar transpunha reais problemáticas 

que divergia do ambiente metropolitano. Sobre a cultura religiosa na idade moderna afirma 

Lucien Febvre: 

Se se quisesse ou não, se se percebesse claramente ou não, as pessoas 

achavam-se mergulhadas desde o nascimento num banho de cristianismo 

do qual não se evadiam nem mesmo na morte: pois essa morte era cristã, 

necessária e socialmente, pelos ritos a que ninguém podia furtar-se 
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mesmo se revoltado diante da morte, mesmo se houvesse zombado e se 

tivesse feito de brincalhão em seus últimos momentos
41

. 

 O envolvimento emocional, espiritual, abrangia toda a população até o fim da idade 

moderna. Ainda diz Lucien Febvre: “Tudo aquilo que a igreja procura estabelecer no coração 

dos homens, de sua vida sentimental, de sua vida profissional, de sua vida estética”. A 

importância religiosa fazia parte do próprio tempo, da mesma forma que o tempo era remido 

pela Igreja. Assim, por meio de festas, procissões, enterros, e toda a ritualística católica 

predominante no século XVIII, formulava-se a face da sociedade colonial
42

.  

O povo português era essencialmente marcado por uma religiosidade católica. Essa 

cultura religiosa obteve pleno sucesso nas cidades coloniais, sobretudo, muitas dessas cidades 

foram desenvolvidas a partir das igrejas. As redes de sociabilidades geradas nos espaços da 

igreja por muitas vezes desencadeava a ascensão social. Em vias concretas na América 

portuguesa foi possível a ordenação de pretos e pardos para o ingresso no sacerdócio.  

A referência clientelar atestava a credibilidade dos candidatos, além da garantia de 

fiadores
43

. Essa exigência era comum nas irmandades do Rio de Janeiro.  Tais avalistas 

atestavam a confiabilidade desses indivíduos que queriam tornar-se membro das irmandades 

se responsabilizando pela mudança social desses habilitantes marcados pelo sangue. Caio 

Prado Jr. Afirma sobre a real possibilidade do ingresso de pretos no clero:  

É certo de que o preconceito de Côr também tinha aí o seu lugar, e quem 

não fosse de pura origem branca, necessitava de dispensa especial. Mas 

uma dispensa de forma: o estudante com reais qualidades acabava sempre 

vencendo
44

.  

 Tais dispensas conferiam legitimidade às instituições públicas e à igreja. Era o artifício 

que possibilitaria ou interditava o candidato ao alcance dos cargos almejados. O objetivo da 

comprovação da pureza de sangue era fazer a triagem que qualificaria aos indivíduos de 

sangue puro, pertencentes a abastadas famílias, servindo como método para impedir a 

ascensão de súditos que não fossem de famílias do reino, ou que fossem considerados 
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impuros de sangue, tal como os mouros, africanos, judeus. Tais concessões só eram possíveis 

mediante as influências de redes de sociabilidades ou por meio da mercê. 

1.2 Clero negro: Entre o Sangue e a Cruz  

O ingresso de pretos e pardos no clero da América portuguesa era uma realidade 

divergente ao princípio europeu de pureza de sangue. Os estatutos de limpeza de sangue na 

Europa ibérica mantinham um regimento acirrado quanto às ordenações sacerdotais, de 

acordo com o estatuto de Toledo.  

O estatuto de Toledo, de 1449 que impedia os recém-convertidos à fé 

católica e considerados de “sangue infecto” (judeus, mouros e negros) de 

ocuparem os cargos municipal, apesar de seu limitado alcance local, é 

considerado o precursor dos estatutos de limpeza de sangue na Península 

Ibérica
45

. 

Em Portugal, não se sabe ao certo a data de sua vigência, embora haja vista 

ocorrências de reclamações ao rei d. João III. Nas misericórdias, nos colégios, nas 

corporações de ofícios e também quanto aos casamentos, a vigência deste estatuto vigorou 

desde o século XVI. Os interditos de acordo com Fernanda Olival, foram preservados até o 

século XVIII
46

.  

O provimento de cargos e ordenações eclesiásticas no ultramar não se flexibilizavam 

perante os regimentos da constituição do arcebispado da Bahia. Em tais legislações os 

habilitantes deveriam ser: “sujeitos dignos e honrados, e, se informará pelos parochos, donde 

os sobreditos forem naturaes, secretamente da limpeza de sangue do habilitando, vida e 

costume, da limpeza de sangue de seos paes, e avós”
47

.  

Casos de ordenações do clero mestiço e preto eram possíveis devido à própria intenção 

da igreja de salvar as almas e de admitir a conversão de cristãos novos na comunidade 

católica. No entanto, era necessário provar boa conduta moral, religiosa, além de 

comprovações de terras. As influências sociais obtidas por meio de redes clientelares 

possivelmente contribuíram para a admissão do clero mestiço colonial. De acordo com 

Charles Boxer: “a discriminação racial não era muito forte no início da expansão marítima 
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(contra indianos e africanos), mas eles não demoraram a surgir ainda que sua intensidade 

variasse no tempo e espaço” 
48

. A presença mestiça no clero ultramarino se desenvolveu 

concomitante à catequização dos cativos africanos e indígena, formando um corpo 

eclesiástico mestiço atuante nas igrejas. Os aspirantes ao clero mediante a confirmação de sua 

vocação e boa conduta religiosa encontravam patrocínio para a obtenção de sua ordenação.  

Conforme Caio Prado Jr:  

Os mestiços são numerosos no clero brasileiro. A Igreja sempre honrou 

no Brasil sua tradição democrática, a maior força com que contou para a 

conquista espiritual no Ocidente. (...) Os candidatos ao estado eclesiástico 

que demonstrassem aptidões encontrava sempre amparo, e não faltava 

quem lhes custeasse os estudos, aqui ou na Europa
49

.  

A admissão do clero negro foi substancialmente envolvida em relações de sociais, 

conforme a citação acima. A partir da capacidade e da vocação encontrava-se o incentivo para 

o ingresso no sacerdócio. Tais patrocínios também possuíam seu peso dentro do universo 

imaginário religioso. O ato de custear o estudo de um clérigo, dentro de alguns âmbitos era 

uma forma de colaborar com as obras sociais da igreja.  

A função do padre no século XVIII era de suma importância política e social. O 

contato direto com a população angariava não só fiéis e ofertas, mas o dízimo, indispensável 

para obras da igreja, e, em parte, para a coroa. O padre era o integrante social a quem se 

confessavam os pecados, pedia-se orações, confiava-se os segredos, além de ser responsável 

pela administração dos sacramentos e pela cura de almas. Estas características visavam 

atender as demandas de sua igreja tal como as necessidades dos fiéis que pastoreava. 

Incumbindo-se da manutenção do templo e dos objetos sagrados que compreendiam as 

necessidades dos cultos, como pias batismais, confessionários e altares
50

. 

A manutenção do clero era prioritariamente exercida por benefícios. Os benefícios 

episcopais Cannonnae, Praebendae, de Praebeo, possuíam origem na idade média, e, de 

acordo com Hespanha, eram inicialmente constituídos de alimentos doados que serviriam para 
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o sustento dos clérigos. Durante a modernidade as concessões passaram a ser designadas para 

necessidades de manutenção patrimonial: 

 

Os benefícios podiam ser eletivos, providos por eleição canônica, ou 

colativos, providos por simples doação ou colação. Maiores (Como os de 

Papa, Arcebispos, Bispos e Abades) ou Menores (os restantes) Curados, 

se incluía a cura de almas: Administrar Sacramentos, difundir a palavra 

de Deus, exercer a jurisdição espiritual. (ou não curados) Se não a 

incluíam (o que se presumia). Regulares de uma determinada Ordem ou 

regra
51

.   

 A responsabilidade de pregar a palavra de Deus era também utilizada para o exercício 

das leis. A forma de controle em expiação aos atos, como delitos criminosos e pecados tais 

como: matar, furtar, dentre outros, revelam o papel social do sacerdote, que, sobretudo, é o de 

conduzir os fiéis para o caminho da salvação. Concomitante a essa premissa sacra, o sacerdote 

deve igualmente favorecer a igreja e ao estado o cumprimento da legalidade unida a 

responsabilidade de curar almas. De acordo com as constituições do arcebispado da Bahia, 

cabia ao padre:  

Como o benefício seja dado em razão do ofício, trabalho e indústria 

pessoal, e o próprio ofício daquele, que se exercitar em curar almas, 

consiste em conhecer suas ovelhas, apascentá-las com a pregação da 

palavra divina, administração dos sacramentos, e exemplo de boas obras, 

em lhes ensinar a doutrina cristã, oferecer por eles o santo sacrifício da 

missa, remediar com paternal caridade as necessidades dos pobres e 

pessoas miseráveis, conservar os bens das Igrejas, evitar os escândalos e 

pecados e exercitar em tudo o ofício de verdadeiro pastor espiritual e 

cada uma destas obrigações seja de grande importância, e se não pode 

cumprir senão por aqueles que assistem, residem, e vigiam sobre seu 

rebanho conforme o direito divino e muitos concílios, e especialmente o 

Tridentino, todos os que têm cura de almas, perpétuos ou temporais, 

como são os vigários colados e os coadjutores ou curas anuais neste 
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nosso arcebispado, são obrigados a fazer em suas igrejas e paróquias 

contínua e pessoal residência
52

.  

Os cargos de mestres e organistas tradicionalmente exercidos por sacerdotes eram 

facilmente obtidos devido ao conhecimento da língua latina e dos tempos litúrgicos. A 

tradição europeia de músicos padres, nas capelas, não obstante se fez presente nos trópicos. O 

considerável contingente de padres mestiços transpunha a união entre música e sacerdócio 

utilizando a arte como veículo de salvação de almas e de ascensão social. David Appleby 

afirma: “durante o período colonial, o sacerdócio oferecia uma categoria favorável para um 

músico de igreja, além de uma boa aceitação social” 
53

.  

. A importância da pregação para a catequização dos fiéis, foi crucial para o 

aprendizado das instruções dogmáticas do catolicismo. A transmissão dos valores cristãos era 

feita a partir do contato entre os fiéis e o padre. Logo, se fazia importante o domínio das 

palavras para que a fé fosse instrumento de coerção aos atos ilícitos. Tornando a religião 

obrigação diária: “na época colonial, a vida do colono girava em torno da paróquia, 

principalmente pelo fato de ali serem realizados os batismos, casamento e óbitos” 
54

. Tal 

importância religiosa incentivava os indivíduos à prática católica, não obstante o estado se 

utilizava por meio da igreja para a obtenção do controle social. Esta função era um dos 

atributos do padroado.  

A participação de negros no clero é um dos assuntos tratados por Caio Prado Jr, em 

“Formação do Brasil Contemporâneo”, no qual expõe as ordenações sacerdotais adquiridas 

por mestiços e pretos, como estratégia de ascensão social.
55

 Gilberto Freyre, em “Casa 

Grande e Senzala”, afirma que até o século XVIII, “o padroado colonial era constituído por 

uma aristocracia branca” 
56

. O tema também foi examinado por Eduardo Hoornaert, no que se 

refere à formação mestiça do clero colonial, e às relações de pureza de sangue. Para esse 

autor, os padres seculares nos setecentos constituíam-se de um grande grupo de mestiços e 
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pretos. Contrariando as constituições do arcebispado da Bahia, alcançavam ordenações e 

títulos sob a prova da moral e boa conduta religiosa
57

. 

A formação do clero de cor nos trópicos, também vem sendo desenvolvida por 

Anderson de Oliveira, no qual verifica trinta ordenações de homens de cor no Rio de Janeiro 

colonial. Em sua análise demonstra a propaganda do catolicismo aos cativos escravos e pretos 

livres, com a devoção dos santos negros, e inclusive faz de seu objeto de estudo o padre José 

Maurício. Maria Leônia Chaves de Resende tem por objeto o clero mestiço e indígena na 

colônia.  

Poliana Munis avança sobre Clero e os estatutos de pureza de sangue no Maranhão, 

sobretudo em observação aos processos de genere. O assunto também é explorado por 

Gustavo Augusto Mendonça dos Santos e Suely Creusa Cordeiro de Almeida
58

. Entretanto a 

escassez de documentos contribuiu para que muitos casos ainda permaneçam no anonimato.  

Sobre ordenações do bispado do Maranhão, Poliana Muniz confirma duzentos e doze 

processos de habilitação de generes no qual avaliavam a ascendência e genealogia. E cento e 

quarenta e sete eram de Vitae et Moribus, estas inquirições buscavam informações sobre 

hábitos e costumes. Dentre os duzentos e doze candidatos, cento e sessenta e oito foram 

habilitados. De acordo com Poliana Muniz: “Foram muitos os mulatismo, as “partes de 

índios” e toda a sorte de “Mixturas” que apareceram nesses processos” 
 59

. Confirmando a 

flexibilidade das ordenações de mestiços e negros na referida capitania. 

O alcance de ordenações teoricamente incompatíveis aos regimentos do arcebispado 

da Bahia formando pelos contingentes que constituíam a égide popular ultramarina: índios, 

pretos e brancos impuros, contrariaram as tendências legais europeias. Esse quadro constitui o 

esforço de uma população formada por nativos, escravos e europeus degredados para a 

sobrevivência nos trópicos sob as ordenações do estado.  

Esses trabalhos demonstram que é possível encontrar ocorrências de processo de 

gênere em várias partes da colônia. Desse modo, o processo de José Maurício no Rio de 
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Janeiro, não foi um caso isolado. Em Pernambuco, constam as ordenações de: “José Francisco 

da Silva que possuía parte mameluco
60

, Manoel Rabelo de neto de pretos ou mamelucos
61

. O 

padre Felippe Nery da Trindade, presbítero do hábito de São Pedro nascido no Recife em 20 

de maio de 1714, era filho de pardos de honrado procedimento” 
62

. No Maranhão, o padre 

Manoel de Souza passou pelo processo por possuir uma avó mestiça e um pai negro
63

. Na 

Bahia, o padre Caetano de Mello de Jesus, que além de preto forro, era também compositor. 

Estes exemplos somados ao de José Maurício Nunes Garcia afirmam a frase de Eduardo 

Hooanert: ter padre na família era por assim dizer provar limpeza de sangue
64

. O que segundo 

Guedes indicou um progresso para a sociedade colonial:  

O alto índice de manumissões que marcou aquela sociedade criou uma 

camada de homens livres, de cor que exigia novas classificações sociais 

que os afastassem do universo de cativeiro
65

. 

As inquirições consistiam na declaração de sete ou oito testemunhas consideradas 

cristãos velhos, que atestariam conhecimentos a respeito da conduta do habilitante acerca de: 

seus costumes, práticas, defeitos físicos e profissão de fé. Visando fatores que aproximassem 

ou distanciassem o candidato do universo da cristandade.  

Conforme ressalta Muniz, as investigações buscavam avaliar se o candidato possuía 

deformidades morais ou físicas que o impedissem de obter o estado sacerdotal. Visava 

encontrar marcas de heresias ou até defeitos físicos estigmatizados como sinais maléficos: 

eram corcundas; se enxergavam perfeitamente do olho esquerdo; se já tivessem sido 

excomungados; se pertenciam ao bispado ou se viviam em concubinato, além das 

comprovações genealógicas como origem dos pais dentre outras questões
66

. O exercício da 

ordem e a burocracia de sua obtenção requeriam a comprovação da pureza de sangue e a mais 

limpa conduta moral, sobretudo, para o sustento do epíteto imaginário do sacerdote como 

representante de Deus. Tais valores possuem significante peso, dogmático e místico para a 

época.  
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O estigma dos “cristãos-novos” era duramente combatido na sociedade portuguesa. A 

princípio, os judeus eram perseguidos desde a idade média, devido aos altos juros e as 

relações econômicas que prejudicavam a economia e ao Estado. Em termos religiosos, eram 

acusados de terem executado o próprio Cristo. Tal criminalização possuía um caráter 

abominável para a comunidade católica servindo de motivo para a aversão e a perseguição. 

Afirma Grayce Mayre Bonfim Souza sobre a estigmatização da comunidade judaica: 

 O povo Judeu era acusado de Deicídio, ou seja, ter matado ao próprio 

Cristo. Além de não o seguir ou sequer assumi-lo como Deus, valor este 

que se opunha como uma afronta grave ante a Igreja Católica
67

.  

A acusação deicida referida ao povo judeu foi integrada aos interesses estatais devido 

aos prejuízos econômicos promovido por usurários e comerciantes semitas. Tais 

agravamentos resultaram na regularização legal da estigmatização judaica na Europa. 

Desencadeando a origem das massas conversas, reconhecidas como impuras. Caso fossem 

relutantes à conversão eram austeramente sentenciados. Os judeus em Portugal eram 

diferenciados na sociedade por medidas legais para que fossem identificados e estivessem sob 

o domínio do Estado.  

Os Mouros e Judeus que em nossos reinos andarem com nossa licença, 

assim livres como cativos, trarão sinal por que sejam conhecidos, 

convém, a saber, os Judeus, carapuça ou chapéu amarelo, e os Mouros 

uma lua de pano vermelho de quatro dedos, cosida no ombro direito, na 

capa e no pelote
68

. 

Os cristãos-novos no reino também sofriam repressões jurídicas, sobretudo, se 

ultrapassassem os domínios reais. Tais interditos eram de efeito sendo ele convertido ou não, 

para que fosse identificado e mantido aos olhos do rei. 

 Defendemos que nenhum cristão-novo que fosse Judeu, se vá, nem passe 

de nossos reinos para terra alguma de mouros, sob pena de perder toda 

sua fazenda, e ser cativo, sendo tomado no próprio ato de sua ida, ou em 
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qualquer outro ato, por que conhecidamente pareça ele se querer ir ou 

fugis para as ditas partes contra esta defesa
69

. 

Os cristãos-novos africanos possuíam certa peculiaridade em seu tratamento que os 

distinguiam do povo judeu, pois, eram inseridos nos meios sociais em uma condição inferior. 

Os escravos trazidos da África foram agregados aos espaços urbanos, onde eram vendidos e 

tratados como peça, embora houvesse consciência de que eram seres humanos. A igreja 

possuía intenções para a conversão desses cativos junto à fé católica. Expondo os africanos a 

uma série de adaptações de subsistências, que contrastava com a cultura europeia, diminuindo 

a sua importância social para construção de uma realidade que privilegiava os europeus e seus 

descendentes na América portuguesa.  

O imaginário europeu acerca do africano era negativo. Fundamentados na mentalidade 

religiosa, as associações eram remetidas ao conceito de pureza, ligada à cor branca ou cor 

honesta. “estava associada à condição de liberdade e indicava o bom nascimento (Categoria 

importante numa sociedade de Antigo Regime). (...) a cor era um importante elemento de 

identificação e classificação social” 
70

. A própria indumentária do século XVIII, indicava que 

a credibilidade da cor branca que estava ligada à higiene e pureza. Este conceito exaltava o 

bom cristão, o homem civilizado, e refletia os valores da Europa católica distinguindo-se da 

barbárie, vista como fonte do paganismo.  

Os cristãos-novos eram tratados como raça inferior, infecta ou impura, 

desconhecedores dos valores cristãos e do próprio Cristo. Tornando-os gentio, não obstante, 

obrigados a se converterem ao catolicismo e ao batismo, sendo renomeados pela 

nomenclatura cristã. Fernanda Olival associou a “cor da pele a características psicossomáticas 

que induziriam à actos desonestos e violentos” 
71

.  

Tais afirmativas reforçam as associações designadas aos escravos na colônia, o que 

contribuiu para a busca pela limpeza do estigma de ser cristão-novo. A impureza do sangue 

era vista como um defeito que deveria ser corrigido a partir de inquéritos judiciais. Condição 

indispensável para a obtenção do exercício da função pública ou eclesiástica. Argumentando 
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sobre a condição dos homens livres na colônia, Caio Prado Jr. se refere ao esforço pela 

adaptação nos espaços urbanos. 

A imensa maioria da população livre da colônia compõe-se, sobretudo de 

pretos e mulatos forros ou fugidos da escravidão; índios destacados de 

seu habitat nativo, mas ainda mal ajustado na nova sociedade em que os 

englobaram; mestiços de todos os matizes e alegorias, que não sendo 

escravos e não podendo ser senhores, se vem repelido de qualquer 

situação estável, ou pelo preconceito ou pela falta de posições 

disponíveis; até brancos, brancos puros, até rebentos de troncos 

portugueses ilustres, como estes Meneses, Barretos, Castro, Lacerda [...] 

Detrito humano segregado pela colonização escravocrata e rígida que os 

vitimou
72

. 

A busca pela adaptação social encontrou acolhimento nas obras sociais da igreja. Em 

termos, a instituição católica agregou a todos sem distinguir livres de cativos, mantendo-os 

em funções delegadas a todas as condições sociais, por meio das irmandades e corporações de 

ofícios. Não fechando assim, as portas para os cristãos, sejam novos ou velhos.  Desde que 

provado o mérito pelas redes de sociabilidade ou por vocação, se fizessem dignos de adentrar 

no corpo eclesiástico.  

A igreja católica no século XVIII promoveu a integração dos cristãos novos nos meios 

sociais e religiosos, embora houvesse restrições legais que descredibilizavam esses indivíduos 

por sua origem. As irmandades se encarregaram de assimilar tais contingentes nos espaços da 

igreja, mantendo-os sobre o domínio católico que os preservavam em sua condição étnica e 

social.  Eram estratificados nas irmandades pela cor, ofício, e origem, designados a 

respectivos santos padroeiros que representavam essa classificação.  

O culto dos santos negros e as irmandades designadas para a população mestiça e 

africana foram cruciais para a sociabilidade desses novos integrantes da comunidade cristã. O 

próprio cotidiano religioso no qual se integravam dava o bojo para a sua atuação na igreja e 

profissão de fé. 
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1.3 Santos e irmandades Leigas: Sociabilidades e profissão de fé no Rio de Janeiro dos 

setecentos 

Era tomada por ruas estreitas, banhadas pelo mar e guarnecida por fortes militares. 

Segundo Maria Fernanda Bicalho, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro iniciou sua 

formação pelo alto do morro do Castelo. “Conjunto rochoso que ornava com espaçadas 

fortalezas, Igrejas, Conventos e Mosteiros edificados nos altos dos Outeiros, donde podiam 

sobranceiro vigiar qualquer inimigo do rei e da fé” 
73

.   

A cidade não possuía esgoto, as ruas eram sem pavimentos e as graves condições de 

insalubridade assolavam a população trazendo doenças
74

. Conforme Nireu Cavalcanti parte 

dos problemas locais provinha do fluxo de navios que aportavam trazendo por vezes 

tripulações doentias, da Europa e África. A própria topografia da área central corroborava 

com focos para o aumento de enfermidades. “O quadro de morros prejudicando a circulação 

dos ventos, a várzea circundante cheia de alagadiços e mangues exalando ares fétidos, a 

frequência de chuvas torrenciais alagando a cidade, seguidas da insolação intensa e sufocante” 

75
. A população padecia frequentemente com epidemias de “bexiga, escorbuto, sarna, erisipela 

e as manchas de pele”. 

 Um dos pontos centrais da cidade era o cais do Vallongo, antigo porto, onde se 

localizava o mais populoso mercado de escravos. Segundo o relato de viajantes, o Rio de 

Janeiro era uma cidade violenta e assustadora: 

A cidade ao mesmo tempo causava atração e medo. Os viajantes que por 

aqui passavam deixaram registros diversos e comentários sobre a 

exuberante beleza natural, a grande luminosidade de tons e cores, mas 

reclamavam do excessivo calor, dos cheiros desagradáveis e mostravam-

se amedrontados pela enorme quantidade de negros nas ruas. A mesma 

cidade que atraía, causava medo e insegurança
76

. 
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A localização estratégica do Rio de Janeiro foi percebida por parte da metrópole desde 

os fins do século XVII: “nos Seiscentos por ter se tornado o epicentro da gestão das capitanias 

de baixo, porto de entrada e de ligação entre África, Europa e o lucrativo mercado no interior 

do continente americano”.
 77

 Essa comprovação ganhou maior expoência no século XVIII 

devido à intensa relação comercial e escravocrata.  

O clima agradável e quente ornava com as belas praias de boa navegabilidade, 

favorecendo as atividades comerciais. As boas condições da terra possibilitavam toda sorte de 

plantações unindo sem dificuldades vegetações europeias e africanas, além da flora nativa 

tropical que despertava curiosidade e exuberância. A promissora cidade de São Sebastião, 

também era reconhecida pela ligação com as cidades mineradoras, sendo destino das casas de 

fundição. Era o destino fiscal de metais e pedras preciosas onde eram transladadas para 

Portugal. O crescimento dessas atividades gerou desenvolvimento urbanístico ao ponto de em 

1763, o Rio de Janeiro obter o título de capital da colônia, antes pertencente à Salvador.  

O século XVIII trouxe mudanças consideráveis para a cidade. A partir da sua inserção 

nos caminhos do ouro favoreceu o Rio de Janeiro como polo econômico, sendo elevado à 

sede administrativa do império ultramarino designando-se centro-sul
78

.  

O desenvolvimento urbano marcou a expansão da igreja concomitante ao crescimento 

demográfico. A prosperidade das confrarias e irmandades possibilitava a construção de seus 

próprios templos. Até o século XVIII, a cidade possuía cerca de setenta e três
79

 monumentos 

religiosos entre: igrejas, nichos e oratórios. As principais seguem descritas no quadro abaixo. 

Quadro I: As Principais igrejas, nichos e oratórios da cidade do Rio de Janeiro 

Igreja de São Sebastião do 

antigo Alto do Castelo 

Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição e Nossa Senhora 

da Boa Morte 

Convento de Santo Antônio  

Mosteiro de São Bento Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito dos 

Igreja de Nossa Senhora da 
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Homens Pretos Lampadosa 

Igreja da Ordem Terceira de 

Nossa Senhora do Monte 

Carmo 

Igreja de São Jorge e São 

Gonçalo Garcia 

Igreja de Santa Luzia 

Igreja de Santa Rita Igreja de Santo Elesbão e 

Santa Efigênia 

Igreja de São Joaquim 

Igreja de São Pedro dos 

Clérigos 

Igreja de Nossa Senhora do 

Outeiro da Glória 

Igreja de Nossa Senhora dos 

Mercadores 

Capela de Nossa Senhora do 

Ó 

Igreja de Bom Jesus da 

Ordem Jesuítica 

Antiga Capela de Nossa 

Senhora da Candelária 

Fonte: Facó, A. D. (coord.) Guia das igrejas históricas da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Prefeitura Municipal/IplanRio/Noberto Odebrecht S.A., 1997.  

Dentre outras capelas e oratórios, esses monumentos eram erigidos em sua maior parte 

pelas irmandades, confrarias e corporações de ofício que compunham o panorama profissional 

e devocional do Rio de Janeiro com seus respectivos santos padroeiros. O crescimento das 

igrejas e o desenvolvimento urbanístico segundo Lenzi
80

 contribuía para uma melhor 

sociabilidade na cidade. 

A igreja no século XVIII possuía grande influência social. A atividade religiosa era 

constante, principalmente devido a participação das irmandades e confrarias, as quais 

promoviam encontros como: O terço, orações, pregações, organizações de eventos festivos, 

além da santa missa como evento social. 

O cotidiano religioso dominava todo o Rio de Janeiro. Guarnecido com muitas igrejas, 

oratórios, capelas e altares presentes nas ruas e nas casas
81

, desse modo construindo uma 

cultura católica intensa. Em 1751, Nicolas Louis de La Caille se referia as igrejas do Rio de 

Janeiro: 

As Igrejas locais são bonitas, ainda que compridas e pouco elevadas. 

Quase todos os interiores são esculpidos com frisos banhados em ouro, 
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mas esses frisos são tantos que quase não se percebe nenhum desenho. A 

maior parte desses templos iluminados por uma única e grande janela 

instalada acima da porta tem um aspecto soturno. As paredes laterais são 

guarnecidas por altares fechados na frente por simples balaustrada. As 

principais igrejas são a catedral que ainda não está acabada, a igreja dos 

jesuítas, a dos carmelitas, a dos beneditinos e a da paróquia
82

. 

A difusão dos manuais de confessores e penitentes
83

 auxiliava aos presbíteros a seguir 

um modelo de fé cristã. Esses manuais eram geralmente ligados aos santos e confessores da 

igreja sendo um veículo de comunicação popular que transmitia a mensagem do catecismo. 

Por meio de orações, atos, trechos da bíblia e devoções, esse artifício moldava as 

mentalidades sociais. 

A igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito desde 1737, era a 

catedral do Rio de Janeiro. Reconhecida como a igreja das irmandades dos homens pretos, 

abrigava a irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
84

. Tal irmandade devido 

ao seu crescimento e prosperidade recebeu a concessão para edificação do templo em 1708. 

Tendo a sua obra concluída em 1725 na Rua da Vala, como explica Fania Fridman: 

As confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos (anterior a 

1639) e de São Benedito, ambas agregando negros angolanos procedentes 

do centro-sul africano, se uniram em 1667, tornando-se a mais popular e 

numerosa entre os negros. Seu altar encontrava-se na Sé, mas, para evitar 

a convivência com os brancos, um alvará real promulgado em 1700 

permitiu a edificação da Igreja própria, inaugurada em 1725 na Rua da 

Vala por graça do governador Luiz Vahia Monteiro
85

. 

A mestiçagem no Rio de Janeiro devia muito à atividade escravocrata. O cais do 

Vallongo era um dos maiores polos de comércio escravagista colonial. Segundo Mary 

Karasch o mercado de escravos do Rio de Janeiro era um dos mais populosos. De acordo com 

a autora a presença marcante dos escravos na cidade gerou o desenvolvimento da cultura 
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escrava afro-carioca 
86

. Esse processo possibilitou adaptações culturais para a sobrevivência 

dos africanos na colônia. As distinções entre as condições do Rio de Janeiro em relação à 

África impunha uma atitude para a resistência cultural desses povos cativos. Obrigados a 

renegar suas crenças, famílias e hábitos para viver uma nova realidade, a cultura escrava 

engendrou-se facilmente no cotidiano dessa população amenizando os sofrimentos e gerando 

certa pacificidade desses grupos
87

.  

Agentes inspiradores da conversão, os santos católicos tidos como exemplos de fé para 

os cristãos, contribuíram de forma crucial para a adaptação e conversão dos africanos no 

Ultramar, de acordo com Anderson Oliveira
88

:  

O século XVIII viu intensificar-se a ação de franciscanos e carmelitas, 

experientes hagiógrafos no Ocidente cristão, na difusão de modelos de 

santidade que pudessem auxiliar na conversão de africanos e seus 

descendentes em função do incremento do tráfico atlântico. 

 A difusão do culto dos santos pretos na colônia no século XVIII unia a fé e 

inseria os mestiços e pretos na cristandade. Como afirma Caio Boschi, a associação de santos 

pretos gerou súbita identificação pela cor da pele
89

, o que pode ser notado nos nomes dos 

padroeiros das irmandades negras, exceto por N. S. do Rosário que possui representação 

europeia.  

Os santos pretos foram em parte modelos que identificariam um passado cristão 

africano. Alguns dos exemplos mais populares entre os negros na colônia surgiram no século 

XVIII, como: Santo Elesbão e Santa Efigênia, difundidos pelo frei carmelita Jacobo Voragine. 

São santos ligados à nobreza africana, tal como explica a Hagiografia.  

A devoção de Santo Elesbão, rei de Axum, se iniciou no século VI, após 

sua morte, sua invocação contra perigos marítimos ou mares bravios. 

Santa Efigênia princesa da Núbia do século I, invocada contra incêndios e 

perigos do fogo, segundo consta a tradição Efigênia conheceu o 
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cristianismo a partir de São Mateus apóstolo, fator conciso que realça a 

origem Cristã na Etiópia
90

.  

Acerca da Hagiografia dos dois Atlantes da Etiópia, Anderson Oliveira observa que: 

“A origem nobre de Santo Elesbão proveniente do rei Salomão e Santa Efigênia como 

descendente da rainha de Sabá. Tais informações remontam bases profundas para o 

cristianismo fundamentado na Bíblia” 
91

.  

A veneração de santos clérigos pretos inspirou carreiras religiosas, pois vinculados ao 

sistema colonial, os negros forros facilmente poderiam se identificar com tais santos. A 

iconografia desses exemplos africanos que integram a cultura europeia, logo, familiarizava 

aos cativos dentro da igreja, pois, as imagens expõem homens e mulheres pretos em vestes 

sacerdotais, em púlpitos faustosos barrocos, o que significava a possibilidade da integração de 

africanos no clero.  

Esta aspiração vem a calhar com a condição da igreja ultramarina no século XVIII e a 

construção de modelos de santidades que se relacionava com o sacerdócio. O incentivo à 

conversão católica aos pardos e pretos, possibilitou o sonho de obter a carreira eclesiástica. A 

representação dos santos negros em vestes sacerdotais e a hagiografia de alguns desses ícones 

religiosos tais como: São Benedito, Santo Antônio de Categeró dentre outros, denotavam a 

possibilidade dos mestiços no ingresso do sacerdócio. A ausência de sacerdotes europeus, e a 

expansão da igreja no ultramar também contribuíram com a admissão dos pardos e pretos no 

clero desde que fossem habilitados pelo processo de generes. 

O culto a São Benedito, muito popular por sua tradição junto à veneração da Virgem 

do Rosário, foi instituído pelos monges dominicanos ainda antes da escravidão africana
92

. 

Este santo servia de instrumento para a conversão missionária, voltada para os estrangeiros.  

A devoção chegou à América portuguesa junto com os escravos, conforme aponta 

Lucilene Reginaldo, tal devoção já havia sido inserida em missões na África
93

. O culto aos 
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santos pretos no século XVIII contribuiu com a segregação presente no mundo colonial, 

distinguindo as irmandades e devoções entre pretos e brancos. Fator que segundo Mattos
94

, 

predispunha a hierarquia típica do antigo regime, ou, seja para os pretos, era um elemento que 

legitimava e naturalizava as desigualdades sociais
95

.  

As distinções sociais e o preconceito de cor associavam devoções específicas para 

pretos e brancos, assim como irmandades, e até igrejas. Este atributo insere o caso de Santo 

Antônio de Categeró, que por ter a história similar a de São Benedito se tornou referência 

clerical para os pretos livres. Tais santos eram para os escravos, exemplos que venceram a 

escravidão, e que conseguiram adentrar ao clero. Influenciando aos africanos, que a partir da 

profissão de fé deveriam seguir os exemplos de obediência e de religiosidade, se tornando 

sociáveis ante ao cristianismo.  

Havia ainda representações de santos negros que remontavam ao princípio do 

cristianismo como: São Maurício no século III e São Moisés o Etíope do século IV, e até a 

figura do rei mago Baltazar venerado na igreja de N. S. da Lampadosa no Rio de Janeiro, 

como expõe Karasch: 

Os santos negros, desnecessário dizer, eram muito populares entre os 

escravos. São Benedito reinava na igreja do Rosário, enquanto Baltasar, 

que se acreditava ser o terceiro rei mago e rei do Congo, era o soberano 

da Lampadosa.
96

.  

As irmandades no Rio de Janeiro eram instituições muito populares e atuantes, 

dedicadas à organização dos eventos religiosos, esses grupos abrangiam diversos níveis 

econômicos
97

. As principais irmandades de cor da época eram quatro: N. S. do Rosário e São 

Benedito; Santo Elesbão e Santa Efigênia para pretos; São Domingos; e a irmandade de N. S. 

da Conceição que era a única de pardos. Havendo outros grupos que não especificavam 
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distinções étnicas. Tal como a irmandade de Santa Cecília atribuída aos músicos que não 

possui registros de qualquer expulsão de cristãos novos ou africanos
98

.  

Os fatores que diferenciavam as irmandades étnicas estavam ligados à posição social e 

à prosperidade econômica. Esse fator desencadeou a independência das duas irmandades de 

pretos que se separariam da antiga catedral de São Sebastião do morro do castelo no ano de 

1700, aplicando-se também a não aceitação de negros pelas irmandades brancas. De acordo 

com Luís Mott havia discrepância no convívio entre os brancos e os mestiços no ambiente 

religioso colonial. Tais diferenciações ocorriam de forma hierárquica, os nobres e indivíduos 

de prestígio social, possuíam lugares cativos próximos ao altar principal:  

Lá na Metrópole, quase toda a semana, os fiéis deviam passar horas 

reunidos nas igrejas, capelas, ermidas, rezando, cantando, ouvindo 

representações religiosas, como presépios, autos-de-fé, lausperene, vias 

sacras; Aqui, a gente branca protegia-se da gentalha miúda ou da “gente 

de cor”, isolando-se atrás de balaustradas e colunatas próximas ao altar-

mor das igrejas
99

. 

As distinções nas irmandades sendo elas brancas, pretas e pardas, estratificavam 

definitivamente as relações de pureza de sangue instituídas pelo antigo regime. O dito defeito 

de cor privava os pretos dos ofícios administrativos, só eram admitidos irmãos brancos que 

exerceriam cargos de tesoureiro e da administração das irmandades.  

O pretexto para essa condição era a inaptidão dos negros para a execução das funções 

administrativa que devia ser exercida por um irmão letrado. Em seus estudos Cláudia Borges: 

“Aos brancos, somente era permitido o ingresso em cargos como de tesoureiro ou escrivão, 

tendo em vista serem esses letrados e detentores de bens” 
100

.  

Essa relação deduz certa ordem jurídica que forçaria o controle dos pretos nas 

irmandades. Conforme argumentou João José Reis: “As irmandades foram idealizadas por 

brancos com o intuito de domesticar o espírito africano, e a sua participação no interior dessas 
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agremiações” 
101

. As irmandades alocariam escravos e pretos forros; em seu lugar social. De 

acordo com Julita Scarano:  

Era uma organização aceita, protegida pela ação social de reis e 

eclesiásticos que proporcionavam ao homem de cor um instrumento para 

enfrentar situações de injustiça e sofrimento... Não Transformava e nem 

mesmo tentava por fim à escravidão, na medida de suas possibilidades 

procurava diminuir seus malefícios
102

. 

Essa idealização das irmandades negras como estratégia de controle social dos pretos 

foi um artifício cômodo para a elite. Sobre esse aspecto Antônia Aparecida Quintão afirma 

que: “As irmandades se tornaram uma forma de manifestação adesista, passiva e conformista 

das camadas inferiores
103

. Tais intenções funcionavam como instrumento de manutenção da 

distância entre camadas sociais” 
104

. As irmandades de cor proporcionavam os mestiços 

melhores condições de sobrevivência e a inserção nos meios sociais. Incumbindo-os nas 

obrigações e compromissos nas igrejas que os elevavam a cargos de destaque em eventos e 

solenidades. Essa relação, sobretudo, era benéfica principalmente no centro urbano, pois 

segundo Sidney Chaloub:  

Escondia a condição social dos negros, dificultando, a distinção entre 

escravos, libertos e pretos livres, fazendo com que todos sejam vistos 

com desconfiança, construindo-se desde então a estratégia de considerar, 

todos os negros potencialmente suspeitos
105

.  

As irmandades
106

 tiveram seu auge no período colonial, e muitas dessas instituições 

que iniciaram sua carreira de maneira tímida, em altares laterais, com o tempo levantaram 
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recursos para a construção de seus próprios templos
107

. Grande foi a importância desses 

grupos para a assistência da população, pois foram fundamentais na conversão e no 

catecumenato católico
108

, para agregar os cristãos recém-convertidos e vincula-los à igreja 

promovendo assiduidade e profissão de fé. Essas instituições propiciaram ações 

sociabilizáveis entre grupos sociais, sejam étnicos ou de comum interesse de seus integrantes, 

os quais partilhavam suas atividades ou ofícios.  

A igreja tornava-se um espaço de sociabilidade, com lugares de destaque, 

estratificação hierárquica e atividades importantes que definiam o poder aquisitivo ou os 

títulos, segundo a posição social de seus ocupantes.  

E neste espaço que unia desde grandes potentados a pretos forros, a música ligava o 

sagrado ao profano. O que se pode constatar a partir da presença de pretos e pardos nos coros 

das igrejas e na participação ativa nos bastidores das celebrações dos irmãos de cor
109

.  

As piedosas ações asseguravam a pretos forros e aos pardos pobres oportunidades de 

mudanças em seu padrão econômico, concedendo-lhes dignidades, por meio dos 

compromissos e direitos instituídos aos integrantes das irmandades. Segundo o historiador 

Eduardo Hoonaerth: “O pobre era um objeto de caridade” 
110

, ou seja, a cristandade erigia sua 

bandeira sobre os aspectos assistenciais, o que de fato vigorou e contribuiu com o 

proselitismo e catequização de muitos cristãos novos.  

Os direitos das irmandades são inspirados nas virtudes cristãs. Tais obrigações 

incumbiam os irmãos no direito de: vestir os nus, dar de comer aos famintos, dar água aos 

sedentos, e a segurança de ter uma sepultura digna após a morte. O chamado “Bem Morrer” 

era um compromisso assumido por ajuda mútua, tanto na vida quanto na morte
111

. Esse ato 

formava um elo entre sociedade e religiosidade que era abrangente a diversos níveis 
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econômicos, e que assegurava o conforto e suporte emocional aos membros destas 

instituições.  

Os meios congregacionais possuíam uma relevância ativa dentro dos bastidores do 

culto. As confrarias responsabilizadas pela manutenção e organização das festividades 

religiosas, mobilizavam a todos integrantes no interior das igrejas. As confrarias e irmandades 

possuíam uma forte relevância cultural colaborando com a inserção social, tal como expõe 

Elmer Barbosa.  

As confrarias, nascidas dos grandes contrastes sociais, estimulavam as 

vaidades, despertando a competição entre os confrades das diversas 

classes sociais. Assim, Irmandades e Ordens Terceiras transformaram-se 

em organismos promotores de cultura e de arte
112

. 

As disputas entre irmandades pelas melhores festividades, organizações de eventos e 

ornamentação de igrejas. Era muito enriquecedora culturalmente, pois não se mediam 

esforços para o uso de faustosas cerimônias. Tais eventos contavam com orquestras e corais, 

além da decoração devidamente paramentada sob os motivos litúrgicos específicos de cada 

festa ou solenidade condescendente a todo universo católico.  

O seminário São Joaquim, cuidava de órfãos e meninos pobres da cidade do Rio de 

Janeiro. A instituição se localizava próxima à extinta Igreja do mesmo padroeiro, onde era 

oferecida a educação às crianças menos favorecidas e contava com aulas de música para o 

coral. Vinculados à catedral de Nossa Senhora do Rosário, o coral era cativo em solenidades e 

missas na igreja. O incentivo à educação era uma boa oportunidade de alfabetização e aulas 

de latim, a manutenção do coro contava com donativos de artífices e das lojas da Rua das 

Violas. Dentre esses colaboradores, havia o reconhecido músico mineiro Salvador José de 

Almeida Faria, professor de música e artífice de instrumentos musicais.  

No Rio de Janeiro, em 1739, foi criado o Seminário Órfãos de São Pedro, 

situado próximo à igreja com o mesmo nome, onde os meninos recebiam 

ensinamentos ligados às artes. Esse seminário foi transferido em 1766 

para junto da Igreja de São Joaquim, passando a ser enominado 

Seminário São Joaquim. Havia aí um coro de meninos, do qual fazia 

parte José Maurício Nunes Garcia, que na idade adulta assume o cargo de 
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mestre-de-capela e torna-se um dos mais proeminentes compositores de 

sua época
113

.  

O início da atividade musical de José Maurício, a partir do Coro do seminário São 

Joaquim, estreitou seus laços com a irmandade de Nossa Senhora do Rosário. O coral se 

apresentava na sé, onde permitia algum reconhecimento artístico, ocupando um posto de 

destaque na igreja. Conforme argumenta Nireu Cavalcanti “os meninos do seminário São 

Joaquim eram bastante requisitados para participar de missas procissões e festas em geral, 

recebendo pagamento por apresentação” 
 114

. Dentro desse contexto, José Maurício contou 

com oportunidades reais de visibilidades. Sua inserção no campo profissional ocorreu, 

sobretudo, com a expansão do panorama artístico que se desenvolveu concomitante ao 

crescimento urbano do Rio de Janeiro, nos fins do século XVIII. 

O devocionário mariano foi uma característica peculiar para a inserção de negros e 

pardos na igreja. As confrarias e irmandades de cor adotavam por tradição a figura de Nossa 

Senhora do Rosário. Essas irmandades eram comuns em diversas partes da América 

portuguesa, e “Possuía origem nas missões Africanas” 
115

.  

José Maurício começou a desenvolver suas atividades musicais aos seus dezesseis 

anos de idade, no ano de 1783. Nesse momento compôs a sua primeira Obra uma antífona 

para a catedral da sé do Rio de Janeiro, dedicada à Virgem Maria. A peça sacra se chama 

Totta Pulchra es Maria
116

 e se trata de um hino mariano de temática comum litúrgica 

destacando sua devoção à Nossa Senhora do Rosário, não se tem certeza de sua presença no 

quadro da irmandade em si, porém expõe sua influência religiosa. 

1.4 Anjos Barrocos: Ascensão e destaques nos Coros das Igrejas 

A participação musical ativa de pretos e pardos na América portuguesa foi uma forma 

de sobrevivência, pois promovia destaque a essa parcela social estigmatizada pela cor. O 

crescimento da população e o desenvolvimento das cidades geravam novas formas de 

sociabilidades, sobretudo no Rio de Janeiro de meados do século XVIII.  
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A expansão da igreja e o reconhecimento da cidade como capital do império 

configurava o início de um panorama artístico. As crescentes atividades religiosas exigiam a 

música, assim também como as solenidades públicas dos órgãos do governo como ordenações 

de vice-reis, dentre outras festividades.  

A atividade musical sacra estava em crescente expansão devido ao número de igrejas. 

A procura por esse tipo de produção ocorreu a partir das irmandades contrariando o que 

ocorria na realidade europeia, na qual a música era encomendada pelo alto clero bispos, 

cardeais, e até mesmo pelo papa. José Maria Neves deixou isso bem claro ao afirmar que:  

Os grandes patrões e os grandes mecenas não serão os bispos e não serão 

as congregações religiosas como aconteceu na Europa, mas serão, 

sobretudo, as ordens terceiras e as irmandades ligadas às igrejas
117

. 

 As irmandades e ordens terceiras compunham um mecenato significativo, que 

movimentava a igreja nos trópicos. Essa característica expunha um crescimento no corpo de 

músicos que era fomentado pelo culto religioso. A assistência social promovia a integração do 

contingente negro colonial nos coros. Essa atividade era reconhecida como meio de 

evangelização e inserção desses novos integrantes locados dos meios sociais. Boa parte das 

encomendas musicais era solicitada por irmandades e confrarias como demonstra José Maria 

Neves:  

Os grandes arquivos musicais relevam quantidades enormes de 

encomendas de Novenas; Te Deuns; missas e Ladainhas; Obras para 

procissões; etc., dirigidas e produzidas especialmente para Solenidades 

dos Santos Padroeiros dessas Ordens Terceiras e Irmandades
118

.  

A presença da música feita por pretos é reconhecida não só como mera reprodução das 

peças europeias.  Havia diversos compositores pretos, que aprenderam a arte da composição. 

Tal produção não foi uma imitação a fim de suprir a carência de uma sociedade colonial que 

ecoavam ares metropolitanos. A colônia dentro de sua precariedade possibilitou a música ser 

uma forma de resistência africana e um instrumento de inserção social. “Essa maior 

mobilidade deu origem a uma sociedade dinamizada pela existência de um grande número de 

homens de cor livres, os quais se destacavam no exercício de ofícios mecânicos e artísticos” 
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119
. Essa atuação não foi predominante só em Minas Gerais, como havia descoberto o 

musicólogo Francisco Curt Lange, mas também em todo o império ultramarino. Para Vasco 

Mariz as atividades musicais em Minas Gerais estavam relacionadas ao ciclo do ouro, na 

segunda metade do século XVIII.  Fator que afirmou a migração posterior para o Rio de 

Janeiro devido ao crescimento urbanístico e por ser o centro administrativo. A expansão 

urbana ocasionou a demanda do campo artístico, o que favoreceu o ofício dos músicos
120

.   

A ação migratória para a região de Minas Gerais no auge da mineração decorreu da 

oferta por melhores condições de trabalho, principalmente pela presença de toda sorte de 

imigrantes em busca de prosperidade financeira.  O crescimento das vilas e a ação da igreja 

demandava a atuação de músicos de diversas partes da colônia. Inclusive estrangeiros que 

passam a integrar a região. Havia considerável atuação de padres, compositores e 

instrumentistas pardos e pretos nas igrejas mantendo a tradição europeia de músicos clérigos. 

Para a realidade de Pernambuco podemos citar alguns nomes como: “o padre Inácio Ribeiro 

Nóia (1688 – 1773), preto, membro das irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos pretos e 

São Pedro dos Clérigos.; o padre Manoel de Almeida Botelho, seu irmão Felipe Neri da 

Trindade e o músico Luiz Álvares Pinto, dentre outros. Na Bahia, o padre Caetano de Mello 

de Jesus. Em Minas Gerais, os compositores: Salvador José de Almeida Faria; José Joaquim 

Emerico Lobo de Mesquita; Marcos Coelho Neto; Inácio Parreiras Neves; Joaquim de Paula 

Souza Bonsucesso; Manoel Dias de Oliveira e Francisco Gomes da Rocha; dentre outros 

nomes de destaque da música Sacra”
121

. O ofício do músico na colônia era fundamental para o 

entretenimento da sociedade. Os compositores possuíam uma das tarefas privilegiadas ao se 

tratar do século XVIII. Acerca desta questão alertam Fernando Preste de Souza e Priscila de 

Lima:  

As demonstrações públicas de adequação aos rígidos padrões de 

comportamento e civilidade, próprios a sociedade de Antigo Regime, era 

algo que estes homens de cor buscavam utilizar a seu favor no contato 

com as principais autoridades portuguesas. Em primeiro lugar, vale 
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lembrar que a vasta maioria da população da América portuguesa era 

analfabeta durante o século XVIII e início do XIX
122

. 

Para esses atores sociais cabia para a composição de músicas a necessidade de serem 

alfabetizados, e de estarem adaptados às práticas dos ofícios musicais barrocos, não obstante, 

deveriam ter certo conhecimento sobre a língua latina. O latim era trabalhado exaustivamente 

pela música sacra colonial, o que incentivou o desenvolvimento da escrita para os músicos. 

Além da noção litúrgica para a atuação nos ritos da igreja.   

A instituição profissional da música foi incentivada pelo rei d. José I, que era o 

protetor oficial na Corte de Lisboa da irmandade de Santa Cecília
123

, O alvará de 15 de 

novembro de 1760. Foi de grande importância para a produção artística, e para a qualificação 

dos artistas no reino. A intenção era de inibir a atuação de músicos curiosos e amadores na 

corte real, promovendo a profissionalização de contingente nos coros e orquestras das igrejas 

portuguesas. 

Nenhuma pessoa possa exercitar por qualquer estipêndio, por módico que 

seja, ou se pague em dinheiro, ou em gêneros ou ainda a título de 

presente a referida Arte da Música, sem ser professor dela, e irmão da 

dita confraria, sob pena de doze mil réis por cada vez pagos da cadeia, a 

metade para o Hospital Real de Todos os Santos, e a outra metade para as 

despesas da mesa da mesma irmandade
124

. 

O ofício da música era valorizado na corte, pois estava inserido nas esferas políticas, 

religiosas e sociais. Para além do entretenimento a arte musical era estrategicamente utilizada 

pela coroa no culto das representações reais e nas aparições públicas do rei, causando impacto  

e a demonstração de poder aos expectadores. Era utilizada também no ambiente sacro pela 

liturgia católica nas cerimônias em louvor a Deus e aos santos, sendo uma forma de 

comunicação com o divino. Tais atribuições fez da música um objeto crucial para a 

monarquia e a igreja, que eram as duas instituições de maior proeminência para o antigo 

regime. A profissionalização da música foi de grande importância para a qualidade artística 

prezada pelos monarcas do século XVIII, o que se refletiu no referido alvará acima, sob a 
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exigência real. O músico deveria ser ligado à irmandade de Santa Cecília, que o legitimava e 

o tornava acessível em uma instituição religiosa, o que proporcionava o reconhecimento de 

seu ofício também nas esferas sociais. E ser professor, ou seja, que tivessem o pleno 

conhecimento da arte que executavam, podendo ainda, dispor de sua arte ao ensino da 

população.  

No Rio de Janeiro, as instituições administrativas, como o senado da câmara, também 

incentivaram o profissional da música, favorecendo o campo artístico da cidade. Três casas de 

ópera, por exemplo, foram construídas. Sobre esse aspecto, Nireu Cavalcanti destaca: 

O Senado da Câmara representava outra fonte pagadora de serviços 

prestados por profissionais da música. Concertos especiais eram 

organizados para comemorar efemérides locais e eram encomendadas 

novas peças musicais aos compositores. Os músicos eram valorizados e 

ganhavam, às vezes, quatro vezes mais do que um mestre-de-obras
125

. 

O estudo musical e circulação de partituras europeias atualizavam no ultramar as 

atividades feitas na Europa. A arte desempenhada nas igrejas do ultramar não pode ser 

comparada à europeia, porém o esforço e a dedicação artística, somados a uma significativa 

circulação de partituras, construíram um panorama musical. Essas atuações geraram o 

desenvolvimento da atividade profissional da música originando o cancioneiro colonial.  

O contato com músicos imigrantes nativos e europeus a partir da elevação do Rio de 

Janeiro à capital do reino enriqueceu o cenário artístico da cidade. Abrindo os caminhos para 

a organização e atualização da música durante o século XVIII, tendo seu ápice no século XIX 

e a transformadora chegada da corte.  
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1.5 José Maurício Nunes Garcia: O Homem; O Padre, e o Mestre 

Em vinte de setembro de 1767, nascia José Maurício Nunes Garcia, dia de São 

Maurício
126

, na Rua da Vala, próximo a catedral de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito
127

. O casamento de seus pais, Maria Vitoria da Cruz e Appolinário Nunes Garcia, 

ambos de ascendência africana realizou-se na Capella de Nossa Senhora da Conceição
128

. A 

igreja abrigava a irmandade de N. S. da Conceição dos homens pardos livres
129

.  

José Maurício Nunes Garcia possuía certa ligação com a catedral de Nossa Senhora do 

Rosário. Esta relação pode ser percebida desde a sua infância, pois foi batizado na mesma 

igreja dois meses depois de nascido, e era atuante no coral do seminário São Joaquim, o qual 

participava da música na liturgia da catedral.  

O vínculo de José Maurício com as irmandades foi crucial para sua ascensão social. 

Essa ação foi graças à assistência mútua e o incentivo à música a partir das encomendas feitas 

pelas irmandades, que por obrigação tinham de organizar os ofícios litúrgicos. De acordo com 

Célia Maria Borges, as irmandades possuíam grande importância nos bastidores dessas 

celebrações, onde ocorriam visibilidade e demonstrações de fé: 

Vivenciando o acontecimento festivo, resgatavam o mito do aconchego 

de uma mãe protetora e parte dos diversos significados que o cerimonial 

no seu conjunto veiculava. A coreografia dos grupos, entoando cânticos e 

ao som de instrumentos musicais, ajudava os participantes a alcançar 

intimidade com os conteúdos que davam suporte às festividades
130

.  

O investimento na educação musical por seus familiares foi realizado ainda na sua 

adolescência, período no qual passou a ter aulas de música com o compositor Salvador José 

de Almeida Faria. Homem pardo, ascenso de boa condição financeira, Almeida Faria era 

conterrâneo da mãe de José Maurício e amigo, próximo da família. A influência desse 

compositor pode ser observada durante toda a vida profissional de José Maurício.  
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Almeida Faria percebeu a notoriedade das composições do seu aluno quando esse 

ainda era jovem, aos dezesseis anos. Foi nesta época que José Maurício compôs sua primeira 

peça musical para a catedral.  Intitulada Totta Pulchra es Maria. A presente partitura constava 

no inventário do professor, além de seu nome ser contingente nos depoimentos para seu 

processo de generes, ao ingressar na carreira sacerdotal. 

O início da carreira sacerdotal de José Maurício ocorrera de forma peculiar ligada a 

redes de conhecimento. O primeiro nome que se pode citar é o do músico Salvador José de 

Almeida Faria, que o incentivou, e, o fez adentrar nos meios sociais. O apreço do músico 

mineiro pelo seu aluno é explícito e a sua carreira profissional só foi impulsionada a partir do 

contato.  

O primeiro compromisso assumido por José Maurício ocorreu com a fundação da 

“irmandade de Santa Cecília” em 1784. Nessa época estava com dezessete anos. Essa 

congregação é reconhecida como a irmandade dos músicos e era inspirada na congênere 

portuguesa que obteve maior êxito no mesmo século.  

Essa instituição promovia ações profissionais dentre outras relações de sociabilidade, 

as quais em um futuro próximo poderiam fornecer credibilidade aos músicos. Segundo Cleofe 

Person, a vocação sacerdotal de José Maurício foi descoberta a partir da música e da sua 

relação com a igreja
131

. O que não se pode descartar a hipótese de que José Maurício possuía 

o conhecimento do que significava ser padre para sua época. E ainda, de que sua Ordenação 

seria um feito significativo que lhe proporcionaria ascensão social.  

Tais indícios nos remetem ao poder e visibilidade ligados à função do padroado sendo 

importante e legitimador para a população. O alcance de sua ordenação lhe garantiria subsídio 

para poder alcançar o reconhecimento de sua arte no Rio de Janeiro, pois a partir de seu 

processo de genere, observam-se as influências sociais que o músico possuía principalmente o 

contato com clérigos, funcionários públicos e indivíduos de destaque na cidade.  

A vocação religiosa de José Maurício Nunes Garcia é dentro de alguns âmbitos 

questionável, embora tenha exercido o sacerdócio até a morte. Há inúmeros benefícios que 

permeiam o estado sacerdotal como: a prova de pureza de sangue; oportunidades de 

visibilidade social e boa remuneração. Promoções que eram fundamentais para a mobilidade 
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social e oportunidades no meio artístico, principalmente no Rio de Janeiro durante o século 

XVIII como exemplifica Caio Prado Jr. 

Uma autoridade eclesiástica autorizada como superior da província dos 

Capuchos do Rio de Janeiro. Frei Antônio da Vitoria: Hoje não há 

verdadeiras vocações para o estado religioso, todos o procuram por modo 

de vida, e principalmente no Brasil, onde faltam empregos em que os pais 

arrumem seus filhos. Debaixo deste princípio parece que se faz uma 

injustiça aos brasileiros, privando-os deste benefício, quando seus pais 

são os que sustentam e vestem todos os religiosos daquele continente, e 

reparam seus conventos
132

. 

 Tornar-se clérigo no século XVIII significava não possuir defeitos de origem, o que 

romperia de fato com o estigma de cristão-novo lhe possibilitando status diante da sua 

ascendência africana
133

. Fato que para José Maurício era muito pertinente, visto que isto lhe 

daria importância social e lhe renderia impulsos em seu ofício como músico.  

Sua habilitação para a carreira sacerdotal pode ser acompanhada por meio do seu 

processo de generes et moribus, o qual, por meio de inquirições, tinha por objetivo suplantar 

o dito defeito de cor, e comprovar sua profissão de fé e origem cristã,  possibilitando a 

capacitação para o a carreira religiosa.  

O início do processo remete a toda a sua genealogia, sendo identificada a ascendência 

e origem de seus ancestrais. Reconhecia aos avós de José Maurício de ambas às partes 

materna e paterna, como oriundos da Guiné na África.  

O seu principal defeito é atribuído a sua cor, por ser filho de pretos forros, tal fato não 

era admitido pelas leis do arcebispado da Bahia, como consiste nas constituições em relação 

aos habilitantes:  

informará pelos parochos, donde os sobreditos forem naturaes, 

secretamente da limpeza de sangue do habilitando, vida e costumes, e da 

limpeza de sangue dos seos Paes, e avós o que fará por carta sua, que 

enviará aos Parochos encommendando-lhe brevidade
134

.  
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Devido a este embargo, foi requerido o processo de generes, para comprovação de sua 

conduta acerca da igreja, a fim da suplantação de suas máculas, tal o seu defeito de cor. A esta 

correção obtinha a “limpeza de sangue”, que o habilitava para o exercício da carreira 

sacerdotal.  

O processo traz a seguinte inscrição, em dez de junho de 1791
135

:  

O declarante provará que tem desde a infância vocação para o Estado 

Sacerdotal. E para nelle poder conseguir, se tem aplicado aos estudos de 

gramática. Retórica e Filozofia Racional e Moral, e arte da Musica. 

Provará que o justiçando, tem vivido com regularidade nos seus costumes 

sem nota alguma e espera sello até o fim de sua vida desejando ser 

temente a Deus e as Leys. Provará que o Justificante não desmerece esta 

graça não só por estar incurso em alguma irregularidade que a do defeito 

de cor. Digo irregularidade, digo suspensão e excomunhão, porque se 

espera da benigna piedade de vossa excelência esta grande esmola com a 

qual poderá fazer com as mais diligencias do estillo
136

.  

O documento era remetido ao bispo, e a partir das inquirições comprovavam-se os 

argumentos positivos à habilitação. Atestando em defesa de José Maurício, o depoimento de 

Salvador José explicitava: sua aplicação aos estudos, e a declaração que o mesmo, tem vivido 

com muita cristandade
137

. Essa afirmativa demonstra a plena intenção e preparo em tornar-se 

padre. A fundamentação de sua cristandade teoricamente foi confirmada desde sua origem 

paterna e materna, visto que ambos eram batizados e casados na igreja
138

. É importante 

observar o peso do matrimônio para esta sociedade do século XVIII. Embora a cerimônia 

tivesse ocorrido de forma simples, na capela de Nossa Senhora da Conceição, pertencente à 

irmandade parda, é um sacramento para a Igreja, e logo, o seu cumprimento é um claro sinal 

de obediência aos preceitos do catolicismo. Ronaldo Vainfas, no âmbito do contexto colonial, 

destacou que o “casamento permaneceu, [...], um ideal a ser perseguido; uma garantia de 
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respeitabilidade, segurança e ascensão a todos os que o atingissem”.
139

 Quanto ao casamento 

de pretos, ele pode ser visto como afirma Eliana Maria Rea Goldschidt:  

A Legislação eclesiástica deixou claro que os batizados de escravos,  

além de introduzi-los na cristandade, era condição essencial para   

obtenção de outros sacramentos: nenhum infiel pode contrair  matrimônio 

com pessoa fiel, e contraindo-o é nulo, e de nenhum    efeito
140

.  

A inquirição de generes foi realizada em dois bispados, Mariana e Rio de Janeiro, a 

fim de que se conseguisse a comprovações de seus pais nos aspectos: das condutas religiosas 

como: a profissão de fé e sua atuação na igreja; buscavam saber de qual bispado eram; se 

cometeram algum crime de lesa-majestade divina, ou seja, sacrilégios, heresias, blasfêmias 

que ferissem aos dogmas da igreja ou a Deus. E o crime de lesa-majestade real, como: 

desobediência ao rei e o descumprimento de suas leis.  

O processo de Mariana demonstra que alguns dos inquiridos não conheciam José 

Maurício, fator que não se refere ao próprio ator social, mas sim à busca de sua genealogia, 

pois sua mãe havia se ausentado para o Rio de Janeiro aos onze ou doze anos de idade. Dentre 

as testemunhas apenas um não se lembrava de Vitória Maria da Cruz ou qualquer familiar. 

Esses foram: Manoel Gomes Alves; Ferreira Aguiar; Antonio Dias; José Batista; Manoel 

Rodrigues; José Rodrigues; Manoel Moreira Sampaio; Manoel Gonçalves Ribeiro; Manoel da 

Costa.  

Em resposta a parte paterna o inquérito efetuado no Rio de Janeiro contaram com os 

depoimentos do ourives Manoel Garcia Rodrigues; o reverendo padre Secular Manoel Gomes 

dos Santos, capelão do coro da catedral; o oficial de alfandega Manoel Antunes Marcello de 

52 anos; o músico Bonifácio José de Almeida e o padre José Reis de Lima. Além de Salvador 

José de Almeida Faria, que afirma a plena capacidade de José Maurício na carreira sacerdotal 

e ressalta “batizado na Cathedral desta cidade e nela tem residido aprendendo: Música, 

Philosofia e rethorica”
141

. 

Junto ao processo de generes constam os Autos súplica, espécie de petição 

comprovatória que afirma vivência cristã e sua capacidade intelectual de José Maurício 
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necessária para o sacerdócio. Este depoimento confirma a sua dedicação educacional e tem 

peso singular, pois graças aos seus estudos e sua aptidão intelectual foi justificado na 

condição de orador qualidade importante para o padroado.  

Orador he homem Pardo, filho legitimo de Apolinário Nunes, e Vitória 

Maria da Cruz, também pardos, ainda que descendentes de pretos e que 

tanto os pays do justificante orador, como este, têm vivido com muita 

Christandade e mesmo. Orador he bem morigerado e com muita vocação 

desde o seus tenros annos, para o Estado Eclesiástico e com muita 

aplicação aos estudos de Latinidade, Rethorica e Philosofia, que por todas 

estas boas qualidades virá a ser muito útil à Igreja
142

.  

 Segundo Anderson Oliveira
143

, “a inserção em uma rede de proteção parece ter 

pavimentado o caminho do Padre José Maurício, essa rede parece ter tido início com o antigo 

senhor de seu pai”. O autor levanta a hipótese a partir da ascensão social de José Maurício e o 

relaciona, mesmo que subjetivamente ao antigo senhor de seu pai, pois tanto Apolinário como 

José Maurício conservaram seus sobrenomes.  

Esta correlação seria devida à carta de habilitação matrimonial concedida em 1740, 

cujo Reverendo Padre Pedro Nunes Garcia concede a Apolinário por motivo de matrimônio. 

Acerca desta questão Oliveira ainda supõe tal relação entre a vocação sacerdotal de José 

Maurício ter origem na do Senhor de seu pai, que também era clérigo, embora não possuísse 

documentação que comprovaria esta inspiração, ou contato direto com o habilitante.  

 Anderson Oliveira ainda ressalta a influência do oficial de alfandega, clérigos e 

grandes comerciantes em depoimento no processo de generes de José Maurício. Este estudo 

de Oliveira é pertinente a respeito da ascensão social de José Maurício. As intenções 

demarcadas por esse autor condizem com os argumentos apresentados nesta pesquisa, pois a 

rede clientelar em que o habilitante é inserido, de fato afirmava uma relevante posição de 

credibilidade e prestígio social.  

A respeito das ascensões sociais e títulos, Fernanda Olival argumenta que era 

imprescindível que se avaliasse os níveis do espaço social onde tais processos podiam 
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desencadear
144

. A autora afirma um fator de grande relevância que pode vir a colaborar com o 

entendimento da ascensão José Maurício, sobretudo a respeito de sua ordenação estar 

vinculada à igreja de Nossa Senhora do Rosário, a catedral da cidade em sua época, fator que 

poderia lhe render certo status e notoriedade social em seu próprio meio social:  

Para um padre pertencente aos escalões sociais mais baixos era uma 

honra ser prior da Igreja onde se baptizara e onde viviam seus parentes; 

permitia-lhe também eventualmente, colaborar na gestão do patrimônio e 

dos interesses da sua parentela
145

. 

A citação acima vem a ser pertinente com o caso de José Maurício, pois residia nos 

arredores da catedral, o que possibilitava proximidade de seus parentes e tal relação legaria 

prestígios para sua família. Embora sua mãe seja proveniente do bispado de Mariana em 

Minas Gerais, e, não contasse com o depoimento de pessoas que demonstrassem grande 

influência social. No depoimento do Rio de Janeiro comprovou-se a atuação de indivíduos de 

altos cargos; o que configura uma favorável rede de sociabilidade. O contato com essas 

testemunhas ilustres da cidade atesta a sua credibilidade social reforçando a sua notoriedade e 

aptidão.   

Os integrantes interrogados se justificaram como alheios às inquirições, no próprio 

documento jurando e afirmando não ter conhecimento sequer para o propósito que haviam 

sido chamados para tais questionamentos. O fator que comprova não estarem tão alheios seria 

a participação do músico Salvador José de Almeida Faria, pois mantinha contato estreito com 

José Maurício. O ponto crucial no inquérito é que o mesmo afirma saber sobre a aplicação aos 

estudos, e ressalta sua aptidão ao estado sacerdotal.  

Almeida Faria, possuía sólida relação musical com o habilitante e ambos eram 

vinculados à mesma irmandade, a de Santa Cecília. Outro fator importante para a aprovação 

foi a participação de integrantes ligados à música na igreja, como, o capelão da catedral em 

que José Maurício frequentava, e atuava como músico
146

. 

A aprovação de José Maurício foi declarada no dia vinte e dois de junho de 1791, 

sendo ele ordenado padre no ano seguinte. A agilidade do processo se deu pelo domínio das 
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disciplinas gramática latina, retórica e filosofia, que aprendera desde os anos no seminário 

São Joaquim.   

O ano de 1791 também marcou o ingresso de José Maurício Nunes Garcia como 

membro da irmandade “Príncipe dos Apóstolos, da igreja de São Pedro dos Clérigos”. A 

entrada nessa irmandade foi de substancial importância para a sua ascensão social. A 

irmandade de São Pedro dos Clérigos era uma instituição para padres, onde, possibilitou-se o 

contato com o corpo eclesiástico do Rio de Janeiro. Entretanto era uma instituição de alta 

estirpe que conferia credibilidade e a socialização com os clérigos da alta hierarquia da igreja, 

como: cônegos e bispos dentre outros. Não obstante, o padre José Maurício pode assumir o 

compromisso junto a esta instituição onde conheceu o cônego João Lopes Ferreira, o qual 

veio a suceder no mestrado da capela da catedral. 

Aos sete dias do mês de setembro de mil setecentos de noventa e um e 

nesta cidade do Rio de Janeiro, sendo provedor da Venerável Irmandade 

de S. Pedro. O R. Vigário Joaquim Nunes Cabral, foi admitido para 

Irmão José Maurício Nunes Garcia, o qual prometeu guardar as leis da 

irmandade e observar o seu compromisso, e pagou de sua entrada dous 

mil, e oitocentos Réis de que se fez este Termo, que assinou. E eu João de 

Figueiredo Chaves Coimbra Cônego Prebendado na S.I.C (Santa Igreja 

Catedral) Secretário atual da Irmandade, escrevi e assinei. 

José Maurício Nunes Garcia.  

O Cônego João de Figueiredo Chaves Coimbra (10) 
 147

. 

Segundo Oliveira, o ingresso à instituição inseria-o em mais uma rede de 

protecionismo, pois amparado pelos bispos o padre José Maurício adentrava em um meio 

social de fato importante para sua carreira sacerdotal e para a música: 

Exigia-se comprovação de limpeza de sangue para o preenchimento de 

seus cargos [...] e ainda, com relação aos Leigos que poderiam ser 

admitidos requeria-se que fossem homens graves e de reconhecida 

nobreza
148

. 

                                                           
147

 Acervo Cleofe Person de Mattos – Projeto Sesquicentenário – Presença de José Maurício na Irmandade de 

São Pedro: http://www.acpm.com.br/CPM_08-06-03b.htm p. 04. 
148

 OLIVEIRA. Anderson José Machado de e GUEDES. Roberto (Org). Dinâmica Imperial no Antigo Regime 

Português: Escravidão, Governos, Fronteiras, Poderes, Legados. Editora Mauad. Rio de Janeiro 2011. P. 56 - 62. 

http://www.acpm.com.br/CPM_08-06-03b.htm


59 
 

 Relacionado a esta conjuntura, a representação de José Maurício não mais ocuparia 

referência entre sua antiga condição de preto-forro, o que de fato o liberta do antigo estigma 

da escravidão de seus pais.  

O ano da ordenação de José Maurício também foi marcado por sua atuação e produção 

musical, constam trinta e duas obras
149

 compostas sobre encomendas de peças sacras para 

festividades e solenidades públicas até o ano de 1808. Tal elaboração comprovou o prestígio 

de sua carreira musical, embora em um primeiro momento não seja atribuída a ele função de 

músico na ordem de São Pedro dos Clérigos, entretanto essa instituição foi crucial para a sua 

visibilidade e credibilidade ante ao cenário religioso do Rio de Janeiro. A cronologia de suas 

principais atividades musicais seguem no quadro abaixo. 

Quadro II: As principais composições de José Maurício Nunes Garcia de 1783 – 1808 

Ano  Obra 

1783 Antífona Totta Pulchra es Maria 

Antífona Sr. Bom Jesus do Calvário.  

1788 Ladainha para Nossa Senhora 

1789 Pange Língua dedicado a coro e Capella 

1790 Sinfonia Fúnebre – A composição flerta com a morte de sua tia, que auxiliara sua 

mãe em sua educação 

1791 Te Deum.  A obra marca o período de sua ordenação e ingresso na irmandade de São 

Pedro dos Clérigos 

1793 Graduais com orquestras e solos 

1794 Salmos encomendados para festividade de Nossa Senhora das Dores 

1795 Sub Tuum Praesidium. Com Flautas e Trompas para quatro vozes 

1796 Gradual de Santa Ana 

1797 As Vésperas de Nossa Senhora para a Catedral do Rio de Janeiro 
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1798 Ecce Sacerdos – Missa da Purificação de Nossa Senhora. Arranjo para três vozes 

Masculinas 

Ave Regina Caelorum – Antífona de Nossa Senhora desde as completas do dia dois 

de fevereiro athé a quarta feira maior ou das trevas – A composição era a quatro vozes 

e Órgão de Capella  

Neste ano também foi nomeado mestre de capella da Sé – Sendo incumbido pelo 

Senado da Câmara de promover a música para as festividades oficiais.  

1799 Missa dos Defuntos Para o aniversário dos Srs. Cônegos Defuntos 

Missa de São Pedro  

Matinas de Natal para Vozes e Órgão 

1800 Moteto a solo. Para três vozes. Soprano, soprano, Tenor. E Orquestra. 

Te Christe Solum novimus 

 

1801 Música na posse do Vice Rei. (D. Fernando José de Portugal – O futuro Marquês de 

Aguiar).   

1802 Missa Pontificial 

1803 Zemira Overture de sua Ópera 

1806 Música na Festividade do patriarca São Pedro, encomendada pela Irmandade 

Música para a Posse do Vice-Rei Conde dos Arcos.  

1807 In Honorem para vozes e orquestra, contendo um solo de soprano  

Novenas, Quaresma e Semana Santa na Irmandade de São Pedro dos Clérigos  

1808 Benedictus para a festividade de Nossa Senhora da Glória 

 

Fonte: Acervo Cleofe Person de Matos: www.acpm.com.br 
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O protecionismo alcançado pelo Padre José Maurício ao integrar o corpo da irmandade 

de São Pedro dos Clérigos foi crucial para a sua ascensão social. Tal fato vem a corroborar 

com a teoria de Anderson Oliveira acerca do êxito da ascensão de José Maurício e sua 

condição econômica. A notoriedade de seu trabalho possivelmente ocorreu em função da 

credibilidade alcançada por meio desta irmandade, ainda na última década do século XVIII. 

Podemos ver em observação ao quadro acima que o crescimento de sua produção 

musical esteve relacionado a solicitações encomendadas por irmandades e igrejas para festas 

populares entre os anos de 1791 e 1798. Demonstrando certa aceitação de sua obra e 

credibilidade diante do panorama artístico sacro. Em linhas gerais, tais requisições tornaram-

se frequentes a partir de sua posse no mestrado da catedral. Concomitante aos seus préstimos 

de serviço à música para as solenidades oficiais da câmara. Devido à expoência legada a partir 

do momento em que adentra a irmandade de São Pedro, afirmamos que sua ascensão social e 

notoriedade artística obteve êxito a partir desse contato. As redes de sociabilidade adquirida 

junto às altas hierarquias do bispado do Rio de Janeiro ofereceram a credibilidade necessária 

para que sua música permeasse por sobre o cenário musical da cidade.  

Um exemplo disso foi o contato com ilustres nomes como o padre João Lopes 

Ferreira, mestre de capela da catedral e 1º diretor da mesa da irmandade
150

. Não obstante, José 

Maurício Nunes Garcia ocuparia a mesa da irmandade em 1797 como atesta o documento: 

“Elegeu-se em 1797, um dos irmãos de mesa, na relação dos mesários; com efeito, seu nome 

– reverendo Irmão José Maurício Nunes Garcia”.  

Consta seu nome em 7º lugar, ou seja, posição de destaque, em uma irmandade que 

possuía certo status da elite da época
151

. Em 1798, o padre José Maurício ocupava o posto de 

mestre de capela devido à morte de João Lopes Ferreira.  

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 1798 – Faleceo o nosso irmão Reverendo. 

Padre. Mestre de Capella da Sé João Lopes Ferreira o qual foi sepultado 

em São Pedro para sim poder seu testamento de que para constar se fes 

este assento sendo Vigário atual do Culto Divino o irmão/ Manoel 

Coelho Ferreira
152

. 
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 A suspeita de indicação ocorreu a partir do dia da morte do mestre, pois José 

Maurício foi nomeado dois dias antes da morte do padre João Lopes Ferreira
153

, assim o padre 

José Maurício assumiu o seu ofício como mestre de capela, concomitante às atividades da 

irmandade que ocorriam semanalmente. E desde então foi convocado à execução de diversas 

obras para o senado e para a câmara, sobretudo para solenidades públicas e a posse do vice-rei 

d. Fernando José de Portugal em 1801 e do vice-rei Conde dos Arcos em 1806. 

A ascensão social de José Maurício esteve desse modo ligada a sua ordenação como 

padre e pela sua inserção em uma rede social de grande importância que perpassou por sua 

presença na irmandade e na ordem de São Pedro dos Clérigos. O alcance de sua trajetória  

artística sendo mestre de capela o fez se tornar uma referência em música da cidade, não 

havendo indícios de outro artista com tal expoência contemporâneo a ele no Rio de Janeiro. 

De acordo com Eric Weil:  

A luta dos estratos desempenha um importante papel: Ela é expressão 

atuante do sentimento da injustiça, tal como experimentado, seja pelos 

que pensam ter o direito a uma ascensão social, que lhes é negada, seja 

pelos que se creem ameaçados na posse dos privilégios que consideram 

justificados
154

.  

 A razão maior de sua ascensão possivelmente foi arquitetada ou teve certa lógica em 

prol da suplantação de seu defeito de cor. As influências sociais que o permeavam, afirmavam 

a credibilidade exigida para o cargo que ele almejava ocupar. Atestando que o habilitante 

possuía a vocação para o sacerdócio, as testemunhas de seu processo legitimavam a sua boa 

conduta obediente à igreja e à coroa. Caso não tivesse sido habilitado José Maurício havia 

conquistado a sua fama musical e uma atuação que alcançava o reconhecimento em seu meio 

social, podendo ser comprovada pela presença de músicos e clérigos que depunham ao seu 

favor. Entretanto a sua ordenação e inserção nas irmandades possibilitou a abrangência de seu 

campo de trabalho promovendo a partir de seu talento a ocupação de seu lugar no ambiente 

social do Rio de Janeiro. De acordo com o pensamento de Rossi a respeito da ascensão social 

na modernidade:  
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Instituiu-se não apenas sobre a importância e o significado da ascensão 

social e intelectual das novas classes de artesãos, artistas e técnicos, mas 

também a necessidade com maior atenção a cultura daquela camada 

intermediária, entre cultos e incultos
155

.  

A ascensão social de José Maurício o propunha a quebra com suas ocupações sociais 

anteriores, ou seja, ao tornar-se padre, teria novas responsabilidades e implicações.  

Tais mudanças em sua trajetória não supõe meramente a conquista de seu lugar nos 

meios sociais de sua cidade. Embora, tenha obtido a vitória social pela superação do dito 

defeito de cor para a sua época, devido aos embargos e hierarquias instituídas pela coroa 

portuguesa. A principal questão que se figurou em sua ascensão foi o lugar que ocupava suas 

artes e intelectualidade na sociedade em que se apresentava.  

A ordenação de José Maurício apontou para a sua promissora atuação junto à 

sociedade. O impedindo de retornar às condições antigas que possuía. Edificando sua função 

para a cidade, se fazendo presente no convívio da nobreza privilegiada. Atuando regularmente 

com suas obrigações como clérigo e músico, não mais como pardo-forro ou de sangue 

impuro.  

A nova posição ocupada conferia poder, acerca de suas responsabilidades. Essa 

relação vem a partir de seu conhecimento, e, conforme Michel Foucalt: “O exercício do poder 

cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de poder” 
156

.  

A aplicação do conhecimento, demonstração de sua aptidão e talento como músico 

conferiram ao padre José Maurício o reconhecimento de sua arte e o êxito de sua trajetória 

como clérigo. Tal como se refere no termo dito em seu próprio processo de generes, onde o 

invocam como “orador” devido a sua intelectualidade e discursos. Afirmando em sua 

admissão no mestrado da capela da catedral o seu talento e domínio musical. Tais 

características exprimem a concretização de sua vocação acerca de seus conhecimentos e as 

relações de poder social que passou a administrar na cidade do Rio de Janeiro.  
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Capítulo II 

A amizade a preço de ouro: As relações de José Maurício na corte portuguesa 

 

 

 

 

O ano de 1808 mudava os rumos da vida de José Maurício Nunes Garcia. Pensar na 

trajetória deste clérigo e as variações políticas que atravessou, perpassando o antes e depois da 

chegada de d. João VI no ultramar nos traz a impressão da transformação desse ator social 

concomitante às mudanças de sua cidade. O percurso de sua vivência artística expunha sua 

capacidade de adaptação aos estilos: musicais e sociais da corte. Tais características Tornaram 

José Maurício, um espectador raro inserido na história do império. A sua ascensão social, 

produção artística e a importância como referência musical que possuía no Rio de Janeiro, 

constituiu uma rede de sociabilidade e proteção que o afirmou em sua expoência. Vinculado a 

referências de peso, tanto nas igrejas, como nas altas rodas sociais, José Maurício, tornou-se 

um indivíduo com uma trajetória ímpar em seu tempo.  

Este capítulo predispõe a analisar o percurso do padre no período posterior a sua 

ordenação sacerdotal que perpassa pelo momento da chegada da corte no Rio de Janeiro. 

Buscamos observar alguns fatores cruciais que relacionam a presença da família real e a 

trajetória desse personagem. Dentre eles se destacam a sua nomeação para mestre de capela 

real e a concessão do hábito da Ordem de Cristo e a transgressão do concubinato que era 

praticado pelo padre. Comprometemo-nos em analisar tais fatos primando por uma 

perspectiva historiográfica visando a entender acontecimentos, se eram práticas comuns para 

época e como tramitavam essas ocorrências sob a concepção jurídica de seu tempo.  

O rompimento com o celibato implicava em uma problemática histórica que não era 

admitida pela igreja. Entretanto tais fatos ocorriam com frequência no ultramar, o que nos 

possibilitou a afirmação que a relação familiar do clérigo, não era um caso isolado. Buscamos 

traçar um perfil da vida familiar do padre José Maurício, seu relacionamento com Severiana 

Rosa de Castro e seus seis filhos, que eram omitidos perante a igreja, porém visíveis nos 

meios sociais e urbanos. 
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Pretendemos ainda compreender como José Maurício conseguiu alcançar tamanho 

domínio no panorama musical da cidade: sendo um músico ativo na regência da capela real, 

em atuação musical nas irmandades de São Pedro dos clérigos e de Santa Cecília, e ainda 

requisitado para a composição da música para as festividades oficiais da corte. Essas 

influências atestam a popularidade do clérigo, não só em seu campo de atuação, mas também 

em todo o meio religioso nas igrejas e irmandades do Rio de Janeiro.  

O fomento artístico após a chegada da corte portuguesa gerou uma malha de 

sociabilidade em torno de José Maurício e seus alunos. Esta influência permitia certa prelazia 

musical no Rio de Janeiro, pois, o padre ministrava um curso gratuito de música, visando o 

encaixe de seus alunos nas vagas dos coros e orquestras, tais atitudes refletiam o poder social 

que José Maurício possuía tanto no âmbito das instituições como para o encaminhamento de 

seus alunos. Tal como Cleofe Person explicita:  

A irmandade de Santo Antônio de Mouraria (RJ) Erecta na Sé da Catedral da 

cidade, Protesta contra o Mestre-de-Capela José Maurício Nunes Garcia que 

leva os seus alunos (Aprendizes) para atuarem nas cerimônias da Igreja” (...) 

“cobrando para si no caso de impor se-lhe a contratação de músicos de 

profissão
157

.  

A mesma relação de poder é percebida por Anderson Oliveira, que enfatiza a 

inserção de músicos formados pelo curso particular de José Maurício, localizado na casa da 

Rua das Marrecas como instrumento para suprir o fomento artístico nos coros das igrejas.  

Seis anos depois de ter se tornado sacerdote, José Maurício foi convidado a 

assumir a função de mestre-de-capela da Sé Catedral do Rio de Janeiro. A 

conjugação da carreira eclesiástica com o talento musical deve ter pesado 

nessa indicação. Afinal, cabia ao mestre-de-capela funções importantes 

como as de organista, regente e compositor da Catedral. Além disso, era 

responsável por organizar toda a parte musical das cerimônias religiosas 

realizadas na Sé pela Câmara da cidade. Também estava ao seu encargo 

tanto o preparo quanto a contratação dos músicos que atuavam na igreja. Há 

indícios de que, diante desta prerrogativa, o padre José Maurício tenha dado 

emprego a alguns de seus alunos de música formados na escola que manteve 

                                                           
157

Acervo Cleofe Person de Mattos: Disponível em: (http://www.acpm.com.br/CPM_65-15-01.htm:[Capturado 

23/01/2014]).  

http://www.acpm.com.br/CPM_65-15-01.htm:%5bCapturado


66 
 

em sua residência. Este expediente deu a ele algum tipo de poder, por ter o 

privilégio de controlar aquelas contratações
158

. 

Tais ocupações permitiram ao padre José Maurício investir em seus alunos do curso 

de música, inserindo-os nos coros das igrejas e na produção artística. Estas ações davam 

expoência aos seus cargos, possibilitando notoriedade e reconhecimento. Tornando-o um 

expoente que promovia o encaminhamento profissional de seus discípulos nas igrejas, e 

possivelmente essas ações aumentavam a sua rede de proteção e ajuda ocasionando ascensões 

sociais.  

2.2 Incensos, fumaça e pólvora: Prenúncios da Corte no Rio de Janeiro 

A corte lusitana de d. Maria I, regida pelo príncipe d. João, buscou estratégico 

refúgio em sua maior colônia
159

. Em meio às pressões napoleônicas, partiu para o ultramar 

tornando o Rio de Janeiro a sede do império português. O translado da corte, para os 

portugueses aparentava ser uma atitude trágica e covarde, os deixando em um período de 

crise. Este acontecimento desencadeou uma série de fatos inusitados temperados pelo 

misticismo, previsões e intervenções divinas que revelava a mentalidade da população. Em 

meio a este momento caótico, Mello de Moraes expunha um incidente a respeito da partida da 

corte:  

Quando se tractava em Lisboa de objectos de maior gravidade, apareceu um 

incidente burlesco, que pelo seu ridículo não se lhe deu peso algum: que foi , 

uma beata a propalar, que lhe fora revelado, que o príncipe regente, não 

devia empreender a viagem, para o Brasil, porque a nau em que se 

embarcasse, havia de naufragar. O príncipe soube da pretendida revelação da 

beata: e quando já havia desprezado a impressão, que lhe causa semelhante 

desconcerto de ideias, contou o fato a José Egydio, acrescentando, que se 

dizia que a beata era um anjo; ao que José Egydio respondeu: Sim, mas de 

certo, que não tem asas, e merecia uma de pau
160

.  
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 Entre visões e incertezas havia certa revolta em relação à transferência da corte, 

troncos de diversas famílias da alta nobreza partiram para as terras tropicais. Os marqueses de 

Angeja, Lavradio, Alegrete, Torres Novas, Pombal e os Condes de Caparica, Belmonte, 

Redondo, Calvário, são alguns exemplos dos que compunham aproximadamente quinze mil 

pessoas, que deixaram os súditos lusitanos à mercê de Napoleão
161

. 

 A população portuguesa indignada e revoltada, não tinha o poder de interferir em tal 

fato. A identidade do súdito era o rei, segundo São Thomás de Aquino: “A igreja era 

considerada o Corpus Christie, sendo guiada pelo próprio cristo como a cabeça da igreja e do 

cristianismo”, em termos na esfera política como assenta Ferrol: “ o rei está para o reino, 

assim como a alma para o corpo, e Deus para o mundo
162

”. Sobretudo em uma sociedade de 

ordens onde a razão é regida por um só indivíduo, logo o reino português só possuía duas vias 

a trilhar: agregar-se a Napoleão ou permanecer inconformada quanto à partida do legitimador 

de sua identidade.  

 O momento estava longe de lembrar para o povo lusitano os ideais que coroava a 

história portuguesa. Os grandes heróis do reino exaltados por d. João V através da arte, e o 

espírito transformador de d. José I que acabava de restaurar a autoestima da população, após o 

terramoto que havia arruinado Lisboa. O povo se dividiu no sentimento de impotência e de 

revolta a ponto de uma parcela dos súditos abnegarem ao príncipe d. João. E se transformarem 

em bonapartistas. Uma das figuras insurgentes do período foi o padre Antonio Teles. Segundo 

Paulo de Assunção a intenção desta parcela da população vislumbraria no governo de 

Napoleão algum alento para Portugal
163

. 

O translado da corte, entretanto, foi de grande importância para o crescimento da nova 

capital do reino. Inserido nessa esfera de transformação, o padre José Maurício havia 

conquistado parte do cenário musical de sua cidade.  

A presença da corte trouxe aos súditos do ultramar uma nova adaptação aos hábitos. 

Tal conjuntura favoreceu a criação de diversas instituições para o aprimoramento da estrutura 

administrativa, para nosso contexto, citamos a criação da capela real.  
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A capela real do Rio de Janeiro foi instituída por d. João VI em 1809, seguindo as 

tradições da corte lisboeta. A legitimação oficial de uma capela para os ofícios régios 

primava, sobretudo, pela presença do monarca na igreja atuante nas missas, batizados, 

casamentos, sagrações e solenidades e toda celebração que era importante para a afirmação da 

coroa em obediência à igreja católica
164

. Estes hábitos cotidianos promoviam a socialização 

da corte com os seus súditos, além de revelar a importância da religião como instrumento de 

controle social e propaganda para a monarquia. A atividade religiosa era um evento de 

encontros sociais, que guardada às devidas limitações, permitia a observação entre súditos e o 

rei. De acordo com Diogo Curto:  

 A Capela Real surge como um local privilegiado simultaneamente do culto 

divino e do culto do monarca, pois quem ofende a Cristo presente na hóstia, 

acaba por ofender o próprio Rei, que assim se apresenta como uma imitação 

de Jesus
165

.   

A Capela Real portuguesa era reconhecida pela produção musical, pois abrigava a 

orquestra real e a corte de músicos era tradicional desde suas edificações na corte lisboeta no 

século XVI
166

. O mestre de capela era o responsável por administrar os arquivos da igreja, 

além de organizar os eventos, separar músicos e preparar a orquestra, realizar o pagamento 

dos funcionários e toda a função administrativa e burocrática. Esse cargo era ocupado 

geralmente por um músico de destaque, compositor e instrumentista.  

O padre José Maurício se enquadrava nos padrões dessa função, pois, era organista, 

regente, e compositor. Tais características foram benéficas tanto por suas qualidades como 

músico, quanto para o reconhecimento de sua trajetória como compositor, que já possuía 

algum renome, pois suas obras constavam no testamento de seu professor de música Salvador 

José de Almeida Faria junto a outros compositores mestres de capela da corte em Portugal
167

.  

De igual modo, as funções administrativas exercidas como mestre de capela consistia 

em contratações e pagamentos de funcionários, tais atividades, o permitiu ter contatos com 

outros funcionários da administração régia proporcionando redes de sociabilidades que 

facilitavam o acesso e o contato com o príncipe regente.  
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 O cargo ocupado por José Maurício lhe rendeu boa remuneração em seus primeiros 

anos. Ainda na primeira metade do século XIX recebia como côngrua a quantia de 125$000 

(cento e vinte e cinco mil réis), sendo equivalente a 600$000 (seiscentos mil réis) anuais. 

Valor este maior que seu antecessor, João Lopes Ferreira, que recebia o equivalente a 45$000 

(quarenta e cinco mil réis) por trimestre, ou, 180$000 (cento e oitenta mil réis) anuais. Tal 

remuneração alcançada por José Maurício fazia jus ao cargo de mestre de S.A.R. ocupado em 

Lisboa por Marcos Portugal
168

.  

O prestígio de sua atuação se expandia para além de sua função pública. A sua 

notoriedade o fazia alvo de toda sorte de encomendas para a música festiva de irmandades. A 

irmandade de São Pedro dos Clérigos o pagava anualmente por suas encomendas e serviços 

musicais a quantia de 90$000 (noventa mil réis) 
169

. José Maurício contava ainda com as 

obrigações para com as solenidades oficiais tais como posse de vice-reis, obras compostas 

para a comemoração de casamentos, óbitos e batizados da família real (fatos ocorridos em 

Portugal, porém comemorados na colônia para a afirmação do poder real e legitimação da 

coroa). Conforme apontou Cleofe Person de Mattos: “Há indicações de um “Te Deum” 

composto em vinte e nove de novembro do ano de 1798, para o nascimento do príncipe D. 

Pedro, a obra não é identificada, porém, seu pagamento para a realização da solenidade foi de 

102$400 (cento e dois mil e quatrocentos réis) 
170

”.  

Em uma perspectiva cronológica pudemos identificar algumas dessas quantias 

recebidas por suas obras encomendadas. Tais produções refletem a sua expansão e 

notoriedade artística sendo requisitado para diversas atuações extras de seu ofício na catedral 

pelo senado e por irmandades: No ano de 1799 foi incumbido da música para a Missa de São 

Pedro encomendada pela irmandade, recebendo o pagamento de 48$000. Em 1800 foi 

remunerado com a quantia de 19$200 por obras dedicadas ao Senado. Em 1801foi 

responsável pela música na posse do Vice Rei. (D. Fernando José de Portugal – O futuro 

Marquês de Aguiar). Com o valor de 50$500. Em 1804 Recebeu o pagamento de 88$960, 

pelas atividades prestadas à Irmandade de São Pedro dos Clérigos. No ano de 1805 foi 

recompensado na quantia de 25$600 pelas atividades prestadas ao Senado da câmara; e em 

1806 recebeu a encomenda da irmandade de São Pedro para a música na Festividade do 

padroeiro, sendo remunerado no valor de 76$800, no mesmo ano foi requisitado para a 
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música da Posse do Vice-Rei Conde dos Arcos no qual recebeu o vencimento de 50$000. 

Ainda de acordo Cleofe Person:  

 

 O conjunto musical utilizado nessas cerimônias seria arregimentado 

entre os músicos da Sé, muitos deles amigos de longa data, e os alunos do 

curso de música. Como havia de pagar antecipadamente os músicos e o 

reembolso nem sempre ocorriam com celeridade, essas arrematações não 

lhe garantiam uma renda estável. Mais tarde firmaria um contrato com o 

Senado da Câmara, de acordo com o qual recebia 102$400 (cento e dois 

mil e quatrocentos réis) fixos anuais para reger as quatro cerimónias, e os 

músicos seriam pagos à parte
171

. 

A chegada do príncipe regente em 1808 desencadeou uma série de transformações no 

âmbito artístico e cultural que permeava o conjunto de templos no Rio de Janeiro. As 

evidências comprovam a apreciação de d. João quanto à produção musical apresentada e 

organizada pelo padre José Maurício na então sé, igreja de Nossa Senhora do Rosário. Uma 

das atitudes de Sua Alteza Real, no ano de 1809, foi agraciar o padre José Maurício com o 

hábito da Ordem de Cristo. 

A promoção deste título transmite uma série de questionamentos: possivelmente, José 

Maurício foi um dos primeiros súditos do clero negro tropical a receber essa mercê das mãos 

do príncipe? É possível que sim, e em termos de legitimidade do clero mestiço, o padre se fez 

um importante exemplo a partir de suas obras sacras recebendo elogios e investimentos. Tal 

gratificação demonstra a aprovação do regente, que não era leigo no conhecimento musical, à 

atividade de José Maurício
172

. A isso se acresce o fato de que uma das principais 

características remetentes à personalidade joanina era o apreço pela música e religiosidade, tal 

como afirma Porto Alegre:  

 

Há soberanos que são seguidos nas suas jornadas por seus monteiros, pelos 

seus cães, pelos seus cavalos, outros por seus atores e histriões; muitos pelos 
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seus soldados e alguns pelos seus bufos e parasitas; o senhor D. João VI era 

acompanhado pelos seus padres e pelos seus músicos
173

. 

 

A estima do regente pela música sacra era bem conhecida. E isso lhe rendia 

comentários, tais como o do diplomata prussiano conde de Flemming: “O rei de maneira 

alguma é carola [...] No entanto, frequenta assiduamente as igrejas, dando muita importância à 

música sacra e fazendo que os outros assistam a mesma” 
174

. Pequenos bordões também eram 

cantados à época:  

 Que fazes João? 

 Faço o que me dizem. 

 Como o que me dão. 

 E vou para Mafra. 

 Cantar o Cantochão 
175

. 

A tradição do mecenato português legava boa fama em termos de produções desde d. 

João V. A música era uma das características da família Bragança, pois a própria dinastia era 

composta de monarcas músicos. Nesse aspecto vale mencionar a rainha Maria Bárbara de 

Bragança, que assumira o trono da Espanha como consorte de Felipe VI, e a própria 

influência que Maria I obteve na juventude na corte de seu avô, o rei d. João V. Estes pilares 

fizeram da capela real de Lisboa um dos espaços mais requisitados por músicos europeus, 

dentre os quais podemos citar Domênico Scarlatti;  David Perez e Nícollo Jomelli. Nomes que 

certamente influenciaram o padre José Maurício, visto que no testamento de seu professor 

Salvador José de Almeida Faria, continha partituras dos mestres e artífices da capela real de 

Lisboa
176

.  

 Tais detalhes revelam a estrutura em que consistia a sua música e a provável aceitação 

por parte do príncipe d. João. As influências do mestre de capela corroboravam com o 

repertório da capela real portuguesa, provavelmente um dos motivos que facilitou a 
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identificação emocional por parte do príncipe d. João
177

, o que pode atestar o acúmulo de 

cargos e a credibilidade conferida ao padre José Maurício no meio artístico da cidade.  

 O hábito de Cristo era um almejado título militar-religioso utilizado sobre o domínio 

da Coroa portuguesa desde o século XVI
178

. Sendo uma afirmação do mérito e 

reconhecimento para os funcionários da administração real. Alcançar a esta mercê, reafirma a 

soberania do rei que concede o benefício afirmando o estabelecimento da hierarquização 

social e o súdito que ao pedir tal graça, reconhece o poder central, no caso o monarca, que 

atesta por sua superioridade ante aos demais súditos do reino
179

. Tais relações configuravam 

uma esfera de socialização política entre a nobreza e a coroa imperial
180

.  

As relações entre a coroa portuguesa e seus súditos ocorriam de forma legitimadora, 

demarcando o domínio dos espaços e as funções no ultramar. Condições estas que tiveram sua 

origem no período colonial visando contemplar os súditos moradores d’além-mar, com 

mercês e benesses em troca de seus serviços prestados. Essa relação que advém da 

dependência alavancava a ascensão almejada por muitos plebeus do reino. O reconhecimento 

desses funcionários régios era acompanhado por títulos ordenados, que geralmente estavam 

acima de sua posição dentro das hierarquias, ocasionado efeitos que os prestigiavam ante aos 

demais súditos. O hábito da Ordem de Christo era um desses títulos. Tal como afirma 

Raminelli 

Incapaz de manter tropas, construir fortificações e resguardar minimamente 

a longa Costa atlântica, a monarquia valia-se dos prestimosos serviços dos 

moradores. Para além do Hábito de cavaleiro, o provimento das patentes 
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militares atuava como estratégia régia para assegurar a soberania e a defesa 

das possessões
181

. 

O hábito de Cristo foi concedido ao padre José Maurício em vinte e seis de abril de 

1809: .  

A concessão do Hábito da Ordem de Christo foi detonada com o gesto espetacular 

de D. João, ao ouvir o padre cantar na Real Quinta, algo de Cimarosa
182

: 

Entusiasmado, o Príncipe tira do peito do Visconde de Vila Nova da Rainha a 

condecoração que aí brilhava e coloca-a na batina do padre, dois meses mais tarde, 

principiam as medidas administrativas
183

. 

 A obtenção desse título foi definitivamente uma ruptura na trajetória do padre, pois o 

legitimou junto à corte portuguesa reafirmando seu talento e prestígio. A proximidade com o 

príncipe d. João e a convivência com a nobreza possibilitada pela música elevou o padre à 

intimidade real. O acontecimento o levou a superar o limite de seu desempenho, pois o 

almejado título era condizente com os cargos que ocupava o tornando próximo ao d. João e à 

família real. A sua atividade na real capela, o ingresso na irmandade de São Pedro dos 

clérigos, e a sua presença junto à corte, eram vínculos que se estreitavam a partir das 

celebrações religiosas e solenidades oficiais. O alcance do hábito de Cristo legou ao padre 

José Maurício o prestígio digno por seus serviços prestados, afirmando sua capacidade e 

conferindo credibilidade diante da corte portuguesa. Tal como expõe o decreto da Ordem do 

hábito de Cristo Quinze de Fevereiro de 1810: 

Dom João por Graça de Deos, Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves, 

d’aquem e d’além mar, em África de Guiné e da Conquista, navegação e 

comercio da hetihopia, Arábia, Pérsia, e de Índia. E do Mestrado, Cavalleria 

e Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo: Faço saber a vós, monsenhor 

Almeida do meo conselho, que ora estaes encarregado de lançar o Hábito da 

dita Ordem, que José Maurício Nunes Garcia, mostrando desejo e devoção 

de servir a Nosso Senhor, e a mim, na mesma Ordem, Me pedio por Mercê, 

houvesse por bem recebe-lo he manda-lo lançar o Hábito della: E tendo-lhe 

Eu feito essa Mercê, e a Graça da Dispensa das Provanças, e Habilitaçoens 
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de sua pessoa, havendo-o por habilitado receber: Por esta vos mando, Dou 

poder e comissão que lhe lanceis o Hábito dos noviços della na minha Real 

Capella de Nossa Senhora do Monte Carmo, que lhe serve de cabeça da 

Ordem nesta Corte, na forma na definiçoens e de que assim me foi lançado, 

fareis assentamento no livro de matrícula dos cavalleiros noviços, e nesta 

carta fareis guardar no cartório da Arca da parte das cartas dos Hábitos que 

na ditta minha Real Capella Mando lançar e lhe passareis vossa certidão com 

o trabalho desta para sua guarda. Esta se cumprirá sendo registrada no 

registro geral das Mercês e passa pela Chancelaria Real da Ordem. Rio de 

Janeiro Quinze de Fevereiro de 1810. (...) O Príncipe com guarda: Marquez 

de Angeja: Presidente: Carta pela qual V.A.R. Manda lançar o Hábito dos 

Noviços da Ordem de Christo a José Maurício Nunes Garcia. Como nella se 

declara. Para V.A.R. Por portaria do registro e secretaria de Estado dos 

Negócios do Brazil de vinte seis de Abril de 1809, e Despacho do Tribunal 

da Mesa de Consciência e Ordens de Vinte e oito de Junho do mesmo anno .  

Francisco José Ruffino de Sousa Lobato a fez escrever. Faustino Maria de 

Lima Fonseca e Gutierrez o fez. (...) 
184

.  

 O processo decorreu por um ano até José Maurício ter seu título, mas obteve de 

imediato a concessão para utilizar a insígnia da ordem em público. A dispensa de provanças e 

habilitações diminuíram o tempo e a burocracia para a obtenção da mercê. Alguns aspectos se 

fazem interessantes nos processos burocráticos em que José Maurício estava envolvido, 

principalmente pela rapidez com que esses procedimentos ocorriam. Tais suspeitas podem 

estar ligadas à sua influência social devido aos cargos que ocupava que o mantinha em uma 

rede protecionista junto à administração real e a igreja. 

 O decreto do príncipe regente demonstra a promoção de José Maurício nos princípios 

da fundação da capela real. A mercê de mestre e cavaleiro da Ordem de Cristo concedida ao 

padre o promoveu ao cargo de mestre de capela real, transpondo a sua função que já exercia 

como mestre capela na catedral. O pedido de dispensa presente no requerimento encontra-se 

onde se lê: 

 E tendo-lhe Eu feito essa Mercê, e a Graça da Dispensa das Provanças, e 

Habilitaçoens de sua pessoa, havendo-o por habilitado receber: Por esta vos 

mando, Dou poder e comissão que lhe lanceis o Hábito dos noviços della na 
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minha Real Capella de Nossa Senhora do Monte Carmo, que lhe serve de 

cabeça da Ordem nesta Corte. 

 A afirmação que legitimou o padre José Maurício junto ao príncipe regente, foi a 

dispensa dos embargos que competiam ao título, eximindo-o do julgamento que era cabido às 

autoridades eclesiásticas. Tais atitudes responsabilizavam ao próprio príncipe pela 

consolidação e jurisprudência do habilitante, e sua ocupação e atuação como noviço da 

Ordem do hábito de Cristo. Tais prerrogativas induzem ao pensamento de quão era o prestígio 

do padre junto ao príncipe d. João. O lançamento do hábito possui peso diferenciado da 

petição, pois geralmente esse decreto real vinha acompanhado da dispensa de provanças e 

habilitações. De acordo com Hespanha:  

  

No nível político-constitucional, os actos incausados (como as leis ou os 

actos de graça do príncipe), alterando a ordem estabelecida, são, por isso, 

prerrogativas extraordinárias e muito exclusivas dos vigários de Deus na 

Terra – os príncipes. Usando este poder extraordinário (extraordinaria 

potestas), eles imitam a Graça de Deus, fazendo como que milagres. Como 

fontes dessa graça terrena, introduzem uma flexibilidade quase divina na 

ordem humana. Como senhores da graça, os príncipes: Criam novas normas 

(potestas legislativa) ou revogam as antigas (potestas revocatoria); Tornam 

pontualmente ineficazes normas existentes (dispensa da lei, dispensatio 

legis); Modificam a natureza das coisas humanas (v.g., emancipando 

menores, legitimando bastardos, concedendo nobreza a plebeus, perdoando 

penas); Modificam e redefinem o “seu” de cada um (v.g., concedendo 

prémios ou mercês) 
185

. 

Tais poderes responsabilizavam ao próprio regente. Principalmente no que tange as 

leis por ele outorgadas, ou às pessoas beneficiadas pelas mesmas ordenações. Conforme 

Olival:  

não convem usar-se de tanto Rigor, mayormente com pessoas, que as leys 

fazem nobres E qualificadas, E que bastara que nas sentenças e provisois se 

diga por clausula geral, vista a dispensação que para este cazo se ouve de sua 
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sanctidade, sem se declarar mais em particular, pois bastara ficar acostada 

aos autos, o Breve em que tudo se especifica
186

.  

A ação de d. João em conceder a mercê ao padre José Maurício, em termos de efeito se 

fez de forma natural, contrastando com a visão depreciativa quanto à sua condição de filho de 

pretos forros. A sua origem não o impediu do alcance dessa obtenção. Afirmando o 

argumento de Fernanda Olival:  

A partir dos finais do século XVI, a Coroa propiciou a abertura de exepções 

frequentes aos seus adeptos servidores. Do ponto de vista político, e da 

cultura política sedimentada pelo hábito da petição, é inegável que, no século 

XVI e XVII, a noção de serviços à sua Majestade ganha terreno nas 

condicionantes da hierarquização social, independente de outras marcas de 

nascimento
187

. 

Estas práticas fortaleciam os poderes reais sobre todas as leis corroborando com a ação 

da graça que imitava a benevolência divina na concessão de atos milagrosos. Tal ao processo 

do padre José Maurício, e o seu dito “defeito de cor” que se fazia invisível aos olhos do 

príncipe regente reconhecendo somente o seu talento e os préstimos de seus serviços que 

fizera como mestre de capela. De acordo com Raminelli: 

No mundo ibérico, para receber títulos, assumir cargos eclesiásticos e postos 

na administração régia, os súditos não poderiam ter origens cristã-nova ou 

moura. Os defeitos de “qualidade” ou “defeitos mecânicos” eram também 

impedimentos, embora fossem menos graves e mais facilmente perdoados, 

segundo o caso, pela monarquia
188

.  

Atualmente Francis Dutra
189

 vem avançando com a pesquisa em termos da origem 

gentia, mulata e negra defendendo que tais defeitos não eram concebidos como sanguíneos 

puramente, mas também qualitativos. Para Fernanda Olival a legislação não inibia a titulação 

de índios e negros no exercício de funções eclesiásticas e administrativas, sobretudo na 

ausência de homens brancos a serviço do reino
190

. Esse fator poderia impedir a sua promoção 
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por preconceitos étnicos, porém, isso não ocorreu. Segundo Raminelli: “Ao reconhecer e 

remunerar os serviços de índios e negros, a monarquia contrariava os princípios da hierarquia 

racial defendida, na qual ocorria o predomínio de súditos brancos e cristão velhos, ciosos de 

sua honra e privilégios” 
191

.  

A dispensa de provanças e habilitações conferiam em termos, o protecionismo do 

príncipe regente por sobre o padre, a contraponto, este que já houvera passado pelo processo 

de genere, o qual já havia analisado a questão de seu dito “defeito de cor”. Afirma Raminelli:  

Com a intervenção régia, o mérito individual era poderoso o bastante para 

alterar a natureza defeituosa e tornar o militar valoroso de preto forro a nobre 

(..)”. “Ninguém se desanime, nem pela falta de prêmio, nem pela baixeza de 

nascimento, cada um é capaz de fazer-se nobre, este é o segundo nascimento 

que depende do próprio valor, em que se nasce não para uma vida breve, 

mas sim para a eternidade de um grande nome
192

.  

O principal diferencial foi à transposição de sua atuação na catedral da sé, para a 

capela real, ou, seja: a partir desta mudança passou a ter principal função como músico 

perante as outras igrejas do reino. Isso atraiu a visibilidade da população local e o convívio 

com a nobreza e família real.  

Dispensado dos embargos e por sobre a proteção do príncipe regente, passou a receber 

doze mil reis de tença effectivos, pelos serviços como mestres de capela real e por professar o 

hábito da Ordem de Christo.  José Maurício passou a ser um dos músicos nativos principais 

da corte no Rio de Janeiro em sua época. 

2.3 Vícios e Virtudes: Dos devaneios da fama aos pecados eternos 

A escolha deste título remete-se à faceta menos divulgada da trajetória do padre José 

Maurício. Em termos observa-se que o padre tivera seis filhos, e, que vivia maritalmente com 

sua mulher Severiana Rosa de Castro. O principal objetivo desta temática, nos leva à reflexão 

da causalidade desse romance secreto: Era explícito? O que levava a um padre romper com 

seus votos? E qual era a posição da sociedade em relação a tal fato? Seria o distanciamento de 

Roma? Teria ele envaidecido, e, se rendendo às tentações da fama? Por outro lado, quando 
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acometera o concubinato José Maurício estava próximo à legislação da monarquia, e por 

sobre as leis do arcebispado da Bahia. 

 O celibato foi instituído pela igreja católica no século XII, sobre o concílio de Latrão 

em 1123
193

, explicitando a proibição do casamento e concubinato de padres e o clero, 

reafirmado nos conselhos Tridentinos em 1537 e 1563, estabilizando as ordens eclesiásticas 

mantendo essa constituição até os tempos atuais. Tais ordenações ocorreram gradativamente e 

de forma lenta nos países europeus. De acordo com Edlene Oliveira Silva: 

 No Reino de Portugal, até o século XIV, nem os padres que tinham mulher 

e nem estas mulheres estavam ainda totalmente associados às representações 

depreciativas das concubinas e dos padres não celibatários e incontinentes
194

. 

 A legislação só passou a vigorar com êxito no reino português e ultramar a partir da 

promulgação das Ordenações Filipinas no ano de 1603, servindo de base legislativa até o ano 

de 1830
195

 sendo suplantado pela aprovação do código criminal. Desta forma desencadeavam-

se artifícios legais e sociais para a perseguição ao concubinato por vias legais da igreja e do 

estado. As imposições feitas a partir das Ordenações Filipinas buscavam reprimir as 

barregãs
196

. Criminalizando a ação das concubinas, em termos:  

Toda mulher que for barregã de clérigo, beneficiado, ou frade ou de qualquer 

outra pessoa religiosa, sendo lhe provado que está, esteve por sua barregã 

teúda e manteúda fora de sua casa, havendo dele mantimento e vestido, ou 

posto que se não prove o que dito é, se se provar que está em voz e fama de 

sua barregã e assim que em espaço de seis meses contínuos foi visto o 

clérigo ou beneficiado ou religioso entrar em sua casa ou ela em casa dele 

sete ou oito vezes, posto que cada uma das ditas vezes se não prove senão 

por uma só testemunha, mandamos que pela primeira vez que no dito pecado 

for convencida, por cada um dos modos sobreditos, pague dois mil réis e seja 
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degredada por um ano fora da cidade ou vila e seus termos onde esteve por 

manceba
197

.  

 As penalidades às barregãs variavam entre degredações para fora do reino, em alguns 

casos: Para fora do bispado por um ano até nossa mercê ainda se tornar ao dito pecado: Seja 

Açoitada publicamente e degredada...
198

. O clérigo ficava ileso nas penas estatais as 

criminalizações dos padres concubinos ocorriam sobre a égide das normatizações da igreja: 

As constituições primeiras do arcebispado da Bahia
199

 serviam como instrumento moralizador 

do clero. Tais constituições visavam aplicar a reforma moral Tridentina à igreja nos trópicos. 

Essa especificação dividia a ação penal quando houvesse algum tipo relação ilícita entre 

clérigos e súditos; deixando a cargo do estado a aplicação das leis para os súditos, e o 

arcebispado da Bahia como encarregado de punir e disciplinar os clérigos. Como afirma 

Edlene Silva: “as Ordenações do Reino português não tratam diretamente dos padres que 

cometeram crime de concubinato ou de casamento, pois, estes eram da alçada jurisdicional da 

Igreja”
200

.  Embora houvesse específicas legislações para penalizar clérigos e barregãs, não se 

pode afirmar que tais leis tinham efeito. Conforme as constituições atestavam-se: 

Quão indigna coisa é nos clérigos o torpe estado do concubinato, pois sendo 

pessoas dedicadas à Deus, é maior neles a obrigação de serem puros, e 

castos, e de vida, e, de costumes mais reformados, para que os fiéis os não 

tenham por indignos, no alto ministério que tem, nem na desonesta vida 

resulte opróbrio ao estado clerical, conformando-nos com os sagrados 

cânones do Concílio Tridentino
201

. 

 Uma análise sobre clérigos que se amancebavam, viviam maritalmente, no 

ultramar no período colonial e regencial foi desenvolvida por Fernando Torres Londoño em 

“A outra Família” 
202

, onde elaborou um estudo sobre as famílias dos clérigos e a condição 
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das barregãs. Outra autora que se dedicou a pesquisa dentro dessa temática foi Pollyana 

Gouveia Mendonça com o título: “Sacrílegas Famílias: Conjugalidades Clericais no Bispado 

do Maranhão no Século XVIII” 
203

. Na pesquisa, a autora explorou as relações conjugais de 

padres e explicita a coabitação e estabilidade dessas famílias que eram ocultadas do 

conhecimento da igreja no Maranhão colonial. Edlene Oliveira Silva em “Entre a Batina e a 

Aliança” 
204

 traçou um panorama ao longo da história sobre casos de padres que viviam em 

concubinato e abandonavam a Ordem para assumirem matrimônios
205

. Segundo Mott, os 

casos de padres concubinos que seduziam e ofertavam melhores condições econômicas a suas 

barregãs eram frequentes, tal como ele mesmo cita-nos um desses exemplos ocorrido no 

Bispado de Mariana, entre o Padre João Antonio Brandão e Maria Cordeiro.  

Que largasse a amizade que tinha com certo fulano pobre, sendo ela solteira 

e de boa família, pois se ela tivesse amizade com ele, confessor, a havia de 

dotar com dois escravos e prepara-la com vestuários necessários. Além de 

usufruir da montaria do padre, tanto que a mesma era vista sob o animal, ao 

frequentar lhe a casa
206

. 

Tais desvios de conduta religiosa na capitania de São Luís no século XVIII eram de 

grande gravidade, porém, devido a limitações da Sé e da administração da época
207

 não havia 

qualquer repressão aos casos de concubinato. Foram períodos de crimes impunes entre os 

clérigos, dentre eles o caso dos padres João Antonio Baldez e Miguel de Moraes Rego:  

O primeiro foi denunciado por duas vezes, em 1759 e em 1764, 

inicialmente por andar amancebado com mulher casada, sustentando-a de 

todo o necessário; depois, por coabitar com duas primas, e, segundo os 

autos, ter tido trato ilícito e defloramento a D. Maria com tanto escândalo 
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que ela ficou prenhe dele e ainda ter levado de sua virgindade a outra 

irmã D. Anna
208

.  

A situação do padre Miguel de Moraes Rego, se assemelha ao caso do padre José 

Maurício Nunes Garcia, que também obteve uma relação de concubinato duradoura 

resultando em uma prole de filhos. Miguel Moraes Rego vivia amancebado com Ignácia 

Maria, desta relação obtiveram quatro a cinco filhos, tais relatos foram possíveis a partir de 

uma denúncia em que as testemunhas o acusaram de concubinato
209

. Tais ocorrências podem 

ser verificadas em todo o período colonial, pois de acordo com Mary del Priore “não havia 

uma preocupação da igreja em reprimir tais casos até o século XVIII, não obstante, devido as 

flexibilidades decorrentes na administração eclesiástica em que havia casos de sé vacantes e a 

ausência de bispos. A aplicação da lei tornava-se inviável. Gerando uma pluralidade de casos 

impunes que continuaram a acontecer durante o século XIX. Esses casos vão desde delitos 

como: defloramentos; concubinatos; casos de homossexualidade; e, assédio sexual das 

vítimas”
210

.  

A trajetória de José Maurício não se diferenciou da situação de outros integrantes do 

clero nos trópicos possuindo o estigma do concubinato, tais ocorrências eram frequentes no 

ultramar devido à falta de fiscalização e o distanciamento do controle administrativo da igreja. 

Os casos mais comuns eram entre padres que possuíam famílias concomitantes ao sacerdócio. 

Muitos viviam maritalmente, geralmente concedendo as esposas tudo o que uma mulher 

desposada deveria ter, como casa, filhos, suprimentos e afetividade. Edlene Silva atenta para 

esse aspecto: 

Mesmo vivenciando um relacionamento sem as bênçãos da Igreja, as 

barregãs comumente eram tratadas como esposas, recebiam provimentos 

para o seu sustento, vestimentas, casa, e tinham filhos com seus barregueiros 
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clérigos ou laicos, mantendo com eles relações estáveis e duradouras, ainda 

que, em alguns casos, morando em casas separadas
211

.  

A comunidade católica tinha o padre como o principal integrante que ligava os fiéis 

ao sagrado: para além do púlpito nas celebrações, seria o homem que intermediava o contato 

com Deus. Essa importância fatalmente tornava esses indivíduos alvo dos olhares de mulheres 

que almejavam ter um relacionamento distinto, moldado no imaginário social da época que 

valorizavam as características atribuídas à figura do clérigo. Essas virtudes formavam um 

modelo social que deveria ser seguido e que atenderia à imagem de um indivíduo: educado, 

culto, de boa origem, seguidor de Cristo, ou até mesmo a própria representação do Cristo na 

terra. Como afirmou Mary Del Priore: 

O padre tinha a seu favor o fascínio da fala, do sermão e do púlpito, dons 

valiosos numa sociedade em que o oral se sobrepõe ao escrito. Soma-se a 

isto a sedução da intimidade de anjos e santos, pois que o padre é o mediador 

entre o mundo terreno e o celestial
212

.  

Tais atributos possibilitavam a ação de padres conquistadores que seduziam suas 

parceiras
213

, mulheres com as quais teriam uma relação duradoura e estável. Essas práticas 

geralmente estavam ligadas a interesses econômicos que proporcionariam certo conforto e 

estabilidade para as barregãs, devido às expressivas dificuldades étnicas e sociais, Mayara 

Amanda Januário afirma que:  

Principalmente para negras, índias e mulatas, o concubinato com padres 

poderia ser ainda mais atrativo sob o ponto de vista econômico, quando os 

mesmos se dispunham a auxiliar suas companheiras na subsistência
214

. 

A barregã Severiana Rosa de Castro nasceu em mil setecentos e oitenta e nove e foi 

batizada na freguesia de Santa Rita no Bispado do Rio de Janeiro. Filha do Português João de 
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Castro Moreira proveniente da cidade do Porto e de Andreza Maria da Piedade
215

, de 

ascendência africana
216

.   

A figura da mulher do padre “barregãs” passava a ter significados diferentes 

conforme as legislações. Fernando Torres-Londoño explica que o termo: “Teúda e Manteúda 

designava uma nomenclatura referida a mulheres casadas, aquelas que eram tidas e mantidas 

por seus maridos
217

”. A palavra manceba possuía certa ambiguidade que poderia significar 

tanto barregã quando meretriz
218

, tais comparações eram permeadas de uma conotação 

depreciativa percebendo essas mulheres como pecadoras, que atentavam contra a santidade 

dos clérigos.  

A julgar pela quantidade de sacerdotes amancebados – discretamente ou 

não-, era difícil, quase tarefa de santo, manter a castidade sexual no Brasil. A 

vizinhança já sabia: Quando algum clérigo aparecia repetidamente como 

padrinho dos filhos de uma mesma mãe solteira, não havia dúvidas de ele ser 

o pai ‘Desconhecido de seus afilhados’
219

. 

A convivência entre Severiana e José Maurício teve a durabilidade mínima de nove 

anos gerando seis filhos, essa relação parece não ter sido velada aos olhos da sociedade. Não 

obstante aparenta ter tido a proteção diante da igreja contando com a cumplicidade dos 

músicos da capela em que exercia a função de mestre. Contrariando as leis estabelecidas pelo 

arcebispado da Bahia, esses artistas acolheram os filhos do padre José Maurício assumindo o 

compromisso do batismo junto com sua mãe que por duas vezes figurou como madrinha, a 

única mulher que se comprometeu com tal responsabilidade. Seguem descritos no quadro 

abaixo os filhos do padre José Maurício. 
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Quadro III: Filhos do padre José Maurício com a barregã Severiana Rosa de Castro 

 

Nome Nascimento Padrinhos Data do 
batismo 

Informações biográficas 

José 1806 Manuel Delfim Silva 03/06 Falecido de pouca idade 

Apolinário 
José 

1807 José Baptista Lisboa220 
Victoria Maria da Cruz221 

29/08 Foi músico organista: Era 
responsável pela música na 
igreja de Nossa Senhora da 
Lampadosa e do Santíssimo 
Sacramento 

José 
Apolinário 

1808 Francisco Joaquim da 
Silva222  
Victoria Maria da Cruz  
José Baptista Lisboa 

21/12 Único filho reconhecido: 
Posteriormente formou-se 
médico. E mudou seu nome 
para José Maurício Nunes 
Garcia Jr 

Josefina223 1810 José do Carmo Torres 
Vedras224 

03/03 Em 1820 passou a morar com 
uma tia do padre José Maurício. 
Felizarda que o ajudou 
mediante a uma módica pensão  

Panfília 1811 Manuel Rodrigues Silva225 16/09 Igualmente à sua irmã Josefina, 
em 1820 mudou-se da guarda 
da mãe para morar com a tia do 
padre José Maurício 

Antônio 
José226 

1813 Antônio Bernardino dos 
Santos Ferreira 

23/03 Experimentou várias profissões: 
Escritor; jornalista; ourives. Foi 
sempre amigo de seu irmão 
José Apolinário, o qual culpava 
de não ter sido assumido 

Fonte: MATTOS, C. P. de: José Maurício Nunes Garcia: Bibliografia. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 

Nacional, 1997. 
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 José Baptista Lisboa - Era diretor de música da Ordem de Nossa Senhora do Carmo.  
221

 Victoria Maria da Cruz - Era a mãe do padre José Maurício; e avó e madrinha dos netos. 
222

 José do Carmo Torres Vedras - Foi Violinista da Capela Real.  
223

 Josefina – De acordo com Cleofe Person viveu até o ano de 1873, falecendo aos oitenta e três anos – Solteira, 

residia na Rua do Catete nº 17. Possuía a tença de dois mil réis na Caixa Econômica. Possuía algumas miudezas, 

brincos e móveis. Foi enterrada por seu irmão Antônio José.  
224

Manoel Rodrigues da Silva - Foi músico da Capela Real.  
225

 Manoel Rodrigues da Silva -  Era diretor de música em 1796; e foi admitido como cantor do coro da Capela 

Real em 1809.  
226

 Antônio José  - Conforme Cleofe Person de Matos: “  Assinava o sobrenome do pai, embora não tivesse 

alcançado o reconhecimento paterno. Teria induzido a irmã Josefina a fazer o mesmo, é o que se conclui no 

requerimento para os funerais da irmã, ao informar o nome desta: "Josefina Nunes Garcia", hoje "Josefina Rosa 

de Castro". As atividades de Antônio José eram diversificadas: foi ourives e tipógrafo, mas predominavam as 

letras. Foi escritor — medíocre — deixando impressas novelas e poesias. Fundou e dirigiu vários periódicos de 

vida efémera: O Brasileiro (1857/58); > 4 Estrela do Brasil do qual era proprietário e principal redator 

(1861/1865); O Espelho (1870), folha periódica, política e de teatro; O Censor Brasileiro (1879), revista. 

Inocêncio cita alguns hinos, entre os quais Hino consagrado aos liberais para ser cantado com a música do Hino 

da Independência. O arquivo pitoresco cita uma novela: A grinalda.  

Antônio José casou-se em 9 de abril na igreja do Sacramento com sua prima Cantilde Alves de Araújo, filha de 

Felizarda Moreira de Castro, irmã de Severiana (L- 6, fls. 23). Enviuvando, tornou a casar em 1841 (4 de julho) 

com Francisca Rosa de Jesus, na igreja de Sant’anna (Livro I, fl.368v)”. in MATTOS, C. P. de, José Maurício 

Nunes Garcia: Bibliografia. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1997. Pág. 228. 
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 É interessante salientar que as relações de compadrio eram uma forma estratégica 

familiar que assegurava a integridade dos filhos reforçando os laços de sociabilidade e 

confiança que poderia amparar a criança ou os afilhados lhes dando legitimidade futura. De 

acordo com Richard Graham:  

estes poderiam auxiliar seus “clientes”, fosse arrumando-lhes empregos 

públicos, livrando-os do recrutamento militar forçado ou favorecendo-os 

por outras vias. Tratava-se de uma relação de “troca de proteção por 

lealdade, benefícios por obediência” 
227

. 

“Os padres contribuíram para o aumento populacional do Brasil, e os seus filhos 

poderiam posteriormente contar com grande auxílio educacional, profissional e cultural” 
228

. 

Essa afirmação de Gilberto Freire reflete a estrutura familiar do padre José Maurício. Seu 

segundo filho, por exemplo, atuou como músico, organista nas irmandades de Nossa Senhora 

da Lampadosa, Sacramento, e na 3º Ordem de São Francisco de Paula. Foi copista e 

compositor ao lado do pai na real capela. E ainda, tivera aulas de pintura com Debret, embora 

tenha se formado médico e atuado como professor na academia de Medicina. A respeito da 

educação dos irmãos, José Apolinário em seus apontamentos biográficos, comentou: 

Aprendi primas letras com meu Pai (q´ tambem me ensinou o italiano, 

geographia, logica e rhetorica – pelas mesmas postillas do tempo q´elle 

estudára com os Professores Alvarengha e Dr. Goulaõ, a quem substituíra 

por vezes). Hum velho portuguez – Martinho Alcamphorado ensinou-me 

(em caza) caligraphia e arithimetica até somar complexos; e com o P e 

Antonio Manoel de Moraes aprendi grammatica portugueza e Francez; (...) 

me restára tempo para  ir aprender dezenho na academia de Bellas Artes, 

onde tive lições do Professor de Pintura histórica João Baptista Débret, 

sendo para a lá mandado por Avizo ou Portaria q´ impetrei do Ministro do 

Imperio o sr Arº Lima hoje Marquez de Olinda, por q´ o Director dessa 

Academia Henrique Jozé da Silva, me trancára as portas, dando como razão 

desse ciúme – ser elle o Professor de dezenho (em que massava os discipulos 

por 3 annos quando o q´ eu mais dezejava era aprender tudo em hum dia). 

Dei minha queixa e tudo ganhei por q´ com poucas lições e o bom methodo 

de Débret fui logo copiar hum quadro de Sta. Cecilia de Raphael, e tão 

satisfeito ficou meu mestre q´tira do bolso e dá-me hum papel, sendo esse 
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papel huma nota de Banco de 40$. Criou homem! Pouco depois estava eu 

fazendo copias de gesso com todo o gosto, mas deu-se logo a sua partida 

para França, e com isso perdi de ficar sabendo pintar
229

. 

Tais atividades exemplificam que, embora o padre José Maurício obtivesse muitos 

compromissos, jamais deixara de educar seus filhos e promover oportunidades para o 

desenvolvimento de seus talentos artísticos e intelectuais. Esse aspecto prova certo interesse 

em deixar um legado para seus descendentes, alguém que viesse honrar o nome de sua 

família. Embora se queixe pela partida de Debret e o não aprimoramento de suas técnicas de 

pintura, tais práticas o possibilitou a pinta um retrato do pai, que figurava na academia de 

música do Rio de Janeiro. A obra exprime o resultado do trabalho desenvolvido nesta 

experiência artística que obteve.  

Em 1830, José Maurício abdicou do hábito da Ordem de Cristo em favor de José 

Apolinário, o único que reconheceu. Este mudou o seu nome para José Maurício Nunes 

Garcia Jr. Seu segundo filho Apolinário José também seguiu carreira musical junto à capela 

real.  Antônio José experimentou diversas profissões dentre elas escritor, jornalista, ourives, 

porém tendo se sobressaído na carreira literária. 

O legado deixado ao seu filho Dr. Nunes Garcia Jr. Foi o título do hábito da Ordem 

de Christo, que possivelmente alavancou sua ascensão social. A sua atuação na real academia 

de Medicina foi fruto da boa instrução obtida do pai. Tais formações lhe renderam 

reconhecimentos, recebendo títulos honoríficos, também por serviços prestados. Dentre os 

filhos dois se destacaram: Dr. José Maurício Nunes Garcia Jr e Antônio José Nunes Garcia, 

sobretudo, comprovaram o êxito de sua trajetória
230

.  

A união entre Severiana e o padre José Maurício, possivelmente não o prejudicou em 

sua atuação na capela real, tampouco houve críticas sociais de sua vida particular. Houve um 

afastamento por parte de Severiana de Castro, pois não há indícios de que não coabitavam na 

mesma casa. Embora a relação não parecesse velada, pois os filhos se ambientavam nos 

espaços da corte: local de trabalho do padre. A prole se dividiu entre os três meninos na 

companhia de José Maurício e as duas meninas sob a guarda de Severiana. Importante papel 

no auxílio familiar do padre José Maurício teve sua mãe: Victoria Maria da Cruz que fora 

madrinha de dois de seus filhos. Tal relação é explicita como expõe José Apolinário: 
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 Posso dizer q. abri os olhos no collo de minha Avó e Madrinha, por q. 

nelle tive o meu berço sempre q. largava o peito da âma, contando eu 

então seis mezes d´idade; e q. entre ella e meu Pae achando, sobre huma 

singular selecção, todos os mimos e caricias, quando me mandavão à caza 

materna chorava e esperneava para voltar, ao ponto de custar-me isso 

sempre pancada, senão e também, por q. como criança dizia eu áquem. 

me gerára – “q. minha mãi era a Dindinha (Avó paterna e ella era = a 

Moça = )
231

. 

Há uma observação interessante acima, em que o filho de José Maurício relata a casa 

materna, e uma profunda ligação com o pai e a avó, o que fortalece a suspeita de que a relação 

do padre com Severiana não era pública ou até em uma mesma casa.  

 A produção musical do padre José Maurício, também expunha certas pistas sobre a sua 

inclinação romanceira. Entre alguns motivos profanos havia modinhas sobre o amor, com 

variações temáticas, tanto de cortejos galanteadores, quanto de queixas desiludidas por 

amores não correspondidos. Essas pistas podem ser percebidas em composições como “Beijo 

a mão que me condena
232

, No momento da partida, meu coração te entreguei
233

. Marília se 

não me amas não me digas a verdade”. Esta última modinha teve publicação em O Trovador 

– que era o periódico que publicava modinhas, lundus, em alguns casos até partituras para a 

população do Rio de Janeiro
234

. Em esclarecimento Mattos diz: Não deixa de ser curioso o 

suspirar Arcádio do padre-mestre na versão de o trovador: Letra da Música.  

Marília, se me não amas /Não me digas a verdade Finge amor, tem 

compaixão / Mente, ingrata, por piedade. Dize que longe de mim / Sentes 

penosa saudade, Dá-me esta doce ilusão / Mente, ingrata, por piedade
235

.  

 As obras profanas do padre José Maurício demonstram duas facetas de sua 

personalidade que se fazia versátil em suas aplicações musicais. Dos temas, percebe-se sua 

predisposição em atender aos gostos da corte, sobretudo na musicalização da obra literária 
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Marília de Dirceu. Uma tentativa sem dúvida operística que remete à contextualização da 

narrativa em linguagem musical. Embora, a obra seja de caráter romântico e venha a tratar de 

um amor impossível, poderia também remeter a uma transposição emotiva do clérigo. Tais 

características galanteadoras do padre foram reconhecidas por Matos em sua biografia:  

Que J. M. [Nunes Garcia] tivesse hábitos seresteiros, há referências em 

biógrafos contemporâneos seus. Tendência que transparece em muitos 

trechos de sua obra religiosa, com maior pureza, talvez, do que nessa peça 

em que ele “beija a mão” de alguém. Sabe-se que J.M. ensinava música com 

o auxílio de uma viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse 

instrumento, xácaras e modinhas
236

.  

 A peça: Beijo a mão que me condena, se faz explícita no que tangia aos amores não 

correspondidos, desprendida de referenciais e com uma forte influência sentimental, que 

poderia remeter à visão do sacro ao profano. Os versos:  

Beijo a mão que me condena. 

A ser sempre desgraçado. 

Obedeço ao meu destino e respeito o poder do fado. 

 Que eu ame tanto sem ser amado. 

Sou infeliz, sou desgraçado
237

.  

 A letra aparenta uma queixa sentida de um amor impossibilitado por escolha ao 

próprio destino. A insatisfação poderia se mesclar-se com a inviabilidade de obter um amor 

ante a escolha da ordem.  

Os dois últimos versos expunham certo sentimento de culpa Que eu ame tanto sem ser 

amado, sou infeliz, sou desgraçado. Culpa que poderia ter uma conotação religiosa, 

revoltando-se por não obter resposta ao amor que se dedicava, afrontando aos valores da fé 

altruísta que ama desinteressadamente, tal como pregou São Francisco de Assis em sua oração 

O amar sem ser amado. Este sentimento nas entre linhas da música sobre o eu lírico de José 

Maurício: O fazia infeliz, e desgraçado. 
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 Estes fatores reafirmam a argumentação de que o padre convivia com um conflito 

interno que o impunha para além de sua responsabilidade como mestre de capela. O fazia 

ainda responsável pela dependência de seus filhos, acarretando em mais despesas e a 

obrigação de educar sua prole. Essa responsabilidade se relacionava também a necessidade de 

integrar sua família aos meios sociais que frequentava como foi mencionado acima, seja em 

termos da atuação de seus filhos junto ao seu ofício na capela real, seja nos bastidores de suas 

apresentações musicais
238

.  

 

2.4 A Máquina musical em pleno Vapor: Exaustivos Motivos entre o Cetro e a Cruz 

 Os trabalhos advindos com as novas funções assumidas a partir da chegada da corte do 

padre José Maurício aumentavam consideravelmente. A produção musical necessitava de 

fomento para alimentar as encomendas de peças sacras para a real capela e irmandades 

religiosas locais. Em termos foram providenciais a admissão de músicos para o provimento 

dos coros das igrejas. Este fomento se deu tanto na contratação de músicos locais quanto 

estrangeiras.  

 Entre os anos de 1809 e 1811 se caracterizou o período de adaptação de José Maurício 

Nunes Garcia. Entre mudanças de estruturas da instituição da nova capela e a sua superação 

musical que deveria atender ao gosto do príncipe, de acordo com o novo calendário litúrgico 

que se apresentava a partir das comemorações solenes que deveriam atender às práticas 

executadas na real capela em Lisboa. Conforme Ricardo Bernardes a partir do ano de 1809:  

começam a chegar ao Rio de Janeiro os cantores vindos da Capela Real 

de Lisboa, e, no início de 1810, os instrumentistas. Os músicos são 

atraídos pelas possibilidades de trabalho propiciadas pela instalação 

permanente da Corte na cidade e pela construção, em andamento, do 

Teatro de Ópera
239

. 

 Tais acontecimentos impeliam ao mestre de capela se adaptar ao convívio com os 

músicos estrangeiros. Esses artífices possuíam acesso a toda sorte de composições recém-

lançadas na Europa condição que os colocavam consideravelmente atualizados em relação aos 

músicos no ultramar. Em alguns momentos José Maurício deve ter se deparado com a 
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dificuldade de compor e reger músicos que possuíam influências e estilos musicais por ele 

desconhecidos. Sobre esse aspecto Ricardo Bernardes destaca: 

O tempo de José Maurício à frente da Real Capela é claramente um 

período de transição estilística entre suas duas práticas, desde há muito 

estabelecidas pelos pesquisadores de sua obra: antes e depois da chegada 

da Corte. Se, antes, escrevia para grupos pequenos e possivelmente com 

limitações técnicas, vê-se obrigado, a partir de então, a escrever uma 

música mais brilhante e virtuosística, com o objetivo de se aproximar o 

estilo da Capela Real
240

. 

 Os investimentos musicais desempenhados por d. João foram prontamente executados 

após a corte no Rio de Janeiro. A música era um artifício de grande importância e muito 

apreciado pelo príncipe. O primeiro contato de José Maurício com d. João segundo as 

memórias do padre Perereca são relatados da seguinte forma:  

... Uma grande orquestra rompeu em melodiosos cânticos, logo que 

entrou S. A. R. com a sua augusta família; e ao som dos instrumentos, e 

vozes, que ressoavam pelo santuário, caminhou o Príncipe Regente Nosso 

Senhor com muito vagar, e custo, por causa do imenso concurso, que 

dentro da igreja se achava, até o altar do Santíssimo Sacramento, e ali, 

saindo do Pálio juntamente com as mais pessoas reais, se prostrou com a 

real consorte, e os augustos filhos, e, filhas, ante ao trono da Majestade 

Divina; entretanto cantavam os músicos o hino Te Deum Laudamos, e 

concluindo o verso Te ergo etc.; se levantou sua Alteza com a real família 

e se dirigiu para o altar-mor igualmente para debaixo do pálio, onde 

pondo-se suas Altezas outra vez de joelhos sobre almofadas, que também 

naquele lugar estavam colocadas, renderam suas homenagens à 

Santíssima Virgem Nossa Senhora, e ao Glorioso Mártir São Sebastião, 

Padroeiro da Cidade
241

.  

 Esta passagem tem importante descrição a respeito da encenação real, sobretudo, 

marca o momento em que o príncipe adentra a igreja. O encontro entre o rei dos homens com 

a divindade suprema. Tal reverencia era roteirizada, no que tange o levantar de sua Majestade 

no momento em que a música expunha o verso “Te ergo”. O direcionamento para o altar-mor 
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onde renderia homenagens aos santos e faria a veneração da imagem do padroeiro, revela uma 

articulação do rei ante ao culto religioso. Essa encenação depende da execução musical que 

enfatizava a grandiosidade das figuras monárquicas presentes como uma emanação do culto 

da divindade. Dentre outros aspectos, essa ritual legitimava o poder atribuído ao rei. 

Alvará de 15 de Junho de 1808 consistia na transferência da sé para a igreja de Nossa 

Senhora do Monte Carmo. A edificação da capela real foi estabelecida com a maior brevidade 

possível, pois era necessário manter a instituição tal como era em Lisboa para que fosse 

possível a representação o culto e as práticas comuns na corte em Portugal. Tal  instituição 

manteve a mesma administração e funcionários da antiga catedral devido à eminencia para o 

príncipe a legitimação da igreja. A capela Real foi edificada para exclusividade dos ofícios 

régios afirmando a importância da referência católica para a legitimação monárquica.  

... não querendo perder nunca o antiquíssimo costume de manter junto ao 

meu real palácio uma capela real, não só para maior comodidade e 

edificação da minha real família, mas, sobretudo para maior decência e 

esplendor do culto Divino e glória de Deus, em cuja onipotente 

providência confio que abençoará os meus cuidados e desvelos com que 

procuro melhorar a sorte dos meus vassalos na geral calamidade da 

Europa; (...) fui servido a adotar o plano que nas prestes circunstâncias 

mais conviesse, ordenando(...) que o Cabido da Catedral seja logo com a 

possível brevidade transferido com todas as pessoas, cantores e ministros, 

de que se compõe no estado atual, em que se acha na Igreja da confraria 

do Rosário, para a Igreja que foi dos religiosos do Carmo, contígua ao 

Real Palácio da minha residência
242

.  

 A transferência da sé para a capela real transpunha a elevação dos músicos atuantes no 

coro da sé, para a principal igreja na nova sede do reino. Sendo promovidos à funcionários da 

capela régia, e incumbidos da execução da música sacra para a coroa. Esta mudança trouxe 

consigo uma característica importante para o padre José Maurício que ascendia sendo 

responsável pela regência do coro da capela e alcançando o patamar de provedor da ascensão 

social destes artífices.  
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A capela real era a instituição religiosa de maior importância do reino, tornando-se o 

efeito de que oficialmente “o protetor da religião
243

” teria um local exclusivo para o seu culto 

junto ao divino criador de todas as coisas. A administração da capela real competia em 

contratações de funcionários que executassem primorosamente a liturgia e seus segmentos. 

Conforme a vontade real para esses procedimentos era necessário que o mestre de capela 

fosse um padre, pois estaria encarregado das funcionalidades religiosas, dentre essas 

atribuições para a incumbência da música litúrgica tradicional.  

 A música era um dos atributos artísticos que possuía maior importância para o 

príncipe regente. Era utilizada tanto para o entretenimento quanto para a reafirmação do poder 

real. Para que a música da capela real do Rio de Janeiro obtivesse o mesmo efeito que a de 

Lisboa, d. João designou a convocação dos principais músicos que dispunha em Portugal. 

Essa ação promoveu o contato entre o coro do padre José Maurício com esses artífices 

estrangeiros, facilitando a adaptação mútua, ou seja, dos cantores e instrumentistas nativos em 

relação à música que era executada na corte lusitana e dos músicos europeus que 

automaticamente se inseriam em um ambiente desconhecido.   

  Esse movimento de integração influenciou artisticamente o padre José Maurício que 

passou a compor músicas inspiradas nas vozes e estilos que esses artífices abarcavam. Tais 

desafios causavam a superação de seus conhecimentos o manteve no cargo perpassando a 

estadia de d. João no Rio de Janeiro.  

 O convívio de José Maurício com a corte portuguesa foi um desafio, pois na condição 

de mestre de capela foi indispensável a sua interlocução entre os músicos europeus e os 

nativos. Essa mediação não demonstrou problemática em sua execução, embora houvesse 

desafetos, não se expôs conflitos expressivos entre esses artífices. O ambiente da capela 

contou ainda com a participação de seus filhos. Tais contatos não prejudicaram sua condição 

de padre, ao contrário, percebe-se uma relação de cumplicidade promovida pela conivência 

desses músicos para com sua família, pois, alguns desses artífices se mostraram próximos ao 

clérigo, inclusive figurando como padrinhos de seus filhos. 
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 Tais condições não foram alvo de críticas, embora tivesse sido trabalhoso para o padre 

José Maurício, ter a incumbência de administrar a música da capela com personagens ilustres 

europeus em seu coro. As novas técnicas influenciadas nas escolas musicais europeias 

testariam a sua capacidade como músico e professor, pois a execução da arte contaria com a 

participação de seus alunos. Em termos de sua própria adequação comprovou-se a eficácia de 

seus conhecimentos artísticos afirmando sua permanência como regente e administrador da 

capela, no que se propunha a reinvenção de sua arte e a execução de sua música.   
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Capítulo III 

Do Rosário ao Escapulário: O Mestre mediador da Capela Real 

 

 

 

 

 A atuação do padre José Maurício nos anos iniciais em seu mestrado na capela real era 

a administração da música, sendo a regência do coro a mesma estabelecida na antiga sé de 

Nossa Senhora do Rosário. Em um primeiro momento cumpria-se a manutenção de suas 

obrigações, legadas à continuidade de seus serviços prestados à coroa. Preservando os seus 

domínios artísticos, que lhe renderam reconhecimento e prestígio que galgara durante sua 

trajetória, como compositor, músico e regente.    

A contratação oficial para ser mestre de capela carregava a responsabilidade de ser o 

executor da música sacra real. E se tratando do príncipe regente d. João, tal condição era 

regada à predileção, pelo fato da música ser um dos divertimentos favoritos de Sua Majestade. 

Embora não se tenha o conhecimento específico de suas habilidades musicais sabe-se que o 

príncipe regente obteve aulas de música
244

 com os professores João Cordeiro da Silva
245

 e 

João de Sousa Carvalho
246

. O incentivo à música sacra, sobretudo pelo cantochão gregoriano, 

foi uma das principais marcas do período Joanino atestando essa referência, a correspondência 

de sua filha, d. Maria Isabel: 

Agora vou dizer a Vossa Majestade. Q. Fomos ao Escurial, e a Granja, e 

vimos as fontes q. são lindas, e optimas, mas eu gustei mais do Escurial 

porq. He mto. Grande, parecesse mt.º com Mafra, a igreja he magnífica e 

fazem-se as cerimônias mt.º bem e a catuxão [sic] perfeitamente, eu 
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lembrei-me muito de V. M. pois seu qt.º gosta de todas essas couzas [...] 

Madrid. Quatro de Dezembro de 1817
247

. 

  A transposição da catedral para a real capela era o primeiro intento ante as 

transmigrações de artífices que ocorreriam no Rio de Janeiro no período Joanino.  A elevação 

do coral da catedral para a Sé regia, legitimava os trabalhos do padre José Maurício e de seus 

coristas. Destacando a atuação dos integrantes que a partir desta alteração tornavam-se 

visíveis ante a corte portuguesa e aos ilustres súditos que a visitavam. Como o viajante Inglês 

Ellis Bent em 1809 que de passagem pela cidade fez o seguinte comentário:  

Na manhã seguinte, o Príncipe Regente e toda a sua família estiveram 

presentes à celebração de uma grande missa na Capela Real (...) a 

cerimônia foi, certamente, muito grandiosa e magnífica, embora um 

pouco tediosa (...) em seguida, o serviço de órgão se mostrou muito 

imponente e impressionante e o canto, muito bonito
248

. 

 Estas apreciações de fato promoveram elevação social, destacando integrantes antes 

desconhecidos que passavam a serem músicos da real capela. Isso aumentava os poderes do 

padre José Maurício transformando-o em uma referência de peso na música do reino, 

responsável pela triagem musical dentre os meios sociais que habitava: irmandades, igrejas, a 

fazenda Santa Cruz e o seu curso de música particular, que era uma das fontes principais para 

alimentação dos coros que regia. A fama de seu curso particular era do conhecimento de Sua 

Majestade, tanto que nos valores pagos por seus préstimos a coroa, estava inclusa as aulas 

gratuitas dadas à mocidade: 

 Atendendo a achar-se José Mauricio Nunes Garcia Presbítero secular 

servindo os Empregos de Mestre de Muzica de minha Real Capella, 

organista della e dando gratuitamente lições à mocidade e que se destina 

a aprender aquella arte: Sou servido que pela Folha dos ordenados da 

mesma Real Capella vença o sobredito José Mauricio Nunes Garcia, por 

todos os referidos empregos a quantia anual de seiscentos mil reis pagos 
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aos quarteis na forma do costume. [...] Palácio do Rio de Janeiro em 26 

de Novembro de mil oitocentos e oito. [Rubrica do Principe Regente]
249

.   

Em meio a este panorama José Maurício ascendia tornando-se uma referencia para a 

cidade, o custeio de seu curso de música amparado pelo príncipe, lhe assegurava a afirmação 

necessárias aos seus alunos para adentrar nos ambientes musicais da cidade. Tais efeitos 

alargavam suas influências sociais, e a sua capacidade de promover a inserção de seus 

discípulos nas principais atividades artísticas do reino como o real teatro ou a capela real. O 

ensino da música era fundamental para adaptação da população às novas tendências trazidas 

pela corte, pois com a criação de novas instituições ligada às artes, ampliava o número de 

possíveis vagas para o suprimento desse cenário musical. A formação de novos músicos a 

partir de seu curso legitimava seus alunos os preparando para a música adaptada aos usos da 

corte. Tal como afirma Jurandir Malerba: 

Assistiu-se a uma grande transformação nos hábitos dos brasileiros 

devido ao contato com os adventícios. A vida cultural intensificou-se. 

Instalou-se a Real Biblioteca e a Imprensa Régia (1810). Em 1811, 

desembarcou no Rio o compositor e maestro Marcos Antônio Portugal, 

acompanhado por cantores e músicos, que assumiria as funções de Mestre 

da Capela Real e da Real Câmara. Começam a circular os primeiros 

jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, e O Patriota, em 

1813
250

. 

Nessa perspectiva, o curso de música de José Maurício era uma oportunidade de 

especialização para a população, além de ser a porta de entrada para o ofício não só na capela 

real, mas para o campo artístico que se estruturava na cidade. Incluindo-se as outras igrejas, 

teatros e companhias artísticas locais que aderiam às práticas musicais em atenção aos novos 

hábitos da corte, promovendo saraus, concertos, e toda sorte de apresentações musicais que 

ganhavam espaço no cotidiano do Rio de Janeiro. Esses incentivos tiveram todo o 

reconhecimento da parte de d. João.  De acordo com Porto Alegre:  

D'esta aula sahiram a maior parte dos cantores e instrumentistas que 

fizeram a orchestra da capella real, e alguns compositores, entre os quaes 

muito se distiguiram Francisco Manoel da Silva, Francisco da Luz e 
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Candido Ignacio da Silva; entre os instrumentistas, que ainda vivem, o 

padre Manoel Alves, Francisco da Motta, e alguns poucos 

valetudinários
251

. 

 As aulas ministradas gratuitamente pelo padre José Maurício era um dos principais 

artifícios para suprir a vacância de músicos na cidade, principalmente por ser um incentivo da 

coroa para a mocidade local. Essa prática era utilizada pelo padre ainda antes da chegada da 

corte, pois eram advindos de seu curso os integrantes nativos do coro da antiga sé que 

posteriormente vieram a ser transladados para a capela real. Dentre seus alunos, José Maurício 

também inseriu seus filhos, tal como consta o relato do Dr. Nunes Garcia Jr.: “Tendo meu Pai 

aula publica de muzica, como creança, atirei-me a estudar a artinha q´elle escrevêra e cujo 

original possuo ainda” 
252

.  

Um dos principais fatores que incentivaram as aulas de música, possivelmente foi o 

fato de formar artistas que referenciavam seus mestres de música. Tais influências faziam 

cumprir a tradição de discípulos, agregando características musicais e técnicas específicas que 

expressavam a identificação de seus professores, tais como José Maurício foi discípulo de 

Salvador José de Almeida Faria. Desta forma ecoava o nome do instrutor, que possivelmente 

poderia ser reconhecido por sua estética estilística musical. Segundo Andrade Aires:  

O padre não era nenhum fanático das regras no ensino da música. 

Educava os alunos tendo em vista fazer deles verdadeiros profissionais. 

Era por isso que os introduzia no conjunto da Capela Real, fossem eles 

cantores ou instrumentistas, quando revelavam aptidão para carreira 

musical. Desse modo, desenvolvia lhes o talento em contato com os 

profissionais
253

. 

A atuação na capela real ficou sobre a regência exclusiva do padre José Maurício até o 

ano de 1811. Tais domínios só foram designados a outros artífices com a chegada de novos 

músicos europeus, sobretudo as atividades oficiais para a coroa foram remanejadas a partir da 

presença do mestre de Suas Altezas Reais Marcos Antônio da Fonseca Portugal.  
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O compositor era encarregado em Portugal pela administração do teatro régio, sendo 

ainda requisitado para as encomendas musicais das solenidades oficiais da coroa. Marcos 

Portugal era habituado aos ritos da corte de d. João, tendo a incumbência da música para as 

aparições públicas reais. Essa função foi exercida em sua ausência pelo padre José Maurício 

nos primeiros anos da instalação da corte nos trópicos.  

Tais atuações musicais para a exclusividade da coroa foram reminiscentes das funções 

que o padre já exercia concomitante às obrigações de seu mestrado na capela, sendo uma 

atividade extra que exercia antes da cidade se tornar sede do reino.  

A influência musical de José Maurício era percebida por d. João possivelmente ainda 

em Portugal, pois era o músico responsável pelas composições das solenidades oficiais, seu 

reconhecimento musical no Rio de Janeiro, era marcante mesmo anterior à chegada da corte. 

Seus domínios foram ampliados com a vinda dos músicos europeus para o Rio de Janeiro, 

pois possibilitou o contato dos renomados artífices requisitado por d. João atuantes na 

metrópole portuguesa com os seus alunos músicos nativos.   

O professor de música em cantochão padre Francisco de Paula Pereira e o seminarista 

organista; José do Rosário Nunes de Vila Viçosa
254

 foram os primeiros a aportar na cidade. A 

partir de setembro do mesmo ano, foi convocada a vinda de músicos da capela real portuguesa 

dentre os que figuravam neste séquito, destacavam os castrados Giuseppe Gori, Antonio 

Cicconi e Giuseppe Capranica, os dois tenores: Antônio Pedro Gonçalves e Giovanni 

Mazziotti, e o Fagotista Nicolau Herédia
255

.  

Este novo grupo integrou o corpo artístico da capela real, e em 1810 o viajante Sir 

Gore Ouseley, tece o elogio ao coro musical da catedral: eu estou muito gratificado pela fina 

música sacra nas igrejas, admiravelmente executada quanto às partes vocais
256

.  

Contava com trinta e dois integrantes
257

 Foi nesse ano ainda que chegou ao Rio de 

Janeiro o maestro e compositor, Marcos Antonio da Fonseca Portugal
258

. 
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 A apreciação do príncipe regente pela música desse artista fez com que d. João 

enviasse uma ordem expressa para que embarcasse para o Rio de Janeiro em caráter de 

urgência: 

S.A.R. O Príncipe Regente Nosso Senhor. Foi Servido Ordenar, que o 

Mestre do Seminário Marcos Portugal fosse para o Rio de Janeiro Servir 

o Mesmo Senhor n’aquella Côrte; E, porque deve partir na primeira 

Embarcação da Coroa q sahir para a refferida Corte, Faça necessário q. V. 

M. e dê as providencias necessárias para elle ser pago dos Ordenados, 

que se lhe devem, e de trez Mezes adiantados [...] 
259

. 

O documento acima menciona o fato de Marcos Portugal ter recebido soldos 

adiantados pelos serviços prestados à coroa, fixando a ideia de que sua ida ao Rio de Janeiro 

atualizaria seus pagamentos, não só dos débitos atrasados. De acordo com Antônio Marques: 

“Marcos Portugal não foi designado como mestre de capela real, embora continuasse a 

receber a quantia de 600$00 (seiscentos mil réis) anuais correspondentes ao seminário da sé 

Patriarcal de Lisboa pela folha da capela. E o valor respectivo a 480$00 (quatrocentos e 

oitenta mil réis) como mestre servidor de Suas Altezas Reais. Ainda a mais a tença de 

200$00(duzentos mil réis) concedida à sua mulher Maria Joana e a quantia de 

240$00(Duzentos e quarenta mil réis) para além das despesas dos pagamentos de rendas 

anuais”. Para este efeito contou com a remuneração concedida pelo real bolsinho (ou seja, do 

bolso de Sua Majestade). Tais justificativas podem ser comprovadas a partir do documento: 

Memória doq. Marcos Portugal recebia em Lisboa por Mercê já feita por 

S.A.R. Como Mestre do Seminário, e compositor da Patrarchal: 600$000 

                                                                                                                                                                                     
257

 De acordo com Cardoso este quantitativo é estimado em 38 músicos em 1816 e 41 em 1817 chegando em um 

número de 64 artífices contratados em 1824. Divididos entre os diversos naipes do coro e da orquestra: ‘supranos 

8, contraltos 7, tenores 11, baixos 16. Muzicos estromentistas 18, organistas 3, organeiro 1’”CARDOSO, André. 

A música na Capela imperial do Rio de Janeiro. Academia de Música. Rio de Janeiro. 2005, pág. 60. 
258

 Nascido em 1762. Portugal tinha nove anos de idade quando estrou para o Seminário Patriarcal, Estudando 

composição com João de Sousa Carvalho. Aos quatorze anos, já compunha um Miserere, a quatro vozes e 

Órgão. Aos vinte e um anos foi admitido na irmandade de Santa Cecília ao mesmo tempo em que cantava e 

tocava Órgão na Capela Real. Destacando-se por seu talento superior conseguiu com a proteção Régia ser 

enviado à Itália, em 1792, para aperfeiçoar-se. Durante oito anos em que esteve lá, executou, nos principais 

Teatros da Península, vinte e uma de suas Óperas. Obtendo êxito com todas elas. Em 1800, regressou a Lisboa, 

sendo logo nomeado Mestre de Capela Real, Diretor do Teatro São Carlos e professor do Seminário. Apesar da 

invasão francesa, Marcos Portugal, manteve-se em Lisboa e chegou a compor, em 1808, Música em homenagem 

à Bonaparte. Com a saída dos franceses e a emigração cada vez maior de portugueses ao Rio, resolveu partir 

também para a capital brasileira. Chegou ao Rio de Janeiro em 1811. RODRIGUES. Guilherme, Pereira Esteves. 

Portugal: Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico. 

Lisboa: João Romano Torres, 1911. V. 05. P. 1013-1015. 
259

 In: MARQUES. Antonio Jorge: “D. João VI e Marcos Portugal: o período brasileiro (1808-1821)” in Debates 

- Cadernos do Programa e Pós Graduação em Música do Centro de Letras e Artes da UNIRIO, Nº 11, Novembro 

2008, pp. 57. 



100 
 

R’ Pagos pelo Cofre da Patriachal. De uma tença para sua mulher com 

sobrevivência ao dº.:200$000. Pagos pelo bolcinho. A verdade do 

referido deverá constar pelas relações de João Diogo de Barros vindas na 

Fragata de Carlotta. Súplica presentente. A S. A. R. a mercê de huma 

ração efetiva de Mestre, e juntamente. Também o exercício de Mestre de 

Música de SS. AA. RR. Com o ordenado correspondente, e tudo mais q’ 

compete ao mesmo lugar
260

. 

Marcos Portugal fora convocado em caráter de urgência e bem recompensado por sua 

disponibilidade e obediência. Não para ocupar o cargo de mestre de capela, mas em atenção 

ao documento, para o cargo de mestre de Suas Altezas reais que o encarregava da: 

 composição para as funções de primeira ordem como: “Aos nascimentos, 

exéquias, aniversários natalícios e celebrações dos dias onomásticos de 

pessoas Reais”. O músico ainda tinha o direito de usar da Farda que 

compete ao cargo de Mestre de Suas Altezas Reais
261

. 

A dinâmica da capela real mudaria após a vinda de Marcos Portugal e não seria 

somente por uma questão estilística musical. Ao que tudo indica, foi uma estratégia real para a 

organização e melhor efeito da administração da capela aproximando-a da organização da sua 

congênere lisboeta. Com isso se reajustava os domínios da música, os quais até esse momento 

eram de incumbência exclusiva de José Maurício. Passando a ter maior atuação na 

administração do bom andamento da música, regências, ensaios e contratações do coro 

limitando sua produção como único compositor da capela real
262

.  

 

3.1 José Maurício e Marcos Portugal: Entre Anjos e Demônios 

A chegada de Marcos Portugal acarretou uma grande discussão historiográfica que 

percebe o declínio da atuação de José Maurício como músico a partir desse momento. Sobre 

esse aspecto Antônio Jorge Marques esclarece que: “O único mestre de capela real era o padre 

José Maurício, o compositor Marcos Portugal, não assumiu tal cargo na capela real do Rio de 

Janeiro nem em Portugal” 
263

. Suas afirmações contrariam a maior parte das biografias 
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referentes ao padre, principalmente as que insinuam a possível tentativa de Marcos Portugal 

tomar o seu posto de mestre de capela.  

 O maniqueísmo entre os dois mestres aparece inicialmente nos escritos de Mário de 

Andrade que criou uma estrambólica discussão de conhecimentos técnicos entre ambos, para 

em termos exaltar José Maurício, pelo seu êxito musical, mesmo tendo ignorado Johann 

Sebastian Bach. O autor realizou críticas antagonizando Marcos Portugal, em acusações de 

inveja para com o compositor nativo atribuindo a ele diversos artifícios que impediam o 

crescimento artístico de José Maurício: 

A vida de José Maurício estava sistematizada, numa segurança relativa. 

Dão João VI o estimava sinceramente, e Marcos Portugal o invejava. 

Fazia todo o possível para bota-lo no escuro, dificultando a execução das 

obras dele, e mesmo parece, impedindo que se cantasse a Ópera: as duas 

gêmeas, Marcos e o safado do irmão sem valor, que por vingança 

onomástica tinha o nome simiesco de Simão
264

. 

 Casos similares podem ser vistos na biografia escrita por Mattos: O ano de 1811 

marcou na vida do padre José Maurício Nunes Garcia, o encontro com o compositor 

português que viria ensombrecê-la: Marcos Antônio da Fonseca Portugal 
265

.  

 As acusações foram gravíssimas ao ponto de transformar o renomado músico 

português em uma espécie de vilão da história de José Maurício. Em termos antagônicos que 

beiravam a demonização por parte de alguns autores. As narrativas simulavam certo suspense 

regado a dissimulações doentias que enfatizavam a relação ameaçadora que o compositor 

português representava para o padre José Maurício. Em relação ao clérigo, faziam-se elogios 

do tipo: manso, pacato, subordinado, em alguns momentos até o dizem “bom” o que deixa 

explícita a relação maniqueísta: “bem e o mal, claro e o escuro, Deus e o diabo”. Um desses 

exemplos pode ser percebido abaixo: 

Marcos Portugal toma logo de assalto a vida musical da corte... e o seu 

reino é incontestado. Aliás, o que ele encontra à sua frente? Cantores 

italianos vindos de Lisboa, certos cantores brasileiros, dos quais alguns 

eram notáveis, mas que se integravam na vida musical da corte e que não 

podiam prejudicá-lo, enfim, músicos vindos de Lisboa e que tinham 
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testemunhado a sua glória naquela cidade. Ou, pelo menos, quase. Havia 

uma sombra na imagem. Era o Padre José Maurício, compositor 

brasileiro de real talento, fundador da Irmandade de Santa Cecília, no Rio 

de Janeiro, organista da Capela Real desde 26 de novembro de 1808 e 

mestre de música a partir daquela data. Marcos Portugal, de um orgulho 

incomensurável e que os escrúpulos não ajudavam a abafar, tomou o seu 

lugar como mestre de capela e foi, ainda por cima, perfeitamente 

desagradável e desdenhoso para com ele. Procurou afastá-lo de todas as 

maneiras. Teve a sorte de o Padre José Maurício ser um homem pacífico, 

bom e apagado, numa palavra, pouco talhado para a luta; isso permitiu-

lhe levar avante os seus planos com facilidade. Deve, no entanto, dizes-se 

que o Príncipe Regente não foi cego às suas manobras e que tentou 

reparar o melhor que pode a injustiça que acabara de cometer. Mas a sua 

admiração por Marcos Portugal foi mais forte e, se não afastou o Padre 

José Maurício, não lhe atribuiu contudo, mais que um papel secundário. 

No fundo, o Príncipe Regente via em Marcos Portugal o músico célebre 

que ele era sem dúvida, o autor capaz de compor uma música pela qual 

sentia uma atração segura e à qual estava já habituado. Pensava ter ao seu 

serviço (e, de certa maneira, tinha razão ) uma vedeta de primeiríssimo 

plano. Tinha de pagar o preço, mesmo que se tratasse de uma injustiça
266

.  

A representação maniqueísta era comum no período da construção da nação e 

buscavam de fato a exaltação de personagens históricos da terra, denegrindo e antagonizando 

os estrangeiros
267

. Essas características historiográficas buscavam construir uma identidade 

nacional, a partir de exemplos históricos, os pioneiros desse processo foram os membros do 
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IHGB, posteriormente a corrente historiográfica tradicional liberal, foi difundida em todo o 

território nacional concomitante ao positivismo. De acordo com Coolingwood:  

É salutar destacar que os positivistas não se prendiam aos fatos passados 

somente, mas procuravam, após o correto ordenamento dos fatos, a 

descoberta de leis que explicassem o processo evolutivo. Nesse sentido, 

compreendiam melhor o processo histórico do que os tradicionais, uma 

vez que para estes últimos, o passado deveria servir apenas de exemplo e 

o que deveria ser buscado não era o processo histórico, mas a escolha dos 

fatos ligados a personagens específicos, capazes de servirem de exemplo 

para as gerações presentes. Aproximavam-se desta forma, mais dos 

humanistas do Renascimento em seu método de observação do passado 

do que dos positivistas 
268

. 

 A historiografia tradicional buscava construir heróis nacionais, em desobrigação à 

realidade, mas para que servisse de exemplos. Um dos principais motivos da perpetuação 

desses valores atribuídos ao padre José Maurício foi a ênfase escrita por Araújo Porto Alegre 

em 1836 no estudo mescla “raça e nação”, em que se utilizou da figura do padre José 

Maurício, comparando-o com os compositores alemães. Essa análise contou ainda com a 

medida das características físicas do clérigo, sobretudo do crânio, por meio de uma máscara 

mortuária que o próprio Porto Alegre possuía na tentativa explicar a teoria de sua música, a 

partir de uma predisposição genética. Esse mesmo estudo foi utilizado pelos primeiros 

integrantes do IHGB
269

, e pela geração de 1870 para afirmar a superioridade de José 

Maurício, mesmo sendo “oprimido” pelo músico português. Tais argumentos serviram de 

base para o antagonismo encontrado nas biografias de José Maurício em relação ao Marcos 

Portugal.  

 Para além desse aspecto, há uma segunda peculiaridade bibliográfica nos estudos 

dedicados ao padre José Maurício. Nessas obras publicadas na primeira metade do século 

XIX o termo “preconceito de cor” é evidenciado em sua trajetória na corte. Essa ideia pode ter 

origem no discurso de Taunay, que sempre o colocara como uma exceção à regra
270

. 
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Para esse a cor mulata era uma característica de inferioridade, o que reforçava a 

tendência de colocá-lo em menosprezo por sua cor ou origem. Entretanto estas alusões por 

muitas vezes são representadas como artifício de sua relação para com Marcos Portugal, nesse 

sentido também podem ser encontradas representações no texto de Mattos como:  

Na verdade, o confronto decorria, sobretudo, da posição social que 

distinguia cada um do s protagonistas: o português, altaneiro, prestigiado 

pela corte, pelos ministros e pelos músicos vindos da Capela de Lisboa 

— pessoas movidas por vaidades e preconceitos — e o brasileiro, 

submisso, imobilizado em suas aspirações por esses mesmos preconceitos 

e desprestigiado entre os que o cercavam face à modéstia de sua origem 

271
. 

 Características eurocêntricas, presentes na bibliografia do século XIX, sobretudo, 

oriundas dos pensamentos do Visconde de Taunay e de Araújo Porto Alegre tendem a 

associar o estilo musical de José Maurício, ao das escolas de música alemãs
272

. Tais 

afirmativas reforçam o antagonismo e não fazem sobressair à verdade dos fatos, uma vez que 

toda a influência da formação musical do padre adveio dos músicos que brilharam na corte 

portuguesa, isso segundo o testamento do seu professor de música, Salvador José de Almeida 

Faria. O conhecimento da escola Alemã ao que se percebe dentro da biografia de José 

Maurício Nunes Garcia somente se deu após a vinda da corte, principalmente através de 

Sigismund Neukomm, que fora discípulo de Haydn.  

A contextualização germânica para a influência musical do padre teve por intuito 

proporcionar uma explicação europeia para a sua composição, afastando suas influências 

latinas. Isso serviu para dar maior ênfase antagônica a Marcos Portugal, contrariando as 

tendências musicais da corte lisboeta, que eram de primazia italiana. De igual maneira, rendeu 
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ao padre apelidos como: “O Mozart mulato, o mulato da escola musical alemã”. Taunay 

expõe claramente esse pensamento: 

 

Augmentaram-se-lhe, entretanto os desgostos e as lutas com a chegada, 

ao Rio de Janeiro, do celebre Marcos Portugal em 1811, e não 1813, 

como diz Porto Alegre. A imsupportavel infatuação do famigerado 

maestro portuguez, cujas operas eram, naquelle tempo, representadas nos 

theatros até da Russia com ruidoso applauso, operas de todo o ponto 

esquecidas e irresuscitaveis, as rivalidades fundas e sem reconciliação 

possivel, provindas, sobretudo, da differença e do antagonismo das 

escolas seguidas por cada um dos compositores, as innumeras intrigas e 

perversos mexericos, tudo isto se tornou para José Mauricio, durante não 

poucos annos, causa de incessantes dissabores, vexames e desfeitas, que 

elle soube supportar com toda a paciência, meiguice e inquebrantavel 

dignidade
273

. 

 

E, para além do cantochão, em termos de repertório, o padre possuiu produção de 

modinhas, traço que também foi exaltado pelos nacionalistas, sobretudo por Mário de 

Andrade: 

Para nós, ele foi, sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora 

mulato da maior mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou 

pouco, o valor ‘negro forro’ das nossas idiossincrasias raciais. Busco em 

vão por onde se o possa dizer uma forma qualquer de luta, um prurido 

mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um ‘marginal’. [...] José 

Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem externos, 

nem internos. E a música dele também
274

. 

O resultado disso, atualmente, é a desvalorização dos préstimos do músico português 

Marcos Portugal, que veio trabalhar na corte do Rio de Janeiro. Cidade onde viveu até o fim 
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da vida, e, não obteve reconhecimento da academia brasileira de música
275

, mesmo deixando 

a certeza de sua contribuição cultural para a música local: seja na prática, com suas peças 

entre o sacro e o profano, seja por influência estilística ou por obras musicais dedicadas à 

corte no período regencial. Dentre os membros da academia encontram-se: O Padre José 

Maurício Nunes Garcia na cadeira de nº 05, e curiosamente Sigismund Neukomm na cadeira 

de nº 06. A presença de Neukomm entre os patronos da Academia Brasileira de Música é um 

fato curioso, pois, embora o compositor tivesse algum contato com padre José Maurício, sua 

estadia na corte datou apenas de 1816 à 1821. Tempo demasiadamente curto para alcançar 

tamanho reconhecimento. Não há nenhuma referência a Marcos Portugal que infelizmente foi 

imortalizado como o antagonista, aquele que oprimiu o padre José Maurício Nunes Garcia. 

 

3.2 A Capela Régia: Panis et Circenses 

 A capela real foi um dos cenários mais importantes para a exposição da excentricidade 

de d. João VI. Era evidente a estima do príncipe regente pela música
276

, entretanto, seu gosto 

particular estava além das estruturas existentes nas Américas, pois não havia um panorama 

artístico nos trópicos similar ao cenário europeu.  

O Rio de Janeiro possuía músicos, artistas e até pequenas casas de teatro, que embora 

agradassem a d. João, não contavam com a tradição e a familiaridade ambientada em 

Portugal. E tão pouco, possibilitava rápidas relações de intercâmbio com os países que 

possuíam as famosas escolas musicais, os berços do virtuosismo, dos quais a música barroca 

foi explorada ao máximo: Itália, Alemanha, França e Áustria. Principalmente a Itália que já 

servia ao império português desde as primeiras décadas do século XVIII.  

Ainda que houvesse um esforço do mestre de capela e do conjunto musical da Sé real, 

permaneciam distantes da grandiosidade representativa possuída pela música para a 

monarquia europeia. E isso deveria representar para José Maurício um desafio. Administrar o 
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lugar que a música deveria ocupar em uma aparição real pública? Esta questão envolve uma 

série de fatores que se referem à legitimação e ao impacto que tais composições serviriam na 

aparição social do rei. A estruturação da capela real começou a atender aos moldes da coroa 

portuguesa com a chegada dos músicos europeus. A transmigração dos integrantes prediletos 

do príncipe regente proporcionou uma aproximação na colônia da organização administrativa 

musical presente em Portugal.  

 O principal motivo dessa alteração não seria culpa da estrutura existente na catedral, 

pois, ao que tudo indica o padre José Maurício desempenhava um bom serviço. A causa para 

tais transformações devem ser vistas no protocolo das cerimônias, além da instauração de um 

panorama artístico de grande importância para a corte, tal como o musical.  

A produção da música, tanto na igreja quanto no teatro, deveria funcionar de acordo 

com a expectativa que havia no reino. A convocação expressa desses artistas deve ser 

entendida a partir dessa perspectiva. A intimação deveria promover boa remuneração, pois, os 

músicos estariam em um ambiente desconhecido, sem a estrutura da corte de Lisboa.  

A primeira modificação estética musical foi afastar o coro das crianças do seminário 

São Joaquim
277

, que eram impelidas para as partes designadas às vozes sopranos e contraltos. 

Estes seriam substituídos pela atuação dos castratis italianos, que fizeram sucesso não só por 

alcançarem as maiores remunerações pagas por d. João
278

, mas por atuarem com frequência 

nos saraus e cerimônias privadas da corte. 

A instituição da capela só foi regulamentada em 04 de agosto de 1809 
279

. Tal ordem 

precisava da aprovação do bispo do Rio de Janeiro, especificando as funções que deveriam ser 

cumpridas por cada integrante da capela real e as diligências que deveriam ser tomadas em 

caso de vacância da Sé
280

. Essas diretrizes abrangiam, ainda, as definições em obrigação ao 

calendário litúrgico, solenidades, e o direito dos monsenhores, e as obrigações dos músicos, 

não obstante, também as do mestre de capela. O documento justificou a ordem inferida no 

alvará que determinava o regimento da capela. Embora, houvesse duas cláusulas a mais em 

relação ao mestre de capela: 

O Mestre de Capela, os organistas, os cantores e os músicos, todos do 

coro de cima, serão prontos em se apresentar na igreja nos dias e horas 
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competentes e executar todas as cantorias que vão declaradas neste 

estatuto, e todas as mais que forem do costume, ou novamente forem 

determinadas por ordem de Sua Alteza real, enquanto não lhes 

prescrevemos um regimento próprio, se o julgarmos necessários para o 

futuro, com o beneplácito do mesmo Augusto Senhor, observarão as 

regras seguinte: 

I - Será o Mestre de Capela e nas suas faltas o Músico mais antigo, ou o 

organista, obrigado a vigiar sobre a residência de todos os outros e a dar 

parte cada dia ao Apontador das faltas de cada hum deles, para serem 

apontados segundo os dias, e funções a que faltarem do modo que se 

acaba de dizer a respeito dos tesoureiros.  

II - Poderão e deverão, além disso, ser anotados pelos mestres-de-capela 

segundo a qualidade do erro que cometerem, não passando a multa nas 

primeiras três vezes da metade da quantia correspondente a hum dia d o 

seu ordenado, e devendo passar-se ao dobro, e a três dobros desta pena 

aos casos de reincidência e contumácia, aplicando-se sempre para a 

Fábrica da Igreja 
281

. 

É interessante observar as ordens dadas ao mestre de capela por meio dos estatutos da 

capela real, principalmente por cobrar rigidez na execução. Esta ordenação impõe maior 

rigidez na atuação dos músicos da capela. Tal cobrança buscou inibir as ocorrências de 

absenteísmo e indisciplina, não obstante, responsabilizava ao mestre de capela exigindo o 

êxito das apresentações e a disciplina dos artífices.  

A recorrência destes acontecimentos penalizava ao padre José Maurício, o que pode 

ter impulsionado a convocação de músicos vindos da corte, para obter o mesmo efeito musical 

encontrado capela real em Portugal. Antônio Jorge Marques a esse respeito afirma: 

 ...que a encenação real ao gosto de D. João, tinha por ingrediente 

fundamental, a música, cuja tornava a presença de Marcos Portugal na 

Corte do Rio de Janeiro indispensável para o desenvolvimento de um 

estilo apropriado para o espetáculo da aparição pública do soberano, um 

estilo potencializador da encenação do Poder Real. Tais intuitos possuíam 

ligação com a divisão disposta na capela real desde os tempos de D. João 

V. Sendo esta a origem da designação de Mestre de Suas Altezas Reais, e 

diretor de música na corte
282

.  
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A música desempenhada por José Maurício na Capela desenvolveu-se concomitante a 

chegada dos músicos da corte. Embora houvesse a predisposição do padre em atender todas as 

encomendas confiadas extras ao calendário litúrgico, a execução dessas solicitações estava à 

parte de seu cargo. E a contraponto d. João designava o translado dos artistas que dispunha na 

capela portuguesa para o suprimento da fábrica da igreja.  

 A estruturação da capela real implicou no exercício de novas atividades, antes 

desconhecidas. Possivelmente a discordância interpretativa das funções designadas ao mestre 

de capela tenha ocorrido nesse primeiro momento da instalação da corte no Rio de Janeiro.  A 

incumbência assumida pelo padre José Maurício foi à execução de todas as atividades 

musicais oficiais em suprimento à ausência dos artífices estrangeiros, sobretudo Marcos 

Portugal. A capela real possuía uma atividade diferenciada de uma catedral colonial, o 

cumprimento do próprio calendário litúrgico requeria festividades e obrigações sacras 

inovadoras em obediência à presença da monarquia. A valorização de padroeiros e os ofícios 

cerimoniais da coroa transpunha a suplantação do antigo calendário. As cerimônias oficiais 

eram uma sobrecarga, principalmente para um grupo de músicos que não estavam 

acostumados com os hábitos da corte. Tais aplicações só tiveram a intervenção a partir da 

chegada de Marcos Portugal, que na condição de mestre de Suas Altezas Reais desempenhou 

as atividades oficiais as quais já assumia em Portugal. Os ofícios regulares da capela como: a 

missa diária dentre outras cerimônias litúrgicas eram a função do mestre de capela. Sobre essa 

adaptação Iara Lis Carvalho Souza, informa:  

Entre 1808 e 1831, o Rio de Janeiro conheceu uma série de festas 

próprias da realeza, contando com a presença do próprio rei, o que as 

tornava magnas; a corte, os súditos, até os desavisados, compartilhavam 

da figura do rei ao vivo, próximos daquele que encarnava e centralizava a 

soberania.(...) acostumou-se com uma frequência maior de festas e com a 

sua suntuosidade, convivendo, assiduamente, com toda uma liturgia do 

poder real que implicava também uma série de estratégias políticas. (...) 

O calendário litúrgico ritmava o ano, e quase todo mês tinha um rito, um 

santo, uma data a celebrar, uma ocasião dotada de um viés lúdico, e que 

evocava a fé de cada um, inclusive do príncipe e da família real, que 

poderiam assistir à procissão do alto do balcão ou participar do próprio 

cortejo. Assim, no Corpus Christi, D. João ocupava o pálio e seguia junto 

ao corpo de Cristo, intercambiando os seus signos, forjando uma unidade 

e semelhança mútua, comemorando o corpo do Senhor e a Eucaristia a 
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comunhão de todos por meio desse corpo e de seu sangue, que levava à 

remissão dos pecados
283

. 

 A presença de d. João no Rio de Janeiro trouxe consigo um calendário festivo e 

litúrgico que atendia aos ritos da sé patriarcal em Lisboa. Diante desses acontecimentos houve 

também a introdução ritual de santos da devoção tradicional da corte, para o quadro de 

venerações no Rio de Janeiro, como: a rainha Santa Isabel, a festividade de Santos reis
284

, São 

Pedro de Alcântara. Esses passaram a integrar o cotidiano cultural da cidade, chegando 

inclusive aos tempos atuais. 

O coro regido por José Maurício na catedral do Rosário era composto em grande parte por 

seus alunos do curso de música. Segundo Cleofe Person de Mattos, não há uma precisão na 

contagem dos integrantes do período anterior à corte, no entanto, há algumas pistas dessas 

atuações, compostas na contagem posterior gradual, datada de 1831, na qual se pretendia 

avaliar a atuação musical e benefícios posteriores, do ano de 1809 -1830. O quadro encontra-

se em anexo e foram adicionadas algumas das referências que se pôde encontrar dos músicos 

que serviram a corte. Seguindo essa cronologia mesclam-se as contratações de músicos 

italianos, portugueses e nativos. Para tais especificações fomos até o ano de 1821, seguindo a 

demarcação periódica de nossa pesquisa. As portarias do ano de 1808 não foram registradas 

possivelmente pela permanência intacta da participação dos músicos oriundos da velha sé 

catedral tais como: Geraldo José Inácio Pereira
285

, Luiz Gabriel Ferreira Lemos
286

, juntamente 

com os meninos do Seminário São Joaquim e os instrumentistas. 
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Os músicos oriundos do coro da antiga sé foram os pioneiros a serem transladados 

para a capela real. E formavam o contingente nativo. Podemos observar a partir do quadro que 

se encontra em anexo, que parte desses artistas foram alunos do padre José Maurício. Tais 

artífices foram valorizados e, em termos de qualidade musical atestaram a eficácia de sua 

educação e influências adquiridas no Rio de Janeiro. Em equiparação, não se pode mensurar 

que possuíam as atualizações dos músicos europeus que integraram o corpo da capela real. 

Embora, possamos comprovar que mesmo com suas limitações se mantiveram em seus 

cargos. Tais valorizações podem ser confirmadas pelo contingente que recebeu as 

gratificações em 1818 pelo motivo da Aclamação de d. João VI. E ainda por sua permanência 

no exercício de suas funções, pois d. João não era leigo em música. Há ainda uma 

diferenciação nos pagamentos que transpõe a valorização da ocupação de cargos e as 

gratificações designadas pelo rei que agraciava os músicos de sua predileção com acréscimos 

pagos pelo real bolsinho e a tesouraria particular. Tais ocorrências podem ser percebidas 

principalmente entre os artífices europeus, sobretudo os castratis. 

A atividade do músico na capela real não impedia  que esses artífices exercessem 

outras funções tais como participassem de outros coros, teatros, grupos e atividades 

particulares. Não obstante eram comuns tais atuações que geravam pagamentos extras
287

. 

Como podemos ver especificado no quadro a atuação de alguns músicos que possuíam outras 

funções no teatro e recebiam pela folha da capela real. Entretanto não podemos afirmar o 

quantitativo presente na orquestra e coro com precisão, porém dentre os anos de 1809 até 

1821 podemos garantir que mais de setenta artífices foram admitidos para exercer funções 

musicais em folha.  

Em suma a capela real contou com a presença de outros clérigos além de José 

Maurício, pois a instituição requeria uma administração de maior abrangência para os ofícios 

religiosos reais. Especificamente o padre José Maurício possuía a incumbência da música, 

porém pela capela real ser a instituição católica de maior expoência na corte abrigava postos 

para vários níveis hierárquicos da igreja tal como era em Portugal como: bispos, arcebispos, 

cardeais, padres, dentre outros.  
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A capela real era a instituição religiosa exclusiva para a monarquia, tal instituição 

servia-se como afirmação do poder da igreja ao lado do rei. É interessante observar que há um 

quantitativo de padres que participam do coro e orquestra tais como os padres João Jacques 

que era organista; João Mendes Sabino e Firmino Rodrigues da Silva cantores da capela real, 

dentre outros.  

Os relatórios do Monsenhor Fidalgo dimensionaram o destino de parte desses artífices. 

Não obstante, datados de 1833, serviram de preciosas informações que atestam as condições 

de serviço destes músicos na capela. Ainda, podemos observar no quadro acima, que a 

instituição contava com artífices de apoio e manutenção tais como consertadores de órgão, 

copistas dentre outras funções, que possivelmente não foram identificadas por falta de fontes 

ou informações. Deixamos claro que estas informações são apenas parte do que se foi 

encontrado, podendo ter havido outras informações e maiores detalhes, que não sobreviveram 

à ação do tempo. 

Essa integração de músicos para a capela, ainda compõe artífices contratados para a 

atuação da fazenda Real de Santa Cruz, segundo Mattos, não é possível precisar com exatidão 

a atuação desses músicos diretamente na capela, pois há indícios de parte deste corpo, era 

encaminhada para as atividades da real câmara, adicionados à folha da capela real em 1824, 

em decorrência de uma crise financeira
288

. Cleofe Person de Mattos ainda supõe que em 

determinadas ocasiões solenes, poderia haver a locomoção de alguns artífices da real fazenda, 

para a capela. O interessante nesse sentido é a atuação do padre José Maurício que compunha 

obras para este coro e estava presente em algumas dessas apresentações. O coro da fazenda 

Santa Cruz era integrado, sobretudo por escravos, o que propõe certa organização por parte de 

d. João para o ensino da música, data do período a contratação de dois professores ativos na 

instituição e um afinador de escravos. Em termos Cleofe P. Mattos ressalta, a respeito da real 

fazenda de Santa Cruz: 

A riqueza natural da fazenda atrairia, sem dúvida, o interesse de D. João, 

mas não teria passado despercebido ao melômano príncipe a 

potencialidade musical dos escravos-músicos que atuavam nas 

cerimônias religiosas da fazenda. Neste sentido, tomou as medidas 

indispensáveis ao desenvolvimento desses escravos, do que resultou a 

imediata decisão de fazer reviver o ensino de música implantado pelos 

jesuítas até 1759. Destacou dois professores de música para a fazenda. D. 
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João terá compensação para esse gesto: os escravos músicos serão 

intérpretes de obras especialmente compostas para eles pelos mestres-de-

capela e cantadas na Real Fazenda e Real Quinta. Na bagagem de José 

Maurício apontam os resultados concretos a partir de 1810, quando 

compõe o moteto Preacursor Domini
289

. 

O investimento da música na fazenda pressupunha uma forma de introdução desses 

escravos na sociedade, sobretudo, na ocorrência de apresentações na corte. Houve ainda a 

participação de José Maurício e Marcos Portugal, no exercício das composições para o grupo 

de escravos músicos. Para este efeito Adrien Balbi expõe:  

Os dois irmãos Marcos e Simão Portugal compuseram peças 

expressamente para estes novos adeptos de Terpsicore, as quais eles 

executaram perfeitamente; muitos foram agregados entre os músicos das 

capelas reais de Santa Cruz e de São Cristóvão. Alguns mesmo chegaram 

a tocar instrumentos e cantar de maneira realmente espantosa. [...] Sua 

Majestade muitas vezes assistiu a cerimônias religiosas em que toda a 

música foi executada por seus escravos músicos. [...] Não faz muito 

tempo que [o Príncipe do Brasil] encarregou os irmãos Portugal de 

compor óperas que foram inteiramente executadas por estes africanos, 

com o aplauso de todos os entendidos que os ouviram
290

. 

O contato estreito com o serviço de música do rei, possivelmente atestou credibilidade 

do grupo musical. A exposição deste grupo na corte, certamente proporcionou ascensão, ao 

ponto de ter havido convocações para os suprimentos da música nas capelas e irmandades do 

Rio de Janeiro. Estas informações demonstram a influência musical de José Maurício, 

sobretudo com seu histórico com a inserção de seus alunos na execução e produção da música 

religiosa: 

O ensino da música na Real Fazenda de Santa Cruz era tão elevado e 

sério que proporcionou a formação de um significativo número de 

escravos músicos, perdurando por muito tempo, como nos mostram as 

cartas de alforria. Demonstra, ainda, que o número de escravos-músicos 
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eruditos ou semieruditos era tão qualificado musicalmente, a ponto de 

serem emprestados ou alugados para se apresentarem na corte ou mesmo 

para a aristocracia em Particular
291

. 

A indicação desses artistas escravos para o serviço musical da corte transmite a 

intenção de associar esses artífices na produção da música da capela. Em termos da atuação 

de José Maurício como mediador desses músicos, a própria constituição do coro da capela 

real foi um parâmetro interessante, segundo o viajante francês Freycinet: “Ouvimos com 

frequência e admiração, a música executada pela Capela Real, a qual é constituída quase que 

inteiramente de artistas negros, e cuja execução não deixa nada a desejar” 
292

. 

Estas afirmações comprovam que a atuação de José Maurício como mestre da capela 

real, foi para além de sua influência musical, demonstrando o êxito de seu ensinamento no 

curso de música, e o impacto da inserção social de seus alunos nos ambientes privados da 

corte. 

A convocação dos Castrati
293

 italianos para o Rio de Janeiro foi uma exigência de d. 

João VI, o príncipe tinha grande admiração por esses cantores, contratados para suprir a 

ausência de sopranos e contraltos. Eles representaram uma inovação para a música da cidade. 

Adequados às composições da capela real de Portugal, foram os primeiros desafios para a 

composição de José Maurício, pois, deveria compor para este conjunto de vozes, 

possivelmente jamais antes visto, e, sobretudo já familiarizado no estilo vigente da capela real 

portuguesa.  

A chegada destes virtuosos músicos foi de grande importância para o cenário musical 

do Rio de Janeiro. Foram integrantes bem sucedidos que fizeram sucesso na sociedade de 

Corte, com atuações que variaram entre a música sacra e a profana, esses artistas marcaram a 

presença em saraus e atividades musicais. Tal como relata um integrante frequentador 
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contemporâneo dos saraus de música: “Eu nunca compareci a um sarau no Rio sem ver lá um 

ou dois destes castrati” 
294

. 

A prática da castração possuía origens antigas e tradicionais oriundas da igreja 

católica, de acordo com Augustin: “A utilização das vozes dos Castrati na arte musical de 

forma profissional, é própria da civilização ocidental, da tradição católica no início do século 

XVI
295

”. A castração não era vista como nos dias atuais, como apenas uma forma de 

mutilação, a percepção desse ato não era criminosa perante a sociedade, principalmente 

devido à própria religiosidade que interligava a o ato à castidade. 

 Estes personagens abdicavam de sua natureza física para o ofício da música, “sem 

vínculos familiares, descendência, libertos ou capazes de dominar o prazer carnal, eram 

considerados homens puros, desligados do mundo
296

”.  

 Embora essa prática estivesse em profunda decadência desde os fins do século XVIII, 

devido ao grande número de críticas sociais proporcionadas com o advento do iluminismo, 

por predileção de d. João VI, estes músicos foram favorecidos e bem pagos para atuar no Rio 

de Janeiro.  

 A necessidade da presença desses artistas nos coros das igrejas estava relacionada à 

proibição da atuação de mulheres nos coros. Este interdito era suprido anteriormente pelos 

meninos do Coro do Seminário São Joaquim, que executava as partes musicais das vozes 

femininas: Soprano, e contralto. Esses artífices eram valorizados por sua elasticidade vocal, 

atingindo tons agudos e graves, propiciando uma maior versatilidade aos compositores. 

Dentre os principais castrati que atuaram na Capela Real e no Real Teatro, os principais 

nomes foram: Giuseppe Capranica; Antonio Cicconi; Giovanni Francesco Fasciotti; Giuseppe 

Gori; Domingos Luiz Lauretti; Francesco Realli; Marcello Tani; Pasquale Tani; Angelo 

Tinelli. Estes integrantes eram vozes principais, reconhecidos pelo seu virtuosismo, 

alcançados pela educação e prática musical disciplinar desde a infância, com relação a esses 

artífices, há um episódio narrado por José Maurício Nunes Garcia Jr. Em uma atuação com 

Giovanni Francesco Fasciotti:  
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Tendo meu Pai aula publica de muzica, como creança atirei-me a estudar 

a artinha q´elle escrevêra e cujo original possuo ainda. O celebre cantor 

Faciotti ouviou-me huma vez (era eu o 1º soprano d´aula) cantar o Stabat 

Mater de Hayden, cujo Quando Corpus he d´uma afinação dificílima e 

n´´aula não havia instrumento algum para sustentar as vozes: afogou-me 

muito, e quis apostar comigo quem daria huma nota mais aguda. Fizemos 

ambos escala, passei-lhe três notas, e com isto dediquei-me todo á muzica 

como grande cantor, esquecendo-me da minha educação intellectual, 

ufano de haver ganho a hum castrado!...
297

. 

O relato do filho do padre José Maurício dimensiona como era a atuação destes 

cantores da corte, admirados, e considerados como grandes músicos. É interessante salientar o 

contato amigável que expresso nessa passagem, em que o castrati fazia uma brincadeira com o 

jovem músico. E observar o entusiasmo que causou espanto e admiração, além do impulso a 

prosseguir com os estudos de música.  

Essa representação transmite a amistosa relação entre José Maurício e Fasciotti, 

entretanto não exime a possibilidade da presença desses músicos nas suas aulas particulares. 

Em termos, tais reconhecimentos foram importantes para a afirmação do padre acerca da 

teoria musical. Sua atuação como músico e regente já legitimaria tal fato, porém obter 

reconhecimento do imperador e a observação de músicos estrangeiros de qualidade e renome 

de fato promovia status e atestava qualidade.  

 

3.3 José Maurício e Marcos Portugal: A Devotada Predileção pela Música 

A convivência entre José Maurício e Marcos Portugal na corte acontecia em instâncias 

distintas. Este último permeava pela esfera teatral, encarregado da música exclusiva da corte e 

sua atuação na capela real não ameaçava o exercício do padre. O antagonismo entre ambos foi 

uma criação póstuma estimulada por valores nacionalistas do fim do século XIX e início do 

XX.   

A produção musical de Marcos Portugal no Rio de Janeiro foi marcada pela 

composição da música religiosa, embora sua fama internacional esteja associada a óperas 
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decorrente de seu desempenho nos teatros europeus. A sua trajetória anterior à convocação 

pressupõe uma vida artística bem sucedida regada de privilégios. Foram essas características 

que moldaram os estereótipos que sustentaram o maniqueísmo em relação ao padre José 

Maurício. Em prerrogativa utilizaram as diferenças da origem e teoria musical para a 

equiparação dos músicos.  

O acúmulo de funções do padre José Maurício nos três primeiros anos da fundação da 

capela real no Rio de Janeiro proporcionou o início das comparações. Esta questão referida 

anteriormente foi a partir da publicação dos estatutos da capela real por d. João. Para o 

exercício do cargo de mestre de capela o artífice deveria ter pleno conhecimento do 

calendário litúrgico, sobretudo nos países latinos de monarquias católicas
298

. Tais referências 

eram de primazia eclesiástica, o que não foi estranho o título ser atribuído ao padre José 

Maurício, uma vez que já exercia essa função na sé.  

A atuação de Marcos Portugal estava ligada a produção das composições de primeira 

ordem, de exaltação à coroa, bem como para algumas peças sacras encomendadas para 

solenidades especiais. Já o padre José Maurício foi designado para a música religiosa, para o 

bom andamento do coro e da administração e da execução dos assuntos burocráticos na capela 

real. A existência do seu O curso de música também era do conhecimento de d. João, 

sobretudo, com o caráter da divulgação da música para a “mocidade” do reino.  

A relação social entre os dois músicos não era conflituosa. Houve certa especulação 

antagonista por parte do compositor visconde de Taunay, que ecoou em muitos trabalhos 

escritos sobre os dois compositores. Entretanto, de acordo com Porto Alegre, os dois músicos 

terminaram a vida amigos: 

 Depois da retirada de el-rei e consummada a independencia, foi que 

Marcos Portugal conheceu o bello e nobre caracter de José Mauricio, e 

tanto o admirou, que morreu seu grande defensor e amigo
299

. 

Ambos dispunham da atenção de d. João, provavelmente a necessidade da convocação 

de Marcos Portugal na corte tivesse ligada à execução da música para o cerimonial público. 

Uma hipótese que não poder ser descartada no que tange a estadia desse artista português é 

referente legitimação que um músico de seu porte representava para o poder real. E para esse 
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efeito torna-se muito importante a presença de um artista de fama internacional que refletisse 

a música produzida na corte.  

Esse fato pode ter levado ao príncipe a solicitar o compositor, para que sua 

representação pública fosse afirmada pela música de um artista de fama reconhecida em toda 

Europa. Tais perspectivas atenuam as diferenças de funções entre ambos. Pois a fama de 

Marcos Portugal na Europa abrangia de fato um reconhecimento maior em sua época do que a 

trajetória de José Maurício, uma vez que o compositor português era uma referência por sua 

atuação na Itália.  Outra questão interessante que não se pode abster-se é o prestígio que 

legava à própria corte, sendo um artista do reino a fazer seu nome na história da música em 

âmbitos internacionais. Esta atuação certamente contribuiu para o privilégio do compositor 

perante a corte, resultando em suas conquistas de títulos concedidas pelo príncipe regente tais 

como: mestre de Suas Altezas Reais, professor de música dos infantes, professor de música do 

seminário patriarcal de Lisboa e diretor de música no teatro, sobretudo com ênfase de sua 

atuação no teatro de Salitre.  

A trajetória de Marcos Portugal foi marcada por algumas peculiaridades interessantes. 

O músico adentrou ao seminário patriarcal em seis de julho de mil setecentos e setenta e um, 

aos nove anos de idade, sendo oriundo de uma família tradicional de músicos portugueses. 

Sobre a genealogia de Marcos Portugal Luis Felipe Maques Gama afirma:  

...conhecer a ascendência do compositor até os seus terceiros avós e ao 

mesmo tempo confirmar que o seu extraordinário talento era, em boa parte, 

consequência de uma tradição musical existente na família. Com efeito, não 

só seu pai foi um músico distinto da Patriarcal como um seu bisavô paterno 

havia exercido esta profissão. Saliente-se por outro lado, que também seu 

irmão Simão Vitorino Portugal foi um músico de certo mérito e que uma sua 

irmã- D. Mariana Joaquina Correia da Fonseca Portugal casou-se com o 

famoso compositor Antonio Leal Moreira
300

. 

Os músicos de tradição familiar geralmente seguiam os ofícios de seus pais. Esta 

transmissão de valores estava ligada a certa predestinação a um campo profissional, ou seja, o 

artífice era preparado para prestar os mesmos serviços que o pai para os mesmos Senhores. 

Tais estruturas, segundo Norbert Elias remontam: “a antiga tradição dos ofícios artesanais. No 

interior de tal estrutura era comum o pai assumir o papel de mestre e ensinar ao filho as artes 
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do ofício, talvez até mesmo desejando que algum dia o filho excedesse sua própria perícia” 

301
. Essas ações podem ter contribuído com a formação de Marcos Portugal, embora sua 

carreira musical tivesse sido investida ainda em tenra idade, certamente a credibilidade 

familiar o inseriria na corte.  

Marcos Portugal Compôs sua primeira obra aos quatorze anos, um Miserere à quadro 

vozes e órgão
302

. Posteriormente ingressou na irmandade de Santa Cecília, aos vinte e um 

anos. A partir de então compôs músicas sacras para a capela da sé patriarcal, a real capela de 

Queluz dentre as obras destacavam-se Salmos, Missas e Motetes.  Em 1785 foi nomeado 

mestre de música do teatro do Salitre, tendo êxito nas composições e alcançando 

reconhecimento artístico.  

Tais referenciais distanciavam-se em termos de campos artísticos da formação de José 

Maurício Nunes Garcia, sobretudo por não ter tido a oportunidade de obter aulas em uma 

instituição especializada, tal como alcançou o conterrâneo português, posteriormente indo à 

Itália sobre a proteção régia para sua atualização e investimento artístico. José Maurício, não 

frequentou as grandes escolas musicais, tão pouco saiu do Rio de Janeiro, porém seu êxito na 

música sacra o fez permanecer no cargo de mestre de capela real mesmo após a chegada dos 

músicos vindos da Europa convocados por d. João.  

Em parte a conduta social de Marcos Portugal, possa ter prejudicado de alguma forma 

sua imagem. A convivência cercada de privilégios e regalias comuns na vida artística 

provavelmente foi à causa de inúmeras críticas ao seu estilo de vida, no antes e depois de sua 

vinda aos trópicos.  

Tais fatores são cruciais para o entendimento das posições dispostas no meio artístico 

cortesão. A familiarização e a produção que Marcos Portugal já legava ao rei e a tantos 

portugueses que estavam no Rio de Janeiro, revelava um viés legitimador que remete à glória 

dos grandes nomes da história lusa. Esta seja a maior comoção que poderia representar a 

presença de Marcos Portugal para os súditos chegados de Lisboa.  

É importante enfatizar que Marcos Portugal possuía cinquenta e três anos em 1811, e 

não estava mais no auge de sua carreira. E ainda, o compositor havia composto uma obra para 
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comemorar o aniversário de Napoleão Bonaparte
303

, fator que contribuiu para a baixa 

popularidade do músico no reino. Há indícios de que logo ao chegar ao Rio de Janeiro tenha 

sofrido um ataque paralítico que muito debilitou os movimentos de um dos braços. E já não 

possuía a agilidade da sua juventude.  

Marcos Antonio Portugal aqui teve uma espécie de estupor, (ataque 

paralytico) de cujo ataque ficou leso de um braço: Elle tinha obtido de 

S.A.R. uma sege effectiva, ração de guarda-roupa, 600$00 réis de 

ordenado, e do real bolsinho aquillo que S.A.R. julgasse que lhe era 

próprio e conveniente; além d’isto, ser director geral de todas as funçoens 

públicas, assim de egreja e theatro, e em qualquer sentido (...) 
304

.  

Havia também muitas críticas às regalias com que vivia o compositor na corte; tais 

hábitos eram mal vistos pela população, que o tomava como esnobe ou elitista. O músico 

andava a usufruir do bom e do melhor da sociedade de corte, segundo Luís Joaquim dos 

Santos Marrocos: “As finezas que o príncipe regente dispensava ao maestro, eram imitadas da 

mesma maneira pelas pessoas da corte” 
305

.  E em outro relato Marrocos ressalta:  

 

Marcos Portugal está feito um Lord com fumos mui subidos. Por certa 

ária que elle compoz, para cantarem três fidalgas em dia dos annos de 

outra, fez-lhe o conselheiro Joaquim José de Azevedo um magnífico 

presente, que consistia em doze dúzias de garrafas de vinho de 

Champagne (cada garrafa no valor de 2$800 réis) e doze dúzias de vinho 

do Porto. Elle já quer ser commendador. Comenta e argumenta com 

Franzini e José Monteiro da Rocha
306

.  

 A atuação do irmão Simão Portugal, na corte também recebia olhares de reprovação. 

Em conjunta atuação com o irmão é visto como um antagonista e ladrão de obras musicais. É 

interessante observar as cartas de Joaquim dos Santos Marrocos, provavelmente este era um 
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dos desafetos dos irmãos Portugal. Houve ainda outras críticas tais como o hábito de algum 

tipo de arte divinatória, e a acusação de roubos de peças musicais: 

Simão Portugal é Organista da Capella Real com os seus 300$000 réis e 

apêndices, ignoro, se com ração; porém o irmão tem o introduzido com 

os seus conhecimentos, de sorte, que tem granjeado muitos discípulos e 

discípulas, que mandam suas seges a casa busca-lo; eu tenho mil vezes 

nas ditas seges, e entre ellas a da Duquesa de Cadaval: Por isso não tem 

razão de Lamentar-se, porque é mui natural que lhe provenham grandes 

interesses de seu exercício.  

O irmão Marcos, ou o Barão de Alamiré, tem ganhado aversão de todos 

pela sua fanfarronice, ainda maior que a do pão de ló: É tão grande a sua 

impostura e soberba, por estar acolhido pela graça de S.A.R., que se tem 

levado contra si a maior parte dos mesmos que o obsequiavam: É notável 

a sua circunspecção, olhos carregados, cortejos de superioridade, enfim 

apparências ridículas e de charlatão: Já tem de tudo tem desmerecido nas 

suas composições; e um grande músico e compositor, vindo de 

Pernambuco, e que aqui vive, é um seu antagonista, mostra a todos os que 

quiserem ver, os logares, que Marcos furta de outros auctores, 

publicando-os como originaes. Como está constituído Director do teatro e 

funcções quanto a musica, tem formado enormes intrigas entre músicos e 

actores, de que se tem originado grandes desordens
307

.  

Essas acusações de teor ácido transpõe certa aversão social ao músico. As deliberadas 

críticas, sobretudo pelo protecionismo de d. João, exprime certa cobertura em seus excessos e 

seus gostos particulares, como o vinho, o sucesso, a pompa, êxito social. Para estes termos, 

Marrocos, deixa transparecer os valores de ração, e algum tipo de inveja, por sua facilidade de 

socialização ao ambiente de corte. 

As questões de desafetos explicitadas nas cartas de Marrocos, não fazem alusão a José 

Maurício. Marrocos exprime sua antipatia pelo compositor português, em condenação aos 

seus privilégios e excessos. Este motivo possivelmente contribuiu para o isolamento de 

Marcos Portugal, não se tem notícia de grandes amizades do compositor no ramo artístico da 

corte, entretanto, não deveria ser justa a acusação antagônica relacionada ao padre, embora 
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fossem distintos em suas personalidades. Ambos exerciam seus campos de atuação e só 

possuíam contato nos ambientes de corte, ou seja, locais de trabalho, o que difere dos 

excessos em festas particulares dentre outros meios sociais.  

As condutas de ambos os músicos são de fato contrastantes, a começar pelo fato de 

José Maurício ser um padre; é de comum conhecimento a representação clerical como algo 

ligado ao ambiente sacro, solene, introspectivo. Tais atributos sem dúvidas podem ter dado o 

bojo para os antagonismos criados entre os dois músicos, porém não há evidências de que 

fossem inimigos ou representavam ameaças entre si. Acredito que ambos conviveram no 

ambiente da corte, porém em restritas questões não faziam parte do mesmo circulo social. 

Embora tenha havido disputas e algumas intrigas, é injustificável a depreciação e a culpa 

atribuída a Marcos Portugal pela pouca produção ou reconhecimento do legado do mestre de 

capela.  

José Maurício obteve êxito em trajetória, sendo vitorioso como representante do clero 

nativo, ao transformasse em mestre de capela real. Patamares que foram de grande 

notoriedade em sua atuação na corte. Sua qualidade musical não deixou a desejar aos 

compositores do reino
308

, cumprindo o seu papel com eficiência. A maior prova de seu 

sucesso foram os anos que esteve em exercício, perpassando o fim do período joanino no Rio 

de Janeiro. Tornando-se uma referência importante em termos musicais, e, sociais de sua 

época. 
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Conclusão. 

 A contribuição artística do padre José Maurício dimensionou uma serie de 

singularidades cruciais para geração de músicos de sua época. A sua ascensão social 

contrariando sua origem étnica ainda nas últimas décadas do século XVIII. Transpunha a 

possibilidade próspera de integração social de descendentes africanos forros por meio da 

música nas Igrejas do Rio de Janeiro. A sua formação musical e religiosa, lhe rendeu 

reconhecimento artístico, mesmo com parcas condições e educação longe do cenário europeu. 

Afirmando seu talento musical e atendendo a apreciação de d. João, e da corte portuguesa.  

A valorização de sua atividade musical a partir de sua atuação como mestre de capela 

proporcionou a abrangência de seus domínios no campo artístico da cidade. Tais 

reconhecimentos foram percebidos pelo príncipe regente, que o nomeou professor de música 

encarregado da mocidade do Rio de Janeiro. Esta valorização foi concomitante ao seu 

mestrado de capela, e ao ingresso na Ordem do hábito de Cristo.  

A influência artística desse personagem social após a chegada da corte portuguesa 

abrangia diversos espaços da música da cidade como: A capela real, as irmandades de São 

Pedro e Santa Cecília, a fazenda Santa Cruz, dentre outras encomendas recebidas para 

irmandades e igrejas. Ainda, possuía o curso de música onde formava artistas para a 

alimentação desse circuito cultural. Conforme atingia notoriedade artística, maiores eram suas 

encomendas. Tais notoriedades fizeram do padre José Maurício um dos principais músicos de 

seu tempo, e, um importante referencial didático para os que aspiravam ao ofício musical na 

cidade.   

A ascensão do padre José Maurício comprovou a possibilidade de superação das 

exigências legais instituídas tanto pelo Estado quanto pela Igreja, não obstante conseguiu o 

seu cargo de mestre de capela real devido ao seu talento e prestígio junto ao príncipe regente 

d. João. Afirmamos esta ação consciente de que o padre José Maurício alcançou o seu 

mestrado na capela real como legitimação de sua arte e administração junto ao mestrado na 

catedral da cidade anterior a chegada da corte. E ainda, se comprova a teoria de que sua 

nomeação como mestre de capela real foi fruto do reconhecimento dos seus préstimos 

executados na cidade. Tal ação era comum obtida e conforme as benesses que iam ao juízo do 

regente em valorizar os súditos por seus serviços prestados à coroa. 
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Tal reconhecimento afirmou a capacidade do padre para a execução da música na 

corte, e o seu êxito ante os renomados artistas requisitados por d. João, para a obtenção da 

música tradicional da capela tal como era em Portugal. Esta ação foi demasiadamente um 

exercício de dedicação e aprimoramento que os músicos nativos suplantaram com o 

desempenho.  

O estado sacerdotal de José Maurício lhe condicionava a uma vida exposta e que 

deveria servir de exemplo. Tal conduta tinha abarcada uma existência doada à igreja e aos 

ofícios sacros. Não obstante, tivesse transgredindo ao celibato contrariando a bula legislativa 

do arcebispado da Bahia, e obtendo seis filhos. Este relacionamento não foi público, porém 

em sua trajetória percebe-se a presença de seus filhos em atuação na capela real e, em contato 

com os músicos da corte. Não se pode afirmar que essa presença familiar tivesse denegrido 

sua imagem ou o desprestigiado de alguma forma. Embora, esta ação fosse inibida por 

medidas legislativas, não se tem evidências de que houve qualquer tipo de repressão.  

O convívio com a corte transcorreu naturalmente, embora tenha tido alguns 

desafetos, não se teve notícias de degradação ou punição nos seu exercício como mestre de 

capela real. Ocorrera remanejamento de funções, conforme foram admitidos novos 

funcionários, sobretudo a partir da chegada dos profissionais vindos de Portugal. O padre José 

Maurício assumiu todos os compromissos da música com êxito nos três primeiros anos, após 

1808. Incumbido da composição e execução da música sacra para a capela e a música 

dedicada as solenidades oficiais do estado.  

A divisão de espaços, com a presença dos músicos estrangeiros, não impossibilitou a 

ação de José Maurício. O êxito profissional da regência e suas atividades administrativas 

junto a capela real transcorreram com naturalidade. Esses artistas serviram para o suprimento 

e reafirmação do real e da música tradicional aos moldes portugueses. E tais requisições 

incluíram o corpo de músicos famosos que pudessem representar o poder monárquico. D. 

João era regente de um dos maiores impérios e a música era uma tradição para a história lusa.  

O principal legado do padre José Maurício foi a sua capacidade de reinvenção, pois 

as transformações ambientais que enfrentou em seu percurso musical o fizeram suplantar seus 

conhecimentos. Essa superação o transformou em uma referência em música no período 

colonial e no período pós-independência; afirmando seu talento e a administração das 

responsabilidades assumidas em música junto e a população.  
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As novas pesquisas sobre o funcionamento da capela real e a atuação dos artífices 

envolvidos na história da música imperial. Poderão obter informações promissoras sobre a 

divulgação do corpo de músicos que compunham o cenário artístico, e o aprimoramento da 

música executada no Rio de Janeiro do século XIX. O prosseguimento poderá identificar 

maiores notícias dos integrantes, e suas relações sociais junto ao exercício de sua função. Esse 

avanço poderá nos trazer maior dimensionamento da música executada no Rio de Janeiro, que 

marcou de forma pungente a história do Brasil.  
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Anexo I 

Quadro IV: Informações sobre os músicos contratados para a Capela Real do Rio 

de Janeiro entre: 1808 – 1821.   

Ano. Nome Cargos Pagamentos Origem/Redes Nascimento/ 

Mortes 

1808 José Maurício Nunes 

Garcia.  

 

Mestre de Capela Real Recebia em folha: 

156$250 por quartel.  

Entretanto o Mestre 

de Capela recebia 

600$000 anuais que 

foi acrescido para 

625$000 da 

gratificação da 

aclamação em 1818. 

Natural do Rio de 

Janeiro. Mestre de 

capela da antiga sé 

do Rio de Janeiro.  

Irmandades: Santa 

Cecília; São Pedro 

dos Clérigos e 

Nossa Senhora do 

Rosário e São 

Benedito dos 

homens pretos 

22/09/1767 – 

18/04/1830. 

1811 Marcos Portugal Mestre de Suas Altezas 

Reais.  

Recebia em folha: 

156$250 

Português da 

cidade de Lisboa – 

Mestre de Suas 

Altezas Reais na 

corte em Lisboa; 

Diretor do Teatro 

do Salitre em 

Portugal. Professor 

de música oficial 

dos príncipes; e 

professor do 

Seminário 

Patriarcal 

24/03/1762 – 

17/02/1830. 
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1809 Alexandre José Leite
309

 

 

 Cantor do coro da 

Capela Real 

Adentrou recebendo 

50$000 anuais. Este 

salário foi 

aumentado em 

25$000. E em 1818 

quando da 

aclamação do D. João 

VI. Em 1828, 

continuava 

recebendo 75$000 

anuais 

Natural do Rio de 

Janeiro 

?/?-12/11/1845 

 

Feliciano Joaquim de 

Magalhães
310

 

 

 Cantor da Capela Real. 

Naipe: Tenor, Contralto, 

baixo 

salário de 40$000 

anuais. Em 1828, 

recebia 65$000 

anuais 

Natural do Rio de 

Janeiro. 

Possivelmente 

oriundo do Coro da 

antiga Sé 

?,? - 01/1846 

 

 Manoel Rodrigues 

Manso
311

 

 

Cantor do coro da Capela 

Real 

Ingressou recebendo 

100$000. Gozando da 

gratificação de 

25$000, na 

aclamação de D. João 

VI. Totalizando 

125$000, seu 

ordenado anual. Seu 

nome figura em folha 

de pagamento até 

Naturalidade não 

identificada 

?,?-?,? 

 

                                                           
309

 Alexandre José Leite.  

Em relatório sobre o estado da Capela Imperial, Monsenhor Fidalgo confirma este salário e que “Este Musico 

não trabalha há m.tos  annos, p.q éstá doido”. Em 1842, ainda recebia pela folha da Capela Real, apesar de não 

cantar há mais de vinte anos devido à falta de sanidade mental. Faleceu a 12 de novembro de 1845. PACHECO. 

Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros 

virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 183. 
310

 Feliciano Joaquim de Magalhães.  

Casou na cidade do Rio de Janeiro em 12/08/1824, e, faleceu em 1846. No ano de 1833, em seu relatório sobre o 

estado da Capela Imperial, Monsenhor Fidalgo confirma o salário de 65$000, mas não parece muito satisfeito 

pelo cantor estar sempre faltoso em seu serviço, e assim mandou suspender seus vencimentos no primeiro quartel 

daquele ano. Ainda segundo Mattos, Mons. Fidalgo em 1833 ordenou que o Tenor Feliciano Joaquim, seja 

enquadrado no naipe dos Baixos do coro da capela. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal 

carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 186. 
311

 Manoel Rodrigues (Roiz) Manso.  

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 187. 
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1828 

 Manoel Rodrigues da 

Silva
312

 

 

Cantor do coro da Capela 

Real 

Salário: 200$000. 

Em 1818, este 

salário foi 

aumentado em 

25$000. 

Totalizando: 

225$000 

Naturalidade não 

identificada 

?/?-01/08/1836 

 José Ferreira
313

 

 

Cantor do coro Capela 

Real 

Ingressou como 

músico da capela 

recebendo o valor de: 

20$000, sendo 

gratificado em 1818, 

passando a receber 

45$000. Foi 

remunerado até 1828 

com este ordenado 

anual 

Naturalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 João Mendes Sabino
314

 

 

Padre, Cantor do coro da 

Capela Real 

Recebeu a quantia de 

300$000, gratificado 

em 1818, sendo 

mantido totalizado 

em 325$000. 

Inalterado até o ano 

de 1833, ano de sua 

Naturalidade não 

identificada 

?/?-?/11/1833 

 

                                                           
312

  Manoel (Roiz) da Silva. 

 PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 191. 
313

 José Ferreira 

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 181. 
314

 Padre. João Mendes Sabino.   

Em relatório sobre o estado da Capela Imperial, Monsenhor Fidalgo nos mostra que seu salário se mantinha 

inalterado e disse: “Este P.e serviu sempre m.to bem. Hoje se acha em huma cama, stuporado, cego, digno de 

toda compaixão. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte 

de D. João VI. Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 189. 
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morte 

 João Jacques 

  

Padre e Organista Recebia em folha: 

90$000 

Naturalidade/ 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 Firmino Rodrigues da 

Silva
315

 

  

Padre e Cantor do Coro 

da Capela Real 

Não identificado Naturalidade não 

identificada.  

Era secretário da 

irmandade de Santa 

Cecília 

?/?-?/? 

 

1810. 

 

 

 

 

 

 

 

João dos Reis Pereira
316

 

 

 Cantor do Coro da 

Capela Real e Teatro. 

Naipe: Baixo Cantante. E 

Copista 

Foi admitido 

recebendo: 300$000. 

Foi somado ao seu 

salário em 1815 

quantia de 120$000. 

Em 1818, foi 

gratificado com o 

aumento  de 25$000 

pela aclamação de D. 

João VI. Em Maio de 

1820, recebeu o 

aumento em 76$800 

anuais por ordem de 

D. João VI. Em 1828, 

recebia o total de 

Natural de São 

João Del Rei – 

Minas Gerais.  

Foi Procurador da 

Irmandade de Santa 

Cecília. Era Mulato 

e de comprovado 

reconhecimento 

artístico. 

Proveniente do 

coro da antiga Sé 

Nossa Senhora do 

Rosário 

06/01/1782 – 

02/04/1853 

 

                                                           
315

 Padre. Firmino Rodrigues da Silva.  

(?,?-?,?).Segundo Andrade, trabalhou na Real Capela até 1843. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A 

prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 

2007. P. 190. 
316

 João dos Reis Pereira.   

De acordo com Pacheco: “nos revela que ele era mulato e atesta que era  muitíssimo apreciado por D. João VI, 

que o chamava de seu Mombelli (1751-1835). (...) antes da corte portuguesa chegar ao Brasil, o João dos Reis já 

era cantor bem sucedido no Rio de Janeiro, fazendo parte do elenco do teatro de ópera de Manuel Luís. Além 

disso, participava na produção musical nas grandes solenidades da Sé carioca. “É bem provável que o Príncipe 

Regente D. João o tivesse ouvido cantar pela primeira vez quando foi ouvir missa na Igreja do Rosário, então Sé 

Catedral, no dia de seu desembarque”. ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu tempo. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967, 2 v. Pág. 221. In 
316

 PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática 

vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. 

P. 118. 
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521$800 

José Maria da Silva 

Rodrigues
317

 

  

Cantor do coro da Capela Recebia: 96$000 

anuais. Em 1811 

recebeu o aumento de 

48$000. É gratificado 

em 1818 com a 

quantia de 25$000. 

Totalizando 169$000 

anuais 

Nacionalidade não 

identificada.  

- Cavaleiro da 

Ordem do Hábito 

de Cristo 

?/?-?/? 

 

Francisco de Paula 

Pereira
318

 

 

Cantor do coro da Capela 

Real. 

Naipe: Baixo 

Ingressou recebendo 

o salário de 300$000. 

Recebeu no mesmo 

ano o aumento de  

60$000226. Em 1812 

é anexado em seu 

ordenado a quantia 

de: 120$000227. E 

foi agraciado em 

1815 com o aumento 

da Aclamação de D. 

João VI. 25$000 

Nacionalidade 

portuguesa, ele 

teria sido o único 

cantor que se 

transferiu para o 

Brasil junto com a 

família Real. Era 

funcionário da 

Capela Real de 

Lisboa, possuía 

formação para 

dirigir Música, e 

instruir os 

cantochonistas, 

possuía o salário de 

240$000 anuais em 

Portugal 

?/?- 20/11/1833 

 

                                                           
317

 José Maria da Silva Roiz Rodrigues.  

Em 1833, em um relatório sobre o estado da Capela Imperial, Monsenhor Fidalgo informa que ele continuava 

recebendo 169$000 anuais. Todavia, o Monsenhor não parece muito satisfeito com seu trabalho ao dizer que ele 

serve a igreja “menos mal”. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência 

da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 188. 
318

 Pe. Francisco de Paula Pereira.  

Segundo Pacheco: Sua saúde não parece ter se adaptado ao clima brasileiro e a condição de seus pulmões parecia 

piorar com o trabalho no coro. “Os médicos acham que ele deve largar tal serviço – e mudar do país o quanto 

antes, para melhorar a saúde”. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre 

influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 157. 
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 José Maria Dias
319

 

  

 

Cantor do Coro da 

Capela Real. Naipe: 

Tenor 

 

Até o ano de 1809, 

recebeu o mesmo 

salário que possuía 

em Portugal. 

360$000 anuais. Em 

1812 recebeu o 

aumento de 12$000, e 

foi agraciado com o 

acréscimo de 25$000, 

em 18/04/1808. 

Totalizando: 397$000 

anuais 

Nacionalidade 

Santarém – 

Portugal. Cantor e 

funcionário do 

Seminário da 

Capela Patriarcal 

de Lisboa 

?/?-18/?? 

 

 Carlos Mazziotti
320

 

 

Cantor do coro da Capela 

Real 

 

Recebia o salário de 

300$000, foi 

agraciado em 1815 

com o acréscimo de 

25$000. Totalizando 

325$000 anuais 

Nacionalidade 

portuguesa. Irmão 

de Fortunato e 

Giovanni Paolo 

Mazzioti, cantores 

de sucesso na 

Europa 

?/?-14/12/1874 

 

Francisco da Cruz Soares Cantor do coro da Capela 

Real 

Salário não 

identificado 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

                                                           
319

 José Maria Dias.  

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 140. 
320

 Carlos Mazziotti  

Segundo Pacheco: “Cantor na Real Capela. Irmão de Fortunato e Giovanni Paolo Mazziotti. Os três eram filhos 

de António Mazziotti, cantor italiano que chegou a Lisboa para fazer parte “da companhia lírica organizada para 

o Teatro do Bairro Alto em 1765, dirigida por David Perez” Os três irmãos chegaram ao Rio de Janeiro em 1810, 

procedentes de Lisboa. Carlos foi logo admitido na Real Capela. Em 1814 recebia 300$000 de salário anual. Em 

1818, seu salário foi aumentado em 25$000215. Em 1833, em seu relatório sobre o estado da Capela Imperial, 

Monsenhor Fidalgo nos mostra que seu salário se mantinha inalterado. No entanto, neste relatório, o monsenhor 

não parece muito satisfeito com o serviço do cantor, pois afirma que ele “tem servido menos mal”. Na verdade, 

Carlos nunca foi tão bem sucedido profissionalmente quanto seus irmãos”. In: PACHECO. Alberto José: 

Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... 

Obr. Cit. P. 152. 
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Giuseppe Gori
321

 

 

Cantor do Coro da 

Capela Real. Naipe: 

Contralto 

 

Recebia o valor de 

745$000 anuais. 

Recebendo ainda a 

quantia de 10$000 

mensais pela 

Tesouraria do Real 

Bolsinho 

Nacionalidade 

italiana. Era 

Castrati, 

funcionário da 

Capela Real e 

Teatro em Lisboa.  

Membro da 

irmandade de Santa 

Cecília desde 

05/05/1802 

?/?- 04/03/1819 

 

 Antônio Cicconi
322

 

  

Cantor do Coro da 

Capela Real. Naipe: 

Soprano 

Recebia o salário de 

990$000 anuais, 

considerado um dos 

maiores salários 

pagos pela capela 

Real. Possuiu o 

acréscimo de 05$000 

mensais anexado em 

1812, passando a 

30$000 mensais em 

1816, pela tesouraria 

do Real Bolsinho. Em 

1829 recebia o salário 

de 1:440$000 anuais 

Nacionalidade 

italiana. Era 

Castrati.  

Funcionário da 

Capela Patriarcal 

de Lisboa 

?/1781-30/10/1870 

 

João Avondano
323

 Cantor do coro da Capela Não identificado Nacionalidade não ?/?-?/? 

                                                           
321

 Giuseppe Gori.  

(Arezzo, ? - Rio de Janeiro, 04/03/1819) Contralto da Patriarcal de Lisboa e posteriormente da Real Capela do 

Rio de Janeiro. Segundo Cranmer (1997, p. 411) ele ingressou na Irmandade de Santa Cecília de Lisboa em 5 de 

maio de 1802. No Livro da Rellação da dezobriga do anno de 1810 (LIVRO, 1810, f. 11f), pudemos ver que ele 

morava em Lisboa na rua Cruzeiro, juntamente com uma criada. Como foi dito anteriormente, chega ao Rio em 

1810 com Antonio Cicconi. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência 

da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 89. 
322

 Antonio Cicconi.  

(Roma, 1781 – Rio de Janeiro, 30/10/1870). Soprano da Patriarcal de Lisboa e posteriormente da Real Capela do 

Rio de Janeiro. Não foi possível determinar quando ele chegou a Lisboa. Mas segundo o Catálogo de Música 

Manuscrita da Biblioteca da Ajuda (SANTOS, 1958-1968, v. IX, p. XXXVI), a primeira referência encontrada 

de sua presença em Portugal é de 1804. Chegou ao Rio em finais de 1810, juntamente com José Gori, como pode 

ser visto nas Contas do Particular (ACR, Livro 459), nos apontamentos referentes a fevereiro de 181163. Foi 

nomeado para a Capela Real a 26 de Janeiro de 1811, com ordenado de 50$000 por mês, passando a vencer do 

dia 1º de Dezembro de 1810. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre 

influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 75. 
323

 O músico pode ter alguma relação com os músicos Pietro Giorgio Avondano e seu filho Pedro António 

Avondano. Estes vindos da Itália contratados por D. João V, estabelecendo-se em Portugal a serviço da Capela 
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  Real identificada  

Pedro Carlos Heredia 

  

Cantor do coro da Capela 

Real 

Não identificado Nacionalidade 

portuguesa 

?/?-?/? 

 

Manoel Joaquim Corrêa 

dos Santos
324

 

 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia o salário de 

65$112 

Nacionalidade não 

Identificada 

?/?-?/? 

 Francisco Ansaldi
325

 

 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

1811. Augusto Cesar d'Assis
326

 

 

 

Cantor do Coro da 

Capela 

 

Recebia o salário 

inicial de 20$000 

anuais. Em 1828, 

passou a receber 

45$000. 

Aposentando-se em 

1829. Saindo da folha 

de pagamento em 

1832, quando ainda 

recebia 60$000 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

                                                                                                                                                                                     
Real em Mafra. Tais compositores construíram fama e deixaram um legado para a música portuguesa. Andrade. 

Alexandre Alberto: Música para Flauta no Tempo de Maria I: Relações entre Portugal e Brasil. I Fórum. Banda 

Filarmônicas – UFBA. Agosto de 2013. Disponível em: http://www.dacapo.mus.br/repos/forum-

filarmonicas/Alexandre-palestra.pdf.[Capturado em: 20/06/2016. 
324

 Cardoso. Lino de Almeida: O Som e o soberano: Uma história da Depressão musical Carioca – Pós abdicação 

(1841-1843) e de seus antecedentes. (Tese de Doutorado em História social). USP. São Paulo. 2006. P. 113. 
325

 Cardoso. Lino de Almeida: O Som e o soberano: Uma história da Depressão musical Carioca. Ibdem. Obra 

Cit. P. 112. 
326

 Augusto César de Assis.  

Foi aposentado nesta instituição e, no ano seguinte, passa a ensaiar as músicas das farsas no Teatro S. Pedro. Em 

novembro de 1831, obteve licença de um ano na Capela para ir ao Rio Grande do Sul e recebeu aumento salarial 

de 60$000 anuais por Aviso de 15 de janeiro de 1832. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática 

vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 175. 

http://www.dacapo.mus.br/repos/forum-filarmonicas/Alexandre-palestra.pdf.%5bCapturado
http://www.dacapo.mus.br/repos/forum-filarmonicas/Alexandre-palestra.pdf.%5bCapturado
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Joaquim José Agostinho 

d'Almeida
327

 

 

Cantor, naipe: Barítono, 

compositor Violinista, 

arquivista e Professor de 

música. 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

 

Integra ao corpo da 

Capela recebendo em 

1811, 240$000, 

recebeu o aumento de 

25$000 na 

aclamação. 

Totalizando 265$000 

Nacionalidade 

portuguesa.  

Retorna à Portugal 

em: 1822 por 

motivo de saúde, 

retornando em 

1830 quando 

passou a exercer a 

função de 

arquivista do 

Teatro São Pedro 

de Alcântara 

?/?-?/? 

 

Giuseppe Caprânica
328

 

  

Cantor do Coro da 

Capela. Naipe: Soprano 

Recebia 19$200 

anuais e pelo Real 

Bolsinho a 

gratificação de 

30$000 mensais 

Nacionalidade 

Nápoles – Itália. 

Castrati. Chegou a 

Lisboa em 1791. 

Foi ao Rio de 

Janeiro em 1811 

17??- 15/08/1818 

 

, Joaquim Felix Xavier 

 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela 

Real. organista 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

                                                           
327

 Joaquim José Agostinho d’Almeida.  

(Portugal,? - ?,?). Cantor, violista, arquivista e professor de música.  

Andrade quer crer que tenha chegado junto com a comitiva de Marcos Portugal. Isto não pode ser confirmado, 

pois o compositor chega ao Brasil em junho e Joaquim José é nomeado instrumentista da Capela Real por 

portaria de 1 de fevereiro de 1811, recebendo 240$000 por ano e vencendo a partir de janeiro deste ano. Em 

1818, este salário é aumentado em 25$000 por portaria de 18 de abril. In. PACHECO. Alberto José: Cantoria 

Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 

138. 
328

 Giuseppe Capranica.  

 (Nápoles, 17-? – Rio de Janeiro, 15/08/1818). Soprano da Patriarcal de Lisboa e posteriormente da Real Capela 

do Rio de Janeiro. Tudo indica que Capranica chegou a Lisboa por volta do ano 1791, estando ligado à 

Patriarcal. Isso fica bastante claro se notarmos que ele cantou no Teatro Valle em Roma durante o Carnaval de 

1791 e depois cantou em Lisboa no dia 17 de dezembro de 1791. Capranica foi para o Rio no início de 1810, 

tornando-se o primeiro castrato a chegar à corte. A vinda para o Rio estava vinculada a um ordenado melhor, 

afinal no Bolsinho do Rio de Janeiro (ACR, Livro 936, f. 67) podemos ler que ele passou a receber pelo 

particular 30$00054 por mês. Este ordenado é confirmado nos apontamentos do mês de agosto de 1812 no 

Balanço do Particular (ACR, Livro 458, f. 1f).  
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João Antônio Dias 

Ferreira
329

 

 

Cantor do coro da Capela 

Real. 

Naipe: Tenor 

Recebia o salário de 

150$000 anuais 

Nacionalidade 

portuguesa.  

Membro da 

irmandade de Santa 

Cecília 

?/?-?/? 

 José da Lapa
330

 

  

Cantor do Coro da 

Capela Real 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

Giovani Paolo Mazziotti
331

 

  

Cantor do Coro da 

Capela 

Recebia a quantia de 

360$000 anuais. Seu 

salário ainda em 1811 

foi aumentado em 

120$000, 

posteriormente ainda 

foi agraciado com os 

25$000 em 1818, por 

motivo da aclamação 

de D. João VI 

Nacionalidade 

portuguesa. Irmão 

de Fortunato e 

Carlos Mazziotti 

?/?- 19/05/1850 

José Inocêncio de Castro 

  

Cantor do Coro da 

Capela 

Não identificado.  Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

                                                           
 
329

 João António Dias Ferreira.  

Tenor da Capela Real. Foi nomeado para a Capela Real em abril de 1811 com ordenado de 150$000 anuais. 

Andrade afirma que teria sido membro da Irmandade de Santa Cecília em 1819. No entanto, teria se licenciado 

em 1822 para ir para Portugal, nunca mais retornando.  PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática 

vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 180. 
330

 José da Lapa  

(?,? - ?,?). Segundo Andrade (1967, v.2, p. 181) ele era cantor e figurinista do Real Teatro de S. João. 

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 183. 
331

 Giovanni Paolo Mazziotti.  

Antes de vir para o Brasil já atuava como músico em Portugal. Afinal o Catálogo de Fundos Musicais da 

Biblioteca do Palácio de Vila Viçosa nos mostra que ele cantava a linha do segundo tenor nos Responsórios pa. 

4ª feira Sancta de João José Baldi, no ano de 1807. Foi nomeado para a Real Capela do Rio de Janeiro em 1810. 

Em 1812 recebia pela Capela Real 360$000 anuais. Ainda neste ano, este salário foi aumentado em 120$000 

anuais. Seu ordenado ainda foi aumentado em 25$000 quando da Aclamação de D. João VI219. PACHECO. 

Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros 

virtuoses... Obr. Cit. P. 153.  
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Bernardo Mendes 

Castodios 

Cantor no coro da Capela Não identificado.  Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

Antônio Oliesai. 

  

Cantor no Coro da 

Capela 

Não identificado. Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

Antônio Felizardo Porto
332

 

  

Cantor no coro da 

Capela. Naipe: Baixo 

Cantante 

Integra o coro 

recebendo o valor de 

10$000 mensais 

Nacionalidade do 

Porto – Portugal.  

Antes de integrar 

ao corpo da capela 

foi regente do coro 

da irmandade do 

Santíssimo 

Sacramento da 

Candelária após a 

chegada da corte 

?/?-01/10/1863 

 

1812. Firmino Rodrigues da 

Silva  

 

 

Cantor do Coro da 

Capela 

 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 Antônio Pedro 

Gonçalves
333

 

 

Cantor do Coro da 

Capela Real. Naipe: 

Tenor 

 

Antes de integrar ao 

corpo da Capela 

recebia pelo Real 

Bolsinho 05$000. Em 

1812 passou a 

receber 10$000 ainda 

Nacionalidade 

portuguesa.  

Foi professor no 

colégio de meninas 

situado na Rua do 

?/1771- 11/04/1852 

 

                                                           
332

 António Felizardo do Porto.   

(Souzela, ? - Lisboa, 01/10/1863). Baixo cantante da Real Capela de Lisboa e do Rio de Janeiro, regente de coro, 

professor de canto e empreendedor teatral. Era sobrinho do reitor do seminário de Vila Viçosa e freqüentou o 

curso de música deste estabelecimento. Vai para o Rio de Janeiro após a partida da corte portuguesa. Mattos 

(199-?) afirma que ele teria sido regente do Coro da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária em 

1810. Dois anos depois, é admitido como músico da Capela Real recebendo 10$000 por mês. PACHECO. 

Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros 

virtuoses... Obr. Cit. P. 163. 
333

 António Pedro Gonçalves.   
(Portugal, 1771 - Rio de Janeiro, 11/04/1852). Tenor e professor. Atuou na Real Capela de Lisboa por onze anos. 

No Livro da Dezobriga (LIVRO, 1803, f 20), pudemos ver que em 1803 ele morava em Lisboa na Rua Direita do 

Cruzeiro, juntamente com sua irmã Maria da Graça e uma criada. Este cantor veio para o Brasil por volta do 

início de 1810. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. No relatório do Monsenhor Fidalgo foi indicado 

como “ele é um bom músico, muito presente, com muito sentimento de honra”. A prática vocal carioca sobre 

influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 146. 
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em caráter particular. 

Integrou o corpo da 

instituição 480$000. 

Em 1818 foi 

agraciado com o 

aumento de 25$000. 

Totalizando: 505$000 

Alecrim 

 Geraldo Inácio
334

 

  

Cantor do coro da Capela 

Real 

Recebia 95$250 em 

folha 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 Luiz Folia
335

 

  

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia em folha: 

65$112 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 Jozé Joaquim da Silva. 

  

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia em folha: 

65$112 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 Eugênio José Farnesi. 

 

Cantor do coro da Capela 

Real 

Não identificado Nacionalidade 

portuguesa 

?/?-?/? 

 

Policarpo José de Faria 

Beltrão 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia em folha: 

65$112. 

Nacionalidade 

portuguesa 

?/?-?/? 

 

 Simão Vitorino Portugal 

  

Organista Recebia em folha: 

90$000 

Nacionalidade 

portuguesa. Irmão 

do músico Marcos 

Portugal 

?/?-?/? 

 

Gil Manoel de Souza 

Galhardo 

 

 

Cantor do coro da Capela 

Real. (Padre) 

 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

                                                           
334

 CARDOSO. Lino de Almeida: O Som e o soberano: Uma história da Depressão musical Carioca. Ibdem. 

Obra Cit. P. 112. 
335

 CARDOSO. Lino de Almeida: O Som e o soberano: Uma história da Depressão musical Carioca. Ibdem. 

Obra Cit. P. 112. 
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João Manoel da Silva 

 

Cantor do Coro da 

Capela Real 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

Pedro Teixeira de Seixas
336

 

  

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia em folha: 

65$112 

Nacionalidade 

Portuguesa 

?/?-?/? 

 

Vicente de La Corte 

  

Cantor do coro da Capela 

Real 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

1813. Antônio Joaquim 

Apolinário 
337

  

 

Cantor do coro da Capela 

Real.  

Naipe: Baixo Cantante 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 Francisco da Luz Pinto
338

 

  

Cantor no Coro da 

Capela Real.  

Naipe: Soprano 

Recebia 120$000, 

posteriormente foi 

agraciado com o 

aumento de 25$000, 

em 1818. Em 1828 

seu ordenado era de 

193$000 anuais 

Natural do Rio de 

Janeiro.  

Foi aluno do Pe.  

José Maurício 

Nunes Garcia.  

Oriundo do coro da 

antiga Sé, Igreja do 

Rosário 

?/?-?/? 

 

                                                           
336

 CARDOSO. Lino de Almeida: O Som e o soberano: Uma história da Depressão musical Carioca. Ibdem. 

Obra Cit. P. 113. 
337

 António Joaquim Apolinário. 

 (?,?-?,?) Baixo da Capela Real. Desde 1o de janeiro 1813, é retirado da folha de pagamento da Capela Real, 

sendo seu ordenado acrescentado ao de Francisco da Luz Pinto. No entanto, em 1826 ainda cantava, como 

mostra a dedicatória na Missa de Santa Cecília do Pe. José Maurício. PACHECO. Alberto José: Cantoria 

Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 

178. 
338

 Francisco da Luz Pinto  

(Rio de Janeiro?, ? – Rio de Janeiro, 05/07/1865). Soprano falsetista, compositor, arquivista e mestre da Capela 

Imperial, professor de música, procurador da Irmandade de Santa Cecília, entre outras atividades musicais. Foi 

um dos alunos do Padre. José Maurício e, como tal, iniciou suas atividades na Sé. Carioca antes da chegada da 

corte, ainda como aluno, atuou no coro da Real Capela como cantor efetivo em 15 de Fevereiro de 1813. 

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses. Campinas – São Paulo. 2007. P. 130. 
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1814. Luiz Inácio Pereira
339

 . 

  

Cantor no coro da Capela 

Real 

Não identificado Natural do Rio de 

Janeiro 

?/?-?/? 

 

 Luiz Gabriel Ferreira 

Lemos 

 

Cantor no coro da Capela 

Real 

 

Recebia em folha: 

66$250 

Naturalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 Antônio José de Araújo 

 

Afinador de cravos Não identificado Não identificada ?/?-?/? 

 

, Inácio Pinheiro da Silva. 

 

Professor na Fazenda 

Santa Cruz e na Quinta 

da Boa Vista 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

Quintiliano José de Moura 

 

Professor na Fazenda de 

Santa Cruz e na Quinta 

da Boa Vista 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

1815. Joaquim d'Almeida 

 

Instrumentista na 

Orquestra do coro da 

Capela Real 

Recebia em folha: 

65$112 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

1816. José Mosmann 

 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

Alexandre Barret 

  

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia em folha: 

65$112 

Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 José Fernandes da 

Trindade 

 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

Recebia em folha: 

103$512 

Natural de São 

João del Rei – 

Minas Gerais. 

Irmão de Gabriel 

Fernandes da 

Trindade. Aluno do 

Padre José 

?/?-?/? 

 

                                                           
339

 Luís Inácio Pereira.  

(?,?-?,?) Cantor e compositor. Foi demitido de Real Capela por ordem do rei, em outubro de 1814. Esteve muito 

presente nas temporadas líricas cariocas. Casou-se na Igreja do Santíssimo Sacramento em 10 de março de 1842. 

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 187. 
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Maurício 

 Marcelo Tani
340

 

  

Cantor do coro da Capela 

Real.  Naipe: Soprano 

Recebia em folha: 

50$680 

Nacionalidade 

italiana 

 

?/?-?/? 

 

 Pascoal Tani
341

 

  

 

Cantor do coro da Capela 

Real.  

Naipe: Contralto 

 

Recebia em folha:  

50$680 

Nacionalidade 

italiana 

?/?-?/? 

 

 Pedro Laforge 

  

Instrumentista da 

Orquestra da Capela 

Real.  

Instrumento: Flauta e 

Oboé 

Recebia em folha: 

65$112 

Nacionalidade 

francesa 

?/?-?/? 

 

Leonardo da Motta 

 

 

Instrumentista da 

Orquestra da Capela Real 

 

Não identificado  Não identificada ?/?-?/? 

 

                                                           
340

  Marcello Tani.  

Soprano da Real Capela do Rio de Janeiro. Irmão de Pasquale, Francesco110 e de Maria da Glória Tani. Chega 

ao Rio de Janeiro em 1816, juntamente como Pasquale Tani, como atesta os apontamentos do mês de outubro de 

1816, do Livro do Particular de 1816 a 1819 (ACR, Livro 464). Em 1816, Marcello e Pasquale foram nomeados 

para a Real Câmara e Real Capela, ambos recebendo 50$000 mensais a partir de 1º de agosto deste ano. Os 

irmãos foram aposentados em 10 de outubro de 1828, após doze anos de trabalho e por ordem 11 de novembro 

passaram a receber a quarta parte do ordenado citado. Com sua jubilação, retiraram-se para a localidade 

fluminense de Cantagalo. No entanto, em 1841, voltaram ao Rio para cantar gratuitamente no Te Deum 

composto por Fortunato Mazziotti para a cerimônia da sagração e coroação de D. Pedro II. PACHECO. Alberto 

José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros 

virtuoses... Obr. Cit. P. 98. 
341

 Pasquale Tani.  

Contralto da Real Capela. Irmão de Francesco, Marcello e Maria da Glória Tani. Como vimos, chega ao Rio de 

Janeiro em 1816, juntamente como seu irmão Marcello, cujo histórico profissional é o mesmo que seu. Andrade 

afirma que ele seria soprano, mas Marcos Portugal dedica a ele o Te Martyrum a solo di Contralto, do Te Deum 

Laudamus de 1818, que não deixa dúvidas quanto a seu registro vocal. Esta é a única dedicatória para este cantor 

que pudemos encontrar. Contudo, é uma ária extensa e bastante exigente tecnicamente, revelando muito sobre a 

voz do cantor. Mostra uma voz de contralto extensa, de Fá2 a Fá4, e ágil. A tessitura está entre Fá3 e Do4, ou 

seja, na região médio-aguda da voz, mais especificamente, no extremo agudo da voz de peito, o que parece ser o 

padrão para os castrati contraltos analisados. A peça mostra ainda uma voz capaz de vocalizes, apojaturas breves, 

arpejos e trilos. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de 

D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P.99. 
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1817. José Fernandes 

 

não especificado 

(músico) 

Não identificado Não identificada ?/?-?/? 

 

João Francisco Fasciotti
342

 

  

Cantor do coro da Capela 

Real. Naipe: Meio 

Soprano 

Recebia em folha:  

186$250 

Nacionalidade 

Bergamo - Itália. 

Castrati 

17?? – 14/10/1840 

 

Elias Antônio da Silva
343

 

  

Cantor no coro da 

Capela. Naipe: Soprano 

falsetista 

Recebia em folha: 

225$000 

Nacionalidade 

portuguesa 

?/?-?/? 

 

 Vicente Masoni 

  

Cantor no coro da Capela Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

1818. Angelo Tinelli
344

 

 

Cantor no coro da Capela 

Real. Naipe: Soprano/1º 

contralto 

 

Recebia inicialmente 

60$000, e o 

acréscimo de 20$000 

pelo real bolsinho. 

Recebeu o acréscimo 

de 25$000 da 

aclamação no mesmo 

Nacionalidade 

italiana 

 

17??-18?? 

 

                                                           
342

 Giovanni Francesco Fasciotti  

Meio-soprano da Real Capela e Real Câmara. Chega ao Rio de Janeiro em meados de 1816 no navio Joaquim 

Guilherme, como podemos ver nas Despesas Particulares(ACR, Livro 481), nos apontamentos de outubro de A 

partir de 1 de novembro de 1816, já fazia parte da Real Câmara Além de sua brilhante atuação na Capela Real, 

Fasciotti foi o castrado de maior sucesso no meio teatral, mostrando, além das grandes qualidades musicais, um 

ótimo desempenho dramático. Ele pôde ser visto atuando em várias montagens operísticas cariocas. Um exemplo 

deste sucesso é sua participação no Tancredi de Rossini que estreou no Rio de Janeiro em 1821, protagonizado 

por Fasciotti. “Foi o papel que o consagrou definitivamente. Dizia-se que era algo extraordinário, o seu 

Tancredo. Durante os anos que se seguem o público não se cansa de ouvi-lo nesse papel”. PACHECO. Alberto 

José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros 

virtuoses... Obr. Cit. PP. 81-84. 
343

 Elias António da Silva.  

Monsenhor Fidalgo confirma este mesmo salário e informa que ele trabalhava muito, pois era o único soprano 

que cantava nas funções ordinárias Por outro lado, numa representação de 26 fevereiro de 1839, o Monsenhor 

nos  revela que ele “quase nunca aparece por estar paralítico das pernas, tendo aliás em outro tempo servido 

muito” (in MATTOS, 199-?). Apesar de sua saúde debilitada, continua trabalhando na Capela. Afinal, numa 

proposta de 7 junho do mesmo ano, o Monsenhor pede para que seu salário seja aumentado para 300$000 anuais. 

PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. 

Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 191. 
344

 Angelo TINELLI. 

(Itália, 17-? - ?,18-?) Como vimos, chega ao Rio de Janeiro em 1817, juntamente com Realli. Em 1818, ambos 

foram postos na folha de pagamento da Real Capela. Começou seu trabalho recebendo 60$000 pela Capela Real 

e 20$000 pelo Real Bolsinho. Depois, quando da Aclamação de D. João VI, teve o salário da Real Capela 

aumentado em 25$000. Em 1828, recebia tanto quanto Fasciotti, 745$000 anuais. Tinelli se aposentou em 1829, 

como Realli, mas renovou contrato no ano seguinte. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal 

carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. PP 100-101. 
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ano. Em 1828 recebia 

745$000 anuais 

 Francisco Realle
345

. 

 

Cantor no coro da Capela 

Real.  

Naipe: Soprano 

 

Recebia 186$250 em 

folha de pagamento 

Nacionalidade 

italiana. Em 1825 

assumiu a mesa da 

irmandade de Santa 

Cecília no Rio de 

Janeiro 

?/?-?/? 

 

 José Inácio Machado 

 

Não especificado 

(Músico) 

 

Não identificado Nacionalidade não 

identificada 

?/?-?/? 

 

 José Tibúrcio 

  

Cantor do coro da Capela 

Real 

Não especificado Natural do Rio de 

Janeiro, oriundo do 

coro da antiga Sé 

Igreja do Rosário  

?/?-?/? 

 

1819. Padre Eleutério José 

Ferrão
346

 

 

Segundo regente do Coro Não especificado Nacionalidade 

portuguesa 

?/?-?/? 

 

1820. João Liberali 

  

Instrumentista na 

Orquestra do coro da 

Capela Real. 

Recebia em folha: 

65$112. 

Nacionalidade 

italiana 

?/?-?/? 

 

1821. Bernardino Antônio de 

Barros 

Cantor do coro da Capela 

Real 

Não especificado Não especificado  ?/?-?/? 

Fonte: PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina... Obr. Cit. E Cardoso. Lino de Almeida: O Som e 

o soberano... Obra Cit. 

 

                                                           
345

 Francesco Realli. Contralto da Real Capela.  

(Itália, ? – Rio de Janeiro?, 187-?) Soprano da Real Capela. Andrade afirma que Realli também teria sido 

mesário da Irmandade de Santa Cecília em 1825. Chega ao Rio de Janeiro em 1817, juntamente como o castrato 

Angelo Tinelli, como atesta os apontamentos do mês de novembro deste ano do Livro do Particular de 1816 a 

1819. PACHECO. Alberto José: Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João 

VI. Castrati e outros virtuoses... Obr. Cit. P. 95. 
346

 Eleutério José Ferrão.  

Capelão do Coro de Baixo, considerados Cantores de Canto chão. Também Regente. PACHECO. Alberto José: 

Cantoria Joanina. A prática vocal carioca sobre influência da corte de D. João VI. Castrati e outros virtuoses... 

Obr. Cit. P.192. 
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