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Introdução 
As grandes forças que dominam a sociedade hoje são de ordem 
material. Elas produzem meios e multiplicam objetos mas, por sua 
própria natureza, não são portadoras de fins e valores a não ser o fim de 
uma produção sem fim e o valor de uso inscrito na destinação dos 
objetos produzidos. A dialética do produzir-usar é, na verdade, aquela 
que rege a corrente de fundo da cultura moderna. Assim, a crise do 
nosso tempo apresenta essa feição paradoxal de ser uma crise em meio à 
abundância ou ainda uma crise que tem talvez sua raiz mais profunda no 
aumento prodigioso da capacidade humana de produzir e no definhar, 
até quase ao desaparecimento, da capacidade humana de contemplar. 

(Padre Henrique de Lima Vaz, 1992) 
 
O pensamento do Padre Henrique Vaz em relação aos fins da cultura foi um dos 

norteadores da elaboração do presente relatório de pesquisa histórica e é com base em 
suas ideias que se propõe pensar o Museu da Liturgia, não apenas como lugar de 
memória ou de visualização do passado, mas como espaço que se destina a exercitar a 
capacidade humana de contemplar, ou seja, de olhar, discernir e imaginar. 

E de que outro modo seria possível adentrar em algo tão performático e variável 
como é o caso da experiência religiosa? 

Uma advertência – válida para qualquer museu – toma aqui maior relevância, 
pois é sabido que cada visitante constrói seu próprio percurso de acordo com suas 
motivações, necessidades e, muitas vezes, em função de seus companheiros. Conforme 
Adriana Almeida, o contexto pessoal é o que direciona a escolha do museu e as 
expectativas do visitante, não podendo ser negligenciado. Lembrando que “os 
interesses, as crenças e os conhecimentos prévios sobre os museus e os conteúdos das 
exposições influenciarão a visita e o que lhe sucederá, variando conforme cada 
pessoa”.1 

Essa diversidade de interesses e crenças é algo que caracteriza tanto a população 
de Tiradentes quanto os turistas que a frequentam e que, no seu conjunto, podem ser 
considerados o público do Museu da Liturgia. 

Diferentemente do ensino estruturado, muitos museus vêm buscando insistir 
mais nas motivações dos visitantes e menos no conteúdo, ou seja, colocando em 
primeiro lugar, e antes dos objetivos cognitivos, os objetivos afetivos, o que também é 
válido, no caso, tanto para os moradores de Tiradentes quanto para seus visitantes, dada 
a universalidade histórica da experiência cristã. 

Conforme reiterado adiante, o elemento fundamental para que o cristianismo 
pudesse sintetizar a história, demarcar o tempo e, no mesmo movimento, afirmar-se 
enquanto projeto universal foi sua forte sensorialidade. 

Condizente com seu objeto, o Museu da Liturgia investe no olhar como 
mediador para o conhecimento, evitando, dessa forma, o aprisionamento do sentido pela 
inserção indiscriminada do escrito. Entretanto, mesmo o olhar não se exercita sem 
intermediações dos outros sentidos humanos, e é por isso que cabe ao Museu oferecer 
ao seu visitante a possibilidade de exercitar esse tipo de olhar intermediado pelos vários 
sentidos e que possibilite o ver e o rever constantes do passado. Em outras palavras, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ALMEIDA. O contexto do visitante na experiência museal, p. 5. 
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trabalhar a percepção de modo que seus visitantes passem a observar não apenas coisas 
belas ou “visões do passado”, mas dimensões da vida humana nem sempre percebidas e 
imaginadas.  

A concepção museográfica proposta para o Museu da Liturgia caminha nessa 
direção, ou seja, apresenta, a partir de formas contemporâneas de visualização, novas 
possibilidades cognitivas e de inteligibilidade para as experiências humanas, 
contribuindo para o alargamento da capacidade imaginativa. 

E, a partir disso, uma das nossas maiores preocupações foi a de enfatizar a 
dimensão plural das experiências históricas e de suas significações para os homens que 
viveram ou vivem em Tiradentes. Mesmo que se considere o papel histórico da religião 
cristã na cidade, em Minas Gerais e no Brasil, há uma concomitância de experiências 
diversas, seja no passado, seja no presente, que impede a construção de narrativas 
simples e redutoras. 

Cabe lembrar que os objetos do Museu da Liturgia não falam por si só ou 
encerram em si mesmos as chaves de sua decifração. São os sujeitos, em diferentes 
tempos e lugares, as verdadeiras chaves das narrativas, dos segredos e mistérios das 
coisas inanimadas.  

A construção do passado é relacional e implica múltiplas visões e pontos de 
vista. A aproximação entre história e teologia tem rendido bons frutos, no sentido de se 
repensarem os fundamentos teóricos e metodológicos da historiografia religiosa: “a 
leitura histórica possibilitou às teologias uma maior abertura às variadas manifestações 
eclesiais da fé, que passaram a ser consideradas como reinterpretações da tradição 
cristã, numa identidade jamais completamente circunscrita no âmbito institucional e 
doutrinário das igrejas”.2 Por outro lado, o reconhecimento da especificidade e da 
relevância hermenêutica da fé eclesial na construção da história do cristianismo pode 
“viabilizar criativas respostas da produção científica, sempre atenta às tessituras entre 
espiritualidade, poder e subjetividade”.3 

O propósito deste Museu de abordar a liturgia numa perspectiva histórica e de 
memória, buscando, nesse último caso, identificar e valorizar práticas e rituais litúrgicos 
do passado e do presente, e que dialogam com a tradição (ou tradições), já lhe dá um 
caráter bastante inovador, pois a liturgia e sua história se mantêm confinadas no âmbito 
de um conhecimento erudito e especializado, cuja compreensão é essencial em qualquer 
abordagem do fato religioso, por assim dizer. 

Por outro lado, um de seus maiores méritos é o de construir e apresentar um 
conceito mais amplo de liturgia, capaz de evocar formas, ofícios e rituais próprios dessa 
religiosidade presente em Tiradentes e em Minas Gerais, cuja compreensão histórica é 
de fundamental importância, uma vez que foi a partir dela que se fundiu toda uma 
sociedade nos séculos XVIII e XIX. 

O mais importante a ser considerado é que não se propõe uma abordagem 
histórica unívoca para o tema, uma vez que o papel do Museu da Liturgia é muito mais 
o de provocar questões do que explicá-las, de incentivar a produção do conhecimento 
em sua área de atuação e de ser um canal de mediação entre cultura, história e religião. 
Nessa perspectiva, apresentam-se, além dos resultados alcançados por meio da pesquisa 
histórica, algumas propostas de conteúdo e de abordagem para o Museu da Liturgia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 BUARQUE. A especificidade do religioso, p. 62. 
3 BUARQUE. A especificidade do religioso, p. 62. 
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Para sua realização, foram feitas consultas aos acervos de Tiradentes e São João 
del-Rei e, em Belo Horizonte, da Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Arquivo Público Mineiro, da Biblioteca 
Estadual Luis de Bessa e da Escola de Belas-Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Na Câmara Municipal de Tiradentes, o acesso aos documentos foi 
facilitado em função da digitalização realizada por meio do projeto Resgate dos Acervos 
Históricos das Câmaras Municipais de Tiradentes, Sabará e Caeté, coordenado por 
Douglas Cole Libby e realizado pelo Centro de Estudos Mineiros (FAFICH/UFMG) 
junto ao Arquivo Público Mineiro.  

A pesquisa da documentação da Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes foi 
realizada no Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei, responsável pela 
guarda desse acervo. Cabe destacar que esse arquivo foi inventariado graças ao projeto 
de extensão universitária Levantamento, Cadastramento e Indexação, em Banco de 
Dados, do arquivo Eclesiástico – documentos avulsos e códices –, das Paróquias e 
Capelas Filiais da Diocese de São João del-Rei (Minas Gerais - Séculos XVIII e XIX), 
desenvolvido pelo DECIS/PROEX/UFSJ, sob a coordenação de Maria Leônia Chaves 
de Resende, e que esses inventários foram bastante úteis ao trabalho.  

Uma importante fonte sobre as festas da região pode ser encontrada no material 
produzido pelo projeto Nas vertentes da Estrada Real: cartografia etnográfica das 
práticas devocionais e festas remanescentes da Minas Gerais Setecentista, também 
coordenado por Maria Leônia Chaves de Resende. Também foi pesquisada a 
documentação do Cartório de Registros de Imóveis Bel. Marcelo de Carvalho, 
principalmente em relação ao prédio histórico do Museu da Liturgia. No âmbito da 
pesquisa realizada no Escritório Técnico do IPHAN em Tiradentes, há que se destacar o 
grande apoio dado ao trabalho pelo pesquisador Olinto dos Santos Filho. 

De modo geral, foram realizadas as seguintes atividades: 
• Pesquisa bibliográfica, inclusive com indicações de obras para uma possível 

biblioteca virtual do Museu da Liturgia (relação incluída nos anexos). 
• Participação técnica em seminários e elaboração de textos de apoio para 

desenvolvimento dos conteúdos e das abordagens dos temas propostos para o 
Museu da Liturgia, concentrados nos seguintes temas: irmandades, arte e 
religiosidade em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. 

• Pesquisa sobre a história da edificação do Museu da Liturgia, sua 
contextualização no âmbito da ocupação urbana e evolução histórica de 
Tiradentes.  

• Pesquisa sobre o tema “Arte e religiosidade em Tiradentes”, focalizando o 
acervo de bens culturais móveis e imóveis, com destaque para as igrejas e 
capelas.  

• Pesquisa sobre as peças do acervo do Museu da Liturgia, trabalho realizado com 
o auxílio de uma assistente de pesquisa com experiência nos arquivos da região 
e em leitura paleográfica de documentos do século XVIII, e com a consultoria de 
um especialista em arte sacra e imaginária barroca.  

• Pesquisa sobre as festas e celebrações religiosas em Tiradentes e região, com 
apoio de uma historiadora com atuação na área de patrimônio imaterial. 

• Levantamento e produção de cópias digitalizadas de compromissos de 
irmandades e confrarias de Tiradentes, em diferentes acervos. (Ver listagem, 
descrição e cópias nos anexos.) 

• Elaboração de glossário. 
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• Redação do relatório final. 
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1.! A Vila de São José del-Rei, sua imponente matriz e 
presbitério 
 
De Arraial Velho de Santo Antônio a Vila de São José e município de 
Tiradentes 
 
 Tiradentes tem sua origem por volta dos anos de 1702-1704, quando seus 
primeiros moradores, homens que viviam de minerar os vários ribeiros da região em 
busca de ouro, constituíram, em torno de uma pequena capela dedicada a Santo 
Antônio, o primeiro arraial da futura e próspera Comarca do Rio das Mortes, em Minas 
Gerais. A cidade vizinha de São João del-Rei foi criada no ano seguinte, com a 
denominação de Arraial Novo e, em função de seu maior desenvolvimento, foi elevada 
à condição de vila em 1713, incorporando em sua jurisdição o Arraial Velho de Santo 
Antônio.4 Não se deve esquecer, contudo, que antes disso as duas povoações, entre 1708 
e 1709, presenciaram violentos combates durante a famosa Guerra dos Emboabas, que, 
segundo certa tradição, teria sido responsável pela denominação do rio, cujas águas, 
tingidas de sangue dos combatentes, passou a se chamar Rio das Mortes. 

Alguns anos depois, apesar de forte oposição da Câmara da Vila de São João 
del-Rei, que não queria perder parte substancial de suas rendas, os moradores de Santo 
Antônio, após vários requerimentos, obtiveram, por meio de ato do então governador 
das capitanias de São Paulo e Minas, Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal, conde de 
Assumar, sua autonomia política em 1718, quando foi criada a Vila de São José del-Rei 
e, consequentemente, autorizadas a criação da Câmara e instalação do pelourinho.  

 
Figura 1 - Detalhe do Mapa da Comarca do Rio das Mortes, de José Joaquim da Rocha, no qual 
aparecem as vilas de São João e São José -1778. Acervo Arquivo Histórico do Exército-RJ.5 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Conforme o manuscrito sobre a história do distrito do Rio das Mortes, escrito em 1750, por José Álvares 
de Oliveira. CÓDICE COSTA MATOSO, p. 510-511; e SANTOS FILHO. Guia da cidade de 
Tiradentes, antiga São José do Rio das Mortes.  
5 ROCHA. Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais.  
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Por meio do detalhe do mapa de José Joaquim da Rocha (Figura 1), é possível 
não apenas localizar as duas únicas vilas até então criadas na comarca, como também 
paróquias e capelas curadas – como as de Bichinho e Lagoa Dourada –6 que lhes eram 
filiadas, fazendas e registros próximos e, principalmente, as estradas que permitiam sua 
interligação. O detalhe apresenta também parte das iluminuras que seu autor utilizou 
para adornar o mapa, em que, não por acaso, aparece uma bela cesta com os produtos 
naturais da terra. Como fez questão de reiterar em sua descrição geográfica da capitania, 
de 1781, a Comarca do Rio das Mortes: 

É a terra mais abundante de víveres que tem todas as Minas; porque dessa comarca se 
sustentam todas as [de]mais das Minas, principalmente de gado, toucinho, queijo, 
milho, feijão e arroz; tem muita fruta de espinho, maçãs, ameixas e bananas; a caça e o 
peixe em toda esta comarca é com muita abundância [...]; os ares são sadios, o clima 
temperado e, por essa razão, há poucas doenças.7 
 
Não é, portanto, difícil explicar a rápida ocupação do território e a criação de 

várias povoações na região do Rio das Mortes ainda nas primeiras décadas do século 
XVIII, assim como a escolha do local onde foi estabelecido o seu primeiro arraial. 
Situado na margem direita, com vista privilegiada para o vale ladeado pela imponente 
Serra de São José, possuía todas as condições necessárias para sua sobrevivência 
econômica – seja por meio da mineração seja por meio da agricultura e criação de 
animais –, como também de salubridade e segurança, com fartura de riachos e nascentes 
e abundância de lenha.8  

Por outro lado, também é bastante compreensível a predileção por Santo 
Antônio, a quem foi dedicada a primeira capela e, posteriormente, a matriz e que é 
reverenciado até hoje, com procissões, festas e foguetes, como padroeiro de Tiradentes. 
 Santo Antônio de Lisboa (1195-1231), também chamado de Santo Antônio de 
Pádua, “foi o mais português de todos os santos e, um pouco por causa disso, foi 
também o mais brasileiro deles”, sendo a maleabilidade ou plasticidade de sua devoção 
um dos traços marcantes da religiosidade colonial.9 Obstinado na defesa do 
cristianismo, foi missionário e professor, notabilizando-se, porém, por sua fama de 
grande taumaturgo, constando oficialmente de sua hagiografia a realização de mais de 
50 milagres. Sua popularidade e a difusão de seu culto em Portugal e no Brasil foram 
extraordinárias. “Advogado das causas perdidas”, sua forte presença no cotidiano dos 
colonos encontra-se fartamente documentada. 

Santo Antônio é de longe o santo que mais emprestou seu nome à toponímia brasileira, 
batizando freguesias, vilas e cidades sem conta. Só em Minas, até o século XIX, foram 
118 localidades dedicadas ao santo de Lisboa, seguido de São Sebastião, com 88, e 
Santana, bem abaixo, com 27 citações. [...] No período colonial, as relações dos fiéis 
com Santo Antônio eram íntimas. Tão íntimas quanto o eram com Cristo e com a 
Virgem, sempre invocados a cada dificuldade ou simplesmente pontuando o 
vocabulário cotidiano, as frases, as conversas sobre os mais variados assuntos.10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 As capelas curadas eram servidas por um cura, sacerdote auxiliar do vigário da paróquia, com território 
desmembrado da paróquia e autonomia no exercício das funções pastorais. 
7 ROCHA. Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais, p. 127. 
8 Importante fonte bibliográfica sobre a evolução histórica e ocupação urbana de Tiradentes é a obra 
IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa. 
9 VAINFAS. Santo Antônio na América Portuguesa, p. 28. 
10 VAINFAS. Santo Antônio na América Portuguesa, p. 31.  
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Na Matriz de Santo Antônio, além da bela imagem do santo, há também um 

interessante painel que retrata um de seus mais famosos milagres, quando Santo 
Antônio, para convencer os incrédulos, fez os animais se ajoelharem diante da 
Eucaristia, reafirmando a presença real de Cristo na Hóstia Sagrada (Figura 2). A obra 
de arte reproduzida a seguir, que tanto homenageia o santo padroeiro como reitera a 
importância da Eucaristia, foi uma encomenda da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
e encontra-se bem de acordo com a mensagem que esta se dispunha a divulgar entre os 
fiéis. 

 

 
Figura 2 - Painel de autoria do pintor João Batista, que executou vários trabalhos no interior da Matriz 
para a Irmandade do Santíssimo Sacramento a partir de 1730. Esse painel, atualmente colocado em frente 
ao órgão da Matriz, ocupou no passado lugar diferente na igreja, pois o viajante inglês Richard Burton, 
em 1867, o encontrou como retábulo móvel, sob dossel de madeira dourada, à frente do altar-mor, assim 
como Mário de Andrade, na Caravana Modernista de 1924.11 
 

A Paróquia de Santo Antônio da Vila de São José del-Rei, de grande rendimento 
para seus titulares e capelães12 durante todo o século XVIII, teve como primeiros 
vigários: Manoel de Almeida, a partir de 1713; Domingos Alves Calado, em 1717; e 
José de Almeida e Portugal, provisionado em 25 de maio de 1718. Porém, só se tornou 
colativa em 16 de fevereiro de 1724, no vigariato de José Nogueira Ferraz, que passou 
então a ter direito a receber, por parte da Coroa Portuguesa, o pagamento das devidas 
côngruas. Côngrua era a denominação da remuneração anual paga pela Coroa ao clero 
secular com cargos colados (confirmados), para seu sustento, em virtude do regime de 
padroado, pelo qual a Coroa recolhia em seu favor os dízimos eclesiásticos e, em troca, 
deveria arcar com as despesas com os sacerdotes e o culto divino. Por outro lado, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 BURTON. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho, p. 68. 
12 Eram assim designados tanto os sacerdotes auxiliares, encarregados do cuidado pastoral em uma 
comunidade de fiéis (hospitais, quartéis, cárceres) ou capela, quanto aqueles que, em uma igreja 
paroquial, tinham o encargo do coro e outras funções sacras, sendo todos eles, porém, subordinados ao 
vigário. 
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pároco colado recebia benefício perpétuo e inamovível, ou seja, ficando assim “colado” 
à sua paróquia. 
 De acordo com o Cônego Raimundo Trindade,13 após o Padre José Nogueira, 
apresentado por carta régia de 1724, a Paróquia de Santo Antônio teve, até o final do 
século XVIII, os seguintes vigários colados: Cônego Manuel de Pinho Cardido, 
apresentado por carta régia de 7 de novembro de 1750, colado a 7 de agosto de 1751 
(renunciou a sua cadeira no Cabido Diocesano de Mariana para assumir a vigaria da 
Vila de São José); Carlos Correia de Toledo e Melo (o Padre Toledo, mais conhecido 
por seu papel na Inconfidência Mineira de 1788-1789 e que já se encontrava provido na 
Igreja de Santo Antônio, pelo menos, desde 177614); e Antônio Xavier de Sales Matos, 
apresentado por carta régia de 26 de maio de 1797, colado a 30 de janeiro de 1799. 
 Em 1824, quando da visita do Bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima 
Trindade, o vigário colado da Vila de São José era o Reverendo Antônio Xavier de 
Sales e Matos, que permaneceu à frente da Paróquia por mais de 30 anos e deixou 
importante legado de realizações. As visitas constituíam uma atribuição de praxe do 
Bispado e eram feitas anualmente por ele ou por eclesiástico nomeado com a finalidade 
de inspecionar os templos – principalmente sacrários, altares, pias batismais, alfaias e 
ornamentos – e recolher informações sobre os paroquianos, buscando-se, com isso, 
melhor instruir os povos, reformar seus costumes e, quando necessário, corrigir os 
abusos. 
 Dom Frei José, no provimento que elaborou no contexto de sua visita, louvou 
muito “o zelo com que o reverendo pároco e paroquianos conservam a decência e ornato 
da matriz tão ricamente paramentada de todo o mister, para que continue a distinguir-se 
tanto entre todas as outras na pureza do culto do Senhor e observância de todos 
preceitos”.15 Observação que só reitera o título dado, à época, para a Matriz de Santo 
Antônio de mais bela igreja de Minas Gerais, algo que não passou desapercebido aos 
vários viajantes estrangeiros que visitaram a Vila de São José durante o século XIX, 
como se verá a seguir. 

Contudo, se em seu provimento nada teve a emendar em relação à Matriz, 
diferentemente ocorreu em relação às capelas filiais da Paróquia, onde deixou registrada 
sua preocupação em estarem todas elas providas de capelães, ordenando ao reverendo 
pároco da Matriz, Antônio Sales e Matos, que lhe indicasse religiosos para que fossem o 
quanto antes provisionados, garantindo-lhes o emprego enquanto durassem as ditas 
provisões. 
 A Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José possuía, na época, dez 
capelas filiais, três ermidas e quatro capelas na vila. Também, de acordo com os dados 
do bispo de Mariana, tinha um total de 12.943 almas e 1.999 fogos (habitações 
familiares), com rendimento cobrável com a côngrua de 1:600$000, proporcional à sua 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 TRINDADE. Instituições de Igrejas no Bispado de Mariana.  
14 Conforme se constata a partir do manuscrito existente no Arquivo Ultramarino, em Lisboa, 
Requerimento do Pe. Carlos Correia de Toledo e Melo, provido na Igreja de Santo Antônio, da Vila 
de São José do Rio das Mortes, pedindo alvará de mantimento. AHU-Com. Ultra.-Brasil/MG, cx. 
109, doc. 59. Homem abastado, cuja fortuna era constituída em sua maior parte por terras e escravos, o 
padre Toledo foi um dos inconfidentes mais atuantes de 1788-9 e, pelos bens que lhe foram confiscados, 
não há dúvida de que “era solidamente estabelecido na Comarca do Rio das Mortes onde possuía 
fazendas de produção agrícola diversificada e lavras. FURTADO. O manto de Penélope, p. 24. Seu belo 
sobrado, conhecido como Casa do Padre Toledo, mantém-se preservado e é um dos monumentos 
arquitetônicos mais importantes de Tiradentes.  
15 TRINDADE. Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade, p. 247. 
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população. Apenas a título de ilustração, a freguesia vizinha de Nossa Senhora do Pilar 
da Vila de São João del-Rei, com praticamente o dobro da população, 23.670 
habitantes, tinha na mesma época o rendimento de 3:300$000. 
 Com base ainda em seu relato, tais eram as capelas da Freguesia de Santo 
Antônio:  

A capela do Bichinho, a uma légua e meia da matriz e de Padre Gaspar uma légua, com 
298 almas e 61 fogos. É de pedra e tem muita decência com seu adro. Não tem capelão 
por não o poderem sustentar. 
A capela ou ermida de Padre Gaspar, título de seu próprio instituidor, a 2 léguas da 
matriz e uma do Bichinho, com 409 almas e 62 fogos, e não tem capelão por 
impossibilidade do povo. 
A capela da Laje, a 5 léguas da matriz e do Desterro 6, com 695 almas e 105 fogos [...]. 
Tem capelão. 
A capela do Desterro, a 12 léguas da matriz, 3 do Passatempo e 6 da Laje, com 278 
almas e 41 fogos. [...] Tem capelão. 
A capela de Nossa Senhora da Glória do Passatempo, a 13 léguas da matriz, 3 do 
Desterro, 3 de São João Batista e 4 do Japão, com 1677 almas, 205 fogos. [...] Rende 
200$000 [ao capelão]. 
A capela de São João Batista, a 14 léguas da matriz, 3 do Passatempo e 4 a 5 da 
Oliveira, com 528 almas e 49 fogos [...]; é pobre mas não tem indecência [...]. Rende 
100$000 ao capelão e consta que o povo é obediente e pronto no pagamento dos direitos 
da fábrica, e tem adro fechado. 
A capela de Nossa Senhora do Carmo do Japão, a 18 léguas da matriz e 4 e meia do 
Cláudio, 4 do Passatempo e 5 da Oliveira, com 1.470 almas e 156 fogos [...]. Rende 
150$000 [ao capelão]. 
A capela de Nossa Senhora da Oliveira, a 17 léguas da matriz do Cláudio, 4 e meia a 5 
de São João Batista, 5 do Japão e 3 da capela do Carmo da Mata, com 2.059 almas e 
259 fogos [...]. Rende ao capelão 300$000. 
Atrás tem a capela de Nossa Senhora do Carmo da Mata, com 200 ou 300 aplicados e 
63 fogos, distante da matriz 20 léguas e é presentemente curada pelo capelão da 
Oliveira, e tem só capela-mor com decência.16 

 
Localizadas na Vila de São José, as quatro capelas por ele mencionadas têm 

descrição de especial interesse, por se manterem preservadas no núcleo histórico da 
cidade de Tiradentes e se reportarem ao seu acervo de imagens e alfaias: 

A de São João Evangelista, há um pouco da matriz, com três altares e o principal tem 
retábulo de madeira pintada de branco, e no trono uma devota e respeitável imagem do 
Senhor Crucificado, coma a de Nossa Senhora e de São João Evangelista junto à cruz e 
de São Francisco recebendo as chagas pertencente à Arquiconfraria; à parte do 
Evangelho tem o altar de Nossa Senhora das Dores, cuja santa imagem é muito devota; 
este altar é feito de novo com retábulo de talha pintada de branco e dourada; e da parte 
da Epístola o altar de nossa senhora dos Remédios, de roca, com retábulo antigo, 
desproporcionado e por pintar. No sacrário tem âmbula com decência e no altar das 
Dores, noutro sacrário, uma cruz de prata dourada com santo lenho. Na sacristia tem 
uma casual de seda de ramos com galão de ouro e duas do comum para as 4 cores, e tem 
cálice. 
A capela de Nossa Senhora das Mercês, com Irmandade dos Pardos, tem um altar de 
talha moderna pintado e dourado e todo o forro é apainelado com pinturas e passos da 
Escritura. É toda de taipa com portais de pedra. Na sacristia tem um cálice dourado e 
casulas com decência. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 TRINDADE. Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade, p. 245-246. 
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A do Rosário dos pretos toda de pedra com 3 altares, e o principal todo de palha pintada 
e dourada com uma boa imagem de Nossa Senhora no trono; os colaterais são pequenos, 
antigos e sem indecência; está toda forrada, pintada e por baixo campada. Na sacristia 
tem ornamentos para o diário em bom uso e dalmáticas de damasco muito usadas e um 
cálice dourado. 
A capela de São Francisco de Paula, com um altar com imagem do santo. Na sacristia 
tem um cálice dourado e 2 casulas para as 4 cores. A capela da Santíssima Trindade, na 
estrada da vila para São João del Rei, toda de taipa e a capela-mor de adobe, tem um só 
altar com retábulo de madeira pintada de branco e ornamentos suficientes, com um 
cálice todo dourado para os diários.17 
 
Importante salientar que havia grande diferença entre as divisões eclesiásticas e 

político-administrativas que então demarcavam o território de Minas Gerais.18 Com 
praticamente o dobro da população computada no âmbito da freguesia, o espaço de 
jurisdição administrativa – na época, chamado de termo – da Vila de São José 
compreendia, conforme mapa feito pela Câmara em 1826, um total de 23.937 
habitantes, assim distribuídos: 

 
Quadro 1 

População do Termo da Vila de São José del-Rei 
1826 

 
Brancos Pardos livres Pardos cativos Pretos livres Pretos cativos Total 

6.626 5. 236 1.119 1.630 9.326 23.937 

Fonte: Documentação do Arquivo Público Mineiro, citada por BARBOSA. Dicionário Histórico-Geográfico de 
Minas Gerais, p. 510. 

 
Nessa época, o Termo da Vila de São José compreendia diversos arraiais, cujas 

igrejas nem sempre estavam sob a jurisdição da Paróquia de Santo Antônio, como era o 
caso de Prados, freguesia com bom rendimento e que tinha como filiais capelas situadas 
em outras povoações que, politicamente, pertenciam ao Termo de São José.  

No início do século XIX, os arraiais sob a jurisdição da Câmara da Vila de São 
José, e que contribuíam para ampliação de suas rendas, eram: Bichinho, Prados, Lagoa, 
Olhos D’Água, Lage, Passa Tempo, Japão, Cláudio, Oliveira, Santo Antônio do 
Amparo, Santana do Jacaré, Bom Jesus do Jacaré, Bom Jesus dos Perdões, São 
Bernardo, Bom Sucesso, São Tiago, Santa Rita, Córrego, São Sebastião e Padre 
Gaspar.19 Muitas dessas povoações são hoje municípios, inclusive, alguns deles com a 
mesma denominação: Prados, Lagoa Dourada, Resende Costa, Passa Tempo, 
Carmópolis de Minas, Cláudio, Oliveira, Santo Antônio do Amparo, Santana do Jacaré, 
Perdões, Bom Sucesso, São Tiago e Ritápolis,  

Entretanto, interessa-nos destacar a divisão eclesiástica que, com base em 
critérios diferentes, se estruturava a partir de núcleos menores, buscando-se garantir por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 TRINDADE. Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade, p. 244. 
18 Algo que, interessantemente, ainda permanece no contexto de Tiradentes, uma vez que a Capela de 
Bichinho ainda continua ligada à Paróquia de Santo Antônio, apesar do distrito (atualmente denominado 
de Vitoriano Veloso) pertencer ao município de Prados. 
19 Conforme dados de 1802 existentes no Arquivo Público Mineiro e citados por BARBOSA. Dicionário 
Histórico-Geográfico de Minas Gerais, p. 510. 
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meio dela a assistência aos fiéis, o recebimento das rendas paroquiais, a instrução e o 
controle dos povos. Vale lembrar que a organização da vida religiosa tinha importância 
fundamental nesse tempo, somando-se a todo o aparato administrativo e militar 
necessário à normatização e apaziguamento dos conflitos no interior da sociedade. Essa 
era, pelo menos, a visão das autoridades régias, que, por meio do Padroado, tinham no 
catolicismo um importante recurso de poder. 

Por meio da concessão de uma série de direitos e deveres transferidos pelo 
Papado aos monarcas portugueses no decorrer dos séculos XV e XVI, o rei foi 
proclamado grão-mestre da Ordem de Cristo e passou a ter a obrigação de patrocinar as 
missões e instituições eclesiásticas católicas na África, Ásia e América portuguesas, 
tornando-se, desse modo, responsável pela conversão espiritual desses povos. Mais do 
que isso, tinha o poder de decidir sobre a criação de dioceses e ereção de templos, 
indicar os candidatos aos bispados e aprovar os párocos e sacerdotes para as paróquias e 
freguesias. Deveria também cobrar o dízimo, um dos principais tributos existentes, e 
cuidar do funcionamento da administração religiosa, remunerando os vigários, 
consentindo ou não os pedidos para edificação, reforma e ampliação de igrejas e capelas 
e aprovando os regimentos das irmandades. 

No início do século XVIII e do processo de ocupação da futura Comarca do Rio 
das Mortes, aquela porção do território de Minas Gerais, assim como as demais áreas 
mineradoras, esteve vinculada ao Bispado do Rio de Janeiro, apesar da grande 
preocupação das autoridades régias com a distância, que tornava ineficaz o controle 
sobre o clero ali presente, controle esse que “chegava às Minas com menos vigor do que 
era necessário à disciplina eclesiástica”.20 De acordo com Xavier da Veiga, desde 1720, 
já havia provisão régia determinando a criação de dois bispados, um em São Paulo e 
outro em Minas Gerais.21 Todavia, o Bispado só foi criado efetivamente em 1745, na 
Vila de Ribeirão do Carmo – atual Mariana –, que foi elevada à condição de cidade, 
uma vez que, de acordo com os preceitos da Igreja, a sede eclesiástica só poderia ser 
instalada em terras livres, ou seja, em cidades que se subordinassem diretamente à 
Coroa. 

Mesmo assim, dada a grande extensão do território, a administração eclesiástica 
das Minas nunca ficou exclusivamente a cargo do bispo de Mariana. Em 1837, essa 
vigilância apostólica estava sob a responsabilidade de mais quatro prelados: do 
arcebispo da Bahia e dos bispos de Pernambuco, São Paulo e Goiás. Já em 1858: nada 
menos que sete dioceses dividiam entre si as freguesias da província de Minas Gerais, 
apesar de a Diocese de Diamantina, já criada e demarcada oficialmente, não estar 
efetivada, uma vez que seu titular ainda não havia assumido suas funções.22 

A Paróquia de São José esteve vinculada ao Bispado de Mariana até 1960, 
quando foi criada a Diocese de São João del-Rei, pelo Papa Beato João XXIII, 
desmembrada da Arquidiocese de Mariana, da Diocese de Campanha e da então 
Diocese de Juiz de Fora.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 53. 
21 VEIGA. Efemérides Mineiras, p. 814. 
22 Além dos bispados já citados, algumas freguesias de Minas pertenciam ao Bispado do Rio de Janeiro, 
por isso o total de sete dioceses. Além de Diamantina, somente o Bispado de Mariana se constituía 
exclusivamente de paróquias localizadas em Minas Gerais. Nessa época, à Arquidiocese da Bahia 
pertenciam 23 freguesias do Norte de Minas, muitas delas transferidas para o Bispado de Diamantina e 
que aguardavam a posse de seu novo titular. HALFELD; TSCHUDI. A província brasileira de Minas 
Gerais, p. 135-136. 
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Pertencem à Diocese de São João del-Rei, atualmente, 40 paróquias localizadas 
num total de 20 municípios, como se observa no quadro a seguir. 

 
Quadro 2 

Paróquias pertencentes à Diocese de São João del-Rei e seus municípios 
2011 

 
PARÓQUIAS MUNICÍPIOS 

Paróquia de Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação Andrelândia 
Paróquia de Sant’Ana do Barroso Barroso 
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima // 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Carrancas 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Conceição da Barra de Minas 
Paróquia de São Miguel Arcanjo Emboabas 
Paróquia de São Francisco de Assis de Emboabas // 
Paróquia de São Gonçalo do Amarante  Ibituruna 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição  Ijací 
Paróquia de São Sebastião Ingaí 
Paróquia de São José Itumirim 
Paróquia de Santo Antônio Itutinga 
Paróquia de Santo Antônio Lagoa Dourada 
Paróquia de Sant’Ana  Lavras 
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida // 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima // 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora // 
Paróquia de São Sebastião // 
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo Luminárias 
Paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus Madre de Deus de Minas 
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus Minduri 
Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Nazareno 
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade Piedade do Rio Grande 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição  Prados 
Paróquia de Nossa Senhora da Penha de França Resende Costa 
Paróquia de Santa Rita de Cássia Ritápolis 
Paróquia de São Sebastião Santa Cruz de Minas 
Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar  São João del-Rei 
Paróquia de São Francisco de Assis  // 
Paróquia de São José Operário  // 
Paróquia de São João Bosco  // 
Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos // 
Paróquia do Sr. Bom Jesus do Monte  // 
Paróquia da Imaculada Conceição // 
Paróquia de São Sebastião  São Sebastião da Vitória 
Paróquia de São Vicente Ferrer São Vicente de Minas 
Paróquia de Santo Antônio Tiradentes 
Fonte: Diocese de São João del-Rei. 
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Voltando aos séculos XVIII e XIX, mais do que a intervenção da Coroa nos 
assuntos da Igreja e do próprio aparato da administração eclesiástica que aos poucos foi 
implantado na região das Minas Gerais, deve-se ressaltar o caráter multifacetado da 
vivência religiosa de sua população e evitar visões esquemáticas tanto dos agentes 
quanto de suas práticas e representações. 

Ressente-se, por exemplo, na descrição feita pelo bispo de Mariana a respeito da 
matriz e capelas da Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José, de uma maior 
menção às irmandades que são suas mantenedoras, talvez pela própria naturalidade 
desse fenômeno nas Minas Gerais. 

Cabe lembrar que, no contexto inicial da formação dos primeiros núcleos ligados 
à mineração, as ações da Igreja Católica foram bastante limitadas pela Coroa 
Portuguesa, proibindo-se, com a finalidade de evitar possíveis desvios do ouro, o 
estabelecimento de ordens religiosas na região das Minas. Nesse sentido, “as 
irmandades foram as promotoras dos ofícios e das celebrações, dentro e fora dos 
templos, também por elas edificados e mantidos”,23 conforme enfatiza Caio Boschi, que 
também destaca o seu caráter totalmente singular em relação a Portugal. 

Nas Minas, as invocações e os oragos não se pautaram pela influência ou 
indução da autoridade religiosa ou de determinadas congregações eclesiásticas, 
correspondendo às reivindicações mais imediatistas e temporais, retratando o caráter 
intimista e familiar do culto, assim como identidades raciais e étnicas. Assim, por 
exemplo, enquanto em outros territórios ultramarinos portugueses, inclusive no Reino, a 
invocação de Nossa Senhora do Rosário se vinculava ao exercício pastoral dos 
dominicanos, em Minas ela se apresentou como a mais difundida por obra da população 
negra. E ainda: 

Enquanto em Portugal a função social das irmandades tinha caráter essencialmente 
beneficente e mutualista, nas Minas Gerais se apresentavam como organismos sociais 
multiformes, que proporcionaram aos seus membros, entre outros benefícios, um espaço 
de convívio social. Aliás, foram elas veículo e instrumento de manifestações sociais, 
sobretudo para as camadas subalternas. [...] A sociabilidade nelas intrinsecamente 
praticadas extrapolava o cunho estritamente religioso que se lhes possa conferir. Mais; 
foram, ainda, promotoras e patrocinadoras de atividades culturais que não se reduziam 
apenas a festas – o que já seria considerável –, mas também à manutenção de vigoroso 
mercado de trabalho de natureza artístico-cultural.24 
A corte só esporadicamente subsidiava obras, compra de paramentos e 

ornamentações; quase nunca, celebrações de ofícios religiosos. Esse mecenato leigo 
criou condições especiais para artistas, artífices e artesãos (termos aplicados de forma 
indistinta na linguagem da época). Ao contratar os serviços de artistas, oficiais 
mecânicos e músicos, entre outros, as irmandades “tanto potencializavam a força 
criativa e interpretativa desses indivíduos quanto se lhes facultava libertar das restrições 
e amarras inerentes à produção corporativa ou gremial que norteava o mercado de arte 
no litoral da Colônia, e em outras terras do ultramar português e no Reino”.25  

O reconhecimento do papel exercido pelas irmandades permite recolocar em 
outros termos a vivência religiosa das povoações coloniais mineiras, que, em muitos 
aspectos, se afastava do que era esperado pelas autoridades civis e religiosas e pela 
doutrina católica então vigente.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 64 
24 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 64. Ver ainda: BOSCHI. Os leigos e o poder.  
25 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 66. 
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Essa religiosidade variava entre os africanos, por exemplo, em função de “seus 
universos cosmológicos, que se alteravam significativamente de acordo com as regiões 
de origem, tornando-se ainda mais complexos com a mestiçagem cultural”. 26 Por outro 
lado, explorando essas mesmas ambiguidades e espaços oferecidos pelo próprio meio 
social, encontraram brechas na sua condição de escravos, apropriando-se do catolicismo 
enquanto “mecanismo legítimo para refazer identidades, perceber direitos e se defender 
dos abusos dos senhores, não perdendo, porém, sua capacidade de reação, que se 
expressou, inclusive, através da violência”.27 

É o que se comprova analisando-se a grande presença, no território de Minas 
Gerais, das irmandades de negros. 

Espaço de coesão grupal, espaço de devoção, espaço de (re) construção de identidades, 
os únicos que lhes eram facultados formar, as confrarias instituídas pelos negros, para 
além de promotoras e locais de práticas sincréticas, impuseram-se porque nelas se 
revitalizaram as referências culturais africanas. Verdadeira mestiçagem cultural se 
observa no interior desses sodalícios, com o catolicismo europeu sendo inoculado pelas 
marcas expressivas das crenças nativas da África.28 
 

 A atuação das irmandades de São José del-Rei é objeto específico do capítulo 2, 
mas nesse esforço inicial de contextualização histórica não se pode deixar de observar, 
com base nos dados da Câmara da Vila (Quadro 1), a distribuição da população do 
termo em 1826, constatando-se que sua grande maioria, independentemente da condição 
de homens livres e escravos, é formada de pardos e negros.  
 A força desses grupos no espaço mais restrito da vila pode ser medida por suas 
irmandades e templos por elas mantidos. Na capela do Rosário da Vila de São José, 
instituída por volta de 1727, funcionaram as irmandades de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos, São Benedito dos Pretos Africanos e Nossa Senhora das Mercês dos Pretos 
Crioulos, criada em 1756 e que ali permaneceu até a construção de sua capela própria, 
em fins do século XVIII. A capela de São Evangelista foi construída pela Irmandade de 
São João Evangelista dos Homens Pardos, fundada em 1740 e funcionando inicialmente 
na Matriz. Nessa mesma capela, instalou-se também a Confraria de Nossa Senhora das 
Dores, por volta de 1801, e a Irmandade de São Francisco de Assis dos Pardos, criada 
em 1812, mas teve curta duração.  
 Por outro lado, já não é mais possível afirmar, sem a realização de maiores 
pesquisas, que tais irmandades fossem compostas apenas por pardos ou negros. Apesar 
de seguirem os critérios hierárquicos do período, dividindo-se entre as chamadas de 
pretos, brancos e pardos, muitas delas apresentaram configurações mais complexas, 
como a própria sociedade, profundamente marcada pela miscigenação, mas também 
pela diversidade cultural dos fiéis. 
 Ainda faltam estudos mais aprofundados sobre as irmandades de Tiradentes, mas 
tal fato é apontado para a Irmandade do Rosário de São João del-Rei, por exemplo. 
Conforme Daniela Santos, inúmeros pardos e até brancos estavam juntos na associação 
designada de pretos. 

Percebemos que situações diversas podiam influir na capacidade de organização dos 
grupos e de mobilização em defesa de seus interesses. Os mesmos critérios da dinâmica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 DIAS. Entre a cruz e a espada, p. 174. 
27 DIAS. Entre a cruz e a espada, p. 64. 
28 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 69. 
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organizacional associativa eram sentidos no interior das confrarias. Na Irmandade do 
Rosário sanjoanense, os diversos grupos distintos, reunidos na instituição, vivenciaram 
processos de negociação e legitimação, com a finalidade de preservar hierarquias, 
poder, representatividade e identidades. Várias estratégias fizeram parte desse processo, 
entre elas, as eleições e as festas anuais, a instituição de reinados, a organização de 
congregações, as redes clientelares e a escolha da devoção. Essa última se colocaria 
como um dos elementos possíveis da construção de representações sociais, por se 
apresentar como um dos principais mecanismos de distinção do grupo em meio aos 
demais.29 

 
Outro elemento importante que caracteriza a vida religiosa do século XVIII e 

XIX, seja na Vila de São José seja em qualquer outra vila setecentista mineira, é a 
própria diversidade do clero, que não nos permite compreendê-lo apenas dentro da visão 
de “intermediários do poder”, como também a partir de interpretações estereotipadas 
inversas, como a de um clero desordeiro e corrompido, reforçada pela generalização de 
comportamentos individuais que foram objeto de censura tanto por parte da Coroa 
quanto dos prelados da época.  

No século XVIII, e no caso específico de Minas Gerais, onde foi proibida a 
instalação de ordens religiosas, como já mencionado, o clero foi fundamentalmente 
secular, isto é, verdadeiros funcionários régios. Contudo, sem condições de viver à custa 
das magras côngruas reais e dos direitos paroquiais cobrados aos seus fregueses, 
dedicavam-se à prática de diversas atividades ligadas à produção agrícola, mineradora e 
também ao comércio.30 Nesse sentido, não constituíam um grupo homogêneo e à parte 
da sociedade. Durante bom tempo, grande parte do clero viveu como homens comuns, 
distinguindo-se uns dos outros por seus costumes, ilustração, hierarquia e pela posse ou 
não de propriedades e escravos. E se esse quadro era bastante característico do período 
colonial, permaneceu, com exceções, é claro, por quase todo o século XIX.31 Alguns 
deles, pela importância de seus cabedais, podem muito bem ser incluídos na oligarquia 
dominante da época: a medicina, o comércio de medicamentos ou boticas, em larga 
escala, estavam com os padres, que também possuíam fazendas de gado, engenhos de 
açúcar “e numerosas minerações próximas de Vila Rica, Ribeirão do Carmo, São João 
del Rei e, sobretudo, em Sabará”. 32 

Muitos padres, assim como o Padre Toledo, além de fazerem parte da classe 
economicamente dominante, engrossaram as fileiras da elite cultural e política da 
capitania, exercendo o magistério, a advocacia e as atividades políticas, como membros 
das câmaras municipais e ainda como rebeldes nos diversos motins e rebeliões, sendo o 
maior deles a Inconfidência Mineira.33 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 SOUZA. Devoção e identidade, p. 176. 
30 CALIXTO. O clero secular em Minas Gerais, p. 70. 
31 VASCONCELLOS. História da civilização mineira. 
32 LIMA JÚNIOR. A Capitania das Minas Gerais, p. 94. 
33 Como bem aponta José Murilo de Carvalho, os padres foram os mais notáveis representantes do 
pensamento radical brasileiro no fim do século XVIII e na primeira metade do XIX, envolvendo-se 
praticamente em todos os movimentos de rebelião, desde 1789 até 1842. A tônica geral dessa 
participação, sobretudo dos mais ilustrados, “era dada pelo ideário das revoluções Francesa e Americana, 
notadamente no que dizia respeito ao combate ao absolutismo, às liberdades políticas, à democracia.” 
CARVALHO. A construção da ordem: a elite imperial; Teatro de Sombras, p. 167. 
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 Na Corografia Brasílica, que publicou em 1817, Ayres de Casal descreve a Vila 
de São José e seu termo, apontando o grande número de capelães, que, de acordo com o 
que foi colocado anteriormente, deveriam se diferir não apenas por suas rendas, como 
também por sua inserção social e política, isso sem falar no próprio desempenho do 
ofício religioso. 

Abundante de víveres, e bem provida de boas águas. Seus habitantes, e os do 
seu extenso termo, onde há grande número de capelas com capelães, para lhes 
facilitar o cumprimento com os preceitos eclesiásticos, recolhem muito milho, 
algum centeio, diversidade de frutas e criam gado vacum, com grandíssima 
quantidade de porcos, sua principal riqueza. Alguns mineram.34 

 
Entretanto, muito próspera durante o século XVIII, a Vila de São José, 

principalmente em função do declínio da mineração, não manteve o mesmo padrão de 
desenvolvimento urbano durante o século XIX, o que permitiu, por sua vez, a 
preservação, até os dias atuais, de grande parte de suas feições setecentistas. Essa 
estagnação já é apontada, em 1818, pelo viajante Johann Emanuel Pohl, que em rápida 
visita à vila se desapontou com o casario formado por casas pequenas e mal construídas, 
com exceção do belo edifício da igreja principal. 

Consideram-na a maior e a mais linda igreja do Brasil. Num lugar isolado da 
encosta da serra, que é aplanado e murado, ostenta-se a igreja em imponente 
aspecto. Conduzem à entrada duas largas escadas com balaustradas de xisto 
verde lavrado, de que também se revestem os lados das torres. O interior do 
templo é um tanto escuro, mas muito ricamente ornado com obra de talha 
dourada. Não pude fazer juízo sobre o retábulo do altar-mor, que, no país, é 
considerado obra-prima, porque na ocasião se celebrava um ofício religioso e, 
durante toda a missa cantada, a que assisti, nuvens de incenso subiam para o 
quadro e a encobriam.35 
 

Entre 1824 e 1828, retrataram a paisagem da Vila de São José o pintor Johann 
Moritz Rugendas e o Reverendo Robert Walsh. Eles nos deixaram duas interessantes 
perspectivas do conjunto urbano, que muito se aproxima do que é considerado hoje o 
núcleo histórico de Tiradentes, comprovando o que foi dito anteriormente em relação à 
sua preservação. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 AYRES DE CASAL. Corografia Brasílica ou Relação Histórico-Geográfica do Reino do Brasil, 
tomo I, p. 267. 
35 POHL. Viagem ao interior do Brasil, p. 88. Outros relatos de viajantes sobre a Vila de São José nas 
primeiras décadas do Oitocentos podem ser encontrados em: ARAÚJO. Memórias históricas do Rio de 
Janeiro e províncias anexas à jurisdição do vice-rei do Estado do Brasil dedicadas a el-rei o senhor 
D. João VI, parte II, tomo VIII; SAINT-HILAIRE. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do 
Brasil; e SPIX; MARTIUS. Viagem pelo Brasil.  
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Figura 3 - Vila de São José. Desenho de Johann Moritz Rugendas, 1824.36 

 
Além desse desenho, que destaca a Matriz e algumas edificações do seu entorno, 

Rugendas não deixou maiores impressões sobre a vila, satisfazendo-se em comentar 
apenas sobre o seu empobrecimento em relação ao passado de riquezas obtidas com as 
lavagens de ouro.37  

Já o desenho de Walsh, assim como seu relato sobre São José, é bem mais 
detalhado, demonstrando a existência de sobrados e outros templos, como a capela da 
Santíssima Trindade, em elevação próxima à Matriz.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Publicado em FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 44. 
37 RUGENDAS. Viagem pitoresca através do Brasil, p. 41. 
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Figura 4 - Serra e cidade de São José. Desenho de Robert Walsh, 1828.38 

 
Esses dois viajantes dirigiram-se à cidade por motivos diferentes e a 

encontraram, apesar das datas muito próximas, em contextos também diversos: antes e 
depois da instalação da companhia inglesa de mineração General Mining Association, 
que, em fins de 1828, já tinha instaladas quatro minas em São José del-Rei, empregando 
em suas operações mais de 100 trabalhadores, além de 12 mineiros alemães e do 
superintendente inglês Robert H. Milward, que acompanhou o Reverendo Walsh em sua 
viagem a Minas Gerais.  

Segundo as anotações de Walsh, bastante simpático à iniciativa de seus 
conterrâneos ingleses, a chegada da companhia interrompeu a marcha de degradação 
que vinha tomando conta do lugar, cujo comércio tinha parado e onde a maioria das 
casas se encontrava fechada. “Tão baixo era então o valor das propriedades que se podia 
alugar uma casa por cinco patacas por mês. Porém, depois do afluxo de gente por causa 
das minas, a mesma casa passou a ser alugada por nove ou dez mil réis.”39 

A companhia, de acordo com Richard Burton, ainda continuava explorando o 
solo aurífero da região em 1867, ano em que visitou a cidade de São José. Contudo, o 
que se observa é que a retomada da mineração não foi capaz de incrementar a economia 
local, uma vez que o viajante, assim como seus antecessores, também destaca sua 
estagnação. Em seu relato, Burton, além de descrever com riqueza, e certa imprecisão, 
detalhes da Matriz de Santo Antônio, lembrando a informação dos cronistas de que se 
tratava da “igreja mais bela e mais majestosa da província”, mencionou alguns 
monumentos menores, como a Casa da Câmara, que, para ele, era, sem dúvida, “a 
melhor das trezentas casas”. E, ao contar as igrejas, não deixou de comentar: “Um total 
de sete igrejas é uma média bem razoável, para uma população de 2.500 almas”.40 

Ao que parece, São José só começou a perder sua importância no contexto da 
Comarca do Rio das Mortes nas últimas décadas do século XIX. Antes disso, conforme 
censo realizado em 1831, havia, no distrito da vila, 3.059 moradores, 1.891 livres e 
1.168 cativos, destacando-se presença de 189 fiandeiras, 44 costureiras, 15 mineiros, 
quatro sapateiros, nove jornaleiros, seis negociantes, seis ourives, quatro músicos, seis 
alfaiates, dois pedreiros, seis carpinteiros, sete ferreiros, 11 latoeiros e outros 
profissionais, como tecedeira, pintor, arquiteto, cabeleireiro, parteira, vendilhão, 
percebendo-se, a partir daí, que a vila ainda mantinha uma vida urbana dinâmica.41 

Em 1858, de acordo com os dados oficiais do Governo da Província, levantados 
por Johann Tschudi, a Comarca do Rio das Mortes tinha em torno de 69.000 habitantes 
distribuídos nos seus três municípios: São João del-Rei, com 26.000 moradores; São 
José, com 16.500, e Oliveira, com 26.500. O município de São José tinha em sua sede 
3.000 habitantes e as seguintes freguesias: Santa Rita do Rio Abaixo, Lage; São Tiago, 
Prados e Lagoa Dourada.42  

Em 1878, é autorizada a funcionar a Empresa de Mineração do Município de S. 
José del-Rei, a fim de retomar a explotação das jazidas de Lago Dourada e de Prados, 
mas que, de acordo com Paul Ferrand, não foi muito adiante, sendo empregada apenas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 WALSH. Notícias do Brasil, v. 2, p. 21. 
39 WALSH. Notícias do Brasil, v. 2, p.58.  
40 BURTON. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho, p. 132. 
41 BARBOSA. Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais, p. 510. 
42 HALFELD; TSCHODI. A província brasileira de Minas Gerais, p. 134 e 165. 
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metade do capital previsto e realizados somente trabalhos de pesquisa e algumas 
explotações.43 

A chegada do transporte ferroviário, em 1881, por meio da Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, permitindo sua ligação com o município vizinho de São João del-Rei e 
com o restante da província, também não constituiu fator determinante, capaz de 
impulsionar seu crescimento econômico. 

Em fins do século XIX, um dos primeiros atos do Governo Provisório da 
República em Minas Gerais foi alterar, por meio do Decreto nº 3, de 6 de dezembro de 
1889, sua denominação para Tiradentes, em homenagem ao líder inconfidente, nascido 
na Fazenda do Pombal, em Santa Rita do Rio Abaixo (atual município de Ritápolis) e 
que, anteriormente, pertenceu a São José del-Rei.  

A República, porém, não conseguiu promover grandes mudanças no processo de 
estagnação do município. Até o tombamento federal, realizado em 1938, a paisagem 
urbana sofreu poucas intervenções, como é o caso de algumas edificações construídas 
sob a influência da arquitetura modernista ou neocolonial em alguns pontos da cidade. 
Em 1950, a população de Tiradentes não era muito maior do que a registrada em 
meados do século XIX: 3.727 habitantes, dos quais 70% residiam na zona rural. Esse 
cenário só vai se alterar, com forte impacto na vida da cidade, a partir do grande 
incremento do turismo, quando a cidade passa a apresentar altas taxas de aumento 
populacional e ocupação de novas áreas, sem afetar, contudo, o traçado e as 
características de seu núcleo histórico original, preservado pelo patrimônio nacional. 

 
A Igreja Matriz de Santo Antônio e seu presbitério 

 
No contexto dos primeiros descobrimentos do ouro e da ocupação da região, foi 

edificada de pau a pique, com os materiais então disponíveis, a primitiva capela 
dedicada a Santo Antônio, que logo se tornou acanhada, em função do rápido 
desenvolvimento da povoação. Por esse motivo, ainda nas primeiras décadas do século 
XVIII, começou a ser construído, pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, criada em 
1710, o novo templo, com maiores dimensões e técnica construtiva mais apurada, em 
taipa de pilão.  
 A nova igreja já se encontrava em conclusão por volta de 1732, conforme se 
depreende de um pedido de auxílio encaminhado pela Irmandade do Santíssimo 
Sacramento ao rei de Portugal. Entretanto, várias outras obras foram realizadas nos anos 
seguintes, conforme atestam as informações do Livro de Receitas e Despesas da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento para os anos de 1732-1786, permitindo supor que 
tenha sido acabada nesse período. Ademais, algumas obras importantes foram realizadas 
posteriormente, como a modificação realizada no frontispício em 1810, a partir de 
projeto de autoria de Aleijadinho. Observa-se ainda que a pintura do templo e seu 
douramento geral foram executados muitos anos antes, por Antônio Caldas, em 1751.44 

Um aspecto importante a ser destacado em relação à história da Matriz de Santo 
Antônio é a forte presença de irmandades relacionadas às cerimônias da Semana Santa. 
Conforme Adalgisa Campos, a antiga Vila de São José “foi privilegiada com uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 FERRAND. O ouro em Minas Gerais, p. 199-200. 
44 Todas essas informações encontram-se em IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa., p. 
143-144. 



!

! #%!

surpreendente proliferação de irmandades devotadas à Paixão, que reuniam brancos e 
mulatos, custeando expressivo acervo cultural e a vitalidade das procissões”.45 

Em fins do século XVIII, a Irmandade do Bom Jesus do Descendimento edificou, no 
consistório (sala de reuniões de confrades) da Matriz de Santo Antônio, a Via-Sacra em 
roca, de concepção popular, suspensa nas paredes sobre peanhas protegidas por nichos. 
No centro desse cômodo, existe um altar com excelente talha rococó, tendo na tribuna o 
Cristo Crucificado, a Virgem e São João Evangelista e, ainda, uma pintura no forro com 
o tema da Verônica e instrumentos do martírio (chicote, a coluna, a lança, a coroa de 
espinhos, a esponja de fel), de autoria de Manoel Victor de Jesus.46 

 
Coube à Irmandade de Nossa Senhora do Terço dos Homens Brancos a 

confecção do primeiro altar à direita de quem entra na nave, dedicado a Nossa Senhora 
do Rosário e que ali aparece “cercada de bela talha com anjos, querubins e serafins, 
muitos deles tocando guitarra”.47 Já o primeiro altar à esquerda de quem entra está sob a 
invocação de Nossa Senhora do Piedade. “Ela está com o Cristo morto no colo sobre o 
monte do Calvário. Na chave do arco que encima o altar anjos chorosos sustentam uma 
cartela com a coroa de espinhos.”48 

Os elementos artísticos e integrados da Matriz de Santo Antônio é objeto de 
análise no próximo capítulo, entretanto, complementando esta primeira caracterização, 
há uma interessante descrição do bispo de Mariana, em 1824, cujas visitas às igrejas 
paroquiais e às capelas de Minas tinham, entre seus objetivos, apurar a decência dos 
templos e de seus aparatos litúrgicos. 

Dentro tem 9 altares com banquetas e salvas de prata, retábulos de talha dourada, boas 
imagens e bem ornadas de coras e diademas e diante dos mesmos pendem duas 
lâmpadas e tudo de prata. Cada altar tem seu consistório ou sacristia com seus 
ornamentos ricos para as festividades e somente consta de casula alva etc. [...] De cada 
lado tem sua sacristia boa com seus consistórios da parte da epístola o consistório 
respeitável com as devotas imagens dos Passos do Senhor e da do Evangelho, a dos 
ornamentos e alfaias para os diários e os ricos para as festividades com muita 
grandeza.49 
 
Ao final do século XIX, quando as rendas da cidade já não eram mais as 

mesmas, algumas peças do acervo da Matriz tiveram de ser vendidas para custear as 
obras de restauração e reforma realizadas em 1889-1890, que contaram também com 
recursos da Câmara Municipal. 

A comunidade ainda conseguiu viabilizar nova reforma em 1915, quando foram 
alterados o para-vento, piso do átrio e lavabo da sacristia. A partir do tombamento 
federal do núcleo histórico, em 1938, e do tombamento isolado da Matriz, em 1949, as 
obras de restauração da igreja passaram a ser realizadas pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com destaque para a grande intervenção 
realizada em 1944-45, quando foram restaurados, entre outros, os telhados, as 
esquadrias, os assoalhos, os rebocos, a pintura e as instalações elétricas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 CAMPOS. Mecenato leigo e diocesano nas Minas Setecentistas, p. 84 e 89.  
46 CAMPOS. Mecenato leigo e diocesano nas Minas Setecentistas, p. 85. 
47 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 72-73. 
48 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 72-73. 
49 TRINDADE. Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade, p. 243. 



!

! #&!

 

 
Figura 5 - Restauração da Matriz de Santo Antônio, 1944-1945. Fonte: IPHAN. 

 
Antes de abordar a história da edificação onde se encontra instalada a Casa 

Paroquial da Matriz de Santo Antônio e o Museu da Liturgia, são necessárias algumas 
informações sobre a conformação urbana de Tiradentes. O mais importante a ser 
destacado, nesse caso, é que a Igreja Matriz, localizada em ponto privilegiado, foi fator 
determinante do processo histórico de ocupação do território e implantação dos espaços 
públicos da cidade, como ocorreu no caso da instalação da Câmara e do Pelourinho, 
após a sua elevação à condição de Vila de São José.  
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A Rua Jogo da Bola,50 onde se localiza o Museu da Liturgia, é, provavelmente, a 
mais antiga, apesar de a Rua do Chafariz ter adquirido maior relevância ao longo do 
tempo, por dar continuidade à Rua da Câmara e permitir o acesso direto à parte baixa da 
cidade e ao Chafariz de São José, construído em 1749. 

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), responsável pela proteção do centro histórico de Tiradentes, o núcleo inicial 
de formação da vila – o núcleo setecentista – é constituído pelo traçado atualmente 
formado pelas ruas da Câmara, Jogo da Bola e as aberturas para as ruas Direita e Padre 
Toledo. Nesse núcleo básico, estariam inseridos ainda os becos e caminhos que foram 
surgindo e que davam “acesso às ‘áreas de serviço’, tais como a beira-rio e as fontes de 
água, e ao espaço da produção e serviços”.51  

O mapa a seguir, elaborado pelo IPHAN, mostra o traçado urbano de Tiradentes. 
Nele se destacam os logradouros, becos ou caminhos antigos e é possível observar os 
largos formando a ambiência das igrejas, os espaços que só foram ocupados 
recentemente, assim como os fundos dos lotes e vazios que ajudam a manter as 
características históricas de uma ocupação mais rarefeita.52 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 No século XVIII, jogo de bola era uma competição em que se faziam rolar bolas para derrubar certo 
número de pequenas estacas. 
51 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 28. 
52 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 33. 
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Figura 6 - Traçado urbano de Tiradentes, 2005. Fonte: IPHAN. 

 
Diferentemente de outras cidades históricas, como Ouro Preto e São João del-

Rei, que se caracterizam pela presença de sobrados de uso misto, com o térreo reservado 
para o comércio e o pavimento superior para residência, o casario de Tiradentes é, em 
sua maioria, térreo e com plantas que se caracterizam pela uniformidade, apresentando 
quase sempre dois cômodos na frente, tendo em poucos casos um cômodo a mais ou 
fachadas mais largas. Supõe-se, ainda, que o comércio tenha se instalado em um dos 
cômodos dessas edificações maiores, possibilitando também o uso misto. Por outro 
lado, como era comum nos séculos XVIII e XIX, o comércio também era organizado 
em tendas e barracas nos locais mais apropriados. Apesar de exceção, alguns sobrados 
foram construídos na cidade, e aqueles que se mantêm preservados ainda marcam a 
paisagem urbana, como a torre do Padre Toledo, no Largo do Sol, e os sobrados das 
esquinas dos Quatro Cantos e Três Cantos, respectivamente, cruzamento das ruas da 
Câmara com Direita e encontro da Rua Direita com o Largo do Sol.53 

Além das capelas – construídas de acordo com a conveniência e disponibilidade 
financeira das irmandades ou de benfeitores privados, como é o caso da capela do Bom 
Jesus, em 1771 –, os Seis Passos da Paixão, que, segundo Olinto Santos Filho, 
começaram a ser construídos em 1719, são indicativos da demarcação do território que 
se desenvolveria posteriormente: “um no largo das Forras, que balizava a ocupação do 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 28-29. 
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núcleo setecentista; dois na Rua Direita e um na Rua Padre Toledo, principais eixos 
transversais ao eixo da matriz, e os dois últimos nos largos do Ó e do Pelourinho, ambos 
no principal eixo inicial de formação do núcleo a partir da matriz”.54  

Ainda segundo o IPHAN, a ocupação das ruas Direita e Padre Toledo, ao se 
afastar do eixo principal (Matriz-Chafariz), ocorreu com a formação de lotes maiores e 
o trecho mais próximo ao Largo das Forras foi ocupado posteriormente, o que explica a 
maior concentração de sobrados. Interessante observar, portanto, que a cidade ainda 
mantém, como área mais adensada, com lotes de menores proporções, o seu núcleo 
original de casas de um pavimento a partir do nível da rua, como a que abriga o Museu 
da Liturgia. 

 
Figura 7 - Casa Paroquial em 2009, antes das obras de restauração e edificação do Museu da 
Liturgia. Fonte: Século 30 Arquitetura e Restauro. 

 
Localizado na Rua Jogo da Bola nº 15, considerada a mais antiga da cidade, em 

prédio vizinho à Casa da Câmara e próximo à pequena praça onde supostamente foi 
instalado o pelourinho e que faz junção com a Rua do Chafariz, o Museu da Liturgia 
está instalado em ponto privilegiado do núcleo setecentista e numa de suas primeiras 
casas, construída originalmente para residência, provavelmente, na primeira metade do 
século XVIII. 

Em 1894, a edificação foi doada com a finalidade de “servir de presbitério”55 
para a Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes. A própria condição de prosperidade da 
Vila de São José e da Comarca do Rio das Mortes foi um dos fatores que contribuiu 
para atrair religiosos com maiores posses, como o Padre Toledo, e que por meio de suas 
rendas tinham residência própria ou alugada na vila.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 IPHAN. Cidades históricas; inventário e pesquisa, p. 24. 
55 Conforme ficou estipulado no contrato de doação do imóvel para a Matriz de Tiradentes, representada 
na época pelo bispo de Mariana, D. Antônio Maria Correa de Sá e Benevides, e que teve como 
transmitentes Theophilo Joviano de Mello, João Ferreira Rodrigues e José Gonçalves de Moura, na 
qualidade de representantes do povo da Freguesia.  
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Interessante observar também que a palavra presbitério, no século XVIII e início 
do XIX, não era utilizada para designar a moradia do pároco, mas somente “a arca do 
altar-mor, até as grades dele, onde os presbíteros assistiam aos ofícios divinos”.56 

De acordo com os levantamentos feitos pela empresa Século 30 Arquitetura e 
Restauro e pelo pesquisador Olinto Rodrigues dos Santos Filho: 

Em 1893 os paroquianos adquiriram o imóvel e o doaram à paróquia. Representou o 
povo neste ato o comerciante Teófilo Joviano de Melo e a paróquia o Padre Joaquim 
Parreira das Neves em nome do Bispo de Mariana, cujo bispado pertenceu à paróquia de 
Santo Antônio até 1960, quando passou para a recém-criada paróquia de São João del-
Rei. Em 1924 o lote totalizava 1.035 m2, acrescido em 1957 de mais 10.000 m2 doados 
por Joaquim Ramalho. Em partes deste terreno com fundos para a rua do Pacu (atual rua 
Frei Veloso) foi construída a “Vila Vicentina” da Sociedade de São Vicente de Paula 
nos anos 1960; a creche Bem Me Quer nos anos 1990 e a Unidade Mista de Saúde, nos 
anos 2000. 
A casa sofreu um acréscimo na década de 1950, executado pelo Padre José Bernardino 
de Siqueira, para uso como quartos e uma capela interna dedicada a São José, cuja 
imagem está desaparecida desde os anos 1970. Ainda nesta época as paredes divisórias 
foram substituídas por alvenaria de tijolos e feitos reforços no porão. O acréscimo 
duplicou a fachada do imóvel, copiando o estilo da parte original com mais três janelas 
para a rua. 
Nos anos 1970 o Padre Lourival de Salvo Rios fez novo acréscimo com fachada em 
uma porta e uma janela no mesmo estilo das existentes onde se instalou uma 
maternidade, de efêmera duração, que depois funcionou como posto de saúde, gabinete 
de dentista, creche paroquial e ultimamente sede da APAE, recentemente transferida 
para prédio próprio. Ainda na década de 70 do século passado outras reformas 
adaptaram a casa para residência das freiras da “Fraternidade Coração de Maria”, com a 
construção de banheiros internos, acréscimo na cozinha e construção de lavanderia, 
assim como substituição das janelas originais por esquadrias de ferro com vidros.57 
 
Pelas imagens a seguir, pode ser observado que a parte mais antiga da edificação 

é constituída pela fachada à esquerda, cujas paredes foram edificadas, assim como a 
Matriz, em taipa de pilão, com planta original em “L”, fachada com alto embasamento, 
criando um porão, fachada composta por porta de entrada e quatro janelas de vergas 
curvas, decoradas com sobrevergas de alvenaria. O telhado foi feito em quatro águas 
com beirais em beira-seveira e, sob esta, uma faixa que se liga aos cunhais com socos de 
cantaria. 58 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 SILVA. Dicionário da língua portuguesa, p. 495. 
57 MUSEU DE ARTE SACRA – Tiradentes/MG. Projeto de Restauração. Século 30 Arquitetura e 
Restauro, 2009. p. 14-19. 
58 MUSEU DE ARTE SACRA – Tiradentes/MG. Projeto de Restauração. Século 30 Arquitetura e 
Restauro, 2009. p. 14-19. 
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Figura 8 - Casa paroquial, sem os acréscimos construídos na década de 1950 e 1970.  
Figura 9 - Casa paroquial, já com os acréscimos. Fonte: Acervo Escritório Técnico do IPHAN em 
Tiradentes. 

 
Com base na planta e na descrição arquitetônica da fachada atual, elaboradas 

pela Século 30 Arquitetura e Restauro, no documento já citado, é possível ver 
claramente as intervenções e os acréscimos realizados na edificação ao longo do século 
XX. 

 
!
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Figura 10 - Etapas construtivas: fachada da Casa Paroquial. Fonte: Século 30 Arquitetura e Restauro. 

 
Complementando a imagem acima, tem-se ainda a seguinte descrição 

arquitetônica da fachada atual do prédio: 
 

O primeiro acréscimo, que corresponde à parte central, foi construído também formando 
um “L” anexando-se ao núcleo original e o último acréscimo, em pavimento único, 
desenvolve-se no mesmo sentido longitudinalmente aos fundos do terreno. [...] 
A fachada principal apresenta composição única, de linhas coloniais e organiza-se em 
três painéis, cada um correspondendo às etapas construtivas. 
O primeiro, na lateral esquerda, núcleo original, é delimitado por cunhais levemente 
ressaltados em cantaria com soco e é vazado por uma porta e quatro janelas em arco 
abatido com sobre verga perfilada, em um equilíbrio entre cheios e vazios. A linha 
horizontal é definida pela faixa inferior em cantaria e na superior pela faixa ressaltada 
junto ao beiral em beira seveira. Completa o arranjo um pequeno aplique a feitio de 
estrela na parte superior do cunhal. No embasamento há duas pequenas seteiras. 
O painel central segue as mesmas linhas coloniais e é vazado por três janelas também 
em arco abatido. Aqui o cunhal na lateral direita é em massa. 
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O último painel abriga uma porta e uma janela em arco abatido e aqui se observa uma 
clara predominância dos cheios sobre os vazados. Este volume no primeiro plano tem 
cobertura plana em amianto que é escondida por pequena platibanda de linhas retas 
coberta por fiada de telhas curvas recuado observa-se pequena empena cega triangular. 
Em um platô mais elevado a garagem apresenta-se com um grande portão e platibanda 
de linhas retas tem coberta por fiada de telhas. 
No outro lado do conjunto, em um nível inferior, o portão de acesso ao quintal também 
é em arco abatido, tem o muro cabeado com telhas curvas. 
A fachada lateral esquerda do núcleo original ainda guarda seus elementos originais, 
como o cunhal, esquadrias em arco abatido, aqui sem sobre verga, e o beiral em beira 
seveira. 
O restante das fachadas apresenta-se com uma leitura desorganizada com diversos 
modelos e tamanhos de esquadrias.59 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 MUSEU DE ARTE SACRA – Tiradentes/MG. Projeto de Restauração. Século 30 Arquitetura e 
Restauro, 2009. p. 23-25. 
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2. Irmandades, devoção e arte 
 
Irmandades, devoção e arte no contexto de uma sociedade urbana e 
mestiça 
 

Conforme destacado anteriormente, a Comarca do Rio das Mortes foi a região 
mais próspera de toda a Capitania de Minas Gerais durante o período colonial, não 
apenas em função do ouro, mas do incremento das atividades agrícolas, da criação de 
animais e do comércio. Em 1821, sua população era de 213.617 habitantes, 
ultrapassando em muito a Comarca do Rio das Velhas, a segunda com maior população, 
que contabilizava 119.540 habitantes, e a de Vila Rica, com 75.687 moradores.60 Os 
termos de suas duas vilas, São João e São José, abrangiam amplos territórios, formados 
por inúmeros arraiais que rapidamente se desenvolveram, tornando-se freguesias 
importantes de Minas Gerais.  

Esse processo de nucleamento urbano, que adquiriu maior ou menor proporção 
nas diferentes comarcas, é a principal característica da ocupação do território mineiro e 
sua compreensão é de fundamental importância para nossa análise histórica, uma vez 
que não é possível deslocar a cidade de Tiradentes dessa ampla rede urbana e das 
formas de sociabilidade e cultura que essa experiência social citadina foi capaz de 
produzir. 

Para o historiador Eric Hobsbawm, o mundo em fins do século XVIII ainda era 
essencialmente rural. Todavia, era impossível desconhecer a “multidão de pequenas 
cidades de província, onde se encontrava realmente a maioria dos habitantes urbanos; 
aquelas onde o homem pode, a pé e em poucos minutos, vencer a distância entre a praça 
da catedral, rodeada pelos edifícios públicos e as casas das celebridades, e o campo”. 
Muito distantes da realidade de cidades como Londres, com cerca de um milhão de 
habitantes, e de Paris, com cerca de meio milhão, “estas cidades de província não eram 
menos urbanas por serem pequenas”.61 

Essa observação ganha ainda maior relevância para o caso de Minas Gerais, 
onde o nível de urbanização e da dinâmica demográfica no século XVIII pode ser 
ressaltado não só em relação ao Brasil, mas também num plano geral de comparação 
“com o padrão urbano-demográfico do conjunto do Novo Mundo e mesmo prevalecente 
na Europa”, conforme destaca João Antonio de Paula.62  

Os sinais da modernidade espalham-se contraditórios e ambíguos pela terra mineira. 
Todos os estudiosos do tema surpreendem-se com a qualidade da civilização urbana que 
se estabelece em Minas Gerais, no século XVIII. Trata-se de processo mais amplo e 
denso que a simples aglomeração demográfica. É processo de enriquecimento dos 
padrões construtivos, da ampliação de serviços e equipamentos urbanos, de incremento 
da sociabilidade e das relações simbólicas.63  

 
É o caso específico de São João del-Rei, cuja posição geográfica privilegiada 

transformou a vila a partir do início do século XIX num dos mais importantes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 FURTADO. O manto de Penélope, p. 95. 
61 HOBSBAWM. A era das revoluções, p. 27. 
62 PAULA. Raízes da modernidade em Minas Gerais, p. 34. 
63 PAULA. Raízes da modernidade em Minas Gerais, p. 45 e 48. 
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entrepostos comerciais da região, formando uma espécie de triângulo com as vilas de 
Barbacena e Campanha. A então Vila de São José del-Rei, contrariamente, não 
conseguiu alcançar essa mesma pujança, o que não impede que se perceba sua 
importância no contexto da comarca e a própria capacidade de seus moradores, mesmo 
com menores recursos, de ampliar seus serviços e equipamentos urbanos, de manter e 
reinventar tradições e costumes forjados no âmbito dessa experiência citadina que se 
consolida no decorrer dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais e cuja paisagem, 
felizmente para a memória, se mantém preservada em Tiradentes até os dias de hoje, 
sobretudo, a partir de sua elevação à categoria de monumento nacional em 1938.  

Para o nosso caso específico, não custa lembrar que nem sempre há relação 
direta entre a qualidade e riqueza das manifestações culturais e o fervor religioso de 
uma comunidade e sua estabilidade material. No caso de Tiradentes, o que é mais 
relevante notar é o esforço de seus sacerdotes e paroquianos, buscando, apesar das 
adversidades, a reparação dos templos e seu provimento adequado, a sobrevivência de 
algumas de suas irmandades mais atuantes e a manutenção de rituais e festas que 
sempre congregaram e ainda congregam seus paroquianos. 
 

!
Figura 11 - Vista da cidade de Tiradentes em 1920. Fonte: Instituto Histórico e 
Geográfico de Tiradentes. 
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Para a conservação dos templos da Paróquia de Santo 
Antônio de Tiradentes, muito contribuiu a iniciativa e 
liderança do Padre José Bernardino de Siqueira, vigário 
entre 1923 e 1956, e que, junto à comunidade, conseguiu 
levar adiante as reformas das igrejas da Santíssima 
Trindade, São Francisco de Paula, Bom Jesus da Pobreza, 
Santo Antônio do Canjica e da capela rural de Nossa 
Senhora do Pilar do Padre Gaspar.  
 
Figura 12 - Padre José Bernardino de Siqueira. Fonte: 
Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes. 

 
Retornando ao século XVIII, as conexões dessa sociedade colonial com as 

transformações vividas pelo mundo moderno também podem ser observadas no campo 
da arte e da cultura e da forma muito peculiar como essa população urbana de Minas 
Gerais vai se apropriar do Barroco e de outras concepções estéticas em circulação no 
Império ultramarino. Para Affonso Ávila, o que se transplantou aqui foi “um estilo mais 
de civilização que estritamente de arte, o qual, favorecido pelas condições geográficas 
da região, acabou cristalizando-se no seu insulamento e marcando fundamente a 
trajetória mental do povo das montanhas”.64 

A esse estilo de civilização, aqui cristalizado, tem sido dado o nome de Barroco 
Mineiro, que, compreendido de forma ampla, ou seja, para além de sua dimensão 
artística e cultural, passou a designar o universo mental da sociedade colonial mineira. 
Conforme ainda Affonso Ávila, “é o tônus barroco que anima o inteiro organismo da 
sociedade mineradora – as suas festas públicas, as suas solenidades religiosas, o cenário 
de formas e cores onde elas decorrem”.65 

O termo Barroco significa pérola de esfericidade imperfeita e irregular, servindo para 
denominar a produção artística e cultural da Europa de fins do século XVI até o 
primeiro quartel do século XVIII. Essa periodização, entretanto, não é rigorosa, 
variando conforme o país em questão. No vasto Império colonial português e espanhol, 
essa cultura se estende mais, convivendo inclusive com o Rococó.66 Ao contrário deste, 
o Barroco não foi apenas um estilo artístico, mas uma visão de mundo envolvendo 
formas de pensar, sentir, representar, comportar-se, acreditar, criar, viver e morrer.67 

 
Não se deve esquecer que essa cultura sensível a que estamos denominando de 

barroca é marcadamente religiosa, sendo necessário lembrar ainda que as relações entre 
cristianismo e cultura é uma questão contemporânea que não se colocava para os 
homens que, no século XVIII, erigiram templos e cidades no bravio território das Minas 
Gerais.  

Tal questão só nasce, conforme adverte o Padre Henrique de Lima Vaz, “no 
clima de um mundo cultural no qual o Cristianismo não é mais o centro organizador das 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 ÁVILA, Affonso. Resíduos setecentistas em Minas. Belo Horizonte: CEM/UFMG, 1967. v. 1, p. 8-9. 
65 ÁVILA. O que é o Barroco Mineiro, p. 6. 
66 O Rococó não teve aqui a mesma dimensão que alcançou na Europa, devendo ser compreendido, como 
é destacado na citação, como estilo artístico imerso numa cultura barroca. Sua presença em Tiradentes, 
como se verá a seguir, se deu a partir da iniciativa das irmandades que erigiram ou renovaram seus 
templos entre 1760 e a primeira metade do século XIX e do talento de artistas como Manuel Vitor de 
Jesus. 
67 CAMPOS. Introdução ao Barroco Mineiro, p. 7. 
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constelações simbólicas que orientam os rumos do devir social”.68 Compreender isso, 
no âmbito de nossa análise histórica para o Museu da Liturgia de Tiradentes, é de 
fundamental importância, pois ajuda a romper com algumas interpretações mais 
simplistas e redutoras das representações e práticas dessa sociedade, de suas 
sensibilidades e sentimentos perante o transcendente proposto pela religião cristã. 

É no contexto de uma cultura vigorosa e urbana, e religiosa por sua natureza, 
que se produz em Minas Gerais uma arte exuberante e complexa, imbuída de 
dramaticidade, que visava, sobretudo, comover e arrebatar o espectador, criando nele 
um estado de excitação, tornando-o receptivo aos postulados de sua Igreja. Persuasória, 
ela apela aos sentidos, adaptando-se às exigências ainda mais amplas de sua sociedade 
complexa e heterogênea. Interessante observar que apesar de a Igreja Católica 
tradicionalmente fixar os traços essenciais dos edifícios, dos ornamentos e dos objetos 
litúrgicos, deixa, sabiamente, aos artistas de cada época e lugar suas disposições 
exteriores, conciliando as exigências da arte e os postulados reafirmados pela tradição. 
De certo modo, poderíamos resumir assim a regra fundamental das artes litúrgicas.  

Esse apelo aos sentidos e às emoções é próprio da arte em geral, mas o mais 
importante aqui é lembrar que uma emoção não se reduz apenas ao subjetivo; na maior 
parte das vezes ela se prende a lógicas sociais complexas. E tanto os homens do passado 
quanto os de hoje não desconhecem o papel catalisador das emoções no universo 
coletivo, ou seja, do mesmo modo que as sensibilidades refletem e exprimem o mundo 
social, elas também são responsáveis pela sua construção e ordenamento.  

Explorar o mundo das percepções sensoriais, das emoções e dos sentimentos 
religiosos dos homens do passado não é tarefa fácil, o que não impede, porém, de se 
tentar inscrever os fatos da sensibilidade humana na problemática da história. Graças 
aos estudos antropológicos e à sua influência nas demais ciências humanas, tem-se cada 
vez mais a certeza da grande alteridade dos mundos sensíveis e das emoções de uma 
cultura para outra.  

Toda cultura sensível é ordenada por uma trama de sentidos e valores 
preexistentes e varia “à medida que se transformam as crenças religiosas, as convicções 
científicas e os sistemas simbólicos, e também as normas sociais, os gêneros de vida e 
os gostos estéticos; todas as coisas influenciam profundamente a vida dos afetos. De 
sorte que nesse domínio toda redução a causalidades simples será vã. Reinam, ao 
contrário, determinações complexas e entrecruzadas”.69 

Por outro lado, não há como descrever a religião e a cultura de um povo com 
base apenas no estudo de suas sensibilidades e representações, pois elas se inscrevem 
sempre no social, articulando-se aos atos, às condutas e aos comportamentos.70 Ainda 
de acordo com Dominique Kalifa, há que se acabar com a esterilizante oposição entre a 
objetividade presumida das práticas e a subjetividade assumida das representações. 
“Não há nem prática nem estrutura que não seja produzida pelas representações, 
contraditórias e em luta, pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo 
que é seu.”71  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 LIMA VAZ. A cultura e seus fins. 
69 MAZUREL. Histoire des sensibilités, p. 259. 
70 KALIFA. Représentations et pratiques, p. 876. 
71 KALIFA. Représentations et pratiques, p. 881. As representações, assim compreendidas, são, 
simultaneamente, expressivas e construtivas do social, assim como constitutivas de práticas e de 
instâncias da ação. 
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Nas Minas, a cultura barroca foi reinventada à luz das particularidades locais e 
das injunções de uma sociedade escravista ainda pouco estudada. Isso explica a ênfase 
que vem sendo dada à caracterização dos diferentes grupos sociais e à atuação das 
irmandades e confrarias, que muito além de patrocinar o culto público ou exercer a 
caridade, conforme estabelecido nos documentos da Igreja, foram responsáveis por 
tornar mais elásticas as possibilidades de participação e ascensão72 numa sociedade que 
se tornou cada vez mais mestiça e menos estamental. 

Conforme destacado no capítulo anterior, em 1826, menos de 30% da população 
do Termo da Vila de São José era constituída de brancos. A ampliação do número de 
mulatos no conjunto da população mineira no decorrer do século XVIII é fato que vem 
sendo reforçado pela historiografia recente, assim como a pressão exercida por pardos e 
libertos no cotidiano dessa sociedade, redefinindo seus limites para além dos padrões 
morais e normas sociais vigentes. 

Apesar da proibição explicita em cartas régias do início do século XVIII da 
ascensão dos mulatos ou homens casados com mulatas aos ofícios e cargos de 
vereadores ou juízes das Câmaras Municipais ou qualquer função de governo nas vilas, 
várias representações foram enviadas ao Reino ao longo do setecentos para que tal 
legislação não fosse aplicada. Mesmo que o acesso aos altos cargos tenha sido mantido 
como privilégio dos brancos, pesquisas recentes demonstram que muitos homens pardos 
ocuparam cargos no âmbito da gestão dos negócios locais, distinguindo-se e alcançando 
o respeito de suas comunidades. Ademais, também a despeito das proibições, tornaram-
se membros do clero secular, atuando, muitas vezes, sob o patrocínio das irmandades e 
confrarias de pardos e negros, como ocorreu efetivamente em todas as cidades mineiras 
setecentistas, dentre elas Tiradentes. 

Um bom exemplo a ser citado é o do Terço de Infantaria Auxiliar dos Homens 
Pardos Libertos, do Termo da Vila de São José do Rio das Mortes, que, assim como 
outras corporações militares existentes na Capitania, pôs por terra antigas prescrições, 
abrindo espaço para que mulatos e negros conquistassem postos de oficiais destinados 
exclusivamente a homens de linhagem pura e pele branca.73 Cabe esclarecer que era 
designada por terço a reunião de várias companhias de homens de pé pardos e pretos 
libertos e que a estrutura hierárquica dessas companhias seguia a mesma ordem das 
ordenanças: capitão, alferes, furriel, cabo de esquadra e soldados. A análise dos terços 
de homens pardos e pretos libertos e o estudo das trajetórias individuais desses militares 
têm sido uma das linhas de pesquisa importantes no sentido de lançar novo olhar sobre a 
questão da mobilidade social em Minas Gerais e têm o objetivo de reforçar a 
importância da atuação desses grupos em praticamente todas as dimensões da vida 
social, política e cultural das vilas mineiras. 

Reitera-se novamente o papel exercido pelas confrarias e irmandades e de alguns 
indivíduos, como o crioulo alfabetizado José Inácio Marçal Coutinho, que, depois de ter 
servido às autoridades da capitania, viajou para Lisboa com o objetivo de expressar ao 
rei a situação e as necessidades dos homens e mulheres forros de Minas Gerais, dentre 
eles os da Vila de São José del-Rei. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Sobre a atuação de irmandades de negros na alforria dos irmãos, ver especialmente, RUSSEL-WOOD. 
Escravos e libertos no Brasil colonial.  
73 Entre os documentos sob a guarda do Arquivo Ultramarino de Lisboa, constam alguns requerimentos 
de oficiais dessa corporação em 1782, entre eles o de Joaquim Pereira da Silva. Cf. AHU-Cons. Ultra.-
Brasil/MG, cx. 118, doc. 46. 
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De acordo com o historiador Marco Antonio Silveira, seriam de autoria de José 
Inácio Marçal Coutinho vários requerimentos que constam da documentação do 
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. É o caso, por exemplo, de uma petição de 
1755 dos crioulos pretos das minas das vilas de São José, São João, Serro do Frio, Vila 
Real de Sabará e Vila Rica, solicitando a nomeação de um procurador para defendê-los 
das violências de que eram vítimas. Em outra ocasião, solicitou, em nome das 
irmandades de Nossa Senhora das Mercês da Redenção dos Cativos sediadas em Vila 
Rica, Sabará, São José e São João del-Rei, que fossem a elas concedido os mesmos 
privilégios gozados pelos pretos de Nossa Senhora do Rosário, em Lisboa, e Salvador, 
que podiam libertar seus irmãos escravos sem prejuízo de terceiros. O peticionário, 
ainda de acordo com esse autor, conseguiu angariar inúmeras assinaturas de pessoas 
importantes “com o intuito de comprovar a veracidade de determinados documentos que 
traziam informações sobre a atuação destemida e ordeira dos forros de Minas Gerais. 
Eram assinaturas de clérigos, tabeliães, descobridores e magistrados que viveram em 
Minas Gerais na primeira metade do setecentos”.74 

Esses homens também encontraram no fazer artístico diferentes formas de 
inserção e de promoção social. Considerado atividade manual e, por isso mesmo, 
socialmente desvalorizado, o exercício da pintura, escultura, e arquitetura acabou sendo 
relegado a escravos e a mulatos forros, sendo necessário lembrar que a discriminação 
em relação ao exercício dos ofícios mecânicos era tal que constituía impedimento para 
concessão de privilégios e cargos na sociedade do Antigo Regime. 

Segundo Olinto Rodrigues dos Santos Filho, “os mulatos sempre libertos na pia 
batismal, ou já nascidos livres, por serem filhos de negras alforriadas” empregam-se nos 
ofícios mecânicos e, paralelamente, buscam obter cargos nas instituições militares, 
definindo-seuma espécie de padrão de comportamento que podemos identificar em 
vários artistas e artífices da virada do século XVIII para o XIX.75 

Em consequência da escassa especialização dos ofícios mecânicos, excetuando-
se a pintura, um oficial atuava em diversas frentes de acordo com a demanda. Um 
artesão poderia ser ao mesmo tempo entalhador, arquiteto e escultor, como era o caso de 
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Entre os oficiais, podem ser destacados 
mestre de obras, marceneiro, carpinteiro, carapina, entalhador, santeiro, pedreiro e 
canteiro (responsável pelas obras de cantaria em pedra). Interessante observar também a 
indistinção presente entre as esferas artesanal e artística, de modo que um pintor poderia 
tanto pintar o teto de uma igreja quanto confeccionar ex-votos ou mesmo dourar 
imagens. Por outro lado, a inexistência de corporações de ofícios ou de outras formas de 
organização coletiva levou ao predomínio da iniciativa individual e da livre negociação 
e concorrência. 

Na música, também predominará a presença de compositores e artistas pardos. A 
excepcional qualidade da produção musical no contexto do Barroco Mineiro é destacada 
por diversos especialistas. Tal atividade não envolveu apenas compositores, 
instrumentistas e cantores, mas também copistas, mestres, fabricantes e negociantes de 
instrumentos musicais. Lembra-se, inclusive, que a música, no contexto da liturgia 
católica, era de fundamental importância, a qual garantia a presença de músicos em 
praticamente todas as cidades mineiras, sobretudo nas missas e festas solenes.  
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74 SILVEIRA. Soberania e luta social, p. 43. 
75 SANTOS FILHO. Características específicas e escultores identificados, p. 126. 
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Comprovando tais assertivas, temos interessante relato do Reverendo Walsh, em 
sua visita à Vila de São José em 1828. Segundo ele, além do vigário, havia dois outros 
sacerdotes na cidade: um negro e o outro mulato. 

Ambos são homens dignos, principalmente o último, que, segundo me informaram, é 
uma pessoa de grande simplicidade e de moral ilibada. É considerado um excelente 
músico, tendo-se aperfeiçoado bastante nessa arte, tanto na teoria quanto na prática. [...] 
Por força de seu talento musical, o digno padre mulato não é apenas o pastor mas 
também o organista da Matriz, onde fui ouvi-lo tocar durante uma festividade religiosa. 
[...] Na noite seguinte tivemos um concerto. Havia na cidadezinha um bom número de 
pessoas dotadas de conhecimentos musicais. Trata-se de uma arte para a qual os 
brasileiros têm pendor e talento. Costumam organizar concertos com músicos amadores, 
sendo esse um dos entretenimentos mais comuns do lugar. [...] A orquestra consistia de 
cerca de doze músicos, negros e mulatos, que tocavam clarineta e trompa, comandadas 
pelo digno padre, que nessa ocasião tocou flauta. Fomos brindados com o hino nacional 
brasileiro, cantado com grande entusiasmo por todos os presentes, bem como com 
duetos entre um coronel, um homem de oitenta anos, e um capitão. À meia-noite nós 
nos retiramos, sendo acompanhados até em casa pelos músicos ao som do hino 
nacional.76 
Tão importante legado de obras de arte e de monumentos históricos que hoje 

atraem visitantes para Tiradentes e demais cidades originárias do século XVIII só foi 
possível, portanto, graças ao trabalho árduo e criativo dessa grande maioria de homens 
pardos e negros, cujos talentos eram inegáveis na pintura, escultura, música, no domínio 
das técnicas construtivas e metalúrgicas, da ourivesaria e demais ofícios mecânicos. 
Alguns desses mestiços e negros libertos conseguiram alçar posição econômica que lhes 
permitiu, inclusive, distinguir-se da camada mais pobre. Eles chegaram a compor, junto 
a alguns brancos, o estrato intermediário da população das vilas e arraiais mineiros, 
tornando-se inclusive pequenos e médios proprietários de terras e escravos.  

Entre os mestres que se destacaram no exercício das artes em Minas temos o 
artista mulato Manuel Victor de Jesus, cujo melhor conhecimento se deve às pesquisas 
realizadas por Olinto Rodrigues dos Santos Filho.77 De acordo o autor, o pintor, que, 
significativamente, também era alferes do Terço dos Pardos de São José, nasceu por 
volta de 1760, tendo iniciado sua obra na Vila de São José em 1782, quando decorou o 
consistório do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio. Depois disso, 
assumiu as pinturas das duas sacristias da Matriz de Santo Antônio, da capela dos Sete 
Passos, do altar e consistório da Irmandade do Descendimento, do altar e consistório 
dos passos, do batistério e da caixa do órgão. Entre 1804 e 1824, executou a pintura dos 
forros e retábulo da Igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos e o forro 
da nave da Igreja do Rosário dos Pretos.  

É de sua autoria também a decoração do Passo da Paixão da Rua Direita e toda a 
decoração pictórica da capela de Nossa Senhora da Penha de França do Arraial do 
Bichinho. Exerceu também o ofício de riscador, sendo de sua autoria o projeto da capela 
da Santíssima Trindade e a nova fachada da Matriz do Pilar de São João del-Rei.  

Ainda segundo Santos Filho, viveu solteiro, servido pelo escravo Gregório, seu 
ajudante no ofício de pintor. Pertencia às irmandades de São Francisco de Assis dos 
Homens Pardos e de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Recomendou, porém, que 
seu corpo fosse enterrado na Igreja do Rosário, sob o teto onde acabara de pintar os 
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76 WALSH. Notícias do Brasil, v. 2, p. 59-61. 
77 Cf. SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, pintor mineiro do ciclo Rococó; e SANTOS FILHO. 
Pintores mulatos do ciclo Rococó Mineiro.  
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mistérios do Rosário. Faleceu em 27 de abril de 1828, deixando na cidade e em seus 
arredores uma importante obra de cunho rococó. 

 

 
Figura 13 - Detalhe do forro pintado por Manoel Victor de Jesus para a capela do Rosário, que representa 
Nossa Senhora sendo venerada por São Francisco de Assis e São Domingos Gusmão. Fonte: FROTA. 
Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 87. 
 

De acordo com Lélia Frota, entre as atribuições de Manoel Victor de Jesus, 
estavam a carnação de imagens, o prateamento e a douração de talhas. A simultaneidade 
dessas funções, que ela também observou no mestre Ataíde, faz compreender o papel 
que o ouro desempenhou nas composições dos mestres pintores78 e reforça novamente o 
aspecto, já comentado, dos limites tênues entre os ofícios artísticos e artesanais. Por 
outro lado, segundo a autora, a iconografia católica, disseminada por meio das gravuras 
europeias em circulação nas Minas, vai além da “mera obediência aos cânones oficiais 
da Igreja, e revela um puro contemplativo dos mistérios da fé, expressos pela cor, pelo 
desenho e pela composição”.79 

No campo da música, o destaque é para o compositor Manoel Dias de Oliveira, 
mulato, nascido em São José em 1735,80 cuja obra tem sido comparada em importância 
a Emérico Lobo de Mesquita. Autor de cerca de 29 composições já conhecidas, entre 
graduais, ofertórios, responsórios, recebeu patente de capitão da Ordenança de Pé dos 
Homens Pardos Libertos do Distrito da Laje da Freguesia de São José do Rio das 
Mortes e é reputado também como calígrafo. Faleceu na cidade em 1813, sendo 
sepultado na capela de São João Evangelista. Francisco de Paula Oliveira foi o primeiro 
organista a estrear o belo órgão da Matriz de Santo Antônio.81 
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78 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 77. 
79 FROTA. Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 79. 
80 Ver SANTOS FILHO. Capitão Manoel Dias de Oliveira., p. 54-61. 
81 Podem ser mencionados ainda outros artistas importantes que atuaram na cidade no século XIX, como 
Manoel Marques Tenudo, Laureano Antônio do Sacramento, João Batista de Assis e o compositor 
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Mas, concluindo essa caracterização da sociedade da época, não se pode deixar 
de observar que a própria ascensão desses homens também implicava um reforço dos 
preconceitos e das discriminações. Inúmeras foram as queixas dirigidas às autoridades 
pela elite branca da capitania contra, por exemplo, as negras alforriadas, que, por meio 
do comércio ou da prostituição, conseguiam obter dividendos que lhes permitiam viver 
confortavelmente e vestir-se como donzelas. Não raras vezes, os filhos e netos de 
escravos tornavam-se proprietários de cativos, erguiam boas residências em locais 
nobres das vilas e arraiais e, usando joias e tecidos finos, buscavam distanciar-se da 
origem social de seus antepassados. 

Conforme Marco Antonio Silveira, a urbanização e os mercados nas Minas 
permitiram maior mobilidade a escravos que só poderiam se tornar úteis aos senhores, 
se, por exemplo, levassem recados e mercadorias a outras localidades, roçassem 
capoeiras distantes ou cortassem lenha nos limites das vilas e arraiais, sem a supervisão 
de feitores. 

A fusão paradoxal de características relativas ao mercado e à escravidão em Minas 
Gerais, embora tenha contribuído para o reforço dos velhos preconceitos que 
embasavam o modelo estamental de estratificação, não deixou também, ao contrário, de 
oferecer motivos intrigantes para o questionamento dos determinismos naturais e 
racistas. [...] Dessa maneira, o liberto talvez tenha sido um dos gêneros mais 
representativos das contradições da sociedade escravista, pois não somente exprimia a 
possibilidade de ascensão social – embora tal ascensão não se oferecesse à maioria deles 
–, como também, em alguns casos, podia destacar-se economicamente e superar a 
situação material de muitos dos brancos pobres. 82 

 
 Tal elasticidade nas relações dessa sociedade pretensamente estamental também 
provinha, segundo Marco Antonio Silveira, do paternalismo então vigente e das práticas 
de caridade, ambos incentivados pela Igreja Católica, e que contribuíam não apenas para 
salvação das almas, como para distinguir moral e socialmente seus patrocinadores. 
“Assim, mesmo que um homem branco se negasse a inserir seu nome no assento de 
batismo da filha ilegítima tida de uma escrava, poderia alforriá-la no nascimento, 
festejá-la com os vizinhos, arranjar-lhe marido branco e reconhecê-la no testamento.”83  
 Não se deve esquecer que as preocupações com a salvação da alma ocupam local 
central nessa cultura barroca mineira e que o fiel diante da morte buscava se reconciliar 
com Deus, com os desafetos, resolver pendências, expiar os pecados, praticar caridade – 
como alforriar escravos e reconhecer a paternidade de filhos ilegítimos –, perdoar as 
ofensas recebidas. 
 Por isso justificam-se a necessidade de uma abordagem mais abrangente das 
concepções de mundo e das práticas das populações mineiras nos séculos XVIII e o 
reconhecimento do caráter particular e pouco ortodoxo de sua religiosidade, 
estabelecida a partir das necessidades e crenças de uma sociedade formada por grupos 
heterogêneos e de cristianização recente, como no caso de africanos e índios. De 
antemão, já se deve observar que entre a norma e a vivência cotidiana da religião nas 
cidades mineiras setecentistas existiam brechas e aberturas a toda sorte de influxos 
culturais advindos de seus diversos grupos formadores e que, por outro lado, essa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Custódio Gomes. No capítulo seguinte, falaremos um pouco mais sobre a música, sobretudo sobre os 
“partidos de música” que acompanhavam as festividades religiosas e sobre a Orquestra e Banda Ramalho, 
ainda muito atuante na cidade. 
82 SILVEIRA. Sociedade, p. 292. Ver, também, SILVEIRA. O universo do indistinto.  
83 SILVEIRA. Sociedade, p. 293. 
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mesma religiosidade cristã não deixou de conviver com outros rituais e práticas mágicas 
tanto de origem africana quanto indígena, disseminados inclusive entre a população 
branca, reforçando os processos de mestiçagem cultural que teve lugar na capitania.  

De toda forma, nem por isso se deve negligenciar o papel exercido pela Igreja 
Católica e por suas determinações na condução da vida religiosa. Sob a influência do 
Concílio de Trento (1545-1563), a religiosidade mineira expressou-se por meio de um 
vasto conjunto de práticas de devoção, com destaque para o culto dos santos e das almas 
do purgatório, a crença nos milagres e prodígios, os gestos de penitência e mortificação 
da carne, o exercício da caridade aliado à pompa litúrgica, o calendário das festas e os 
ofícios fúnebres que ritualizavam a piedade barroca. 

 
Arte e religiosidade barroca: as igrejas e irmandades de Tiradentes 

 
Num certo sentido, podemos afirmar que o primeiro dos objetos materiais 

consagrados ao culto católico é a própria igreja, que se torna, por seu simbolismo, um 
verdadeiro memorial, histórico e doutrinário, da vida cristã e da religião católica. Suas 
torres, por exemplo, pontuam a paisagem das cidades mineiras, são símbolos de poder, 
mas também de esperança e da crença então compartilhada na possibilidade da elevação 
das almas ao céu. 

Durante o período colonial mineiro, esse recinto sagrado serve ao conjunto de 
atividades religiosas, mas principalmente à celebração eucarística. 

Antes mesmo da Reforma, a missa constitui o rito central do Cristianismo na Europa. 
Muito divulgada é a crença em seu poder expiador, reparador e na sua eficácia para 
aplacar a ira divina e alcançar a pacificação no plano social, a elevação espiritual e 
notadamente a salvação da alma. A unidade dessa crença só foi abalada com o cisma 
religioso, duvidando da transubstanciação, isto é, da conversão sacramental da hóstia e 
do vinho em corpo e sangue de Jesus, os protestantes recusam absolutamente as 
propriedades do sacramento do altar. Considerando a importância desse dogma para os 
católicos tem-se, a partir do Concílio de Trento (1545-1563), um verdadeiro destaque 
para a liturgia eucarística que atinge profunda popularidade na época barroca.84 

 
Portanto, em certo aspecto, a propagação dos edifícios religiosos nos núcleos 

urbanos e as constantes reformas da maioria das igrejas matrizes devem ser 
compreendidas não apenas a partir das preferências devocionais de seus promotores, 
mas, também, em função da demanda crescente por missas. 

Conforme se acreditava, mandar celebrar missas e, mais ainda, frequentá-las 
traziam grandes benefícios para os vivos e para os mortos. Assistir e dar esmola para a 
celebração de missas em datas relevantes do calendário religioso – domingos e dias 
santos – resultavam na remissão de culpas e aquisição de indulgências, verdadeiros 
tesouros espirituais. 

A missa celebrada a baixa voz pelo sacerdote, assistido por um único ajudante e 
na presença eventual de alguns fiéis, era, por assim dizer, a missa padrão. Denominada 
privada, principalmente em razão da assistência reduzida, tinha função ampliada, 
podendo ser feita na intenção de todos os fiéis, vivos e defuntos. “De liturgia abreviada 
(desprovida da homilia), com a possibilidade de ser celebrada consecutivamente, foi 
absolutamente a modalidade mais requisitada na cultura barroca, em contraste com a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 CAMPOS. Irmandades mineiras e missas, p. 19-27. 
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missa solene, verdadeiro espetáculo musical, reservada exclusivamente às celebrações 
muito pomposas do calendário litúrgico.” Era a modalidade mais frequente nos 
testamentos e cotidiano das irmandades do período, explicando-se assim o aumento 
expressivo e simultâneo dos templos e também do clero que, em grande parte, vivia dos 
donativos e esmolas ou de contratos estabelecidos com as irmandades, visando às 
celebrações semanais.  

Nos estatutos das irmandades e confrarias vinha, geralmente, especificado o 
número de irmãos ou confrades que deveriam assistir à missa semanalmente. Conforme 
observa Adalgisa Arantes, esse número girava em torno de quatro, evidenciando que a 
missa era vista como um valor em si, independentemente da frequência dos fiéis. Por 
outro lado, ela observa, era inviável “pelos próprios confrades o comparecimento às 
missas promovidas pelas irmandades e pela igreja paroquial de onde é paroquiano 
(‘freguês’), tal a abundância dessas celebrações no contexto da cultura setecentista”.85 

Dentro dessa mentalidade religiosa, não foi rara a prática de se fundar missas por 
meio de testamento. Ou seja, por meio da doação de bens a uma irmandade, o testador 
preserva os recursos para a realização perpétua de missas em louvor ao santo de sua 
devoção, buscando, assim, a salvação de sua alma ou de seus familiares ou, ainda, das 
almas do purgatório. 

O aumento da demanda de missas para os “irmãos defuntos” exigiu, assim, um 
número maior de altares ou até mesmo de templos, visto que as celebrações tinham de 
ser realizadas obrigatoriamente na parte da manhã. Era comum também nos testamentos 
a instituição de capelas, por meio das quais o testador destinava a renda de determinado 
bem à celebração de missas por intenção de sua alma. Os beneficiários das esmolas 
legadas pelo morto ficavam obrigados a ouvir as missas fundadas e a fazer-lhe orações 
em intenção da alma.  

Observa-se, portanto, que no século XVIII o testamento ia além da questão da 
disposição dos bens, era uma declaração de fé, ocasião em que o fiel procedia a um 
exame de consciência, refletindo sobre sua conduta religiosa ao longo da vida e sobre 
seu destino post mortem, assegurando que fossem cumpridos todos os preparativos 
fúnebres necessários à salvação de sua alma. Uma parte considerável do espólio 
destinava-se às centenas ou mesmo aos milhares de missas em intenção da alma, assim 
como as obras pias, que beneficiavam pobres, doentes, órfãos e escravos, deveriam se 
reverter em missas e orações ao morto. 

De acordo com as formalidades propostas pela Igreja, os testamentos tinham, 
quase sempre, um mesmo padrão.  

Começava-se pela invocação a Deus, à Santíssima Trindade e ao Evangelho; fazia-se 
então a profissão da fé católica, a encomendação da alma, a rogação a Virgem e a nosso 
Senhor, aos santos da corte celestial, ao santo do nome do testador e ao anjo da guarda. 
Via de regra, invocava-se toda a corte celestial. Pedia-se então a intercessão dos santos 
de devoção particular do testador. Declarava-se a naturalidade, filiação, estado civil e 
domicílio e nomeava-se os testamenteiros. Seguiam-se as recomendações sobre o 
destino do corpo, descrevendo minuciosamente todas as etapas do cerimonial fúnebre. 
Procedia-se à distribuição das missas de corpo presente e aos ofícios religiosos em 
benefício da alma. Encerrada essa parte, destinada às disposições sobre o ritual fúnebre, 
passava-se à cláusula das instituições dos herdeiros. A partir de então, o testador dava 
início a uma longa e detalhada relação de pedidos de missas e sufrágios em intenção de 
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85 CAMPOS. Irmandades mineiras e missas, p. 21. A autora ainda observa que a exigência de 
participação mais frequente dos fiéis na missa dominical é própria do oitocentos, decorrente então da 
romanização do catolicismo no Brasil. 
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sua alma, da alma de seus parentes, e das do Purgatório. Distribuía-se uma parcela do 
espólio em legados pios, doações, esmolas e obras de misericórdia. Feito isso, fazia-se a 
declaração de todos os bens [...]. As disposições últimas quanto às exéquias ocupavam 
um lugar privilegiado no testamento: tudo era cuidadosamente descrito e determinado, 
desde a mortalha, o cortejo, as missas de corpo presente, a quantidade de velas, o local 
do sepultamento.86 
 
Nas Minas, não por acaso, um dos santos mais populares, atrás, porém, de Santo 

Antônio, era o Arcanjo São Miguel, o defensor da Igreja contra as heresias, protetor do 
justo no juízo particular e coadjutor no Juízo Final, ao qual se dedicavam os altares 
laterais das matrizes, como efetivamente ocorreu na Matriz de Santo Antônio de 
Tiradentes. 

De modo geral, pode-se dizer que as irmandades e confrarias tinham como 
função primordial, para além das missas e festas solenes, cuja realização era 
compartilhada com as câmaras municipais, garantir aos irmãos a celebração do ritual 
necessário à boa morte, com sufrágios, esmolas, sepultamento em lugar sagrado, o 
amortalhamento no hábito da Ordem e o acompanhamento do funeral pelos irmãos. A 
participação da comunidade no ritual fúnebre apoiava-se, por sua vez, na crença de que 
os vivos podiam aliviar o peso das penas do purgatório, concorrendo com orações e 
missas ao morto.  

Não por acaso, uma das primeiras associações criadas em Tiradentes foi a 
Irmandade das Almas, depois denominada de São Miguel e Almas, na Igreja de Santo 
Antônio, cujos primeiros registros datam de 1719. Apesar do estado precário da maioria 
dos livros do Acervo Paroquial da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, atualmente 
sob a guarda do Arquivo da Diocese de São João del-Rei, é possível identificar, nos 
livros de recibos de missas da irmandade, as datas, os destinatários das missas, a 
quantidade de missas estabelecida e o valor das espórtulas para um período bem amplo, 
entre 1726 e 1864. 87  

Antes de relacionar as irmandades e confrarias criadas em Tiradentes nos 
séculos XVIII e XIX, fazem-se necessárias algumas informações mais gerais sobre o 
seu funcionamento. 

Seus estatutos e compromissos deveriam receber a sanção do rei ou da Igreja 
Católica, no caso das primeiras irmandades de Tiradentes, com a autorização do bispo 
do Rio de Janeiro, uma vez que o Bispado de Mariana só foi criado em 1745, como 
ocorreu com o novo estatuto da Irmandade das Almas, em 1727.  

Qualquer cristão, leigo ou religioso poderia fundar uma irmandade, o que não 
acontecia em relação às Ordens Terceiras, uma vez que estavam sujeitas ao beneplácito 
dos representantes das respectivas ordens e a admissão em seus quadros sociais se 
realizava mediante a aplicação de critérios mais rigorosos do que os praticados nas 
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86 Conforme ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 304. 
87 Livros 22, 23 e 24 do Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei, conforme referência do 
Inventário de Fontes da Irmandade de São Miguel e Almas da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, 
elaborado a partir do projeto Levantamento, Cadastramento e Indexação, em Banco de Dados, do 
Arquivo Eclesiástico – Documentos Avulsos e Códices – das Paróquias e Capelas Filiais da Diocese de 
São João del-Rei (Minas Gerais – Séculos XVIII – XIX), desenvolvido pelo DECIS/PROEXT/UFSJ, sob a 
coordenação da professora Maria Leônia Chaves de Resende. 
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demais. Eram, usualmente, compostas pelas camadas mais elevadas da sociedade da 
capitania.88 

Tais agremiações não foram criadas na Vila de São José, contrariamente à vila 
vizinha de São João del-Rei, cuja elite local era formada por grandes negociantes e 
pessoas de maior cabedal. 

Predominaram, assim, em São José, as confrarias e irmandades, instaladas em 
templos próprios ou em altares e oratórios cedidos. Sua administração ficava a cargo de 
uma mesa, eleita em assembleia, presidida por um provedor, que era, usualmente, 
assessorado por um vice-ministro; um síndico, encarregado da administração; um 
secretário, que cuidava das atas; e um conselho. Cabia à mesa zelar pelos bens da 
irmandade – que, como já dito, detinha propriedades deixadas em testamento pelos 
irmãos –, pelos templos e cemitérios onde os irmãos eram sepultados, pelos mobiliários 
das igrejas, pelas imagens e alfaias e pelos escravos, quando os possuía. Os livros de 
receita e despesa eram fiscalizados pelas autoridades e seus rendimentos eram 
constituídos fundamentalmente das esmolas legadas pelos irmãos. Com o objetivo de 
levantar fundos, buscavam obter ajuda da Coroa, no que eram dificilmente atendidos, e 
licença especial para designar um ermitão ou esmoler para a construção ou reforma dos 
templos.  

Como exemplos de tais expedientes podem ser citados dois requerimentos 
dirigidos à sua Majestade pelo administrador da capela da Santíssima Trindade da Vila 
de São José. O primeiro, de 1781, solicita ajuda para conclusão da referida capela e o 
segundo, de 1798, solicita licença para que um ermitão pudesse pedir esmola para a sua 
conservação e mais necessidades. 89 

Os devotos de São Francisco de Paula da Vila de São José dirigem, na mesma 
data de 29 de outubro de 1787, dois requerimentos a D. Maria I, um solicitando a mercê 
de autorizar a instituir o patrimônio e a benzer sua ermida dedicada ao referido santo e 
outra a mercê de os autorizar a pedir esmolas para melhoria de seu templo.90 Em 1798, é 
enviado novo requerimento solicitando licença para pedirem esmolas no território da 
Comarca do Rio das Mortes.91 

O ingresso nas irmandades dependia da aprovação do nome do candidato pela 
mesa diretora ou por meio de votação em assembleia dos confrades. A aceitação 
dependia de critérios rigorosos, sobretudo em relação aos costumes e à origem étnico-
social do pretendente. O critério de renda ficava subtendido a partir das próprias taxas 
de entrada e anuais estabelecidas pela irmandade. 

Conforme Caio Boschi,92 o governo português exerceu severa fiscalização sobre 
as irmandades, uma vez que representavam um polo ativo da vida social. No final do 
século XVIII, o ministro português Martinho de Melo e Castro externou sua 
preocupação aos deputados da Mesa da Consciência e Ordens com a proliferação dessas 
entidades, sobretudo em Minas Gerais, pelas conotações políticas que ali assumiam. 

Há muito para recear que todo o Brasil se acha inundado de semelhantes Associações 
debaixo do título de Confrarias, e Irmandades, sem que se saiba o número delas, nem os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 BOSCHI. Irmandades, religiosidade e sociabilidade, p. 64. Ver ainda: BOSCHI. Os leigos e o poder, p. 
62. 
89 AHU-Com. Ultra.-Brasil/MG, cx. 117, doc. 63; cx. 146, doc. 63. 
90 AHU-Cons.Ultra.-Brasil/MG, cx. 127, doc. 31 e 34. 
91 AHU-Cons.Ultra.-Brasil/MG, cx. 146, doc. 59. 
92 BOSCHI. Os leigos e o poder.  
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indivíduos de que cada uma se compõe, nem se todas ou maior parte seguem o mesmo 
criminoso sistema de Minas Gerais. E sendo bem conhecidos os danos que têm 
resultado aos Estados. Soberanos de muitas das ditas Associações eretas ao princípio 
debaixo do título da piedade, e devoção, e convertido depois em conventículos 
sediciosos, e origem de muitos e muitos funestos acontecimentos.93 
 
Já foi evidenciada anteriormente a participação de vários homens da Comarca do 

Rio das Mortes na Inconfidência Mineira e o papel exercido nesse movimento pelo 
Padre Toledo, vigário da Vila de São José, cuja autoridade espiritual em relação aos 
fiéis e irmandades existentes era considerável. Estudar essas mesmas irmandades sob a 
perspectiva de uma ação política também é algo que se coloca para futuras 
investigações. De todo modo, isso só reitera o papel que essas agremiações tinham não 
apenas em relação à vida religiosa, mas em todas as esferas do viver em comum. 

Diferentes simbologias determinavam, por exemplo, a escolha dos oragos, como 
é o caso dos santos de devoção associados à liberdade, caso de Nossa Senhora das 
Mercês. Além de Nossa Senhora do Rosário, que carregava em seu culto um intuito 
consolador, São Benedito e Santo Antônio do Noto eram bastante assimilados pela 
população escrava, por se identificar com a história de vida daqueles santos, que tinham 
a mesma cor da pele e foram escravos. Por outro lado, pardos e libertos, com a 
finalidade de se distinguirem socialmente dos cativos, foram se distanciando das 
devoções negras, agrupando-se em torno de outros santos, cujos significados eram mais 
condizentes com suas condições e pretensões.  

Era o caso, por exemplo, dos crioulos que escolheram Nossa Senhora das Mercês como 
padroeira de sua irmandade. Tal invocação é padroeira da Ordem Real e Militar de 
Nossa Senhora das Mercês para a Redenção dos Cativos. Segundo a narrativa que 
descreve a história da santa, nos princípios do século XIII, muitos cristãos estavam 
prisioneiros dos mouros na Espanha. Desesperados para saírem das escuras masmorras, 
recorreram à Santíssima Mãe para que lhes valesse. Como atendimento aos clamores 
dos cativos, a Mãe de Deus apareceu a Pedro Nolasco, homem bastante rico, que muito 
se dedicava a empregar seus bens no resgate de cativos. A Virgem declarou ao homem 
que era vontade do seu amado Filho que ele divulgasse pelo mundo o seu trabalho, 
instituindo uma nova ordem religiosa que tivesse, além dos fins gerais a todas as ordens, 
o intuito de remir cativos. A mesma visão tiveram mais dois outros homens, Thiago I, 
Rei de Aragão na época, e São Raimundo Penaforte, sacerdote de notáveis virtudes na 
região. Os três homens se uniram e fundaram, em 1218, no reino de Aragão, a primeira 
ordem que, além dos votos comuns a todas essas instituições, tinha um a mais, de 
especial feição de caridade: se não tivessem o dinheiro necessário para libertar os 
cativos, que necessitassem do imediato resgate, deveriam os filhos da dita ordem se dar 
como reféns aos mouros, pela liberdade dos seus irmãos cristãos.94 
 
A capela de Senhora Nossa das Mercês, uma das mais belas de Tiradentes, assim 

como os demais templos construídos por negros e pardos no núcleo urbano da cidade, 
testemunham os sonhos, os esforços e a conquista efetiva de espaços de liberdade e 
distinção social desses diferentes grupos, numa sociedade dominada por hierarquias e 
privilégios que beneficiavam em primeiro lugar a elite, formada pelos homens brancos e 
ricos. Uma vez que a única via aberta a todos era dada pela religião, fica fácil entender o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Citado em ROMEIRO; BOTELHO. Dicionário Histórico das Minas Gerais, p. 182. 
94 SOUZA. Devoção e identidade, p. 130. 
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grande papel exercido pelas irmandades nas vilas setecentistas mineiras e, em especial, 
em Tiradentes. 

Com base na documentação paroquial, é possível identificar as irmandades na 
Vila de São José e ter, com base nas datas dos registros documentais, uma ideia 
aproximada do período de atuação de cada uma. Ressalta-se que as mudanças de 
estatutos e os intervalos entre os registros encontrados em nossa pesquisa tanto podem 
significar a interrupção das atividades da irmandade quanto lacunas – em função do 
desaparecimento de livros – na documentação, que compreende, de modo geral, livros 
de compromisso, de entrada de irmãos, de eleição e posse (da mesa administrativa), de 
inventário, receita e despesa, de recibo de missas e de recibos de obras contratadas e 
peças sacras adquiridas para o acervo de suas igrejas. E, no caso da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário, acrescentam-se os livros de eleição de reis e rainhas relativos ao 
período de 1779 a 1909.  

Por outro lado, o objetivo maior, neste relatório, é reforçar o valor dessas fontes, 
ainda pouco estudadas, mesmo no campo da história cultural e religiosa – nesse último 
caso numa perspectiva mais ampla, investigando e entrecruzando práticas e 
representações. 
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Quadro 3 
Irmandades de Tiradentes95 

1719-1987 
 

Irmandade Período 
(Registros) 

Irmandade de São Miguel e Almas da Matriz de Santo Antônio 1719-1941 

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio* 1721-1987 

Irmandade do Senhor dos Passos da Matriz de Santo Antônio* 1729-1904 

Irmandade do Senhor Bom Jesus do Descendimento da Matriz de Santo Antônio 1730-1842 

Irmandade da Caridade dos Escravos de Nossa Senhora da Piedade 1745-1830 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário** 1779-1948 

Irmandade de Nossa Senhora do Terço 1749-1792 

Irmandade de Nossa Senhora das Mercês* 1757-1943 

Irmandade de São João Evangelista*** 1760-1942 

Confraria de São Francisco de Assis  1812-1817 

Confraria de Nossa Senhora das Dores **** 1835 

Confraria da Santíssima Trindade  1854-1981 
* A irmandade continua atuante na cidade de Tiradentes. 
** Os livros mais antigos da Irmandade do Rosário dos Pretos desapareceram, mas supõe-se sua 
existência desde 1727, quando da edificação da primeira capela do Rosário. Por outro lado, há livro de 
1812 que designa essa mesma irmandade como “Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
dos Pretos dessa Vila”. 
*** De acordo com informações do IPHAN, a Irmandade de São João Evangelista dos Homens Pardos 
foi fundada por volta de 1740, mas seu primeiro livro de registro desapareceu. 
**** Consta do Arquivo Histórico Ultramarino requerimento, de 1802, “do juiz e mais irmãos da 
Confraria da Virgem Mãe Santíssima das Dores, erigida na capela de São João, na freguesia de Santo 
Antônio da Vila de São José, bispado de Mariana, pedindo confirmação do seu compromisso”!,AHU-
Cons.Ultra.-Brasil/MG, cx. 161, doc. 39). 

 
Ao que parece, foi constituída ainda na Matriz de Santo Antônio da Vila de São 

José uma irmandade dedicada a Nossa Senhora da Conceição dos Estudantes, uma vez 
que consta do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa um requerimento datado de 29 
de outubro de 1787, do juiz e mais oficiais da Mesa da Irmandade, solicitando à Rainha 
D. Maria I a mercê de lhes conceder o seu beneplácito.96  

De todo modo, como já reiterado, um conhecimento maior da trajetória dessas 
associações só será possível com a realização de pesquisas mais exaustivas nessa 
documentação paroquial e seu entrecruzamento com outras fontes históricas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Conforme Acervo Paroquial da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes e Arquivo da Diocese de São 
João del-Rei. Para confecção desTe quadro foram utilizados os inventários elaborados a partir do projeto 
já mencionado Levantamento, Cadastramento e Indexação, em Banco de Dados, do Arquivo Eclesiástico 
– Documentos Avulsos e Códices – das Paróquias e Capelas Filiais da Diocese de São João del-Rei 
(Minas Gerais – Séculos XVIII – XIX), desenvolvido pelo DECIS/PROEXT/UFSJ, sob a coordenação da 
professora Maria Leônia Chaves de Resende. 
96 AHU-Cons.Ultra.-Brasil/MG, cx. 127, doc. 32. 
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provenientes não apenas da Igreja, como da Câmara e do Sistema Judiciário, por 
exemplo. 

Importante salientar também, para o caso em particular desta pesquisa histórica, 
que as dificuldades atuais de acesso a esses documentos, muitos deles em estado 
precário de conservação e fechados à consulta, não permitiu levantamentos mais 
aprofundados nesse conjunto de fontes paroquiais, com exceção da pesquisa realizada 
em torno das peças do acervo selecionado para o Museu da Liturgia, cujos resultados 
são apresentados no capítulo 4.97 Por outro lado, foi possível o acesso a alguns 
compromissos de irmandades de Tiradentes, no caso São Miguel e Almas (1727 e 
1923), Santíssimo Sacramento, Rosário, São João Evangelista e da Confraria de São 
Francisco de Assis. 

 
Figura 14 - Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Fonte: Acervo 
do Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei. 

 
Reforçados tais aspectos da pesquisa histórica, passa-se então a destacar o papel 

das irmandades, mas também de devotos e benfeitores particulares, na construção dos 
templos e patrocínio das artes em Tiradentes.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Além disso, os horários e dias para pesquisa no Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei 
são reduzidos e estabelecidos de acordo com a disponibilidade do único atendente que atua como 
voluntário. 
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