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Resumo: Partindo das relações entre música e retórica na Idade Média e Renascença, o artigo investiga 
como se deu a ligação entre estas duas artes no Brasil colonial, notadamente no que diz respeito ao papel 
de ambas disciplinas na educação musical do período, enredadamente enleada à atuação da Companhia 
de Jesus e dos Mestres de Capela no país. A partir daí, procura-se uma melhor compreensão da 
formação musical e intelectual geral dos compositores do período, com o intuito maior de compreender 
como lhes teria chegado conhecimentos sobre a disciplina retórica. 
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A Companhia de Jesus 
 
 Não podemos falar em música no início da colonização do Brasil e educação 
musical nesta mesma época e nos abstermos de estudar os Jesuítas. “Os Jesuítas 
chegaram com o primeiro Governador Geral, Tomé de Souza (1549), junto com ele 
veio o padre Manuel da Nóbrega, primeiro Jesuíta de que se tem notícia no Brasil. 
Foram estes os primeiros professores de música no Brasil, onde desenvolveram uma 
educação musical voltada a servir os interesses da Igreja e da Coroa de Portugal” 
(ALVARES). Eles reformularam a pedagogia europeia e contaram com privilégios 
especiais e grande independência da estrutura hierárquica, mas sem deixar de lado a 
obediência total ao papa. Sob o lema Ad Majorem Dei Gloriam (Para a Maior Glória de 
Deus), exerceram atividade pedagógica, missionária e assistencial. Os Jesuítas, como 
eram chamados, tinham a missão de difundir o cristianismo entre os pagãos 
(HOLLER, 2005), suas ações estavam baseadas na Ratio Studiorum1 que regulava a 
difusão do catecismo entre crianças e “pessoas rudes”, criação de escolas e seminários 
e assistência aos humildes, encarcerados e soldados. Holler pontifica que em 1542, os 
padres da Companhia de Jesus frequentavam aulas na Universidade de Coimbra 
(Portugal). Lá tomavam parte nas aulas de direito civil, direito canônico, matemática, 
retórica e música. (2010).  
 O objetivo dos Jesuítas era levar para onde quer que fossem o modelo da 
sociedade cristã europeia. Na América não seria diferente. Os Jesuítas se instalavam 
em aldeamentos ou missões, que eles organizaram em toda a América colonial. Para 
alcançarem seu objetivo, os Jesuítas elaboraram técnicas de aproximação e atração dos 
índios. Aprenderam suas línguas e os reuniram em povoados que por vezes abrigaram 
milhares. Eram, em geral, autossuficientes e dispunham de uma completa 
infraestrutura administrativa, econômica e cultural que funcionava num regime 
comunitário. Depois de um começo cheio de tentativas frustradas, em meados do 
século XVII o modelo missioneiro já estava bem consolidado e disseminado por quase 
toda a América, mas teve de continuar enfrentando a oposição de setores da Igreja 
                                                           

1 Tipo de coletânea que consiste em experiências acontecidas no Colégio Romano e acrescentada de 
observações pedagógicas de diversos outros colégios, que busca instruir rapidamente todo jesuíta 
docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu cargo. 
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Católica que não concordavam com seus métodos. Para os outros colonizadores, os 
índios não valiam o esforço de catequiza-los. Atritaram-se também com os caçadores 
de escravos que aprisionavam os índios para submetê-los ao trabalho forçado na 
economia colonial exploradora. Os Jesuítas inauguram uma etapa da educação 
brasileira que vai até a chegada de D. João VI em 1808. 
 O monarca era, em virtude do “Padroado”, não somente o chefe do estado 
mas também da igreja. O direito do Padroado relaciona-se com o direito de conquista, 
dotando assim sua ação colonizadora de um caráter também evangelizador. Essa 
ligação orientava o modelo cultural e educacional da colônia. Com isso, a Igreja 
Católica penetrava todas as camadas sociais influenciando a vida material e espiritual 
do povo com justificativas legais, políticas e espirituais (CASIMIRO, 2007). 
 Era um grande esforço enviar estudantes e padres da ordem para o Brasil 
devido principalmente à ação de piratas durante a viagem que provocava baixas para a 
ordem. Por isso, o padre Manuel da Nóbrega deliberou instalar o noviciado no Brasil 
aproveitando a vocação dos autóctones.   
 Quanto à música, Vasco Mariz relata que os Jesuítas apresentaram aos 
nativos e negros o canto gregoriano e a música renascentista, principalmente a 
portuguesa, ainda que “[...]obviamente uma civilização de nível tão baixo como a de 
nosso indígena teria de soçobrar ante uma influência tão poderosa quanto a europeia. 
Ocorreu então o que já se chamou, apropriadamente, de deculturação da música 
indígena brasileira” (MARIZ, 2000). Embora Holler (2010) faça uma severa crítica a 
esta visão de Mariz, julgando-a “pouco fundamentada” e “preconceituosa”, o fato é que 
os Jesuítas trouxeram, não somente para o Brasil, mas também para a América a 
música europeia e seus vários elementos, e ainda, que os mesmos também usaram a 
própria música dos índios para fins de aproximação e catequização. 
 A ideia inicial dos Jesuítas ao implantar uma escola ou colégio era formar 
uma sociedade de acordo com as ideias da civilização e do cristianismo.  
 

A catequese dos índios não foi a única forma de atuação da Companhia de 
Jesus na Colônia, apesar de ter sido o principal motivo de sua vinda. Os 
jesuítas se voltaram também para a educação da população dos centros 
urbanos que começavam a surgir, e os colégios aos poucos passaram a oferecer 
formação superior, além dos ensinamentos básicos de ler e escrever. Com os 
colégios e seminários (e suas bibliotecas, praticamente as únicas na época), os 
jesuítas estabeleceram no Brasil uma importante rede de ensino em um 
período no qual não existiam [no Brasil] imprensa, circulação de livros ou 
universidades. (HOLLER, 2005). 
 

 O ideal das escolas Jesuítas na América era, por questões de bom senso, de 
prática e de circunstância, diferentes dos ideais das escolas Jesuítas na Europa. Eles 
formaram os primeiros pregadores e teólogos representantes do clero brasileiro. O 
padre Antonio Vieira e Gregório de Mattos são frutos dessa educação (MADUREIRA, 
1929).  
 A partir do século XVII, a Companhia praticamente monopolizou o ensino 
secundário (escolas de gramática), impondo-se aos conventos dominicanos ou escolas 
municipais. Essas escolas proporcionavam o conhecimento da língua latina, que 
adquiriu grande importância, se considerarmos que para fazer o teste de admissão à 
universidade era necessário superar uma prova desta matéria. As causas do sucesso 
dos jesuítas no campo da educação deve-se a eles terem ganho a confiança das 
oligarquias locais, por um lado, e ao fato de universidades terem oferecido docentes e 
material didático (filosofia, teologia). Desta forma, os alunos eram preparados fora das 
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universidades para depois submeter-se a exame nelas e obter assim graduação com 
maior facilidade, em virtude de seu melhor preparo. 2  
 Juntamente aos currículos e conteúdos permitidos nos colégios e na 
catequese, circularam no Brasil colonial ideias pedagógicas inspiradas na filosofia 
clássica, no estoicismo, nas Sagradas Escrituras, na Patrística e na Escolástica 
(CASIMIRO, 2007). 
 Ana Palmiro Casimiro aponta que o sistema educacional do Brasil Colônia 
se voltava aos brancos portugueses filhos da elite, que recebiam uma educação formal, 
longa e diversificada, preparatória para o poder e/ou para a vida eclesiástica. Os 
demais portugueses teriam acesso, segundo a autora, apenas aos rudimentos: ler, 
escrever e contar. Fala também que para os índios e mestiços a educação era 
ministrada nas missões, nos engenhos e nas igrejas. A esses ensinava-se, 
precariamente, o catecismo preparatório para o batismo e para a vida cristã, além de 
ofícios e tarefas servis que, naquele tempo, por serem consideradas desonrosas, não 
podiam ser executadas pelos brancos. E por outro lado, os colonizadores 
desenvolveram, também, pedagogias para tratar da educação/evangelização dos 
escravos. Além disso, os Jesuítas iniciaram campanhas pela humanização da 
escravidão e participaram da elaboração de leis canônicas que garantissem tanto a 
evangelização dos escravos negros, como as normas que deveriam direcionar o seu 
trato pelos patrões. 
 Eduardo Hoornaert (1984) diz que na evangelização no Brasil atuaram 
Jesuítas, Franciscanos, Carmelitas e Beneditinos (dependentes do Padroado - Lisboa) 
e os Capuchinhos e Oratorianos que foram ligados a "De Propaganda Fide"3 (Roma). 
 Um dos principais ministros do reinado de D. José I, o Marques de Pombal, 
embebido de grande poder político, expulsou os Jesuítas do Brasil em 1759. Essa ficou 
conhecida como a reforma pombalina, que alguns autores consideram a responsável 
pela introdução das ideias iluministas no Brasil. Essa reforma implantou políticas 
públicas inicialmente impondo o uso da língua portuguesa e proibindo o uso da língua 
geral4. Segundo Sílvia Rita Magalhães de Olinda (2003), começa aqui a segunda fase 
do período colonial brasileiro. Pombal criou um imposto que servia para a manutenção 
do ensino primário (subsidio literário), a partir do qual surgiram as cadeiras de 
retórica, língua hebraica e latina. “....o ensino primário dependia da ajuda de 
particulares ou religiosos para sua manutenção. Nessa época poucos letrados 
preencheram a lacuna do Jesuítas, entretanto o ensino superior dependia da instrução 

                                                           

2 A partir del siglo XVII la Compañía prácticamente monopolizaba la enseñanza secundaria (las escuelas 
de Gramática), imponiéndose sobre los conventos dominicos o las escuelas municipales. Estas escuelas 
proporcionaban conocimientos de la lengua latina, lo que adquiría una gran importancia si tenemos en 
cuenta que para efectuar el ingreso en una universidad era necesario superar una prueba de esta 
materia. Las causas del éxito jesuita en el campo de la enseñanza hay que buscarlas en la captación de 
las conciencias de las oligarquías municipales, así como en el hecho de impartir docencia de materias 
universitarias (Filosofía, Teología). De esta forma se preparaba a los alumnos fuera de las universidades, 
para después someterse a examen en ellas y obtener así el grado con mayor facilidad en virtud de su 
mejor preparación. No site 
 http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/jesuitas_educacion/.  
3 A Sagrada Congregação da Propaganda Fide era uma instituição diretamente ligada à Santa Sé, para a 
propagação da fé católica. A maioria dos religiosos vinha para o Brasil, diretamente por Portugal, e 
estava subordinada ao Padroado Régio, mas alguns deles vinham por intermédio da Propaganda Fide, 
como os capuchinhos. Esses tinham mais um pouco de liberdade de ação, pois estavam ligados 
diretamente a Roma. 
4 Língua geral foi um dialeto criado pelos colonizadores, principalmente religiosos para facilitar a 
comunicação com os nativos. Tratava-se de um misto de língua portuguesa e tupí, principalmente. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/jesuitas_educacion/
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das universidades européias, principalmente a de Coimbra” (OLINDA, 2003). A 
reforma pombalina pulverizou o sistema educacional, permitiu uma grande 
quantidade de aulas isoladas e assentiu que pessoas sem nenhuma qualificação, às 
vezes semianalfabetas, ensinassem matérias as mais diversas. José Antônio Tobias 
notou que, com a expulsão do Jesuítas, o governo português não teve condições de 
oferecer professores nem para as classes mais abastadas, restringindo o ensino aos que 
residiam nas cidades maiores e podiam pagar aulas particulares e estudar na 
Universidade de Coimbra (TOBIAS, 1986). 
 Enquanto aqui estiveram os Jesuítas, mantiveram numerosas escolas, 
dirigidas por professores realmente hábeis. Após sua expulsão outras ordens religiosas 
tentaram continuar o seu trabalho, mas ficaram muito aquém. A atuação musical dos 
jesuítas certamente influenciou a formação da cultura brasileira em sua grande 
variedade de identidades culturais regionais.  
 Serafim Leite (1953) expressa que os Jesuítas usaram a música para 
conquistar e atrair os índios às igrejas ou às escolas para pregar-lhes o cristianismo por 
notarem, desde o começo, que os mesmos tinham muito gosto por ela e a praticavam 
com muita afeição e destreza. Leite menciona ainda que havia, no regulamento dos 
jesuítas de meados do século XVI, a ordem de ensinar nas escolas das aldeias do Brasil, 
além de ler e escrever, ensinar canto. Por causa dessa ordem instituiu-se no Seminário 
de Belém uma escola de solfa5 e de instrumentos. As crianças indígenas eram 
instruídas no canto, flauta, gaitas, tambores, violas, cravos e dança. Também 
escreviam música em português e em língua local. Os Jesuítas usavam também música 
ibérica medieval e renascentista e formavam os índios em cantochão e música 
polifônica. O mesmo autor discorre que “o aprendizado foi recíproco: os meninos 
órfãos que vinham de Portugal aprenderam a tocar maracas e flautas indígenas e a 
cantar suas canções em tupi e os índios aprenderam cantigas portuguesas e a tocar 
flauta e outros instrumentos” (LEITE, 1953).  
 Já Holler, citando Thomas Culley e Clement McNapsy, comenta: 
 
 

Entre 1600 e 1773, a atividade musical entre os Jesuítas era tão vigorosa e 
disseminada que seria impossível descrevê-la com poucas palavras. A música 
estava presente em todos os colégios e seminários importantes; era utilizada 
extensivamente em eventos religiosos como procissões, congregações 
marianas (confrarias), na catequese, assim como na liturgia; estava presente 
no enorme número de hinários editados ou escritos por Jesuítas, era usada 
extensivamente em conexões com produções dramáticas, festividades 
acadêmicas e na dança, tanto na Europa como nas missões. Em muitos casos, 
os Jesuítas não apenas apoiavam a atividade musical, mas eram 
profissionalmente engajados com ela. Além de serem patronos de diversos 
músicos famosos na época, os Jesuítas eram ativos como compositores, 
teóricos, construtores de instrumentos, historiadores e interpretes (2010). 
 

 
Os Mestres de Capela 
   
 Outros responsáveis pela educação musical no Brasil colonial foram os 
mestres de capela que chegavam de Portugal desde o início da colonização. Os 
primeiros mestres de capela brasileiros formaram-se com a educação ministrada pelos 

                                                           

5  Música escrita em partitura, não improvisada. 
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Jesuítas e com o contato com os mestres de capela vindos de Portugal. Atuavam como 
professores, dirigiam coro, escreviam música e cantavam-na. Além de tocarem vários 
instrumentos, empresariavam a música em sua jurisdição. Organizavam programas e 
escolhiam interpretes. Segundo Costa (2006),  

 
[…] a música portuguesa dos séculos XVI até XVIII deveria fazer parte do 
repertório tocado nas capelas do Brasil colonial e mostra que a grande 
exuberância da produção musical em Minas no fim do século XVIII só seria 
possível devido a um processo de interação cultural com o mundo de então, 
mas também, e especialmente, da interação desse tempo com a própria 
tradição de técnicas e processos legada pelos músicos das gerações 
precedentes.  

  

 Costa observa ainda o fato dos artistas se organizarem em irmandades 
(dizemos artistas por que não somente os músicos se organizavam em irmandades, é 
sabido, por exemplo, que Aleijadinho também fazia parte de uma dessas irmandades) 
colocou-os em contato com todo o tipo de filosofia e cultura não somente da 
metrópole, mas também da Europa em geral: 

 

Um dos principais documentos comprobatórios desse fenômeno é uma carta 
do Mestre de Capela Caetano de Santa Rosa, em 1741, dirigida ao Bispo do Rio 
de Janeiro com jurisdição em Minas, D. João da Cruz, na qual menciona 
textualmente a remessa das seguintes obras: Missa Brevis de G. P. Palestrina; 
Benedicam Dominum de Roland de Lassus; Sonatas para cravo de Alessandro 
Scarlatti; Quinteto para Violas e Cravo de Jean Baptiste Lully – além de outras 
composições de Rameau, Frescobaldi, Monteverdi, Pergolesi (COSTA, 2006). 

 
 A música em Minas Gerais era feita sobretudo por mulatos, e os padres 
músicos eram poucos uma vez que a construção de conventos era proibida pela coroa 
portuguesa. Os seculares (padres que não pertenciam a nenhuma ordem) porém 
atendiam às igrejas e organizavam-se em irmandades (Santa Cecilia, Santíssimo 
Sacramento, Ordens Terceira do Carmo, de São Francisco, São José dos Homens 
Pardos). Essas irmandades forneciam música para as igrejas e prefeituras mediante 
contrato e também tinham arquivos musicais bastante ricos. Alguns diretores de 
conjuntos musicais ou compositores tinham escolas em sua própria casa onde 
formavam meninos. Eram verdadeiros conservatórios onde os alunos viviam, eram 
alimentados e recebiam aulas de música, latim e outras matérias essenciais. 
Aprendiam também órgão, baixo, violino, violoncelo, viola, clarim, fagote, oboé, 
trompa e clarinete. Esses professores recebiam de Portugal tratados de cantochão, 
órgão, violino e contraponto, além de partituras provenientes de vários países da 
Europa, através de Lisboa. Tudo indica que Lobo de Mesquita tinha uma escola de 
música em sua própria casa. Jaime Diniz (1969), citando Euclides Fonseca, relata que 
Luiz Álvares Pinto abriu um curso regular de música, solfejo, canto e alguns 
instrumentos, curso que manteve durante muitos anos. Informa ainda que dois bispos 
do Maranhão, outros padres e filhos das pessoas mais nobres da cidade foram seus 
alunos. Por outro lado, José Mauricio Nunes Garcia, que além de mestre era também  
arquivista da capela real, tinha em mãos as obras mais representativas de Haydn, 
Mozart e Beethoven “e seus trabalhos atestam um conhecimento abalizado da música 
que se fazia na Europa” (MARIZ, 2000). 
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A Retórica no Sistema Educacional do Brasil Colonial 
  
 No Brasil ensinava-se principalmente os filhos dos índios, segundo Leite 
(1953) a pedido de seus próprios pais, que solicitavam aos padres sua alfabetização e 
instrução no cantar. Estes padres ensinavam a eles, além de ler e escrever, aritmética, 
língua portuguesa e espanhola, retórica, artes (filosofia), teologia dogmática e moral 
(MADUREIRA, 1929). De acordo com Olinda (2003) “os Jesuítas deram aulas de 
teologia, doutrina cristã, latim, sintaxe e sílaba, gramática portuguesa, retórica, 
matemática, música, artes e ofícios, preservando assim a cultura portuguesa”. 
 Madureira (1929) faz referência a vários padres, dizendo serem alguns 
excelentes oradores. Como informa uma publicação do padre Francisco Rodrigues: na 
Bahia em 1553 só havia escolas para ensinar a ler e escrever, tendo sido fundado, 
contudo, em 1556, o Collegio de Todos os Santos para ensinar retórica, filosofia e 
teologia. 
 
Conclusões 
 
 Notamos em todas estas leituras a qualidade, a abrangência e a eficiência do 
sistema educacional implantado pelos Jesuítas na América colonial, e percebemos que 
a retórica fazia parte do curriculum de quase todas as camadas desses sistema. 
Constatamos também que esse sistema educacional deixou marcas muito profundas, 
influenciando a educação brasileira mesmo depois da expulsão dos Jesuítas e da 
reforma pombalina.   
 Como mencionamos anteriormente, os professores de música recebiam 
tratados de composição vindos da Europa e é sabido que diversos tratados europeus de 
diversas épocas falavam sobre a ligação entre retórica e música. O padre Caetano Melo 
de Jesus, mestre de capela da Sé de Salvador, nos deixou um tratado chamado Escola 
de Canto de Órgão (1752) onde cita, entre outros, a obra de Athanasius Kircher, autor 
de um dos mais importantes tratados sobre retórica e música do século XVII, o 
Musurgia Universalis (Roma, 1650). Regis Duprat (1998), publicou a Arte explicada 
de contraponto de André da Silva Gomes, escrito entre o final do século XVIII e início 
do XIX, que diz em dois pontos que não falaria sobre retórica por supor já ser esta uma 
disciplina dominada por quem pretendia estudar contraponto. 
 Mcresless (2008) propõe que a aliança entre retórica e música deu-se 
através da observação das questões poéticas de sonoridade, rima, tempo, entre outros, 
sugerindo que graças a “noção rudimentar de atividade (a oração na retórica, a 
composição na música)” de ambas, seria “natural e até mesmo inevitável que analogias 
entre as duas fossem estabelecidas.”6 Na América, essa aliança foi absorvida pelos 
tratados diversos trazidos da Europa e reforçado pelo ensino da retórica oferecido nas 
escolas organizadas pelas diversas ordens religiosas que aqui atuaram. 
  

                                                           

6 “a rudimentary notion of the “work” (the oration in rhetoric, the composition in music), it was 
natural and even inevitable that analogies would be drawn between the two.”  
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