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A questão do negro no perfodo colonial mineiro ainda não foi suficientemente 
analisada. A influência do negro se faz notar nos próprios domfnios da arte, da mú
sica e da literatura. O canal de expressão das manifestações negras na Minas 
colonial se faz através da Igreja, organização social prioritária na época. À religio
sidade portuguesa mesclaram-se formas de cultura africana que ainda hoje conti
nuam presentes, sobreviventes da massificação da atualidade. 

Poutica e economicamente mais atrelada ao sistema colonial que outras re
giões, a Capitania de Minas Gerais não apresentou quadro dissonante quanto à 
sociedade e à cultura, embora sob estes aspectos possa se entrever um maior 
distanciamento com relação ao modelo metropolitano. De uma mane1ra geral. a so
ciedade mineradora sofrerá um regime de especial disciplina e rigor. 

Dentre as medidas que visavam controlar as Minas Gerais, e que garantiam 
a sua especificidade em relação às demais regiões da colônia, a que mais influên
ciou e caracterizou a nossa religiosidade foi a proibição da entrada e da fixação de 
religiosos no território mineiro. Esta se deu sob a alegação de que eram os mem
bros de ordens religiosas os responsáveis pelo extravio do ouro. Desta forma a 
religiosidade mineira colonial tem como aspecto principal o fato de existirem na ca
pitania apenas ordens terceiras e irmandades, todas de iniciativa dos próprios 
devotos. 

A existência e força das irmandades leigas ocupam o vazio deixado com a 
proibição das ordens primeiras e caracterizam a vida social da Capitania, alêm de 
terem sido as grandes patrocinadoras da arte barroca mineira. A força dessas or
ganizações se explica em parte também pela ausência e inoperância do clero ofi
cal. Não há evangelização por parte da igreja, nem discussões teológicas mais 
profundas. A propagação reHgiosa se faz diretamente pelos colonos e através de 
suas irmandades. 
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Segmenta-se o conjunto da população em diferentes irmandades com o 
critério racial estabelecendo a diferenciação social. Assim temos, por exemplo, os 
irmãos da Ordem Terceira de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Car
mo, formadas por elementos brancos; as irmandades das Mercês e de São José, de 
mulatos; e as irmandades de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa lfi
gênia, de negros. 

Estas corporações constiturram-se canais de manifestação de ansiedades, 
vefculos de insatisfações, queixas e debates. Isto se dê, particularmente em rela
ção às irmandades de negros, únicas instituições nas quais, de acordo com Julila 
Scarano, "o homem de cor podia exercer, dentro da legalidade, certas atividades 
que pairam acima de sua condição ( ... ) onde esquecida a sua situação de escra
vo podia viver como um ser humano" (11. 

Os pesquisadores apontam diversas origens para a nossa religiosidade co
lonial, fundamentando-se principalmente na herança tridentina e medieval, base da 
fé católica européia de então e, mais especificamente, das práticas religiosas por
tuguesas. A religiosidade mineira, de natureza devocional, se assemelhava muito à 
portuguesa, onde a relação com os santos e as formas exterioristas da crença 
católica têm caracterfsticas medievais e se expressam por um feixe de rituais e 
festejos que se sobrepõem. 

Por um lado, o Concmo de Trento- expressão mãxima da Contra Reforma
apregoou e incentivou a antiga herança popular do medievo português - o culto 
aos santos. Assim, herdamos de Portugal, as nossas principais devoções, desde 
o culto ao Divíno Esprrito Santo, à Santfssima Trindade e ao Nosso Senhor até a 
veneração de Nossa Senhora em seus diversos tltulos, passando por Siío José, 
os anjos, Sant'Ana, Santo Antônio e as almas do purgatório. 

No entanto, contraditoriamente, o exteriorismo medieval que, nas palavras 
de Laura de Mello e Souza "não seria tão especificamente português. . . mas eu
ropeu e impregnado de magismo" (2) sofreria o combate do catoliscimo contrarre
formista em toda a Europa, mas persistiria por longo tempo nas colônias. Em Mi
nas Gerais, principalmente, as práticas religiosas exterioristas (como procissões, 
festas, rituais) encontrariam campo fértil para sua disseminação, aliada à pompa 
barroca que a riqueza aurffera pode propiciar. 

Como afirma Josê Ferreira Carrato, o u ••• que agrada mesmo e entra pelos 
olhos, e até pelo nariz e pelos ouvidos, é o culto ostentoso dos templos barrocos, é 
o aparato e a graça dos altares, é a riqueza e a arte impressiva das imagens, ê o 
brilho e a cor das alfaias e dos guisamentos, é o cheiro capitoso ou asc~tico dos 
incensos, dos cfrios acesos, das flores e dos ramos benzidos, é a solenidade e a 
elegância dos gestos litúrgicos do altar, é a pompa e a ocorrência dos triunfos e 
d . - "(3) as prQclssoes. . • . 

E fácil deduzir que são esses os aspectos da fé católica que irão atrajr mais 
os homens de cor, jâ que muitas práticas devocionais portuguesas se assemelha
vam aos usos religiosos dos africanos. 

Apesar dessas formas assemelhadas de expressão, o catolicismo esca
moteou e serviu de suporte para a manutenção do sistema escravista no Brasil, 
fosse através de justificativas que mantinham a teoria da "guerra justa" (aqueles 
que se opunham de alguma forma ao catolicismo mereciam ser escravizados) ou, 
nas palavras de EmOia Viotti, "a igreja limitava-se a recomendar benevolência para 
o senhor e resignação para o escravo; o pecado do senhor era a crueldade, o pe
cado do escravo era a revolta - uma teologia com óbvias implicações conservado
ras" (41 , 

E dessa forma que vemos os homens brancos se esforçarem para atrair os 
negros para o seu mundo, o que se dâ de diversas maneiras, como apadrinha
mento - onde era comum se dar o nome do dono ao escravo - ou mesmo através 
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das irmandades, que funcionavam como o único espaço de convrvio social desti
nado ao negro, onde poderia agir com certa espontaneidade e liberdade. 

Para uma sociedade escravista. no caso particular das Minas, uma socieda
de que tinha nos negros a maior parte de seu contigente populacional, era funda
mental uma forte manutenção do controle polltico e social. Todo esse montante de 
homens de cor, que chegou a atingir números exorbitantes, deveria ser uma 
ameaça constante à "paz social", pois se constitura numa grande força de possr
veis revoltosos e havia motivo para tanto. No entanto, foi a força da repressão 
- poUtica, social e religiosa - que falou mais alto, sendo a responsável pela manu
tenção desse estado de coisas. As ações de carâter libertârio por parte dos es
cravos só foram possfveis através de soluções individuais ou, mesmo quando co
letivas, através de fugas e formação de quilombos, sem perspectivas de cunho po
lrtico mais abrangentes. 

Por outro lado, segundo nos demonstra Caio Boschi, "para os negros, as 
portas da modalidade social nunca estiveram totalmente fechados. Ao contrário, 
basta lembrar que ali se praticavam várias formas de alforria, como aquelas con
cedidas através de testamento; de denúncias pelos escravos de fraudes e desca
minhos operados pelos senhores; pela retribuição de acidental achamento de pe
pitas de ouro mais valioso ou de diamentes de maior número de quilates; de alforria 
passada em cartório como comprovante de compra de liberdade, efetuada seja por 
iniciativa dos próprios escravos (com recursos provenientes de horas ou dias de 
trabalho concedidos para beneffcio pessoal ou de esmolas obtidas pelas suas 
mulheres), seja por iniciativa de Irmandades" (Sl . 

A ascenção social se faz notar, no entanto, mais especificamente através do 
trabalho artesanal, pelo qual ao liberto ou ao mulato, foi concedida maior participa
ção na sociedade. O elemento mulato foi produto da relativa mobilidade social per
mitida pela sociedade mineradora, mas sua integração se deu não como uma afir
mação de suas origens negras e africanas, mas dentro dos padrões culturais dos 
brancos. Dado o tradicional desprezo da classe dominante ao trabalho manual, 
pode o mulato impor-se por sua habilidade técnica e apurado senso estético. 
Exemplo disso é a figura de Antônio Francisco Lisboa- o Aleijadinho- que, ape
sar de mulato, atingiu considerável prestígio social, como atesta a documentação 
da época, que além de se referir a ele como mestre, demonstra que suas obras 
eram muito bem pagas. 

A religião na Minas colonial, no caso espedfico do negro, serviu portanto, 
para minimizar possfveis tensões de natureza social. A idéia que se pretendeu e 
se conseguiu impor foi a de que a religião era a única salvação e as irmandades fo
ram o verculo operacional dessa polrtica. Desta forma, essas associações promo
veram a integração dos negros à sociedade, mas ao mesmo tempo patrocinaram 
sua alienação e serviram como suporte à ordem escravocrata. 

Quanto à questão especffica da arte produzida pelas populações negras -
também esta religiosa, pois seu suporte por excelência foi o templo religioso- na 
arquitetura, escultura e pintura coloniais, cumpre dizer que esta n?o se distinguiu 
da totalidade do que chamamos barroco mineiro, não expressando particularidade 
estilrstica relevante, fato explicado pelos condicionantes culturais já alinhavados 
anteriormente. Em outras palavras, o que queremos dizer é que a arte promovida 
pelos negros (escravos ou libertos) esteve, durante o perrodo colonial, submetida 
por um lado aos cânones estéticos dos modelos eruditos europeus e por outro te
ve seu conteúdo rigidamente ordenado pelos preceitos da contra-reforma católica. 

Se o amâlgama religioso que uniu o catolicismo portugues contra-reformista 
às religiões tribais africanas alcançou manifestações importantes como as festivi
dades e rituais religiosos e as formas de representação e cultos aos santos, este, 
entretanto, não ocupou de forma determinante o cenário dos templos barrocos. Ali, 
ficou atestado o êxito da transplantação cultural de que foram agentes os coloniza· 
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dores portugueses e que submeteu a seus parâmetros tanto brancos como ne
gros. 

Duas vezes dominado, como ser escravo e ser colonial, restou ao negro o 
caminho da cópia e/ou recriação dos modelos formais e expressivos eruditos, no 
que as populações de cor se identificam às demais camadas populares da região 
mineradora. 

Como seus organismos próprios de expressão e organização, as irmanda
des negras muitas vezes alcançaram promover uma arte religiosa qualitativamente 
equiparada às criações patrocinadas pela camada dominante e, em termos quan
titativos, atê mais expressiva pois, como sabemos, a presença da irmandade e da 
Capela do Rosário foi característica da paisagem social e urbana dos primitivos 
núcleos mineradores. 

Assim, como todas as manifestações do barroco mineiro, também aquelas 
promovidas pelas irmandades de negros buscaram reproduzir os padrões formais 
importados e as produções mais regionalizadas se originaram quase sempre das 
condições precárias de execução, sendo geralmente adaptações criativas daque
les mesmos modelos. 

No Brasil, as irmandades do Rosário foram disseminadas, a prindpio no lito
ral, pelos jesurtas. E, mais tarde, em Minas Gerais chegavam através dos próprios 
devotos. Foi ar que os negros impossibilitados de manterem suas próprias tradi
ções, conservaram seus reis e rainhas, personagens que tinham prestrgio, ao 
quais se tributavam homenagens e repeito e que se colocavam em lugar de desta
que junto ao altar-mor. Foi dentro dessas organizações que se preservaram dan
ças, canções e ritmos africanos como o batuque. 

A irmandade mais antiga de que se tem notrcia documental em Minas Gerais 
é, justamente, a Irmandade do Rosário. Essa se disseminou rapidamente por todo 
o território mineiro, não se encontrando uma só localidade do perfodo que não ti
vesse ao menos uma ermida erigida em homenagem a Senhora do Rosário. 

Essa irmandade abrigava, como dissemos, os homens negros, na sua maicr 
ria escravos, que deoositavam ar suas lamúrias, anseios, medos e dificuldades. 
Elegeram como seus santos de devoção, além de N. S. do Rosário, os negros: S. 
Elesbão, S. Benedito, S. lfigênia, S. Antônio de Cartigerona e S. Raimundo Nonato. 
Acreditavam, na sua ingenuidade, que através da afinidade epidérmica, ou pela afi
nidade no sofrimento (muitos santos têm em suas lendas grandes cenas de martf
rio, como encarceramento, açoitamento e privações de toda espécie), ou ainda por 
afinidades rituatrsticas, encontrariam compreensão para seus dissabores. Podem 
aparecer, no rol da devoção dos negros, entanto, alguns santos brancos, como S. 
Sebastião e S. Bárbara, com os quais se identificavam em razão de seu martfrio -
S. Sebastião (amarrado a um tronco e flechado), e S. Bárbara (viveu presa em 
uma torre)- ambos sincretlzaram-se, respectivamente, como Ox6ssi e lansã. 

Não foram ainda esclarecidos, de termas satisfatória, as razões da escolha 
de Nossa Senhora do Rosário para protetora dos negros, principalmente se levar
mos em consideração os princfpios teológicos e as polêmicas que existem em tor
no das origens da devoção. Segundo alguns autores, esta se liga, naturalmente, ao 
fundador da Ordem Dominicana - São Domingos. Consta que, no infcio do século 
VIl, surgiu na França uma heresia na região de Alibi, cujos adeptos, através de ar
mas queimam igrejas, profanam imagens de santos e perseguem os católicos. São 
Domingos Gusmão foi encarregado pelo Papa Inocêncio 111 para combater os he
réticos. E, em uma aparição ao santo, a Virgem Maria entrega-lhe um rosârio e en
sina-lhe um método de oração, garantindo resultados maravilhosos. Acatando o 
conselho da Virgem, São Domingos saiu-se vitorioso nesta missão e fundou, em 
1216, a Ordem do Irmãos Pregadores ou Dominicanos, com o objetivo de propagar 
a devoção ao Rosãrio. 
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Outros autores atribuem a Alan de La Rache (Aianus de Rupe}, monge bre
tão dominicano, que viveu em fins do século XV, a criação dessa devoção. Mas é 
certo que a propagação desse sentimento religioso se deve aos dominicanos. que 
até hoje patrocinam muitas confrarias do rosário em diversas partes da Europa 
e inclusive no Brasil. 

Em Portugal observa-se que o culto à Senhora do Rosãrio é muito difundido 
entre os negros, fazendo esses parte dessas confrarias desde os séculos XV e 
XVI. A segregação racial e a diferenciação cultural devem ter levado os negros, 
que a prindpio constitulam grupos minoritãrios dentro das confrarias "brancas", 
a formarem confrarias próprias, separsdas das dos brancos. 

É fâcil deduzir que a devoção ao rosário foi, então, propagada entre nós 
como a mais apropriada para a conversão dos negros, que tradicionalmente vi
nham se adaptando bem demro dessas organizações. Alguns autores atribuem a 
percepção e absorção mais fácil da fé no Rosário pelos negros ao objeto concreto 
-o rosârio, o terço - que deve ser tocado e manuseado durante as orações, forma 
devocional que se assemelharia a srmbolos fetichistas, de caráter mágico/sagrado 
a que já estavam habituados na África. 

A Irmandade do Rosário dos Pretos da antiga Vila Rica (atual Ouro Preto) foi 
ereta no ano de 1715, tendo seus estatutos aprovados e confirmados pelo bispo do 
Rio de Janeiro, D. Frei de São Jerônimo, os quais desapareceram (s). A confraria 
foi iniciada na Matriz em 1715, passando para capela própria em 1716, no bairro do 
Caquende, de Vila Rica. O compromisso foi registrado em livro, ricamente decora
do com capitulares iluminadas e ilustrações alusivas à devoção. Esse compromi
so tem, em seu cap. 11, referência a festas em homenagem a Nossa Senhora do 
Rosário, São Benedito, Santo AntOnio de Cartigerona, Santo Elesbão, Santa lfigê
nia e Natal. A criação da Irmandade foi confirmada e teve aprovado o seu com
promisso por Dom José, a 21 de julho de 1773. 

Dentre inúmeras manifestações do perfodo barroco em Minas destacanrse 
as famosas festas e procissões, das quais o Triunfo Eucarrstico é o melhor exem
plo. Foi a Irmandade do Rosário uma das promotoras das festividades de transla
dação do Santrssimo até a Matriz do Pilar. Para a passagem dessa procissão, 
construrram os irmãos do rosârio, à sua custa, a Rua Nova do Sacramento (atual 
Getúlio Vargas). Em troca desse· beneffcio, obtiveram do Senado da Câmara, con
cessão de amplo terreno, próximo à capela primitiva, para a construção de uma 
nova igreja, concessão essa confirmada no ano de 1761. Neste terreno foi erigida 
a atual Igreja do Rosário. 

Além disso, participaram de maneira efetiva da procissão como se observa 
no trecho abaixo tirado da descriação que Simão Ferreira Machado fez da festa: 
"Seguia-se a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, numerosa de 
muitos irmãos, todos em opas de seda branca. No meio dela iam três andores: o 
primeiro de Santo AntOnio de Cataligerona, o segundo de São Benedito, o terceiro 
de Nossa Senhora do Rosário, nas imagens era multo vistoso o qrnato em sedas 
de ouro, e diamantes; nos andores em sedas galões, e franjas em ouro; e varieda
de e galantaria de diferentes flores de diversos materiais, e alternadas cores" cn. 

A insuficiência de dados não permite a datação do inrcio das obras de cons
trução do novo templo. Em testamento datado de 1Q de julho de 1762, o mestre de 
obras José Pereira dos Santos declarou possuir em sua casa de Vila Rica "os 
aparelhos da obra de Nossa Senhora do Rosário". Através desse documento infe
re-se que a Igreja do Rosário tinha suas obras já bem adiantadas em meados de 
1762, uma vez que se fala em ajuste de novas portas no lugar dos óculos (6). 

Em 1784, Manuel Francisco de Araújo, recebe 10 oitavas de ouro pelo risco 
da empena e frontisprcio, obras que foram arrematadas no ano seguinte por José 
Ribeiro de Carvalhais, sendo executadas no penado de 1784 e 1793. 
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A decoração interna do templo iniciou-se por volta de 1784, com a execução 
de dois altares por Manuel José Velasco. Entre 1790 e 1792, o entalhador José 
Rodrigues da Silva realizou cinco altares colaterais, dois dos quais junto ao arco
cruzeiro. A pintura e douramento desses altares foi obra de Manuel Ribeiro Rosa e 
José Gervãsio de Souza. Este último, além da pintura da Capela-mor e dos altares 
de Santo AntOnio de Cartigerona, São Benedito e Santa lfigênia, executou também 
os painéis da sacristia, entre 1792 e 1794 (9). 

Em 1820, foi construrdo o adro da igreja, obra de Manuel AntOnio Viana Car
mo. No mesmo ano foi a igreja totalmente caiada e pintada ~XJr dentro. Finalmente, 
em 1822/23 foram feitos o coro novo, tapavento e portas de almofadas para a Ca
pela-mor. 

Ressaltada por sua originalidde e considerada pelos especialistas como a 
obra máxima do barroco mineiro, a planta da Igreja do Rosário resulta da interces
são de duas elipses, encaixadas em forma de oito, com corredores em torno da 
capela-mor e sacristia quadrangular na extremidade. 

À sua monumentalidade arquitetônica não correspondeu, em termos de exu
berância plâstica, a sua ornamentação, cujo despojamento tem sido confundido 
com mediocridade. Entretanto, se abandonarmos qualquer expectativa de grandio
sidade, é possfvel ressaltar a originalidade da composição decorativa de seus re
tábulos, que apresentam a leveza e a graciosidade do gosto rococó, em plena 
consonância com o perfodo de sua execução, já em fins dos setecentos. 

Os altares laterais, em número de seis, têm como invocação os santos: 
Santo AntOnio de Cartigerona e São Benedito, juntos ao arccrcruzeiro e em segui
da Santa lfigênia. Santo Elesbão, Santa Helena e Nossa Senhora Mãe dos Ho
mens, sendo que estes foram executados entre 1784 e 1792, por Manuel José 
Velasco e José Rodrigues da Silva. 

Destaca-se o conjunto imaginário cujas figuras de Santo Antônio de Cartige
rona e São Benedito são atribufdas ao Pe. AntOnio Felix Lisboa, porém sem prova 
documental. Por outro lado, o Livro de Receitas e Despesa da lrmandae refere-se 
ao pagamento em 1800/1801 a Manuel Dias da Silva e Souza pela fatura de cinco 
imagens de madeira, sem especificação de quais seriam essas (10) . 

Podemos estabelecer, dentro da raisagem urbana de Ouro Preto, uma con
traposição bastante interessante entre a Igreja de Santa lfigênia e a Capela de 
Nossa Senhora do Rosário, ambas, sem dúvida, situadas entre as mais impor
tantes criações da arte religiosa empreendida pelas irmandades negras. A compa
ração destes dois exemplares parte da construção ou da intenção construtiva da 
ambiência Interna dos templos: a caracterização de um espaço barroco e erudito 
(Santa lfigênia) e outro rococó e mais popular (Rosário). 

A Igreja de Santa lfigênia foi edificada no perfodo de apogeu da sociedade 
mineradora, entre os anos de 1735 e 1785 (11). Concebida homogeneamente dentro 
do mais rigoroso estilo barroco- a fase joanina-, de fatura erudita, bem próxima 
dos modelos europeus, sua construção e ornamentação esteve a cargo dos mais 
importantes artistas daquele momento, nenhum de origem negra. No interior desta 
igreja, dada a exuberância da talha e do douramento e a profusão dos elementos 
tormais barrocos, é possfvel perceber a capacidade persuas6ria, ou seja, ilusória 
de riqueza e poder da Igreja Católica e, em última instância, da ordem social en
quanto tal. Este cenário barroco constitui um espaço e um momento de anulação 
das diferenças sociais - cumprindo paradoxalmente a função de sacralização da 
ordem social imposta pelos brancos e de afirmação da capacidade de organização 
e expressão dos negros. 

A construção da Capela do Rosário, diferentemente, percorreu todo o perro
do de decadência e definitivo ocaso do ciclo do ouro, tendo que superar suas difi
culdades econômicas nesta longa trajetória. Ao impulso inicial correspondeu a edi
ficação do templo dentro d~ suas perspectivas arquitetônicas grandiosas. A exce-
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lência do projeto arquitetônico, produ1o de um momento de poderio econômico da 
irmandade deveu-se à contratação de um artista branco, Antonio Pereira de Souza 
Calheiros. A ornamentação interna, entretanto, foi produzida num perfodo de deca
dência e uniu o despojamento próprio do estilo rococó à simplicidade resultante de 
soluções alternativas aliada à criatividade popular caracterfstica da arte colonial 
mineira. Assim, os retábulos fora pintados à maneira de escultura, simulando uma 
talha inexistente mas revelando uma pintura rococó de muito boa qualidade. Estes 
retábulos pintados buscam ter a mesma capacidade ilusória da ostensiva talha da 
Capela de Santa lfigênla. Esta inteção expl(cita de compor um cenário denuncia a 
mesma origem e sentido barrocos em ambos os templos, embora num e noutro os 
resultados tenham se distanciado. 

Ainda estã por se fazer um estudo mais aprofundado sobre as possveis ln
luências da cultura e da técnica africana em nossas produções barrocas. Até o 
momento, podemos afirmar que sua participação neste campo se deu mais no 
sentido da afirmação de sua presença no quadro da arte religiosa mineira. 

Sabemos, por outro lado, o quanto esta religiosidade, que promoveu a cons· 
trução de grandes templos, estava mesclada às crenças e rituais primitivos das 
populações africanas. Os negros não deixaram de lado as expressões que lhes 
eram mais próprias - o ritmo, a música e a dança, que transformaram festas e 
procissões religiosas em manifestações onde o sagrado e o profano se contundem 
e se integram, como são exemplos os reisados, congados, batuques e tamborzei
ros. No aspecto devocional, fundiu elementos da sua própria cultura à religião do
minante que lhe foi impost~. sincretizando santos e virgens. Como diz La lia de 
Mello e Souza, "cultuava-se São Benedito, mas cultuava-se também Ogum e ba
tiam-se atabaques nos calundus da colônia: nas estruturas sociais que lhes fora 
impostas, os negros através da religião procuraram "nichos", em que pudessem 
desenvolver integradamente suas manifestações religiosas" (12), 

Concluindo, reafirmamos mais uma vez a natureza paradoxal desta religião 
sincretizada que praticaram os negros escravos na Minas colonial, permeando to
das as suas expressões como as irmandades negras, as festas religiosas, a de
voção aos santos e as produções artrsticas de suas igrejas. 

NOTAS 

1 - SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão; a Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVI/I. p. 145 

2 - SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1986. p. 91 ~-

3 - CARRATO, José Ferreira. !greja, Iluminismo e Escolas Mineiras Colo
niais. p. 29. 

4 - COST ~ Emnia Viotti da. Da Monarquia à República; momentos decisivos. p. 
218. 

5 - BOSCHI, Caio C. Os leigos e o poder. p. 165 

6 - Ver a propósito: MENEZES, Joaquim Furtado de. Igrejas e Irmandades de 
Ouro Preto. p. 76/78. 
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7 - A VILA, Affonso. Reslduos seiscentistas em Minas. p. 254. 

8 - Ver a próposito: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Ficha histórico-<focumental 
da Capela de Nossa Senhora do Rosârio de Ouro Preto. 

9 - ld. ibdem. 

1 O - ld. ibdem 
Para dados documentais sobre os artistas citados; ver também: MARTINS, 
Judith. DicíonArio de Artistas e Artffices dos s~culos XVIII e XIX em Minas 
Gerais. v.2 

11 - BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. p. 84/6. 

12 - SOUZA, Laura de Mello e. op. cít p. 94. 
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