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RESUMO: 

A presente pesquisa tem como proposta a transcrição para partitura dos Toques dos 

Sinos da Semana Santa da Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar de São João del-

Rei, o que permitirá uma demonstração dessa linguagem em um documento técnico 

com notação musical indicando ritmo, alturas e demais nuances realizadas durante a 

execução dos toques. A pesquisa se justifica pela escassez de estudos que se dedicaram 

ao mesmo tema e pela necessidade de preservação da linguagem dos sinos de São João 

del-Rei, contemplando aspectos históricos e musicais, que caracterizam a manifestação 

dessa prática. Este trabalho permitirá também a elaboração de ferramentas para 

possíveis estudos da linguagem dos sinos por outros pesquisadores e em cidades que 

ainda mantém essa tradição. A pesquisa será dividida em 6 etapas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, gravações dos toques dos sinos, entrevistas, análise 

e transcrição.  

Palavras Chave: Toque dos Sinos, Campanologia, Transcrição para partitura, Semana 

Santa, São João del-Rei. 

 

Transcription to Music Notation the Holy Week Peals of Bells of the Cathedral 

Basilica Nossa Senhora do Pilar of São João del-Rei. 

ABSTRACT: 

This present research objective is to transcribe to music notation the Holy Week Peals 

of Bells of the Cathedral Basilica Nossa Senhora do Pilar of São João del-Rei. The 

transcription process will allow a demonstration of this Bell language in a technical 

document with music notation indicating rhythms, frequencies and other nuances 

performed during the execution of the ringing. The research is justified by the scarcity 

of studies on the same topic and by the need to preserve the language of the bells of São 

João del-Rei, contemplating historical and musical aspects which characterize the 

manifestation of this practice. This work will also allow the development of research 

tools for other possible studies of the language of the bells in other locations that still 

maintain this tradition. The research will be divided into 6 stages: bibliographical 

research, documentary research, recordings of the ringing of bells, interviews, analysis 

and transcription. 
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