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Como resultado de las articulaciones del Grupo
de Investigación Arte, Cultura e Sociedade no Mundo 

Ibérico (séculos XVI a XIX) [Diretório CNPq/ PROPESQ-
UFPB], este libro busca traer al público nuevos enfoques 

sobre el Barroco en la América portuguesa, buscando 
resaltar temas de áreas generalmente consideradas 

“periféricas” en este campo, como la costa del actual 
Noreste brasileño o el norte de la antigua Capitanía de 

Minas, con énfasis en Arraial do Tijuco, hoy Diamantina, 
y también en el interior del actual estado de São 

Paulo, tan poco abordado por los expertos, analizando 
variadas cuestiones, como los modelos iconográ icos e 

las in luencias artísticas que circulaban en la colonia.
Organizada por Carla Mary S. Oliveira y André Cabral 
Honor, esta publicación reúne textos de reconocidos 

investigadores, vinculados a universidades públicas e 
instituciones de investigación brasileñas en Paraíba, Río 

Grande del Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahía, Minas 
Gerais , São Paulo y Brasilia.

Universo Barroco Iberoamericano es otro 

producto de la matriz Enredars. Creado para 

gestionar los contactos del CEIBA (Centro 

de Estudios del Barroco Iberoamericano) a 

través de una red. Ésta facilita la difusión de 

la actividad de los centros e investigadores 

asociados. Con ese mismo in se ha generado 

la colección de libros, que pretende 

contribuir a la renovación de los estudios 

del Ibero-barroco.

La matriz Enredars contribuye al conocimien-

to y la difusión del patrimonio cultural ibe-

roamericano, utilizando los medios tecnológi-

cos y de la comunicación oportunos.  Tiene su 

propia producción editorial en la con luencia 

de las diversas líneas de investigación que está 

promoviendo. Son cuatro las colecciones en 

las que se organiza esta cuidada delección de 

textos: Documentos RedAVI, Cuadernos el Aula, 

Universo Barroco Iberoamericano y Visibilia 

PCI.
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Modelos iconográficos da deposição de Cristo
e das Sibilas nas Minas Gerais do século XVIII:
propaganda político-religiosa e persuasão na América Portuguesa

Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil
mariaclaudiamagnani@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0261-7023

As pinturas da Igreja de Nosso Senhor do Bonfi m em Diamantina, 
Minas Gerais, Brasil, trazem um tema intrigante e único na 
colônia portuguesa da América: quatro sibilas contornando o 
quadro da deposição da cruz. As profetisas estão representadas 
em meio corpo, em quadros entre colunas paranínfi cas fi gurando 
cariátides, e sobre cada quadro, há um medalhão seguro por 
um querubim trazendo os seus nomes: Délfi ca, Líbica, Frígia e 
Tiburtina. Setecentistas, as pinturas foram atribuídas a Silvestre 
de Almeida Lopes, pintor nascido na colônia e que teria aprendido 
o ofício com o bracarense José Soares de Araújo1.

1. MIRANDA, Selma Melo & SANTOS, Antônio Fernando Batista dos. Artistas Pintores do Distrito 
Diamantino: revendo atribuições. Comunicação apresentada ao Colóquio de História da Arte 
Luso-brasileira, Salvador, 1997.

Fig. 1. Abóboda da Capela de 
Nosso Senhor do Bonfim em 

Diamantina.
Fonte: Foto de Bernardo 

Magalhães, 2019.
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Sobre o templo não foram identifi cados quaisquer 
documentos que nos pudessem informar sobre qual irmandade 
abrigava, quem seriam os irmãos, quando foi construído, quem 
seriam os responsáveis pelas pinturas, talhas, imaginária. A 
única menção ao templo encontrada no século XVIII está na 
documentação da irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos, hoje no AEAD – Arquivo Eclesiástico da 
Arquidiocese de Diamantina e citada por Machado Filho:

Os homens crioulos faziam parte da Irmandade de N. Senhora 
do Rosário dos Pretos. Dela, porém se desincorporaram e 
fi zeram „esta Separação indeCorosamente Compalavras menos 
deSentes dizendo ser esta hua irmde. De Negros“ ...Conseguiram, 
interinamente, para sua irmandade o altar do Senhor dos Passos 
na Capela do Senhor do Bonfi m, onde, em 16 de janeiro de 1780, 
deram posse aos mesários, depois de estarem estabelecidos em 
Santo Antônio do Tijuco desde a data de 2 de settembro de 1772.2

Por este documento pode-se apenas inferir que a 
capela já existia no ano de 1780, uma vez que recebia então, 
temporariamente, os “homens crioulos” expulsos da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e que criaram a 
confraria de Nossa Senhora das Mercês.

O quadro central com a deposição, contornado por 
quadratura, faz parte de uma totalidade na qual se misturam o 
tema sofi sticado das sibilas, das fi guras paranínfi cas e a técnica 
ilusionista da arquitetura fi ngida com a pintura quase naïf do 
pintor colonial. Em Portugal como na colônia, a estrutura de 
falsa arquitetura não era fi nalizada por um quadro escorçado, 
em perspectiva. O uso da perspectiva manteve aí uma função 
de narrativa historiada em contraposição ao espetáculo próprio 
da quadratura romana (como nas pinturas dos tetos feitas por 

2. MACHADO FILHO, Aires da Mata. Arraial do Tijuco Cidade Diamantina. Belo Horizonte: Livraria 
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980, p. 247.
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Andrea Pozzo), na medida em que utilizam o quadro recolocado 
e não o arrombamento do teto como continuidade da falsa 
arquitetura3. O percurso da tentativa de intelecção da pintura, 
levou à busca pelas suas bases iconográfi cas. No que concerne ao 
quadro central identifi camos a gravura que lhe deu origem, como 
sendo aquela de número 132 do Evangelicae historiae imagines: ex 
ordine euangeliorum, quae toto anno in missae sacrifi cio recitantur, 
in ordinem temporis vitae Christi digestae, datado de 1593, de 
autoria do jesuíta Jerônimo de Nadal4.

Nadal foi um padre jesuíta espanhol, nascido em Palma de 
Maiorca em 1507 e morreu em Roma no ano de 1580. O religioso 
tinha uma relação próxima com o fundador da Companhia de 
Jesus, Inácio de Loyola. Foi importante teólogo papal tanto na

3.  MELLO, Magno Moraes. A pintura de tetos em perspectiva no Portugal de d. João V. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1998. Magno Moraes Mello usa a expressão italiana quadro riportato como 
quadro recolocado: “...modelo de intervenção decorativa de todo o século XVIII em Portugal e 
profusamente usado em Itália nos séculos XVI, XVII e XVIII, por Lanfranco, Cortona, Gaulli, G. B. 
Parodi e S. Ricci. Foi estudado e definido por Rudolf Wittikower e por M. CH Gloton... Em Portugal 
o quadro recolocado pode, em algumas pinturas, apresentar um campo de visão ora totalmente 
frontal, ora simulando uma visualidade inclinada ou disposta obliquamente.” MELLO, Magno 
Moraes. Idem, ibidem, p. 83.

4. NATALI, Hieronymo. Evangelicae historiae imagines: ex ordine euangeliorum, quae toto anno 
in missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae. 1593. Disponível em: 
<https://www.archive.org/>. Acesso em: 11 mar. 2019.

Fig. 2. Comparação entre o 
quadro central da deposição 
da Capela de Nosso Senhor 

do Bonfim em Diamantina 
[foto de Bernardo Magalhães, 

2019] e a imagem número 
132 do Evangelicae historiae 

imagines: ex ordine 
euangeliorum, quae toto 

anno in missae sacrificio 
recitantur, in ordinem 
temporis vitae Christi 

digestae,de Nadal, 1593.
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chamada Dieta de Augusta (que em 1555 estabeleceu a paz nos 
países que foram palco das guerras de religiões) e também no 
concílio de Trento em 15665. Foi notável no estabelecimento da 
pedagogia jesuíta, na conciliação entre vida ativa e contemplativa6. 
A sua correspondência revela que entre os anos de 1560 e 1570, 
esteve empenhado em preparar um conjunto de meditações sobre 
os textos evangélicos dominicais em conjunção com uma série de 
desenhos feitos especialmente para ilustrar esse trabalho.

Provavelmente por razões fi nanceiras as ilustrações foram 
publicadas póstuma e separadamente em 1593 com o nome de 
Evangelicae Historiae Imagines, enquanto o trabalho completo, 
com as meditações e as gravuras, precisou esperar até o ano 
seguinte, isto é, 1594 quando foi publicado por Martin Nutius 
em Antuérpia com o título de Adinotationes et Meditationes in 
Evangelicae. A identifi cação da gravura que fundamentou a pintura 
diamantinense, deixa ainda muitas questões irrespondidas. 
Dentre elas, em especial me mobilizou a inquietação sobre 
quem teriam sido os artistas responsáveis pela ilustração do 
referido livro. A encadernação com os desenhos originais deste 
evangelho foi encontrada na Biblioteca Nazionale di Roma pela 
pesquisadora sueca Maj-Brit Wadell, que em 1980 publicou Th e 
Evangelicae Historiae Imagines: the designs and their artists como 
resultado dessa pesquisa.

O Evangelicae Historiae Imagines contém 153 gravuras de 
cobre em fólio. Cada ilustração é acompanhada por uma legenda 
descrevendo os eventos ilustrados por referência alfabética. 
A edição de 1593 não faz menção aos artistas responsáveis 
pelos desenhos. Em grande parte dos autores que se dedicam à 
temática das gravuras, aquelas do evangelho de Nadal aparecem 
como sendo o trabalho de vários artistas fl amengos. Segundo 
esses estudiosos, a maioria teria sido feita pelos três irmãos 
Hieronimus, Antoine e Ioan Wierix7.

Sabe-se que na execução das gravuras, há pelo menos dois 
tipos de artistas: os desenhistas e os gravadores. No entanto, não 
há consenso entre esses pesquisadores, sobre quem deveria ser 
considerado como o desenhista, ou os desenhistas. A questão 
é complexa e para se contrapor aos nomes dos irmãos Wierix 
está o fato de que uma marca original de identidade, atribuindo 
a autoria ao artista romano Bernardino Passeri, havia sido 
removida da maioria das placas logo na primeira edição da 

5. FRANZEN, August. Breve Storia della Chiesa. Brescia: Queriniana, 2017, p. 304.
6. AULER, Isabel Cristina Fernandes. “A consolidação identitária jesuítica em meio ao debate 

reformista”. Anpuh – XXV Simpósio Nacional de História. Fortaleza, 2009, p. 1-10.
7. Veja-se a esse respeito a monumental coleção iniciada por Friedrich Wilhelm Hollstein (1888-1957) 

e foi concluída graças à dedicação e envolvimento da falecida Sra. Dieuwke de Hoop Scheffer 
e seus sucessores. Demorou mais 53 anos para terminar e chegou ao fim em 72 volumes. 
“Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings”, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, Rotterdam, Sound & 
Vision Publishers, 2004, vol. 69, p. XIII-XLV.

Modelos iconográficos da deposição de Cristo e das Sibilas nas Minas Gerais do século XVIII - M. C. A. O. Magnani
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Evangelicae Historiae Imagines. Além das gravuras encontradas 
na Biblioteca Nazionale di Roma pela autora Wadell, outros 
dois conjuntos de gravuras para esse evangelho foram por ela 
estudados. Um deles se encontra na Biblioteca Real de Bruxelas, 
contendo as 154 gravuras incluídas no catálogo das gravuras dos 
irmãos Wierix, de L. Alvin, publicado em 1866. Este conjunto 
de desenhos, executado à caneta foi atribuído por esse autor do 
século XIX a Bernardino Passieri. Outro conjunto de esboços 
para o Evangelicae Historiae Imagines foi encontrado na Royal 
Library, no Castelo de Windsor por Leo van Puyvelde, chefe 
do Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, quando passou a 
Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha.

Este conjunto, executado em giz vermelho, não está 
totalmente completo, pois faltam 27 desenhos do total de 154. 
Van Puyvelde atribuiu os desenhos de giz vermelho a Bernardino 
Passeri, mas, atribuiu o conjunto de Bruxelas a Hieronymus 
Wierix8. Pode-se identifi car, portanto, três conjuntos existentes, 
mais ou menos completos, de desenhos para as imagens do 
Evangelicae Historiae: o de Roma, o de Bruxelas e o da Grã-
Bretanha. Além desses, há outros dois desenhos (pertencentes 
também à coleção do Castelo de Windsor), que levam a supor 
a existência de um quarto conjunto desconhecido. Por meio de 
uma comparação entre os motivos e a composição dos desenhos 
e também das gravuras, foi possível estabelecer uma ordem 
cronológica, provando que o conjunto de Roma deve ter surgido 
primeiro.

Os desenhos são imprecisos e inexatos e não satisfaziam 
o padrão exigido de originais para trabalhos de gravação. Por 
isso, outro artista teria sido incumbido da tarefa de transferir os 
esboços para desenhos aceitáveis. Estudos comparativos desses 
projetos apontam para o fato de que, durante o seu trabalho, o 
artista de Bruxelas não só utilizou os desenhos de Windsor como 
também teve acesso à coleção de Roma. Wadell pôde, por meio de 
evidências das marcas d’água, determinar com precisão o período 
para os desenhos de Roma entre 1555 e 1562. Os desenhos de 
Windsor contêm duas folhas datadas – obviamente pelo próprio 
artista – que são 1579 e 1582.

Finalmente, por várias razões não apresentadas no seu texto 
por serem extremamente complexas, a autora data os originais 
de Bruxelas como de 1587, no mínimo. Suas investigações 
também estabeleceram a identidade dos vários conjuntos de 
esboços. Em grande parte com base em comparações de estilo, foi 
possível atribuir as obras de Bruxelas às mãos do artista romano 
Bernardino Passeri (corroborando a afi rmação de L. Alvin), que 
estava também envolvido em outras tarefas para a Companhia 

8. WADELL, Maj-Brit. “The Evangelicae Historiae Imagines: the designs and their artists”. Quaerendo, 
vol. 10, n. 4, 1980, p. 80-282.
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de Jesus. Usando material de arquivo e avaliando os vários estilos 
empregados, a pesquisadora atribuiu os desenhos de giz vermelho 
do Castelo de Windsor e os dois desenhos de tinta ao irmão 
jesuíta Giovanni Battista Fiammeri, que originalmente tinha 
sido escultor e aluno de Bartolomeo Ammannati em Florença. 
Os desenhos de Roma foram atribuídos a Livio Agresti, que era 
ativo naquele momento nessa cidade. Se os esboços de Agresti 
foram feitos em 1550 e as gravuras impressas em 1593, isso 
signifi ca que cerca de 40 anos separaram os primeiros esboços 
e o livro acabado. Dentre as razões para essa demora, estão a 
meticulosidade e o perfeccionismo de Nadal – que parecia nunca 
estar satisfeito – e ainda o preço do trabalho com uma quantidade 
incomum de ilustrações9.

No que diz respeito à impressão, Nadal confi ou na 
habilidade e julgamento do mestre impressor Christopher 
Plantin. Embora Plantin nunca tenha imprimido o trabalho de 
Nadal como originalmente planejado, foram os seus padrões 
de gosto e qualidade que ditaram largamente a condução dos 
jesuítas à impressão e publicação do Evangelicae Historiae 
Imagines. Entre o primeiro e o segundo conjunto de desenhos há, 
além de um intervalo de mais de 20 anos, uma mudança de estilo, 
especialmente na representação de Cristo que, entre Agresti e 
Fiammeri passa de jovem e nobre, a uma fi gura grave que faz 
pensar em um profeta do Antigo Testamento, com mantos 
pesados e volumosos, escondendo todas as partes do corpo. 
Segundo a autora, seria um precursor das atitudes puritanas sem 
sensualidade em consonância com a Contrarreforma. A mudança 
identifi cada na expressão artística corresponde, segundo Wadell10 
à mudança que ocorreu dentro da própria Companhia de Jesus. O 
artista fi nalmente encarregado de completar os originais, Passeri, 
representaria um estilo muito convencional e impessoal, voltado 
para a formalidade. 

O evangelho ilustrado de Nadal serviu de base, 
comprovadamente, para muitas pinturas na América espanhola. 
As muitas reedições, traduções e adaptações dessa obra dão 
testemunho da grande receptividade que ela teve. Além do 
propósito jesuíta de edifi cação por meio da contemplação de 
imagens, foi reconhecida na obra de Nadal uma maneira correta 
de representar os fatos evangélicos sustentados pela autoridade 
teológica da Companhia de Jesus. Suas imagens e sua obra em 
geral foram apreciadas por distintas ordens religiosas nas colônias 
espanholas da América: franciscanos, agostinianos, jesuítas e 
oratorianos11.

9. Ibidem, p. 288.
10. Ibidem, p. 291.
11. ROBIN, Alena. “El retablo de Xaltocán las Imágenes de Jerónimo Nadal y la monja de Ágreda”. 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, n. 88, 2006, p. 53-70.
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É absolutamente aceitável a ideia de que um desses 
evangelhos tenha chegado às também à colônia portuguesa na 
América, nas distantes Minas Gerais no século XVIII. Os livros que 
vinham para o Brasil, desde o início da colonização portuguesa, 
eram em sua maioria de cunho religioso, sendo muitos dentre eles 
ilustrados. Já com a vinda dos jesuítas, no século XVI, chegaram os 
primeiros exemplares. No século seguinte, eram mais numerosos 
e comparecentes nas bibliotecas os resumos das vidas dos santos, 
os catecismos, exercícios espirituais e diretivas, livros orações, 
novenas, e manuais. Num levantamento que se realizou nas 
Minas Gerais, nos inventários post-mortem de artistas e de alfaias 
dos sodalícios aparecem volumes e estampas utilizados para a 
prática pictórica. Os impressos não serviam, pois, somente para 
leitura, mas também na utilização das imagens como base para 
as pinturas, que eram consideradas mais efi cientes, quanto mais 
parecidas com as imagens copiadas. Além dos livros religiosos, 
as estampas avulsas também circulavam juntamente com livros 
sobre a técnica da pintura e os tratados12.

No Arraial do Tijuco o evangelho ilustrado do Nadal não 
foi localizado no testamento do pintor português José Soares de 
Araújo, nem tampouco no inventário do seu principal discípulo 
Caetano Luís de Miranda. Foram os pintores mais expressivos ao 
tempo da colônia no Arraial e dos quais temos acesso àqueles 
documentos. Por meio de documentação, foi possível identifi car 
que José Soares estava já na colônia no ano da expulsão dos 
jesuítas em Portugal, 175913. É importante ressaltar a presença 
dos mesmos em Braga, cidade natal do pintor, onde ministravam 
o ensino universitário no largo de São Paulo. Além de serem 
responsáveis pelo Colégio de São Paulo, a ordem exercia ali 
também uma enorme infl uência no que se referia às artes14.

Enquanto Araújo viveu em Braga, lá estavam os jesuítas e 
é possível que ele tenha tido contato com esses religiosos e suas 
obras. Este fato vai ao encontro das semelhanças entre as pinturas 
de José Soares de Araújo e o Tratado de Pintura e Arquitetura 
do jesuíta Andrea Pozzo. Araújo não foi o pintor da abóbada da 
Capela de Nosso Senhor do Bonfi m, mas seguramente o fez um 
dos seus discípulos. Toda a pintura colonial do Arraial do Tijuco 
e entorno, é devedora da técnica ali trazida pelo bracarense. É 
no inventário dos bens de Caetano Luís de Miranda, seu dileto 
discípulo, que aparece o tratado de Pintura e Arquitetura de 
Pozzo. Apesar de não ser o autor das pinturas do Bonfi m, José 

12. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos de impressos europeus na configuração 
do universo pictórico mineiro (1777-1830). Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2009, p. 24-25.

13. CAEIRO, José. História da Expulsão da Companhia de Jesus da Província de Portugal (séc. XVIII). 
3 vols. Lisboa: Verbo, 1991-1999.

14. OLIVEIRA, Eduardo Pires. “Francisco Vieira Servas, um entalhador entre o Minho e Minas Gerais”. 
-, 1, 2012, p. 63-94.
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Soares teve ali um papel determinante, como portador do ideário 
jesuíta por meio das imagens e do estilo, e também da temática 
das sibilas que trouxera da sua terra natal. A referida abóboda 
sintetiza a intencionalidade persuasória da pintura trazida pelo 
pintor português.

No entanto, é preciso compreender que a presença efetiva 
dos jesuítas no Tijuco não se fez notar. As ordens religiosas 
primeiras e segundas eram proibidas nas Minas Gerais de então. 
As ordens terceiras, irmandades e confrarias cumpriam ali uma 
função múltipla e determinante15. Provavelmente a inusitada 
escolha pela arquitetura fi ngida e a insólita opção pelas sibilas têm 
algo de pessoal do artista. No entanto, deve-se levar em conta que 
a comunidade na qual ele estava inserido, infl uenciada pelo que 
ele lhe oferecia como impacto visual e persuasório, dialeticamente 
também foi defi nidora do seu trabalho. Se é correto que o artista 
cria seu público, é também por ele determinado, sendo ambos 
elos indissociáveis na urdidura da malha societária. À arte 
persuasiva, corresponde um público que quer ser persuadido. 
A sociedade mineira, tijucana, religiosa, complexa, estratifi cada, 
mas com certa maleabilidade nos costumes e valores, demandou e 
permitiu a obra persuasiva das pinturas de José Soares de Araújo. 
A mentalidade do barroco, ao mesmo tempo trágica e festiva, 
não tinha ali diante de si o protestantismo a ser combatido. Mas 
tinha a necessidade do estabelecimento da supremacia religiosa 
católica em uma comunidade nascente, em um ambiente mais 
incerto e hostil do que Portugal, cujas ameaças, na ausência das 
ordens religiosas primeiras e segundas, seriam o esgarçamento 
das relações sociais pela ausência do controle social exercido pela 
fé, e a prevalência de religiões africanas.

As pinturas das igrejas do Tijuco não foram meramente 
decorativas. Evidentemente, o foram também, inescapavelmente. 
Não se trata tampouco da repetição de uma moda ou um gosto 
português. Também não a simples prevalência do gosto pessoal 
do artista, que ao trabalhar com equipes, incorporou e manteve 
elementos de escolhas dos seus colaboradores. O engano do 
olho por meio da arquitetura fi ngida, ambientes sugestivos da 
teatralidade festiva do barroco e utilização das sibilas como 
fi guras ao mesmo tempo ameaçadoras e sedutoras, foram os 
elementos que se mantiveram como marcas inalienáveis do seu 
trabalho. Não será incorreto afi rmar que os traços dos jesuítas 
ali onde eles não estiveram presencialmente apontam para a 
sua inegável capacidade de educar para a religião por meio das 
imagens. Supõe-se que o tema sofi sticado das sibilas tenha sido 
trazido ao Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, pelo 
pintor bracarense já citado, José Soares de Araújo16.
15. BOSCHI, Caio César. “Irmandades, Religiosidade e Sociabilidade. História de Minas Gerais”. In: 

As Minas Setecentistas - Vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Companhia do Tempo, 2007.
16. MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando; OLIVEIRA, Eduardo Pires de & GOMES, João Baptista 
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Uma frequente pergunta de quem ergue os olhos para a 
abóboda da Capela de Nosso Senhor do Bonfi m é: o que fazem as 
profetisas pagãs no teto de uma igreja católica e de onde vieram? 
Responder a essa pergunta pode ser mais trabalhoso do que 
parece. As sibilas estão entre aqueles mitos que tiveram um alcance 
temporal longo e a sobrevivência em muitos e distintos espaços. 
O registro mais remoto dos oráculos sibilinos se dá na Babilônia, 
na vasta osmose espiritual entre oriente e ocidente dos antigos, 
migrando daí para a cultura greco-romana17. Na mitologia greco-
romana, as sibilas, quando ligadas a um deus, são profetisas 
de Apolo e têm a função de dar a conhecer os seus oráculos. 
Como seres mortais, faziam o elo entre o profano e o sagrado 
atendendo à necessidade humana tanto de se comunicar com o 
transcendente, como de saber dos acontecimentos porvindouros. 
Os oráculos sibilinos, adaptados pelos judeus, foram adotados 
pelos cristãos a partir da segunda metade do século II d.C. Em 
função da sua temática, forma e intenção tornaram-se apropriados 
para a afi rmação do cristianismo diante da hostilidade romana.  
O processo de cristianização dessas fi guras pagãs fez com que 
suas profecias fossem associadas a predições messiânicas do 
nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e 
ainda, e especialmente, do apocalipse e do juízo fi nal.

Não é tarefa simples deslindar o caminho percorrido entre 
a sibila pagã e sua incorporação pelo cristianismo. Não existe um 
fato único, ou momento histórico exclusivo que responda com 
sufi ciência a esta questão, mas, ao contrário, diferentes ocasiões 
e eventos se interpõem e concorrem para a sua elucidação. 
Trata-se por isso de uma sobrevivência efetiva, que nos remete 
à concepção warburguiana do Naschleben18. Há que se atentar 
ainda para a complexidade intrínseca e longeva do tema. Seja da 
parte da cultura pagã, judaica, ou cristã, não se pode negar uma 
sede insaciável de conhecimento do futuro, misto de esperança 
e temor. Dentre os diferentes momentos históricos nos quais as 
questões proféticas e divinatórias surgem e ressurgem com fervor, 
não é incomum que compareçam diferentes estirpes de profetas e 
adivinhadores, com maior ou menor sucesso (dentre os quais as 
sibilas têm um lugar privilegiado) ao lado da astrologia com a sua 
prática divinatória do zodíaco19.

Para se compreender a legitimação da sobrevivência das 
profetisas pagãs, não só o ambiente literário, mas também as suas 

Vieira. Entre Braga e Diamantina, Histórias de Sibilas. Braga: Vilaverdense, 2017, p. 7-14.
17. PERETTI, Aurelio. La Sibilla Babilonese Nella Propaganda Ellenistica. Florença: La Nuova Italia 

Editrice Firenze, 1943, p. 11-12.
18. WARBURG, Aby. A Renovação da Antiguidade Pagã: contribuições científico-culturais para a 

história do Renascimento europeu. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 88-93.
19. GASPARRO, Sfameni Giulia. “La sibila Voce del Dio per Pagani, Ebrei e Cristiani: un modulo 

profetico al crocevia delle fede”. Sibille e Linguaggi Oracolari. Mito Storia Tradizione. Atti del 
Convegno Macerta-Norcia 20-24 Settembre 1994, Pisa-Roma 1999, p. 505-553.
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representações plásticas em certos períodos são determinantes. 
Assim, são momentos extremamente importantes o cristianismo 
primitivo e a patrística, a Idade Média (privilegiando-se os 
séculos XI e XIII) e ainda o renascimento e o século do barroco. 
Antes mesmo de Constantino colocar na boca das sibilas as 
previsões sobre o nascimento, a paixão, a morte e a ressurreição 
de Cristo, no primeiro concílio de Niceia os padres apologistas 
do cristianismo primitivo já se apoiavam nas suas profecias20. 
Depois que Virgílio mencionou a sibila Cumana (Buc. IV, 
3-6), esta se tornou uma fi gura comum na literatura latina. Os 
cristãos viram então, na chamada Bucólica sibilina a profecia 
do nascimento virginal do Messias que tirou o pecado original. 
É nesse ambiente deliberadamente literário, antes mesmo da 
citação de Constantino, que a sibila aparece nos escritos dos 
Padres da Igreja. Aqui podem ser lembrados dentre outros Erma, 
Clemente de Alexandria, São Justino e Lactâncio21. No entanto, a 
legitimação defi nitiva das sibilas como profetisas inspiradas pelo 
Espírito Santo e não pelo demônio, foi dada por Santo Agostinho 
na cidade de Deus22.

Na Idade Média é extremamente importante a 
compreensão da sobrevivência e incorporação da astrologia em 
sua vinculação com as sibilas, como testemunhos “de fora” do 
cristianismo23. Nesse cenário houve uma onda de traduções de 
textos de astrologia do universo árabe e composição subsequente 
de novas obras astrológicas latinas. De destacada importância 
foram as obras do teólogo Albumasar, nascido no século VIII, 
também matemático, astrônomo, astrólogo e fi lósofo persa, 
que escreveu uma série de manuais práticos sobre astrologia de 
profunda infl uência na história intelectual muçulmana e, através 
das traduções, também na elaboração da astrologia medieval24. 
Diferentes autores cristãos justapõem, a partir de Albumasar, 
a astrologia com a profecia sibilina como dois precursores do 
advento de Cristo. Trata-se de uma farta legitimação da verdade 
cristã por meio dos profetas “de fora”25.

Albumasar associa o signo de Virgem à Virgem Maria 
e ao menino Jesus, bem como à previsão de seu nascimento 
na associação com a sibila Química, repetida no século XV 
por Filippo Barbieri, teólogo, fi lósofo, historiador e inquisidor, 
que acrescentou duas sibilas à lista de 10 já existente, e 
propiciou a relação com os signos do zodíaco e com os profetas 

20. PARKE, William Herbert. Sibille. Genova: Edizioni Culturali Internazionali, 1992, p. 201.
21. Ibidem, p. 183.
22. Santo Agostinho, Cidade de Deus, XXIII, 2.
23. SMOLLER, Laura Ackerman. “Teste Albumasare cum Sibylla: astrology and the Sibyls in medieval 

Europe”. Studies in History and  Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, n. 41, 2010, p. 
79. 

24. SADAN. I Segreti Astrologici di Albumasar. Turim: Nino Aragano Editore, 2000, p. 15.
25. SMOLLER, Laura Ackerman. “Teste Albumasare cum Sibylla...”, op. cit., p. 80.
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veterotestamentários, em seu livro Discordantiae sanctorum 
doctorum Hieronymi et Augustini publicada pela primeira vez em 
148126.

É digno de nota o fato de que, antes de Barbieri, ainda no 
século XIII, ninguém menos que Tomás de Aquino, o grande 
doutor da escolástica tenha também mencionado as sibilas na 
Suma Teológica, corroborando as palavras de Santo Agostinho 
e confi rmando que suas profecias seriam de inspiração divina e 
não demoníaca27.

Sibilas e profetas foram então fartamente representados 
lado a lado e com correspondências diversas em numerosíssimas 
igrejas da Itália, de onde irradiaram para o restante da Europa e 
também para as colônias ibéricas. As representações plásticas das 
profetisas em Portugal são escassas, tendo uma única ocorrência 
ao lado de profetas, quando se trata de afrescos em igrejas28.

Na colônia portuguesa da América são conhecidas somente 
as representações de Diamantina, que além da abóboda da Capela 
de Nosso Senhor do Bonfi m, estão adornando véus quaresmais 
dos séculos XVIII e início do XIX29.

É a partir do renascimento que a difusão das imagens das 
sibilas se dá de maneira maciça e a isso associamos, dentre outros 
fatores, o surgimento da imprensa e a possibilidade de circulação 
das imagens por meio de gravuras. Argan, ao resguardar o valor 
das gravuras como veículos que conservam o valor integral da 
obra de arte, informa também a razão prática da difusão das 
imagens de temas religiosos pela igreja, com a reprodução por 
incisões. Esse autor afi rma que ao se contrapor à proibição e 
depreciação das imagens promovidas pela Reforma, a Igreja 
Católica, em um movimento oposto, as revalorizou, incentivando 
a propagação de uma nova iconografi a sacra.

Nesse contexto a difusão das gravuras teve o sentido de 
uma efi ciente propaganda religiosa, na medida em que oferecia 
para os fi éis os objetos e símbolos que permitiam uma “devoção 
de massa”30. A função educativa dos sentimentos permitida pelas 
gravuras está aqui associada à transmissão de um valor estético 
grandioso, historicamente fundamentado e não popular31. 
Podemos concordar que é uma possibilidade de justifi cativa da 
presença das sibilas no longínquo Arraial do Tijuco. O tema é 

26. Digital Vatican Library. Disponível em:<https://digi.vatlib.it/view/Membr.IV.29>. Acesso em: 11 mar. 
2019.

27. São Tomás de Aquino. Suma Teológica: 2ª Parte, II Sessão, Questão 172, Artigo 5 e 6.
28. MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. “Sibilas: da Babilônia ao Brasil”. Revista Portuguesa 

de Humanidades, vol. 20, n. 2, 2016, p. 115-138.
29. MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. “Os Véus nas Pinturas e as Pinturas nos Véus: as 

Sibilas dos Panos Quaresmais de Diamantina”. Ciências humanas em foco, vol. I, 2017, p. 177-198.
30. ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e Persuasão: ensaios sobre o barroco. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2004, p. 17.
31. Ibidem, p. 18.
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sofi sticado, persuasório e edifi cante, ainda que veiculado por uma 
técnica pictural naïf. Sem sombra de dúvida foi ali reproduzido 
com base em gravuras.

Em artigo de 2016, publicamos a identifi cação das gravuras 
que seriam a base iconográfi ca das pinturas das sibilas do templo 
tijucano, como sendo aquelas do ciclo de 1615 da família Van 
der Passe que se encontram no Rijksmuseum, em Amsterdã32. 
Entretanto, com o aprofundamento das pesquisas, deparamo-nos 
com as gravuras francesas de Élie Dubois, pouco posteriores a 
1615 e inspiradas nas gravuras dos Van der Passe. Essas estampas 
constam do catálogo Gravures de la Rue Montorgueil publicado 
em 2015 pela Bibliotheque Nationale de France de autoria de 
Séverin Lepape33.

O catálogo trata do trabalho de famílias de impressores 
que se instalaram em Paris, na rua Montorgueil a partir da década 
de 1550 e levaram a público uma produção de gravuras sem 
precedentes na Europa até o fi nal da década de 1640. O volume 
descreve sistematicamente mais de 650 impressões. Dentre elas 
estão as sibilas inspiradas no ciclo da família Van der Passe. O que 
me faz pensar que teriam sido as gravuras francesas a base das 
pinturas de Diamantina em detrimento das gravuras holandesas 
são alguns detalhes. Com relação às gravuras holandesas, três 
das quatro sibilas da abóboda de Nosso Senhor do Bonfi m estão 
espelhadas como é possível perceber nas fi guras abaixo. Tivemos 
acesso a somente três das gravuras de Élie Dubois, publicadas 
no Pessca – Project on Engraved Sources of Spanish Colonial 
Art34. Nenhuma delas está espelhada em relação às fi gurações do 
Tijuco. O outro detalhe importante é o contorno das imagens, 
uma espécie de moldura que é repetida nas pinturas do referido 
teto, ali com elementos rococós, como se pode constatar pelas 
fi guras a seguir:

32. MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. “As Sibilas e as pinturas de falsa Arquitetura da 
capela de Nosso Senhor do Bonfim: singularidade persuasória na Diamantina do Século XVIII”. 
Sæculum - Revista de História, João Pessoa, n. 34, jan./jun. 2016, p. 87-103.

33. LEPAPE, Séverine. Gravures de la Rue Montorgueil. Paris: BNF, 2016, p. 236.
34. Site institucional disponível em: <https://colonialart.org/>.

Modelos iconográficos da deposição de Cristo e das Sibilas nas Minas Gerais do século XVIII - M. C. A. O. Magnani



164

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

Fig. 3. Comparação entre a Sibila Líbica da gravura de Élie Dubois (1605-1620) [disponível no 
acervo digital do PESSCA]; a Sibila Líbica da Capela de Nosso Senhor do Bonfim em Diamantina, 
século XVIII [foto de Bernardo Magalhães, 2019]; e a Sibila Líbica da gravura Crispijn van de Passe, 
o velho (del.) & Magdalena van de Passe (sculp.), 1615. Gravura a talho doce; 27 X 19,9 cm [acervo do 
Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos].

Fig. 4. Comparação entre a Sibila Délfica da gravura de Élie Dubois (1605-1620) [disponível no 
acervo digital do PESSCA]; a Sibila Délfica da Capela de Nosso Senhor do Bonfim em Diamantina, 
século XVIII [foto de Bernardo Magalhães, 2019]; e a Sibila Délfica da gravura de Crispijn van de 
Passe, o velho (del. & sculp.), 1615. Gravura a talho doce; 26,7 X 19,9 cm [acervo do Rijksmuseum, 
Amsterdã, Países Baixos].
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Fig. 5. Comparação entre a Sibila Frígia da gravura de Élie Dubois (1605-1620) [disponível no acervo 
digital do PESSCA]; a Sibila Frígia da Capela de Nosso Senhor do Bonfim em Diamantina, século 
XVIII [foto de Bernardo Magalhães, 2019]; e a Sibila Frígia da gravura de Crispijn van de Passe, o 
velho (del.) & Crispijn van den Queborn (sculp.), 1615. Gravura a talho doce; 26,7 X 19,1 cm [acervo do 
Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos].

Fig. 6. Comparação entre a Sibila Tiburtina da Capela de Nosso Senhor do Bonfim em Diamantina, 
século XVIII[foto de Bernardo Magalhães, 2019] e a Sibila Tiburtina, da gravura de Crispijn van de 
Passe, o velho (del. & sculp.), 1615. Gravura a talho doce; 26,9 X 19,4 cm [acervo do Rijksmuseum, 
Amsterdã, Países Baixos].
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Diferentemente da maior parte das fi gurações das sibilas 
na Itália, que estão em capelas laterais ou nos ângulos e arcos 
em diferentes pontos dos templos, as sibilas do Bonfi m em 
Diamantina têm uma centralidade e dimensão importantes na 
abóbada da capela-mor e contornam o quadro central recolocado, 
com a fi guração da deposição da cruz. Pode-se inferir que três 
das sibilas, pelos seus atributos, fazem a profecia da paixão e 
morte de Cristo: a Tiburtina, a Líbica e a Délfi ca. A Frígia, ao 
contrário, parece prever a ressurreição, uma vez que olha para 
uma nuvem onde está o Cristo ressuscitado sentado sobre o 
universo, contornado por anjos, com a pomba do Espírito Santo, 
cuja glória é anunciada por trombetas.

A exclusividade do tema no mundo colonial português 
é acompanhada da raridade das dimensões das profetisas, da 
ausência dos profetas que tantas vezes as acompanham em suas 
fi gurações e da sua centralidade, contornando a deposição. De uma 
maneira muito geral, essas fi guras pagãs quando cristianizadas, 
são classifi cadas em sibilas da paixão e sibilas do apocalipse. 
Neste caso trata-se seguramente das sibilas da paixão e a sua 
associação direta à morte de Cristo (ao seu Bom Fim) é também 
de uma raridade notável. Ao poder persuasório das sibilas de uma 
maneira geral, pela sua capacidade de previsibilidade do futuro, 
acrescenta-se aqui a força da recordação de que a morte é o fi m 
de todos, e que um bom fi m, isto é, a ressurreição, é a promessa 
para os cristãos que têm uma vida reta e estão de acordo com os 
preceitos da Igreja Católica35.

A falsa arquitetura persuade, encanta, demanda o 
observador como coparticipante da obra de arte e, além disso, lhe 
impõe um lugar. Em uma sociedade que se organizava e começava 
a construir sua identidade havia pouco, como nos povoamentos 
recém-nascidos nas Minas de então, a ordenação do mundo, como 
ferramenta própria daquele momento, era uma necessidade. 
Algo que estava de acordo com os desígnios da igreja tridentina 
e da colonização portuguesa. Assim, a intenção persuasória das 
pinturas das sibilas, da deposição baseada em Nadal, e do uso da 
falsa arquitetura, que apontam para certa incorporação do ideário 
jesuíta, queria suadir a todos, indistintamente, a compactuar com 
a ordenação de uma sociedade cristã, católica e colonizada.

35. MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. “Pinturas Setecentistas das sibilas no Arraial do 
Tijuco, Brasil: reinterpretação artística e invocação da morte de Cristo”. Do Reino das Sobras 
Figurações da Morte. Braga: Aletheia, 2014.




