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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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Solenização da morte, arquitetura efêmera e cultura emblemática nas exéquias
de D. Pedro II de Portugal celebradas em Salvador da Bahia em 1707

Marília de Azambuja Ribeiro
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
-

Atos celebrativos de caráter público desde a Antiguidade foram 
uma expressão dos poderes políticos que se caracterizou pela 
exposição de objetos preciosos ou sacros, a realização de cortejos 
e a criação de ornamentos e estruturas de caráter efêmero. Desde 
muito cedo a realização desses eventos foi também frequentemente 
acompanhada pela preocupação com a conservação de sua 
memória. Com o intuito de evitar que, devido à sua fugacidade, 
eles caíssem rapidamente no esquecimento, muitas vezes foram 
realizados monumentos, narrativas, desenhos e gravuras com o 
intuito de descrever e registrar esses acontecimentos.

Até o princípio da Idade Moderna, todavia, a preocupação 
de documentar essas festas públicas mantinha sobretudo um 
caráter “privado”, na medida em que o acesso aos monumentos, 
escritos e representações imagéticas relativos a esses atos era 
na maioria dos casos limitado aos membros das cortes ou de 
outras instituições que foram responsáveis pela sua produção. 
Foi somente com a criação e a difusão da imprensa na Europa 
que folhetos, opúsculos e livros que tinham como tema esses atos 
públicos começaram a ser produzidos para serem divulgados 
entre um público mais amplo. Só a partir disso foi que, através 
das mais variadas formas de impressos, as chegadas de relíquias, 
as festas em comemoração a beatifi cações e santifi cações, as 
entradas triunfais e as comemorações relativas aos nascimentos, 
casamentos e mortes de nobres, príncipes e reis passaram a ser 
noticiadas e narradas para uma parcela mais ampla das sociedades 
do Antigo Regime.

No caso específi co do império português, de que 
aqui trataremos, podemos claramente verifi car como o 
desenvolvimento da imprensa no reino luso ao longo dos 
séculos XVII e XVIII foi determinante para a difusão desse tipo 
de produção impressa. Produção que, por sua vez, teve o seu 
desenvolvimento igualmente atrelado ao paralelo incremento 
paulatino do lustro e da imponência cerimonial das festas 
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promovidas pela Casa Real dos Bragança a partir da segunda 
metade do século XVII. Nesse capítulo nos dedicaremos, em 
particular, às exéquias fúnebres celebradas em honra dos fi nados 
monarcas1 e aos impressos produzidos sobre tais celebrações. Tais 
eventos tinham lugar nos meses sucessivos à morte do soberano, 
após a cerimônia de caráter palaciano, em que o corpo físico do 
rei era limpo, amortalhado, chorado, trasladado e sepultado. 

Podemos remontar o início do processo de uma solenização 
da morte dos monarcas como mecanismo de construção e 
legitimação do poder ao estabelecimento da dinastia de Borgonha 
(Afonsina) em Portugal2. Todavia, foi somente nos séculos XV e 
XVI, com o estabelecimento da coroa nas mãos dos Avis, que o 
enterro do soberano passou a constituir uma forma de representar, 
através de um conjunto de dispositivos simbólicos e rituais, a 
evidência e a continuidade do poder. Etapas importantes desse 
processo foram a escolha do Mosteiro da Batalha como panteão 
da segunda dinastia lusa a partir das primeiras décadas do século 
XV3 – após uma relativa itinerância dos lugares de sepultura da 
1. A morte do rei, com a progressiva afirmação dos poderes monárquicos que caracterizou o fim 

da Idade Média europeia, adquiriu um lugar central nos mecanismos de comunicação política 
estabelecidos pela realeza. Por essa razão, tal evento concitou desde muito cedo o interesse de 
estudiosos empenhados em compreender os mecanismos de afirmação dos poderes monárquicos 
na Europa medieval e moderna. Cf. BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1993; KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos do Rei. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998; GIESEY, Ralph. Le roi ne meurt jamais: les obsèques royales dans la France de 
la Renaissance. Paris: Flammarion, 1987; BERTELLI, Sergio. Il corpo del re: sacralità del potere 
nell’Europa medievale e moderna. Florença: Ponte Alle Grazie, 1990; HOWARTH, David. Images of 
Rule: Art and Politics in the English Renaissance, 1485-1649. Houndmills: University of California 
Press, 1997.

2. O enterro dos reis no interior das igrejas culminou, na época medieval, num processo de 
extensão, à realeza, de um privilégio antes exclusivo de santos e de clérigos. Buesco, Ana Isabel. 
“A morte do rei. Tumulização e cerimónias de trasladação dos reais corpos (1499-1582)”. Ler 
História [online], n. 60, 2011.

3. Função que se iniciou em 1416 quando D. João I (1385-1433) fez trasladar para o Mosteiro os restos 
mortais de sua esposa D. Filipa de Lencastre. Cf. GOMES, Saul António. O Mosteiro de Santa Maria 
da Vitória no século XV. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Instituto de 
História da Arte, 1990 e GOMES, Saul António. “Percursos em torno do panteão quatrocentista de 
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monarquia portuguesa nos séculos anteriores4 – e o processo de 
monumentalização dos túmulos dos reis portugueses colocado 
em ato por parte de D. Manuel I (1495-1521) – caracterizado 
pela trasladação dos corpos de antigos reis portugueses5 e pela 
construção de um novo panteão para a monarquia (o Mosteiro 
dos Jerônimos em Belém) em Lisboa6, a nova capital estável do 
reino, agora império7.

Todavia, segundo Ramada Curto, a importância das 
exéquias reais só se acentuaria a partir do reino de D. João 
III8. Tal monarca, após sepultar D. Manuel provisoriamente na 
igreja velha de Restelo9, não só mandou celebrar as exéquias 
de seu pai no inacabado Mosteiro dos Jerônimos e em todas as 
igrejas e conventos do reino10, mas também, trinta anos mais 

Avis”. Vésperas Batalhinas. Estudos de História e de Arte. Leiria: Magno Edições, 1997, p. 15-66. 
4. Funções de panteão, sem continuidade, tiveram Santa Cruz de Coimbra nos finais do século XII 

e no início do século XIII, onde foram sepultados o rei fundador D. Afonso Henriques († 1185) e 
D. Sancho I (†1211), e o mosteiro de Alcobaça nos séculos XIII e XIV, onde repousavam D. Afonso 
II (†1223), D. Afonso III (†1279) e D. Pedro I (†1367). BUESCO, Ana Isabel. A morte do rei..., op. cit.

5. Em 1499 D. Manuel ordenou a trasladação do corpo de seu antecessor D. João II de Silves para o 
Mosteiro da Batalha, onde já se encontravam os restos de D. João I (1357-1433), sua esposa D. 
Filipa de Lencastre (1359-1415) e seus sucessores. Em 1520 ele transferiu igualmente os túmulos 
dos primeiros reis de Portugal, D. Afonso Henriques (1109-1185) e seu filho D. Sancho I (1154-
1211), da nave da igreja do Mosteiro da Santa Cruz em Coimbra para um local muito mais nobre 
nas paredes da capela-mor do mesmo convento. Ademais, durante o seu reinado, os restos 
de D. Afonso II (1186-1223) e D. Afonso III (1210-1279), respectivamente terceiro e quinto reis 
de Portugal, juntamente com as arcas tumulares de várias rainhas, infantes e infantas, foram 
transferidos de um espaço no exterior da igreja do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça para o 
interior do templo, no braço direito do transepto, junto das arcas de D. Pedro (1320-1367) e D. Inês 
de Castro. CYMBALISTA, Renato. Sangue, ossos e terras: os mortos e a ocupação do território 
luso-brasileiro séculos XVI e XVII. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, 2006. Vol. 2, p. 205-208.

6. Em 1517, D. Manuel expressa claramente em seu testamento o desejo de ser enterrado no 
Mosteiro dos Jerônimos: “dentro da capela-mor, diante do altar-mor”. Testamento de D. Manuel 
I, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Gavetas, Gav. 16, mç. 2, nº 2, publicado em “As gavetas da 
Torre do Tombo: edição digital”. Vol. 6: (GAV. 16-17), entrada 3794, p. 117-169.

7. Os anos de construção do novo mosteiro coincidiram com os primeiros êxitos da expansão 
portuguesa para a América e o Oriente.

8. CURTO, Diogo Ramada. “Ritos e cerimónias da monarquia em Portugal (séculos XVI a XVIII)”. In: A 
Memória da Nação. Lisboa: Sá da Costa, 1991, p. 263.

9. Mandada edificar pelo infante D. Henrique (†1469), ainda permanecia de pé junto à obra dos 
Jerônimos.

10. Para a cerimônia em Belém reuniu os prelados que estavam na corte e religiosos de todas as 
Ordens, o cabido da Sé de Lisboa e seus capelães e dali fez saírem em cortejo pela cidade, como 
depois foi registrado pela primeira representação iconográfica de exéquias régias produzida em 
Portugal: nos referimos aqui às imagens dos fólios 129v e 130r do dito Livro das Horas de D. Manuel 
I (Museu Nacional de Arte Antiga, Inv 19). Segundo Vasco Gama Moura, as ilustrações desses 
fólios dedicados ao Ofício dos Mortos compreenderiam um complexo programa iconográfico em 
que as mortes de D. João II e D. Manuel I são simbolicamente colocadas lado a lado. Baseando-
se na narração da Tresladaçam do corpo do muy catholico, e magnânimo, e esforçado rey Dom 
Ioam o Segundo deste nome, da Sé da Cidade de Silves pera o Mosteiro da Batalha… que consta 
na Crônica de D. João II de Garcia Resende publicada pela primeira vez em 1545. Ver: Lyuro das 
obras de Garcia de Rese[n]de que trata da vida & grãdissimas virtudes: & bõdades magnanimo 
esforço: excele[n]tes costumes & manhas & muy caros feitos do christianissimo... Rey dõ Ioão o 
segundo deste nome... [Lisboa], em casa de Luys Rodriguez, 1545; MOURA, Vasco Graça. “Damião 
de Góis e o Livro de Horas dito de D. Manuel”. Separata, Arte Ibérica. Lisboa, maio de 1999, ano 
3, n. 24. 
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tarde, realizou com grande pompa cerimonial a trasladação dos 
corpos de seus pais para a sua morada defi nitiva no Mosteiro de 
Belém. O evento, que teve lugar em 1551, iniciou-se na igreja do 
Restelo – cujo topo fora mandado derrubar por D. João III para 
que por aí saísse a procissão com as tumbas régias em direção à 
porta principal dos Jerônimos – e prolongou-se por cinco dias, 
diante da presença da família real, prelados da corte e dos grandes 
senhores do reino11, fi nalizando com o sermão do pregador real 
Antônio Pinheiro12 e a deposição dos ossos de D. Manuel e de sua 
esposa junto ao altar-mor, feita pelo rei e pelo príncipe.

Sepultados na capela-mor da igreja do mosteiro, concebido 
para ser uma explícita celebração da empresa mais relevante do 
reinado de D. Manuel I – a chegada dos portugueses à Índia –, e, 
portanto, concebido para ser o lugar em que monarquia e império 
português simbolicamente se encontravam13, os despojos de D. 
Manuel I e sua esposa D. Maria recebiam assim, logo após a sua 
morte, o privilégio de repousar no lugar mais nobre do templo, 
junto às relíquias dos santos. Um privilégio que o fundador do 
reino, D. Afonso Henriques (1109-1185), só recebeu mais de três 
séculos após a sua morte, quando o próprio D. Manuel, um ano 
antes de morrer, em 1520, transferiu os seus restos de uma posição 
secundária na igreja do Mosteiro da Santa Cruz em Coimbra para 
um túmulo monumental na capela-mor do mesmo convento.

Se estabelecia assim o novo panteão régio que receberia os 
corpos dos demais governantes da dinastia de Avis: primeiramente 
D. João III, em 1557, e sua esposa D. Catarina de Áustria, em 
157814, depois o cardeal D. Henrique – morto em 1580 e sepultado 
em Almerim – e D. Sebastião – morto em 1578 na batalha de 
Alcácer Quibir no Marrocos e temporariamente sepultado em 
Ceuta –, cujos despojos só foram trazidos para Lisboa em 1582, 

11. BUESCO, Ana Isabel. A morte do rei..., op. cit. 
12. Sua oração foi a primeira publicação avulsa de um escrito relativo à narração de um ritual 

funerário promovido pela monarquia portuguesa: Summario da pregaçam funebre que o doutor 
Antonio Pinheiro pregador del Rey N. S. fez por seu mandado no dia da trasladação dos ossos 
dos muito altos & muito poderosos principes el Rey dõ Manuel seu pay & a Rainha dona Maria sua 
mãy de louuada memoria, derigido a muyto alta & muyto poderosa Rainha dona Caterina N. S.. Em 
Lixbõa, em casa de Germão Galhard, 1551. Até então esse tipo de documento aparecia como parte 
de obras mais vastas, como no corpo das crônicas dedicadas aos reis de Portugal, como é o caso 
da oração do bispo de Tânger feita por ocasião da trasladação do corpo de D. João II e contida na 
já citada Crônica de D. João II de Garcia Resende.

13. Segundo Ana Isabel Buesco, essa ligação já seria estabelecida por Damião de Góis na sua Crônica 
do Felicíssimo D. Manuel. BUESCO, Ana Isabel. A morte do rei..., op. cit.

14. D. Catarina foi responsável pela reforma da capela-mor dos Jerônimos realizada entre 1563/4 
e 1572 para acomodar de forma mais monumental os túmulos régios. Para tanto, o arquiteto 
responsável pela obra, Jerônimo de Ruão, rompendo de forma explícita com a gramática 
arquitetônica manuelina até então dominante no mosteiro de fundação, adotou um austero 
classicismo maneirista. Nos dois lados da capela, em arcadas individuais, foram construídos 
imponentes túmulos régios com a forma de sarcófagos de mármore, assentes sobre elefantes 
de mármore verde e encimados por coroas imperiais que por muito tempo influenciariam a 
escultura tumular portuguesa. SERRÃO, Vítor. História da Arte em Portugal, vol. 7. O Maneirismo. 
Lisboa: Alfa, 1986, p. 37-41.
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por ordem de Felipe II de Espanha, novo rei de Portugal.
Nesse contexto, cada vez mais, as exéquias reais vão 

consolidando-se juntamente com a cerimônia da quebra dos 
escudos reais e os atos de levantamento e juramento do novo 
monarca, como marco da afi rmação da continuidade do poder 
real. Uma continuidade que só será interrompida em 1640, com 
o início da Guerra de Restauração que permitiu a ascensão dos 
Bragança ao trono português, e em 1667, com a afastamento de 
D. Afonso VI (1643-1683) do poder e o início da regência de D. 
Pedro II (1668-1683)15.

A passagem do trono português para as mãos dos Áustrias 
teria um grande impacto no cerimonial de honras fúnebres 
dos monarcas portugueses, uma vez que na corte de Madri, 
desde o reinado de Carlos V (1516-1556), o protocolo fúnebre 
régio de caráter público passara a ser cada vez mais centrado na 
celebração do corpo místico da monarquia através do corpo do 
rei representado – através do uso de aparatos fúnebres de caráter 
efêmero que consistiam na construção de um grandioso túmulo 
arquitetônico ornado de um conjunto de imagens simbólicas em 
forma de pinturas e esculturas16 – e não mais nos rituais ligados 
aos restos mortais dos reis e rainhas (enterro e trasladação dos 
corpos)17.

Prova disso é que, em setembro de 1598, quando Filipe II 
faleceu em seu leito no Palácio do Escorial, junto ao Mosteiro dos 
Jerônimos que ele mandara edifi car entre 1563 e 1595 para servir 
de sepulcro monumental para sua dinastia, seu corpo foi levado 
ao templo do mesmo edifício, onde, após procissão solene, foi 
velado por breves duas horas e em seguida enterrado na cripta 
situada diretamente abaixo do altar-mor. Por outro lado, seu 
funeral simbólico foi celebrado em todas as partes de seu vasto 
império através de ritos que revisitavam o esplendor da etiqueta 
fúnebre da Borgonha que seu pai havia introduzido na Espanha 
através da cultura arquitetônica do tardo-renascimento italiano18.

Em Lisboa, uma das principais capitais dos domínios 
fi lipinos, após alguns percalços devido à epidemia de peste que 
assolou a cidade, as exéquias em honra de Filipe II se realizaram 
em dezembro de 1599. Para elas, o arquiteto Nicolau de Frias 
projetou macchina funebre como jamais vista em Portugal. De 

15. CURTO, Diogo Ramada. “Ritos e cerimónias”..., op. cit., p. 263.
16. VARELA, Javier. La muerte del Rey: el ceremonial funerario de la Monarquía Española (1500-

1885). Madrid: Turner, 1990; EIRE, Carlos. From Madrid to Purgatory: the Art and Craft of Dying in 
Sixteenth-Century Spain. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

17. Os quais, todavia, não deixaram de acontecer. Durante a construção do Escorial, por exemplo, 
os restos mortais dos antepassados de Filipe II foram retirados dos mais variados locais 
e trasladados para o futuro panteão dos Áustrias com toda a pompa e cortejos de nobres e 
clérigos. SIGUENZA, José. Historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial. Madri: Imprenta 
y Fundicion de M. Mello, 1881, p. 82-88. 

18. CYMBALISTA, Renato. Sangue, ossos e terras..., op. cit., p. 241. 
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desenho turriforme19, o aparato do castrum doloris foi construído 
no cruzeiro da igreja dos Jerônimos a partir de três estruturas 
sobrepostas envoltas em uma feérica iluminação ao qual se tinha 
acesso por um estreito corredor de panos negros montado na 
nave central do edifício20.

Uma relação contendo uma descrição pormenorizada do 
túmulo construído e o texto dos sermões proferidos na ocasião 
foi quase imediatamente publicada em Lisboa21. Era uma entre 
tantas relações que então se produziram para narrar as exéquias 
realizadas para Felipe II na Espanha e fora dela, mas foi a primeira 
publicação desse gênero literário22 a vir à luz em Portugal23.

Nenhum folheto desse gênero foi produzido em Portugal 
por ocasião da morte de Filipe III, em 1621, ainda que tenham 
sido impressos alguns sermões pronunciados no contexto das 
exéquias realizadas em Coimbra e em Portalegre24. Ademais, não 
parece ter havido algum empenho por parte da corte madrilena 
na realização em Lisboa de exéquias de mesmo porte daquelas 
realizadas para Felipe II na capital portuguesa. O sucessor de 
Filipe III – Filipe IV de Espanha, III de Portugal –, morto em 
1665, sequer viria a ter festejadas suas exéquias no reino luso, uma 
vez que a denominada Guerra de Restauração colocaria a coroa 
portuguesa na cabeça do duque João de Bragança, chamado de D. 
João IV (1604-1656) ao ascender ao trono português.

As exéquias desse primeiro monarca da dinastia bragantina 
foram realizadas no mosteiro de São Vicente de Fora, escolhido 
19. Tipologia utilizada na Espanha desde as exéquias de Maria Manuela de Portugal (primeira esposa 

de Filipe II) realizadas em Sevilha, em 1545. Até então em Portugal se adotava nos monumentos 
funerários uma arquitetura de raiz medieval em que as tumbas eram construídas em forma de 
um baldaquino piramidal. SOROMENHO, Miguel. “Ingegnosi Ornamenti. Arquitecturas Efêmeras 
em Lisboa no tempo dos primeiros Filipes”. In: Arte Efémera em Portugal. Lisboa: Museu Calouste 
Gulbenkian, 2000, p. 35.

20. Ibidem, p. 33-36.
21. Relação das exequias del Rey Dom Filippe nosso senhor, primeiro deste nome dos reys de Portugal 

com algu[n]s sermões que neste Reyno se fizerão. Em Lisboa: por Pedro Crasbeeck, 1600. 
22. Esse tipo de impresso geralmente apresentava uma parte dedicada à morte e ao enterro do 

monarca defunto; outra, às medidas adotadas para organizar as honras fúnebres em questão; 
outra, à exaltação das virtudes do rei – parte que tenderá a se ampliar notavelmente ao longo 
do século XVII – numa clara antecipação dos temas do programa iconográfico da decoração que 
serão destrinchados em seguida, na parte dedicada à descrição da macchina funebre. Por fim, 
são relatados os atos litúrgicos e reunidos os sermões pregados.

23. O surgimento desse tipo de publicação na Espanha remonta a 1558, no âmbito das cerimônias de 
exéquias realizadas em honra a Carlos V, ou seja, em ligeiro atraso em relação a outras coroas 
europeias, como Flandres, França e Viena, que ordenarão a impressão desse tipo de relação 
respectivamente em 1506, 1512 e 1519. LORENTE, Juan Francisco; Manero, Adelaida. “El estúdio de 
las exequias reales de la Monarquia Hispana: siglos XVI, XVII y XVIII”, Artigrama, n. 19, 2004, p. 52.

24. Sermão das exequias que a Sancta See e cidade de Coimbra de cõmum cõcordia fizeraõ na 
morte do Catholico Rey D. Phelippe nosso senhor... em 11 de Mayo de 1621. Em Lisboa: por Pedro 
Crasbeeck Impressor del Rey, 1621; Sermam, qve pregov o P. M. Fr. Antonio dos Innocentes... em 
as exequias, & honras funeraes, que a mui nobre cidade de Portalegre, sumptuosamente, fez, em 
a Sè, a el Rey nosso Senhor Dõ Philippe segundo de Portugal... em o mez de Mayo de 1621... Em 
Lisboa: por Geraldo da Vinha, 1621; Sermão que pregou o P. Mestre Fr. Antonio da Resurreiçaõ... 
nas exequias del Rey Philippe II de Portugal, celebradas na Capella Real da... Universidade [de 
Coimbra], em 8 de Junho de 1621. Em Lisboa: por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621.
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pela memória histórica a ele associada25 para servir de panteão 
para a nova dinastia. Tendo sido a missa pontifi cal realizada 
na Sala dos Tudescos do Palácio da Ribeira, o corpo do rei foi 
transferido para o coro da igreja do mosteiro por trás da capela-
mor, onde fora erguido catafalco que representaria o rei defunto 
na cerimônia privada – ou seja, limitada aos membros da corte 
– a ser realizada em sua honra. Adotando a forma octogonal, a 
efêmera estrutura glorifi cava a “restauração” da monarquia, a 
devolução da corte ao reino e a dimensão mundial do império 
luso: quatro painéis na base fi guravam as possessões portuguesas 
na Europa, África, Ásia e América, oito pares de painéis evocavam 
a aclamação e a história do reinado de D. João IV, dando particular 
importância à vitória na batalha de Montijo e às glorias obtidas 
no além-mar, como a recuperação de Angola e Pernambuco e a 
defesa do Ceilão; enquanto, no topo, quatro outros painéis eram 
dedicados à devoção do rei pela Imaculada Conceição26.

Uma complexa iconografi a que, todavia, não teve pública 
notoriedade, uma vez que a visita ao catafalco foi vetada ao povo 
e as publicações sobre a morte do monarca feitas na ocasião27, não 
mencionavam o aparato fúnebre realizado para as exéquias reais28. 
Prova disso é o fato de que os poucos sermões pronunciados nas 
comemorações litúrgicas organizadas em outras localidades do 
reino que então foram publicados29 tiveram seu conteúdo muito 
mais infl uenciado pela imagem do reinado joanino difundida 
pela parenética produzida no início da Guerra de Restauração 
do que pelo conteúdo da cerimônia fúnebre organizada em São 
Vicente de Fora em novembro de 1656. 

25. Edificação iniciada em 1590 e concluída em 1627 no local onde D. Afonso Henriques já havia 
mandado construir um templo sob a invocação de São Vicente após a conquista de Lisboa das 
mãos dos sarracenos.

26. COSTA, Leonor Freire & CUNHA, Mafalda Soares da. D. João IV. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006, 
p. 319-320. 

27. MACHADO, Francisco. Mausoleum Maiestatis Joannis IV. Augustissimi Regis Lusitanorum: et 
vitae, & obitus compendium. Ulyssipone, ex Officina Craesbeeckiana, 1657; SOAREZ, Vicente de 
Guzmam. Ultimas accoes del Rey D. Joäo IV nosso Senhor. Lisboa: na Officina Craesbceckiana, 
1657; Silva, Francisco Leitão da. Relaçam da morte, e enterro da magestade Serenissima Delrey 
D. Joam o IV de glorioza memoria... Em Lisboa: na Officina de Domingos Lopes Rosa, 1456 [mas 
1656].

28. A fonte de âmbito cortês através da qual pudemos ter conhecimento de tal aparato chegou até 
nós somente em forma manuscrita: Silva, Pedro Vieira da, Memórias que pertencem ao Funeral 
do Senhor Rey D. João 4º. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Mosteiro de São Vicente de Fora, 
Livro 22, fls 25 e sgs. O mesmo se dá com as informações sobre a cerimônia de exéquias de D. 
Duarte (1610-1649) realizada no Paço da Ribera em Lisboa conservadas na memória Emblemas e 
Hyeroglifos na morte do Sereníssimo Senhor Infante D. Duarte, Biblioteca de Ajuda (Lisboa), Ms. 
54-XI-38 [42], na mesma biblioteca se conservam os desenhos preparatórios da decoração por 
João Nunes Tinoco Ms. 51-IX-3 (fl. 304). 

29. Oraçam funebre nas exequias reais da Magestade Del Rey Dom Ioão o Quarto nosso senhor, 
celebradas com muita grãdesa na insigne Collegiada de Ourem dita pello Doutor Frei Ioam Correa 
Peixoto... Em Coimbra: por Thome Carualho Impressor da Vniuersidade, 1657; Sermão nas honras 
que fes a cidade de Tavira em o Reyno do Algarve na morte do Serenissimo Senhor Dom Joam 
o IV. Rey de Portugal. Prêgado pello P. M. Fr. Antonio dos Archanjos... na Igreja de S. Maria da 
mesma cidade, em 24. de Novembro de 1656. Em Lisboa: na officina de Antonio Craesbeeck, 1657.
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Nesse sentido, parece-nos surpreendente que a mesma 
dinastia que muito investira no uso da publicística para a defesa 
do movimento de restauração da independência do reino e do 
império luso até o reinado de D. Pedro II (1683-1706) tenha se 
interessado tão pouco em utilizar as manifestações lutuosas para 
seus reis e rainhas como veículo de propaganda política num 
âmbito mais amplo. 

Ademais, ainda que o século XVII tenha sido marcado 
pela progressiva expansão dessas cerimônias fúnebres dedicadas 
à realeza – antes limitadas à capital, Lisboa, e às principais 
cidades do reino – e pelo alargamento dos agentes sociais que 
as promoviam, muitos poucos testemunhos desses eventos foram 
produzidos até o fi nal do Setecentos. Foi somente após da morte 
da segunda esposa de D. Pedro, Maria Sofi a Isabel de Neuburgo 
(1666-1699), que podemos perceber uma signifi cativa mudança 
na exuberância destas solenidades e no esforço de publicização 
das mesmas. 

Se o enterro do corpo da rainha na Igreja de São Vicente 
de Fora confi rma a defi nitiva transformação do mosteiro em 
panteão da dinastia bragantina30, as cerimônias de exéquias 
promovidas em sua homenagem não apenas marcam a presença 
de uma maior grandiosidade, quer em nível do cerimonial, quer 
em nível do aparato fúnebre e da ornamentação dos templos, mas 
também atestam um sensível aumento do número e da variedade 
de publicações com elogios, orações, sermões e relações ligadas a 
essas cerimônias fúnebres31.

Serão nestes opúsculos que encontraremos os primeiros 
testemunhos impressos que descrevem aparatos efêmeros 
construídos para celebrar exéquias reais da dinastia bragantina. 
São nestes mesmos folhetos que podemos também atestar, pela 
primeira vez, a transferência de uma cultura emblemática já 
amplamente presente nos desponsórios reais desde o casamento 
de Afonso VI (1643-1683) com D. Maria Francisca Isabel de 
Sabóia (1646-1683) em 166632 para o universo do funeral régio. 
Em duas dessas publicações33 encontraremos as descrições e 
imagens de emblemas como elementos centrais da construção do 
retrato panegírico da rainha, enquanto nas demais, largo é o uso 
que se faz de referências retóricas a imagens simbólicas retiradas 

30. D. Maria Sofia Isabel foi a terceira pessoa da família real a ser depositada em São Vicente de 
Fora, a seguir a seu sogro, D. João IV, e a seu filho mais velho, o príncipe D. João. 

31. LOURENÇO, Maria Paula Marçal. Rainhas no Portugal moderno: casa, corte e patrimônio. Lisboa: 
Colibri, 2012, p. 587. 

32. Cf. GOMES, Ana Cristina Cardoso da Costa. “Alianças, poder e festa. Os casamentos de D. Afonso 
VI e D. Pedro II”. Arte efémera em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, p. 51-73.

33. PAIVA, Sebastião da Fonseca e. Relaçam da magnifica, e sumptuosa pompa funeral com que o 
Real Convento de Palmella... celebrou as exequias da... Rainha... D. Maria Sofia Isabel de Neoburg... 
Em Lisboa: na officina dos herdeiros de Domingos Carneiro, 1699; FARIA, António de. Sermão 
nas honras funebres que a Congregaçam do Oratorio de Lisboa dedicou á saudosa memoria da 
Serenissima Rainha D. Maria Sophia Isabel... Lisboa: Miguel Deslandes, 1699.
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de livros de emblemas clássicos como os de Alciato, Picinelli, 
etc.34

Esses impressos revelam, sobretudo, a atribuição de uma 
maior importância às cerimônias de exéquias propriamente ditas 
e seu uso para a representação do poder real. Tal mudança fi ca 
evidente se compararmos a quantidade e qualidade descritiva 
desses impressos em relação ao publicados por ocasião da morte 
da primeira esposa de D. Pedro II, Maria Francisca Isabel de Sabóia 
(1646-1683). Após a morte de Maria Sofi a foram publicados 
doze impressos dedicados às exéquias celebradas em seu nome, 
enquanto após a morte de Maria Francisca, publicaram-se apenas 
três, nenhum deles dotado de descrição da máquina fúnebre. 
Dentre esses, encontra-se, entretanto, o primeiro testemunho 
escrito de um produto retórico ligado a uma cerimônia de exéquias 
reais realizada na América Portuguesa: o sermão proferido pelo 
Pe. António Vieira na cerimônia dedicada à memória na rainha 
na Igreja da Misericórdia de Salvador em 1684, que foi publicado 
em Portugal, em 168535.

Três dos doze opúsculos publicados por ocasião da morte de 
Maria Sofi a Isabel de Neuburgo trazem testemunhos de exéquias 
realizadas no âmbito das possessões portuguesas no Atlântico36. 
Nesses impressos, como nas edições do já mencionado sermão do 
Pe. António Vieira, não se faz porém alguma menção a construção 
de féretro simbólico ou a qualquer decoração do templo religioso 
– o que nos faz questionar se algum tipo de aparato era realizado 
por ocasião de tais celebrações ou se elas apenas se resumiam a 
preparação e proferimento de tais sermões.

34. MEDEIROS, Filipa. ““Cantando espalharei por toda a parte”: estratégias de marketing político no 
Barroco: os emblemas fúnebres em honra da rainha D. Maria Sofia Isabel”, Veredas, n. 19, 2013, 
p. 49-70; PEREIRA, Ana Martínez. “Imágenes simbólicas en los sermones de exéquias: pintura y 
palabra en la muerte de María Sofía Isabel de Neoburgo (1699)”. In: Emblemática transcendente, 
hermenéutica de la imagen, iconologia del texto. Navarra: Universidad de Navarra, 2011, p. 485-
494.

35. VIEIRA, Antônio. Sermão nas exéquias da Rainha Nossa Senhora, D. Maria Francisca Isabel de 
Saboia, que pregou o P. Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, pregador de Sua Majestade, na 
Misericórdia da Bahia, em 11 de setembro, ano de 1684. Lisboa: Officina de Miguel Deslandes, 1985. 
Esse mesmo sermão, traduzido para o castelhano, foi publicado, nesse mesmo ano, na cidade 
de Valência na Espanha. Ver: VIEIRA, Antônio. Sermón en las exequias de la Serenísima Reyna 
de Portugal, Doña María Francisca Isabel de Saboya, que predico en la Misericordia de la Bahia 
del Brasil, el Padre Antonio Vieyra de la Compañía de Iesus. Valencia: por Francisco Mestre, 
1685. O original português foi publicado novamente, em 1690, no Palavra de Deos empenhada, 
e desempenhada. Ver: VIEIRA, Antônio. Palavra de Deos empenhada, e desempenhada... Lisboa: 
Officina de Miguel Deslandes, 1690.

36. NATIVIDADE, João de. Oraçam funebre, & panegyrica nas honras, que á Serenissima Senhora 
D. Maria Sophia Izabel Raynha de Portugal mandou fazer o Illustrissimo Senhor D. Simam da 
Gama Bispo do Reyno do Algarbe (…). Celebraram se na Igreja matriz da cidade de Lagos (…) aos 
12. de Outubro de M.DC.XC.IX. Lisboa: Filippe de Souza Villela, 1700; RAMOS, Domingos. Sermam 
nas exequias da raynha N.S. D. Maria Sophia Isabel, celebradas na Cathedral Metropolitana da 
Cidade da Bahya aos 31. de Março de 1700. Lisboa: Bernardo da Costa de Carvalho, 1702; PIEDADE, 
Antonio. Sermam que em as exequias da Serenissima Rainha nossa Senhora D. Maria Sofia 
Isabel de Neoburg, feitas Pela Nobre Villa de S. Amaro das Grotas do Rio de Sergipe a 19. de Abril 
de 1700. Lisboa: Herdeiros de Miguel Deslandes, 1703.
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Todavia, uma leitura mais atenta de tais opúsculos permite 
identifi car o uso de imagens simbólicas retiradas de livros de 
emblemas: o sermão pregado por Antonio da Piedade, nas 
exéquias que se celebraram em Santo Amaro das Grotas, no 
Sergipe, nos apresenta, por exemplo, um interpretação moral 
sobre comportamento da águia que claramente remete ao 
Hieroglyphica de Horapollo; na oração de João de Natividade, 
será o Amorum Emblemata de Otto Vaenius a obra utilizada para 
falar do amor conjugal perfeito37.

Nesse sentido, esses opúsculos encontram-se entre 
os primeiros testemunhos da difusão da cultura simbólico-
emblemática no contexto do ultramar português. Uma cultura 
que se verá já bem difusa na América Portuguesa durante na 
primeira metade do século XVIII, seja no âmbito das festividades, 
seja no da arquitetura eclesiástica – veja-se o exemplo dos painéis 
do claustro inferior do Convento de São Francisco em Salvador38 
e do teto pintado da sacristia da igreja jesuítica da Madre de Deus 
em Vigia no Pará39.

Entretanto, no que tange o testemunho de realização de 
cerimônia de exéquias propriamente ditas – com construção de 
aparato efêmero e emblemática aplicada – será preciso esperar a 
publicação, em 1709, do Breve compendio, e narraçam do funebre 
espectaculo, que na insigne Cidade da Bahia, cabeça da America 
Portugueza, se vio na morte de ElRey D. Pedro II de Sebastião da 
Rocha Pita40.

Através dele, pela primeira vez temos um testemunho da 
realização na América Portuguesa de todas as etapas cerimonias 
previstas na tradição lusa para os festejos nas vilas após a morte 
de um monarca, narra-se da chegada da notícia da morte do 
rei até a realização da missa pontifi cal, da oração em honra ao 
rei defunto, passando pela instauração do luto nas instituições 
locais, pela cerimônia de quebra dos escudos, até a cerimônia de 
exéquias propriamente dita.
37. PEREIRA, Ana Martínez. Imágenes simbólicas..., op. cit., p. 491-492.
38. Cf. OTT, Carlos F. “Os azulejos do Convento de São Francisco da Bahia”. Revista do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 7, 1943, p. 7-34; PINHEIRO, Silvanisio. 
Azulejos do Convento de S. Francisco da Bahia. Salvador: Livraria Turista, 1951; FRAGOSO, Fr. 
Hugo (OFM). Um teatro mitológico ou um sermão em Azulejos? Claustro do Convento de São 
Francisco. Paulo Afonso: Fonte Viva, 2006; FRAGOSO, Fr. Hugo (OFM). “Azulejos do Convento de 
São Francisco”. In: Igreja e Convento de São Francisco da Bahia. Rio de Janeiro: Versal, 2009, p. 
317-371.

39. Cf. MARTINS, Renata Maria de Almeida. Tintas da Terra, Tintas do Reino: arquitetura e arte nas 
Missões Jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759). Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2009. 
SANTOS, Luísa Ximenes. A palavra e a imagem: usos da emblemática na Assistência portuguesa 
da Companhia de Jesus. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 2015.

40. PITTA, Rocha. Breve compendio, e narraçam do funebre espectaculo, que na insigne Cidade da 
Bahia, cabeça da America Portugueza, se vio na morte de ElRey D. Pedro II. de gloriosa memoria, 
S. N. Offerecido a’ Magestade do Serenissimo Senhor Dom Joam V. Rey de Portvgal. Composto 
por Sebastiam da Rocha Pitta, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Cavalleiro professo da Ordem 
de Christo, & Coronel do Regimento da Ordenançã da Cidade da Bahia. Lisboa: Na Officina de 
Valentim da Costa Deslandes, Impressor de Sua Magestade, 1709.
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No opúsculo encontramos uma descrição minuciosa tanto 
da cerimônia de exéquias organizada pelo Secretário de Estado 
Gonçalo Ravasco Cavalcanti Albuquerque e quanto do mausoléu 
com catafalco construído em honra de D. Pedro II na Catedral 
de Salvador em 1707. Aparato arquitetônico que claramente 
buscava atrelar-se a tradição fúnebre reinol ao adotar – em clara 
contraposição a rica e rebuscada macchina funebre em estilo 
barroco erigida, no mesmo ano, para as exéquias de D. Pedro na 
igreja de Santo António dos Portugueses em Roma41 – o solene 
e sóbrio estilo maneirista que desde as exéquias de Filipe I no 
mosteiro dos Jerônimos passou a ser adotado nos mausoléus do 
reino42:
41. Cf. FERRARIS, Paola. “I funeral regali in S. Antonio dei Portoghesi: due schede”. In: Giovanni V di 

Portogallo (1707-1750) e la cultura romana del suo tempo. Roma: Argos, 1995, p. 263-288.
42. Será preciso esperar a morte de seu filho, D. João V (1689-1750) para essa tradição venha rompida 

e os catafalcos reais efêmeros construídos na América Portuguesa tornem-se assumidamente 
barrocos. A morte de D. João V marcará o apogeu de valorização política da solenização da 
morte em Portugal e seu império. Multiplicam-se as cerimônias de exéquias nos domínios lusos 
bem os seus testemunhos impressos. Para uma lista das publicações que derivaram dessas 
festas ver: SMITH, Robert Chester. “Os mausoléus de D. João V nas quatro partes do mundo”. 
Separata da Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, tomo XXI, 2ª série, nº 1, 1955. O aparato 
fúnebre projetado por Carlo Fontana para a Igreja dos portugueses em Roma – graças várias 
as descrições impressas e as belíssimas gravuras que dele se fizeram – tornou-se o modelo 
para grande parte dos mausoléus erigidos nessas celebrações. Esse foi o caso do mausoléu 
com catafalco desenhado por Paulo Franco da Silva, erguido na Sé de Salvador (descrito em 
BARROS, João Borges de. Relaçao panegyrica das honras funeraes, que às memorias do muito 
alto, e muito poderoso senhor Rey Fidelissimo D. João V consagrou a cidade da Bahia Corte da 
America Portugueza... Lisboa: na Regia Officina Sylviana, e da Academia Real, 1753) e daquele 
feito erigir por Mathias Antônio Salgado, vigário da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em São 

Fig. 1. Folha de rosto do 
opúsculo de Rocha Pitta, 

1709.
Fonte: acervo digital da 

Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin da Universidade 

de São Paulo.
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Tinha setenta hum palmos de alto, & de largo trinta & oito: era 
de arquitectura Dorica, de obra pyramidali & como oitavada; 
Cada huma das faces principaes tinha a largura de trinta palmos, 
& entrava com quatro por cada lado nos oitavos dos cantos, cujas 
faces fi cavaõ com oito palmos de largura cada huma. Formava-se 
o primeiro corpo em hum plinto de hum palmo de alto, sobre 
que hia hum degrao de palmo & meyo, que recebia todas as 
quartelas; as quaes tinhaõ treze palmos de alto, terminando em 
hum cornijamento repartido em.cornija, frizo, & arquitrave, na 
forma da arquitectura Dorica, sobre o qual corria huma varanda 
de balaustes em roda. Em cada huma das quatro faces principães 
havia quatro quartelas , duas no meyo , & duas nos cantos: entre 
as do meyo se formava em cada frente huma gentil portada , por 
dentro, da qual estavaõ em perspectiva três vistosos arcos: entre 
as quartelas dos cantos hia outra quartela, recebendo todas a 
obra, que lhes fi cava iminente na fabrica de cima. Nos espaços 
que havia entre as quartelas dos meyos & as dos cantos, se viaõ 
dous proporcionados painéis em cada frente, cõ dous, resaltos 
de palmo em quadro por cada parte. Nos fechos das quatro 
portadas deste primeiro corpo, vem luzidas tarjas se liaõ com 
letras de ouro escritos [...] versos Latinos. [...] Sobre este corpo 
se levantava o segundo com oito Doricas colunas, duas em cada 
hum dos cantos, assentadas sobre  reprezas de sete palmos: & 
tinhaõ vinte & hum de alto, com capitel, acabando com hum 
cornijamento da mesma ordem de arquitetura, repartido em 
cornija, frizo, & arquitrave. Em roda delle corria huma banqueta 
de balaustes: & em correspondência de cada coluna hia hum 
pedestal de três palmos de alto, que recebia huma pyramide 
de quinze. Sobre este cornijamento descansava o zimborio ou 
cúpula de obra de gomas, com quinze palmos alto, rematando 
em huma peanha de quatro & meyo. Junto às colunas pelas faces 
principaes hiaõ os pilares, que formavaõ hum arco abatido em 
cada face, cujo vaõ tinha de alto vinte & sete palmos, & de largo 
dezaíeis. Neste capacissimo vaõ fe formava o corpo do meyo da 
mesma obra, como porçaõ do primeiro, & se assentava em hum 
degrao de dous palmos & meyo, tendo nove de alto. No meyo de 
cada huma das suas quatro faces hia huma bem formada porta 
com seu ajustado remate entre duas quartelas, acabando em hum 
cornijamento de palmo & meyo, sobre o qual se levantavaõ dous 
degraos, hum de três, outro de dous palmos & meyo, onde se 

João d’El-Rei. Primeiro aparato fúnebre da América Portuguesa de que dispomos uma gravura 
impressa, o catafalco de São João d’El-Rey foi bem descrito num impresso, o Monumento do 
Agradecimento, tributo da veneração, obelisco funeral do obséquio, Relaçam fiel das reaes 
exequias, que à defunta Magestade do fidelissimo e augustissimo Rey o senhor D. João V... (Lisboa: 
Officina de Francisco Silva, 1751) de que consta uma Relaçam fiel das reais exequias escrita 
por Manoel Joseph Correa e Alvarenga. Graças a tal opúsculo, sabemos que a emblemática, 
também aqui, constituiu um componente do programa iconográfico desse obelisco fúnebre: oito 
emblemas “finamente pintados” que figuravam nas faces principais dos dois primeiros corpos do 
monumento. Cf. ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 
1980; ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu. “Morte, memória e piedade barroca”. Revista de História 
das Ideias, n. 11, 1989, p. 129-173.
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assentava hum Trono de oito, em que estava a Urna, ou Túmulo, 
que representava  o deposito do Real Cadáver.43

O programa discursivo (poético e imagético) do aparato 
fazia igualmente referência a lugares-comuns da retórica 
monárquica portuguesa, como a extensão mundial dos domínios 
lusos ou o caráter cristão do império português. Alegorias 
representando as quatro partes do Mundo serão reiteradamente 
utilizadas como recurso iconográfi co veiculante desse discurso. 

Nos espaços entre as colunas que formavam os oitavos 
dos cantos, por exemplo, como que sustentando a cúpula do 
mausoléu, encontravam-se quatro fi guras femininas que tinham 
a seus pés os animais que representam os quatro continentes:

Pelo valor Portuguez se via no Leaõ domada a fereza da África; 
pela sua Religião, illuminada no Elefante a cegueira da Asia; pela 
sua política, domesticada no Tigre a barbaridade da America; & 
pela sua soberania, sojugado no Touro o poder da Europa.44

O mesmo tema é retomado nos pedestais em que se 
assentavam essas fi guras – dos quais emergiam fi ctícios quatro 
caudalosos rios “todos foiçados das proas Portuguezas, & 
dominados da sua fortuna” que representavam o Tejo (Europa), 
o Indo (Ásia), o Zaire (África) e o Pará (América) –  no quinto 
do treze epigramas (emblemas) criados para a ocasião pelo 
licenciado Gonçalo Soares da Franca.

IMAGEM: Pinta-se hum Gentio Americano, hum Ethiope, hum 
Chim, hum Malabar, porsiando sobre o qual primeiro abrirá 
huma porta, para por ella entrando huma alma coroada, com 
hum livro na maõ.

MOTE: Recordatus est Petrus verbi Domini (Lucas, 22, 61)
VERSOS: Orque jamas teolvidaste, 

O' Pedro, de mi palavra
Los que adetante embiaste,
Lidiando estan, porque se abra
La puerta que les franqueaste.45

Os emblemas no impresso em questão são apenas descritos 
em sua estrutura tripartida (subscriptio, pictura e inscriptio). O 
esquema descritivo empregado remete a estrutura adotada 
nas gravuras contidas nos Emblemas colocados no Tumulo 
honorario, que a Congregação do Oaratorio de Lisboa dedicou à 
Serenissima Rainha de Portugal D. Maria Sophia Isabel...46 em 
que a imagem aparece seguida do motte, por sua vez, seguida dos 

43. PITTA, Rocha. Breve compendio..., op. cit., p. 3-6.
44. Ibidem, p. 7.
45. Ibidem. p. 38.
46. FARIA, António de. Sermão nas honras fúnebres..., op. cit., p. 43-54.
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versos47, conforme se pode verifi car na epigrama reproduzida 
acima. Seus lemas, todos bíblicos, são passagens do Novo 
Testamento através das quais se estabelece um paralelo entre os 
feitos de D. Pedro II e os de São Pedro Apóstolo, santo ligado pela 
homonímia ao monarca defunto.

O programa iconográfi co desses emblemas também veicula 
um discurso iconográfi co voltado para a dimensão imperial 
para a monarquia lusa, tendo a coroa e o cetro como elementos 
simbólicos mais recorrentes. Esses símbolos estão presentes em 
cinco das treze imagem – Epigrama I (Pinta-se a Fé, a Piedade, 
o Zelo , sustentando huma escada, por cujos degraos irá subindo 
huma Coroa); Epigrama II (Pinta-se a Morte, & o Esquecimento , 
querendo deter huma Coroa com duas azas, que voará livremente 
ao Ceo); Epigrama III (Pinta-se huma maõ fazendo subir huma 
cabeça coroada & outra cabeça com coroa debayxo de hum docel); 
Epigrama VI (Pinta-se hum Cetro sobre hum globo pízado de 
dous pès) e Epigrama XIII (Pintaõ-se duas Coroas subindo, huma 
ao Ceo, outra a hum Trono – e criavam uma conexão entre a 
mensagem fi gurativa dos emblemas e a arquitetura efêmera do 
mausoléu onde sobre a pinha que o arrematava estava suspensa 
“uma Imperial Coroa , ostentando o seu poder no mayor carro 
do seu triunfo”48.

O outro elemento central desse discurso iconográfi co era 
a fi guração da própria cidade da Bahia como cidade súdita que 
lamenta a morte do seu monarca. Na descrição do opúsculo, 
ela aparece representada, nos arcos interiores que se viam pelas 
quatro portadas do primeiro corpo do mausoléu – através de 
quatro fi guras que pranteavam o fi nado soberano – e em três dos 
emblemas que compunham o aparato decorativo da peça: Pinta-
se a Cathedral da Bahia vacilante (Epigrama VII); Pinta-se a fi gura 
da Bahia chorosa, olhando para huma Alma, que estará da parte 
interior do Ceo (Epigrama X) e  Pinta-se o Povo da Bahia triste, & 
pensativo, chorando sobre huma Caveira (Epigrama XII). 

A escolha por essa reiterada autorrepresentação nos 
faz atentar para o fato que a publicação do opúsculo de Rocha 
Pita expressa, sobretudo, o interesse daqueles que promoveram 
a cerimônia de exéquias na Catedral de Salvador não só em 
demonstrar que compartilhavam plenamente com os demais 
súditos reais o conhecimento de uma cultura simbólico-política 
comum, mas também em comprovar que uma vila da América 
Portuguesa é capaz de celebrar honras fúnebres a seus monarcas 
com a mesma dignidade das grandes cidades do reino.

Diante disso, ainda que as exéquias celebradas na Bahia em 
1707 não possuam o refi namento fi gurativo de uma simbologia 
que remete à tradição clássica e aos modelos da Arcádia romana 
47. No impresso de Rocha Pitta está, porém, ausente a explicação do emblema presente no opúsculo 

publicados pelos oratorianos. 
48. PITTA, Rocha. Breve compendio..., op. cit., p. 12.
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como a presente nas “barroquíssimas exéquias” de São João d’El-
Rey e em outras cerimônias fúnebres realizadas no ultramar 
português após a morte de D. João v em 1750, acreditamos que 
elas possam certamente ser identifi cadas como um importante 
divisor de águas no que diz respeito a solenização da morte, a 
arquitetura efêmera e a cultura emblemática nas cerimônias de 
exéquias realizadas na América Portuguesa.




