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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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“Combate aos inimigos da alma”: 
alegorias barrocas nos impressos jesuíticos1

Ane Luise Silva Mecenas Santos
Universidade Tiradentes, Brasil
anemecenas@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-5648-7060

Durante1 a  segunda metade do século XVII, sob o selo da tipografi a 
Deslandes, foram publicadas diversas obras da Companhia de 
Jesus no Império português2. Além das inúmeras intervenções 
que os tipógrafos faziam nos textos e do número de estrangeiros 
envolvidos no labor da impressão dos livros, havia, nesse período, 
uma grande preocupação com o que estava sendo publicado, com 
quem os escreveu e quais as ideias que apresentavam. O controle 
do que era lido e distribuído na Europa e na América evidenciava 
os interesses políticos e religiosos que presidiam esta fi scalização3.

Até a criação da Mesa Censória, pelo Marquês de Pombal 
em 1768, a censura aos textos no Império português esteve 
relacionada com os propósitos da Contrarreforma católica, 
observando as determinações do Concílio de Trento (1545-1563). 
Em relação às ações diretamente relacionadas com a publicação e 
a circulação de impressos, ocorreu a adoção do latim como língua 
ofi cial para a publicação da Bíblia, do Missal e dos documentos 
litúrgicos e o arrolamento dos títulos que deveriam ser proibidos 
e, por isso, contidos no Index4.
1. Esse artigo consiste em um tópico desenvolvido pela autora em sua tese de doutorado, intitulada 

O trato da perpétua tormenta: A conversão nos sertões de dentro e os escritos de Luigi Vincenzo 
Mamiani della Rovere sobre os Kiriri (1666-1699), defendida em 2017 junto à Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul, região Sul do Brasil.

2. É conveniente destacar que esta tipografia publicou duas gramáticas nesse período, uma em 
língua Kiriri de Mamiani e, outra, em língua angolana. A Arte e Língua Angola foi organizada 
pelo padre jesuíta Pedro Dias, que elaborou a normativa da língua quimbundo na Bahia. Essa 
gramática não se encontra dividida de forma sistemática como a de Mamiani e sua explicação é 
simplificada, além de não contar com o glossário de palavras. Possivelmente, por não ter vivido 
na África e não ter elaborado o registro in loco, sua obra não possui um espaço dedicado ao 
leitor, como na gramática e no catecismo de Mamiani. Assim como o Brasil, Angola também foi 
invadida pelos holandeses na primeira metade do século XVII. E, nessa restauração das antigas 
colônias a Companhia de Jesus ficou responsável por normatizar a língua nesses dois lugares do 
Império português. BATISTA, Ronaldo de Oliveira. “Descrição de línguas indígenas em gramáticas 
missionárias do Brasil colonial”. Delta, n. 21, 2005, p. 123.

3. Delumeau, na obra La Reforma, traça um perfil das obras publicadas em países católicos e o 
controle para evitar a impressão de textos em língua vulgar. DELUMEAU, Jean. La reforma. 
Barcelona: Labor, 1967, p. 20-22.

4. Além do Index romano de 1559, aprovado pelo papa Paulo IV, ao longo dos séculos outros 
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Em 1517, ao Ordinário da Diocese foram concedidos 
poderes para fi scalização das normativas para autorização 
das obras a serem publicadas e, também, para punição do 
descumprimento das determinações, confi gurando-se como a 
censura episcopal. Contudo, duas décadas depois, dois outros 
tribunais passaram a ter os mesmos poderes de censura, a 
Inquisição, a censura papal, e o Desembargo do Paço, a Censura 
Real.

A natureza desses tribunais é diferente, já que o primeiro 
fi scalizava de acordo com as normativas da Igreja Católica, 
enquanto que o Desembargo o fazia de acordo com os interesses 
da Coroa. Ao longo do período pós-Restauração portuguesa, a 
falta de harmonia entre os tribunais fi cou cada vez mais evidente, 
comprometendo os objetivos da censura. Independentemente 
disto, os trâmites burocráticos garantiam a realização das ações de 
combate às heresias no âmbito da censura preventiva; enquanto 
que o controle das alfandegas, portos e livrarias colocava em 
prática a censura repressiva5.

No período moderno, manuscritos, impressos e gravuras 
ganharam cada vez mais espaço e a circulação de relatórios e 
livros, fomentada pelos Impérios modernos, contribuiu para a 
“globalização do pensamento” e para a legitimação das conquistas 
realizadas6. Se, por um lado, a publicação em massa possibilitou 

catálogos foram sendo produzidos, como o segundo Index romano de 1597. Os índices espanhóis 
foram produzidos nos anos de 1640, 1700 e 1745. Durante o período da publicação dos livros 
do padre Mamiani estava em vigor o Livro de Oiro da Censura Portuguesa, de 1624, que só foi 
suspenso com as mudanças propostas por Pombal no século XVIII. Esse livro continha o Índice 
romano, o Índice para Portugal e um Índice expurgatório das passagens das obras autorizadas 
condicionalmente.

5. RODRIGUES, Graça Almeida. Breve história da censura literária em Portugal. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, 1980, p. 12-18.

6 GRUZINSKI, Serge. “Babel no século XVI: a mundialização e globalização das Línguas”. In: 
THOMAS, Werner; STOLS, Eddy; KANTOR, Iris & FURTADO, Júnia (orgs.). Um mundo sobre papel: 
livros, gravuras e impressos flamengos nos impérios português e espanhol (século XVI-XVIII). 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014, p. 388.
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a difusão de informações em grandes proporções, por outro, os 
Estados europeus sentiram a necessidade de fi scalizar o acesso 
ao conhecimento. Assim como a circulação de informação era 
imprescindível, também a restrição ao acesso se tornou requisito 
básico na lógica das monarquias católicas. Com isso, havia a 
necessidade de fi scalização do que era publicado, realizando-se, 
desse modo, um fi ltro nas informações transmitidas.

Escrever e divulgar passaram, portanto, não apenas a 
atender a uma lógica do mercado tipográfi co, mas, também, à 
necessidade de comunicação às outras nações das conquistas e da 
abrangência dos espaços incorporados ao Império no Ultramar. 
Se, por um lado, havia a fi scalização dos indivíduos envolvidos 
no processo de impressão, dada a proibição de circulação de 
obras estrangeiras nas terras do Império português7. por outro, 
a administração das tipografi as em Portugal, desde o século 
XVI, se encontrava, no entanto, nas mãos de estrangeiros8: “[...] 
Uma hierarquia das gentes do livro com os estrangeiros no 
topo foi consequência de uma espécie de dominação externa, 
onde o acesso privilegiado aos circuitos internacionais por 
parte dos livreiros estrangeiros se afi gurou determinante [...]”9. 
Esses sujeitos, envolvidos na organização e publicação do texto, 
deixaram suas marcas no processo de edição das obras. Seus 
hábitos de escrita podem ser observados nas interferências feitas 
na pontuação, na ordem das frases e até na escolha de letra e na 
disposição do conteúdo na folha de papel10.

As duas obras escritas pelo jesuíta Mamiani11 e que 
analisamos neste artigo, foram publicadas pela Offi  cina de Miguel 
Deslandes, um francês naturalizado português e que, desde 
1687, era impressor real12. Sua nomeação pôs fi m à “dinastia dos 

7. Essa preocupação é apresentada na Bula de 23 de março de 1521, na qual o Papa Leão X manifesta 
seu temor em relação à divulgação de livros por Lutero na Península Ibérica.

8. CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: 
Editora UNESP, 2014, p. 12.

9. CURTO, Diogo Ramada. “Para a História dos livreiros e impressores em Portugal: notas a propósito 
da Oficina de Plantin”. In: THOMAS, Werner; STOLS, Eddy; KANTOR, Iris & FURTADO, Júnia, op. cit., 
p. 156.

10. Chartier aborda as mudanças que uma obra pode sofrer com as mudanças de linguagem ou de 
pontuação que são realizadas. Para o autor, a “construção de significados” é modificada com 
a alteração dos dispositivos de escrita. CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. Tradução de 
Fúlvia M. de Moretto. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p. 62.

11. Ludovico Vicenzo Mamiani Della Rovere, o autor da Gramática e do Catecismo escritos na língua 
Kiriri, nasceu na cidade de Pésaro, na Itália, e passou a integrar a Companhia de Jesus no ano 
de 1668. Em 1684, antes mesmo de fazer o quarto voto e, contando, então, com trinta e dois 
anos, partiu de Lisboa, rumo à Bahia. Seu destino inicial na América portuguesa era a Missão 
do Maranhão. Entretanto, ao longo de quase duas décadas, suas atividades como missionário se 
circunscreveram à outra região, a aldeia do Geru, na então Capitania de Sergipe del Rey. A sua ida 
para esse aldeamento contribuiu para a constituição de um novo capítulo na catequese do sertão, 
uma vez que este missionário buscou solucionar um problema já identificado por outros jesuítas 
desde as primeiras tentativas de conversão dos Kiriri.

12. CUNHA, Xavier da. Impressões deslandesianas: divulgações bibliographicas. Vol. 2. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1895, p. 712.
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van Craesbeeck”, família que por sete décadas esteve à frente 
do cargo de impressor da Coroa. O primeiro deles foi Peter van 
Craesbeeck, que saiu de Antuérpia13, grande centro de produção 
de livros, e seguiu para Lisboa, onde montou uma tipografi a14. 
Além do Catecismo e da Gramática de Mamiani, outros livros da 
Companhia de Jesus também foram impressos nessa tipografi a 
na segunda metade do Seiscentos, como se pode perceber pelos 
dados discriminados no Quadro 1.

13. Ao longo do século XV, Antuérpia se tornou um centro econômico no mundo moderno graças ao 
comércio de artigos que envolviam o mundo das artes. A empresa tipográfica ganhou espaço e 
foi responsável por um significativo fluxo de capital na região, conforme defende Francine de 
Nave.

14. CURTO, Diogo Ramada, op. cit., p. 155.
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Quadro 1: Livros jesuíticos produzidos pela Officina de Miguel Deslandes

TÍTULO DA OBRA EDIÇÃO ANO

1. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: segunda 
parte. Dedicada no panegírico da Rainha Santa ao Sereníssimo Nome da Princesa N.S.D. 
Isabel. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes. (v.2)

1a 1682

2. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: terceira 
parte. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes, 1a 1683

3. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: quarta 
parte. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes. 1a 1685

4. Palavra de Deos empenhada; Sermam nas exequias da Rainha N.S. D. Maria Isabel 
de Saboya, que prégou o P. Antonio Vieyra da Companhia de Jesu, prégador de Sua 
Magestade, na Misericordia da Bahia, em 11 de Setembro, anno de 1684 - Vaõ emendados 
nesta impressaõ os erros intoleraveis da primeira: & mais declaradas alg~uas cousas que 
entaõ se entendèraõ mal: & tambem deixada algua, que ainda agora corria o mesmo risco 
(S. das Exéquias da Rainha) Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes.

1a 1685

5. Arte de Crear Bem os Filhos na idade da Puericia. Dedicada Ao Minino de Belem, Iesv 
Nazareno. Composta Pelo P. Alexandre de Gusman da Companhia de IESV, da Provincia 
do Brasil. Lisboa. Na Officina de Miguel Deslandes.

1a 1685

6. Catecismo Brasilico da Doutrina Christãa, Com o Ceremonial dos Sacramentos, & mais 
actos Parochiaes, Composto por Padres Doutos da Companhia de Jesus, Aperfeiçoado, & 
dado à luz pelo Padre Antonio de Araujo da mesma Companhia. Emendado nesta segunda 
impressão pelo P. Bertholameu de leam da mesma Companhia. Lisboa. Na Officina de 
Miguel Deslandes. 

2a 1686

7. Arte de Grammatica da Lí ngua brasí lica. Luiz da Figueira. Lisboa: Na Officina de Miguel 
Deslandes. 2a 1687

8. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: Quinta 
parte. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes. (v. 5) 1a 1689

9. Meditações para todos os dias da semana, pelo exercicio das três potencias da alma, 
conforme ensina Santo Ignacio Fundador da Companhia de Jesu: Pelo padre Alexandre de 
Gusmão, da mesma Companhia. Lisboa, na Officina da Miguel Deslandes.

1a 1689

10. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: Sexta 
Parte. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes. (v. 6) 1a 1690
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Dado o número signifi cativo de obras escritas por jesuítas 
publicadas por essa tipografi a, é possível traçar um perfi l 
dos interesses editoriais da Companhia. Dos dezenove livros 
impressos pela Deslandes, todos foram escritos na América 
portuguesa. Desse total, onze eram sermões e de autoria do Pe. 
Antônio Vieira15.

Outras três obras, publicadas por jesuítas que viviam no 
Colégio da Bahia, tratavam de um roteiro de práticas diárias para 
o bom fi el, das quais duas eram de autoria do Pe. Alexandre de 
Gusmão: a Arte de Crear Bem os Filhos na idade da Puericia e as 
Meditações para todos os dias da semana. Já a terceira obra, Escola 
de Bem Morrer, foi escrita por Antônio Maria Bonucci, jesuíta 
italiano que também catequizou os índios Kiriri.

15. CUNHA, Xavier da, op. cit.

TÍTULO DA OBRA EDIÇÃO ANO

11. Palavra de Deos empenhada, e desempenhada: empenhada no Sermam das exequias 
da Rainha N. S. Dona Maria Francisca Isabel de Saboya; desempenhada no Sermam de 
acçam de graças/ pelo nascimento do Principe D. Joaõ primoge-/nito de SS. Magestades... 
Prégou hum, & outro o P. Antonio Vieyra...O primeyro. na Igreja da Misericordia da Bahia, 
em 11. de Setembro, ... de 1684. O segundo na Cathedral da mesma cidade, em 16. de 
Dezembro, ... de 1688. Lisboa, na officina de Miguel Deslandes. (v. 13)

1a 1690

12. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: Septima 
parte. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes. (v. 7) 1a 1692

13. Xavier dormindo, e Xavier acordado: dormindo, em tres Orações panegyricas no triudo 
da sua festa, dedicadas aos tres principes que a Rainha Nossa Senhora confessa dever 
à intercessão do mesmo santo; acordado em doze Sermoens panegyricos, moraes, & 
Asceticos, os nove da sua novena, o decimo da sua canonização, o undecimo de seu 
patrocinio, author o Padre Antonio Vieyra da Companhia de Jesu, prègador de Sua 
Magestade. Oitava parte. Lisboa, Na Officina de Miguel Deslandes.(v. 8) 

1a 1694

14. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: Undecima 
parte, offerecida à serenissima Rainha da Grã-Bretanha. Lisboa, Na Officina de Miguel 
Deslandes. (v.  11) 

1a 1696

15. Arte da Lingva de Angola, offerecida a Virgem Nossa N. do Rosario, Mãy, & Senhora dos 
mesmos pretos, pelo P. Pedro Dias da Companhia de Jesu. Lisboa, Na Officina de Miguel 
Deslandes.

1a 1697

16. Sermoens do P. Antonio Vieyra da Companhia de Iesv, prégador de Sua Alteza: Parte 
duodecima dedicada à purissima conceição da Virgem Maria senhora nossa. Lisboa, Na 
Officina de Miguel Deslandes. (v. 12)

1a 1699

17. Catecismo da Doutrina Christãa na Lingua Brasilica da Nação Kiriri. Luiz Vincêncio 
Mamiani. Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes. 1a 1698

18. Arte de Grammatica da Lingua Brasilica da naçam Kiriri. Luiz Vincêncio Mamiani Lisboa: 
Na Officina de Miguel Deslandes. 1a 1699

19. Escola de Bem Morrer aberta a todos os christã os, & particularmente aos moradores da 
Bahia nos exercí cios de piedade, que se praticaõ  nas tardes de todos os Domingos pelos 
Irmã os da Confraria da Boa Morte. Antonio Maria Bonucci. Lisboa: Na Officina de Miguel 
Deslandes.

1a 1701

Fonte: elaborado pela autora por meio do levantamento feito na Biblioteca Nacional de Portugal.
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Cinco livros versam sobre o conhecimento linguístico 
produzido a partir da consciência da necessidade de dominar as 
línguas para efetivar a catequese dos indígenas. São três Artes de 
Língua (Geral, Kiriri e Angola) e dois Catecismos. Com base no 
quadro 2, no período de 1682 a 1701, apenas duas obras tiveram 
reimpressões, por sua inegável contribuição para o entendimento 
da língua falada na costa do Brasil. Nos anos de 1686 e 1687, 
voltaram a publicar o Catecismo Brasílico da Doutrina Cristã 
do Pe. Antônio Araujo, com alterações propostas pelo padre 
Bartolomeu de Leam e a Arte de Gramática de Língua Brasílica, 
de Luiz de Figueira.

Com a morte de Miguel Deslandes, seu fi lho Valentim 
da Costa16 assumiu o trabalho na tipografi a. E foi sob sua 
responsabilidade que o Catecismo Kiriri do capuchinho Bernardo 
de Nantes foi publicado, em 1709.

Quanto às obras publicadas pela Ofi cina Deslandes, 
observa-se, primeiramente, páginas em branco e sem numeração, 
às quais se seguem os elementos pré-textuais, que também não 
recebem numeração e que antecedem o texto com páginas 
numeradas. Os elementos pré-textuais são: a apresentação, texto 
no qual o autor faz algumas observações em relação ao texto, as 
licenças da Ordem, as licenças de impressão (do Paço, do Santo 
Ofi cio e do Ordinário). Em seguida, encontra-se o índice ou o 
sumário da obra. Mas há uma exceção na aplicação desse padrão 
nos Catecismos impressos na referida tipografi a, visto que eles 
não apresentam a estrutura do texto na forma de sumário em 
nenhuma parte do livro.

A marca da tipografi a é observada na formatação do texto, 
nos adornos, nas capas e no interior da obra. Era comum nas 
obras editadas por Miguel Deslandes a utilização de gravuras 
em cobre, de vinhetas e fl oreados17. No caso do Catecismo de 
Mamiani, estão presentes três tipos de fl oreados, localizados na 
abertura das partes estruturais do texto: na capa, nas advertências 
ao leitor, na abertura do Catecismo, ao fi nal da primeira e da 
segunda parte.

Na capa, encontra-se uma rosa e, dentro dela, foi inserido 
o monograma da Companhia de Jesus. Nas Advertências ao 
Leitor há um entrelaçamento de folhagens no topo da página. 
Folhas e fl ores aparecem na abertura do Catecismo, também na 
parte superior da folha. O jarro com fl ores se repete, podendo ser 
encontrado ao fi nal da primeira e da segunda parte, como pode 
ser observado no quadro a seguir:

16. Deslandes teve três filhos, sendo que dois deles se formaram em Coimbra e se tornaram 
cavaleiros professos da Ordem de Cristo.

17. CUNHA, Xavier da, op. cit., p. 652.  
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Na Gramática, por sua vez, há dois elementos decorativos 
que são repetidos, como fi ca evidenciado no Quadro 3, o 
entabalhamento fi tomórfi co, apresentado na abertura do texto 
dedicado ao leitor, e a rosa com o monograma da Companhia 
de Jesus. Se no Catecismo ela é utilizada para a capa da obra, na 
Gramática serve como alegoria para seu fi nal. Ao constatarmos 
a adoção de recursos decorativos semelhantes pelo tipógrafo 
percebe-se a ideia de continuidade dos livros, como se fi zessem 
parte de uma mesma coleção. Outro elemento que denota a 
continuidade do Catecismo para a Gramática é a ausência de 
elemento decorativo. Chama também a atenção o fato de, na 
Gramática, o monograma da Companhia de Jesus ser representado 
dentro de um girassol18.

18. Bluteau nos traz a observação feita pelo padre Pomey SJ. sobre o girassol: “flor, a que o giro 
do Sol deo nome, porque o segue em roda, e sempre a companha o seu curso, a inicia quando 
se esconde & se cobre de nuves”. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, 
anatomico, architectonico. Vol. 4. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712-1728, 
p. 77.

Quadro 2 – Floreados presentes no Catecismo

FLOREADOS LOCALIZAÇÃO NO CATECISMO

Capa do Catecismo

Página superior da parte Leitor e na 
abertura do Catecismo.

Final da primeira e da segunda 
parte do Catecismo. 

 

Fonte: elaborado pela autora realizado por meio da sistematização das alegrias do Catecismo.
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Quadro 3 – Floreados presentes na Gramática

FLOREADOS LOCALIZAÇÃO NA GRAMÁTICA

 

Capa da Gramática

    

Ao leitor. 

p. 1

  

No final da primeira parte, p. 49.

 

No enceramento do livro, p. 124

Fonte: elaborado pela autora por meio da sistematização das alegorias presentes na Arte de Grammatica do padre Mamiani.

Na parte superior da página de abertura do texto há um 
ornamento fi tomórfi co, com dois pelicanos nas laterais e um 
pelicano alado ao centro, conforme a Fig. 1. Vale lembrar que o 
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pelicano evoca a ideia de sacrifício19, sendo também o símbolo do 
Papado. O pelicano desaparecia no verão e renascia no inverno, 
promovendo as analogias com a fênix e a ressurreição, e, também, 
o amor materno, já que a ave alimenta seus fi lhotes com o próprio 
sangue, ao dilacerar seu peito.

Na alegoria da Gramática os pelicanos estão sem os fi lhotes, 
cercados por folhagens e fl ores. Não foi possível, no entanto, 
fazer a distinção das plantas utilizadas para compor o cenário, 
mas reconhecemos que a identifi cação das plantas poderia nos 
auxiliar a desvendar as virtudes e valores que usualmente são a 
elas associadas em alegorias pictóricas. Um elemento, contudo, 
se destaca nas três alegorias, as chagas do peito, tanto no pelicano 
alado como nos dois que carregam algo em sua boca, evidenciando 
o simbolismo do martírio de Cristo, como proposto por Tomás 
de Aquino, no ofício de Corpus Christi20:

Pie pellicáne Jésu Domine,
Me immundum munda túo sánguine,
Cújus una stílla sálvum fácere
Tótum múndum quit ab ómni scélere.21

O pelicano também foi utilizado como alegoria de governo 
pelo rei Dom João II. Segundo Bluteau22, o amor incondicional 
associado à ave é adotado para demonstrar o amor e o sacrifício 
do rei pelo seu povo23. A concepção simbólica da referida 
ave se faz presente no imaginário português e não seria, nesta 

19. Na Bíblia, no Salmo 102, “A doença encurta a vida” no momento em que se descreve o sofrimento 
corporal, o estado grave de saúde e a solidão interior é apresentada a alegoria do pelicano: 
“[….] Porque os meus dias se consomem em fumaça, / e meus ossos queimam como braseiro. / 
Pisando como relva, meu coração está secando, / E eu me esqueço até mesmo de comer o meu 
pão. / Por causa da violência do meu grito, / Os ossos já se grudam à minha pele. / Estou como o 
pelicano do deserto, / Como o mocho das ruínas. / Fico desperto, gemendo, / Como ave solitária 
no telhado. [...]”.

20. Adoro Te Devote.
21. Senhor Jesus, bondoso pelicano, / Lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue / Pois que uma 

única gota faz salvar / Todo o mundo e apagar todo pecado.
22. BLUTEAU, Raphael, op. cit, Vol. 6, p. 378-380.
23. SILVA, Priscila Aquino. “Imagens do Poder: análise do Pelicano, a empresa régia de D. Leonor e 

D. João II (Portugal, século XV)”. In: Anais XIII Encontro de História da Anpuh-Rio. Rio de Janeiro. 
2009. Disponível em <http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/>. Acesso em: 10 fev. 2016.

Fig. 1. Alegoria dos pelicanos.
Fonte: MAMIANI, 1699, p. 1.
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compreensão, inserida como elemento puramente decorativo ou 
para deleite do leitor, mesmo porque há um padrão nas alegorias 
utilizadas pela tipografi a. 

A primeira repetição é encontrada na alegoria do pelicano, 
a cabeça decorativa marca o frontispício do texto propriamente 
dito, também utilizada na Arte da Língua de Angola. No caso das 
vinhetas de remate utilizadas como pausas na escrita, elas servem 
para indicar ao leitor a estrutura do texto. Para isso, são adotados 
padrões conforme o sumário do texto, repetindo os elementos de 
adorno com base na lógica textual. Assim, têm-se vinhetas iguais 
para as cantigas, para as licenças da ordem e na distribuição das 
partes e nos capítulos. Essa lógica de pausa, com base nas vinhetas, 
era comum nas publicações da tipografi a Deslandes. Além das 
vinhetas de remate era também comum o reverso branco entre 
pausas estruturais do texto. Não foi o caso das obras analisadas, 
mas constatou-se a inserção de iniciais fl oreadas. No tocante à 
repetição de elementos decorativos dentro dos livros, constatou-
se ser comum nas vinhetas das licenças.

Dada a presença destes elementos que se repetem, as obras 
de Mamiani se apresentam como um conjunto, sendo, portanto, 
duas obras que se complementam. E o impressor fez com que 
visualmente isso fosse identifi cado, visto que os elementos 
decorativos que compõem o texto são os mesmos, o que não se 
observa em outras publicadas pela Deslandes. Pode-se dizer que 
reside nestes elementos a “marca”, a infl uência do tipógrafo, nas 
duas obras.

A fi m de realizar um exercício comparativo entre os 
elementos gráfi cos e decorativos utilizados nas duas obras, 
consultamos suas primeiras edições. Observamos que na segunda 
edição da Gramática, de 1877, mesmo seguindo a disposição por 
página, sua editoração é totalmente diferente e segue a lógica do 
século XIX, sem nenhum ornamento nas páginas. As marcas do 
tipografo desaparecem, e a lógica de impressão do século XVII se 
impõe. São mantidos os reversos em branco e também as letras 
da capa, mas sem o monograma da Companhia.

Essa continuidade dos textos é observada na lógica da 
impressão e no elemento decorativo da capa. A capa do Catecismo 
tem letras de destaque arredondadas que se alternam de tamanho, 
sendo dado maior destaque à palavra “Christãa”. Os espaços entre 
as palavras, entre as letras e a disposição delas no papel asseguram 
a fl uidez da leitura do título pelo leitor. As informações sobre o 
lugar de impressão, a tipografi a e as licenças constam na capa. 
Nela, ainda encontra-se o monograma da Companhia, inserido 
dentro de uma rosa. Esse mesmo elemento iconográfi co se faz 
presente na última página da Gramática.

Já na capa do Catecismo, o monograma da Companhia é 
apresentado dentro de uma rosa. Ela é comumente utilizada como 
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Fig. 2 – Folha de rosto da primeira edição do 
Catecismo da Doutrina Christãa na Lingua 
Brasilica da Nação Kiriri. 
Lisboa: Officina Miguel Deslandes, 1698.

Fig. 3. Folha de rosto da primeira edição da Arte de 
Grammatica da Lingua Brasilica da naçam Kiriri. 

Lisboa: Officina Miguel Deslandes, 1699.
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alegoria da perfeição. O monograma representa o nome de Jesus 
escrito numa forma grega abreviada, em latim Jesus Hominum 
Salvatori (Jesus, Salvador dos Homens). O I.H.S. foi popularizado 
pela primeira vez por São Bernardino de Siena, no começo do 
século XVI e, posteriormente, adotado pelos jesuítas. Na capa da 
Gramática, no lugar da rosa é utilizado um girassol.

Como procuramos demonstrar, em ambas as obras, 
os elementos decorativos dão unidade às obras. Nelas, estão 
presentes as marcas e infl uências do tipógrafo, como por exemplo, 
na escolha dos tipos de letras e de seu tamanho, evidenciando as 
tendências dos impressos. Dessa forma, o que pode parecer um 
simples trabalho técnico nos aproxima também dos gostos dos 
leitores do século XVII.

Instalados na corte do Império português, homens como 
os tipógrafos, os censores e os livreiros se fi zeram presentes, ao 
longo do século XVII, no processo de impressão e de divulgação 
de obras como as que analisamos no texto, tanto na elaboração 
das normativas para publicação, quanto na sua aplicação e na 
chancela real ou eclesiástica. E vale a pena lembrar que, no século 
XVII, o termo publicação era empregado, de acordo com Bluteau, 
com o signifi cado de cópia autenticada pelos setores legais do 
sistema.
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