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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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Entre escrito e visual: trânsito das imagens nas cartas jesuíticas

Maria Emília Monteiro Porto
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
mariaporto2@yahoo.com.br
https://orcid.org/0000-0002-1732-3362

Apresentamos aqui um estudo sobre a tela “Morte do Padre 
Filipe Bourel” que compõe o acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes no Rio de Janeiro1. As circunstâncias periféricas em 
que a Capitania do Rio Grande existiu implicaram numa baixa 
circulação ou mesmo total ausência da iconografi a tradicional 
da Ordem. Por isso, ao representar as periferias e fronteiras dos 
impérios, seu estudo foge ao circuito do Barroco concentrado 
como é nas regiões centrais da América, como Minas Gerais ou 
Cuzco, tornando singular esta pintura.

Um pintor anônimo de uma incerta escola portuguesa 
de pintura do século XVIII representou como tema central 
da narrativa a morte de um padre jesuíta alemão em 1709, na 
missão e aldeamento indígena do Lago Apodi, entre os povos 
da nação Paiacu no sertão da Capitania do Rio Grande. Seu 
contexto histórico imediato é o da história colonial de conquistas 
e contraconquistas levadas nas Capitanias do norte da América 
portuguesa como resultado da interiorização do território. No 
canto inferior direito da tela se lê:

P. PHILIPPUS BOUREL 1 
AGRIPI ANNIS XVI MISSIONARIUS 
IN BRASILIA 2 OLIM MINISTER 
IN COLLEGIO S. J. 3 BAHIAE 4 ADJACE
TIS MARE BRASILICO 5 MORITUR 
PRAESENTIB. LUSITANIS 6  OMNI 
OPE SACERDOTUM DESTITUTIS 
IN MISSIONE PROPE LACUM PO
DINER 7 NON LONGE DISSITU OLIN
DA 8 FLUVIUS PARAIBA 9 LECTU 
10 CAULA 11 LEMBUS 12 
BRASILIORUM 13.2

1. SOUZA, Alcídio Mafra. O Museu Nacional de Belas Artes. São Paulo: Banco Safra, 1985, p. 238, p. 
248.

2. Legenda traduzida por Wadson Pinheiro e José Melquíades de Macedo, apud MEDEIROS FILHO, 
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No centro do quadro fi gura uma rústica cabana coberta de 
palha em cujo interior repousa o corpo agonizante do Pe. Filipe 
Bourel deitado sobre um enxergão de palha e cercado por dois 
homens vestidos ao modo europeu que assistem seus últimos 
minutos de vida. Um pouco depois deles alguns indígenas choram 
a sua morte iminente. Em torno desse centro, cenas do cotidiano 
da aldeia: bovinos pastando, um indígena pescando com um 

Olavo de. “A morte do padre Filipe Bourel: Descoberta a primeira pintura do Rio Grande do Norte”, 
Tribuna do Norte, Natal, 1993. Tradução: “PADRE FILIPE BOUREL 1 DE AGRIPINA, POR 16 ANOS 
MISSIONÁRIO NO BRASIL 2 POR ALGUM TEMPO COM MINISTÉRIO NO COLÉGIO DA COMPANHIA 
DE JESUS 3 NA BAHIA 4 QUE ESTÁ NAS PROXIMIDADES DO MAR DOS BRASILEIRO 5 MORRE NA 
PRESENÇA DOS PORTUGUESES 6 TENDO DESEMPENHADO TODAS AS FUNÇÕES SACERDOTAIS 
NA MISSÃO, JUNTO AO LADO DO APODI 7 NÃO LONGE DA LOCALIDADE DE OLINDA 8 RIO PARAÍBA 
9 NO SEU LEITO 10 REDUTO 11 AOS BARCOS 12 DOS BRASILEIROS 13”.

Fig. 1. Anônimo, “Morte do 
Padre Filipe Bourel”, século 
XVIII. [óleo sobre tela; 110,5 
X 133,5 cm;  tombo no 10.523; 
acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro, 
Brasil].
Foto: acervo pessoal, Maria 
Emília M. Porto, maio de 2018.
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anzol em sua canoa, uma criança retirando água de um provável 
rio Paraíba. Árvores de diferentes tipos e tamanhos e algumas 
aves compõem a paisagem. Ao fundo, à direita e à esquerda, 
estão as cabanas dos Paiacu, próximas a redes armadas de modo 
estranhamente alto entre duas palmeiras. À esquerda da tela está 
o ‘Mar dos Brasileiros’, com uma grande embarcação ancorada 
perto de outras de menor porte, tendo ao fundo o que poderia 
ser um castelo da cidade de Colônia onde estudou o padre, mas 
cuja legenda indica ser o Colégio dos jesuítas na Bahia. A massa 
de água à direita da tela representa a lagoa do Apodi, em cuja 
margem aparece a cidade de Olinda em Pernambuo.

Ela foi adquirida em uma ignorada casa de leilões de 
Londres em 1964, pelo ex-embaixador Afrânio de Mello Franco 
Filho quando servia na Embaixada brasileira em Paris, e doada 
ao Museu Nacional de Belas Artes em 1983 por sua viúva, 
Gemina Pereira de Mello Franco à raiz do Projeto Embaixador 
Afrânio de Mello Franco Filho, coordenado pelo crítico de arte 
Umberto Cosentino3. Uma cópia reduzida desta tela (74x62cm) 
foi cedida ao Instituto Histórico e Geográfi co do Rio Grande do 
Norte e desde então passa a compor um elemento de memória 
regional e especialmente local, uma vez que tem um signifi cado 
especial para a memória dos cidadãos de uma região periférica na 
geopolítica do Nordeste brasileiro como é o sertão do Apodi, que 
a ressignifi cam a cada ano nos festejos de Natal. Afi nal, o discurso 
signifi ca por sua inscrição e pertencimento a uma dada formação 
discursiva historicamente constituída e não pela vontade do 
enunciador4.

Olavo Medeiros Filho, historiador e pesquisador do 
Instituto Histórico e Geográfi co do Rio Grande do Norte, fez uma 
resenha em um suplemento cultural do diário local identifi cando 
os elementos iconográfi cos e os dados sobre sua procedência5. 
Jorge Coli, historiador de arte, realizou a análise iconológica, 
identifi cando os padrões de representação em vigor na cultura 
européia, assim como os elementos que expressam circunstâncias 
locais6. Apontou que ela é expressiva da estética barroca, tanto 
por apresentar as tensões nos espaços pictóricos como a força da 
cor, a profundidade e os contrastes de elementos indicando as 
formas signaléticas da tradição pictórica do renascimento e do 

3. “Duas mostras das novidades no Belas Artes”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, segunda-feira, 4 
jul.1983, p. 32. Com a tela da morte do padre Bourel foram doadas ainda uma tela de Rugendas 
(“Vista do bairro do Catete” e “Vista do Litoral da Bahia”, do século XIX), outra do pintor argentino 
Martin Borneo (1829-1915), de 1880, representando o Jardim Botânico, e uma coleção de jades e 
pedras chinesas.

4. PATRIOTA, Karla Regina Macena Pereira & TURTON, Alessandra Navaes. “Memória discursiva: 
sentidos e significações nos discursos religiosos da TV”. Ciências & Cognição, 2004, vol. 1, p. 13-21. 
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v1/v1a03.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2019.

5. MEDEIROS FILHO, Olavo de. “A morte do padre Filipe Bourel”, op. cit.
6. COLI, Jorge. “Episódio e Alegoria”. Anuário do Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, vol. 

1, 2009, p. 105-128.



95

barroco. 
A tela foi produzida e processada em um regime de 

forte institucionalidade e carga teórica, sendo representativa 
da forma como a Companhia de Jesus intercepta e executa o 
projeto tridentino para as imagens, excitando a sensibilidade 
com a pompa e esplendor das manifestações externas de piedade 
e promovendo as imagens cruas e dolorosas que exaltam 
o sofrimento7. Assim o aplica nas capitanias periféricas ou 
fronteiriças do norte. Tanto pelo tema central da narrativa da tela, 
como pela conexão que mantém com os princípios tridentinos, 
ela atesta esse pertencimento.

Mais que isso, a tela corresponde a uma prática interna da 
Ordem: a Iconomística, representando cenas que correspondem 
à memória interna de seus membros, algo já praticado de forma 
escrita nos Necrológios e Biografi as, mas aqui de expressão 
explicitamente visual. A Iconomística foi inventada pelo jesuíta 
alemão Jakob Masen (1606-1681), praticante da chamada 
literatura emblemática, que combina imagem visual com 
declaração verbal. Masen estudou em Colônia e fez os votos fi nais 
para entrada na Ordem em 1648, atuando então como pregador 
em Colônia, Paderborn e Trier até sua morte em 1681. Poderia 
ter coincidido com o padre Bourel em terras renanas entre 
1676 quando Bourel começou os estudos com a Companhia de 
Jesus em Trier, aproximadamente cinco anos de uma possível 
convivência que poderia ter gerado algum tipo de repercussão, 
que por caminhos obscuros possa ter defi nido a escolha do tema 
da pintura feita em uma ofi cina portuguesa. Outra hipótese é que 
tenha sido encomendada por seu companheiro de missões, o 
Pe. João Guinzl (ou João Guincel), que se alistou na Companhia 
em 1676, trabalhou entre Cariris, Janduins e Paiacus, no rio São 
Francisco, na Ribeira do Açu e na serra de Ibiapaba. Foi reitor 
do Colégio de Olinda e fundador do Real Hospício do Ceará em 
Aquiraz. Depois de instalada a fronteira no Apodi, se dedicou às 
da Capitania do Ceará, mas sem deixar de manter uma atuação 
importante como organizador dessa frente avançada, atuando 
politicamente na defesa da ação missionária ante as muitas 

oposições que encontravam por parte dos moradores e demais 
7. Decreto da XXV sessão do Concílio de Trento de dezembro de 1563 sobre A invocação, a veneração 

e as Relíquias dos Santos, e as sagradas Imagens: “987. Os bispos ensinem, pois, diligentemente, 
com narrações dos mistérios de nossa redenção, com quadros, pinturas e outras figuras, pois 
assim se instrui e confirma o povo, ajudando-o a venerar e recordar assiduamente os artigos 
de fé. Então sim, grande fruto se poderá auferir do culto das sagradas Imagens, não só porque 
por meio delas se manifestam ao povo os benefícios e as mercês que Deus lhes concede, mas 
também porque se expõem aos olhos dos fiéis os milagres que Deus opera pelos seus Santos, 
bem como seus salutares exemplos. Rendam, assim, por eles graças a Deus, regulem a sua vida 
e costumes à imitação deles e se afervorem em adorar e amar a Deus, fomentando a piedade. Se 
alguém ensinar ou pensar de modo contrário a estes decretos — SEJA EXCOMUNGADO”. In: Montfort 
Associação Cultural. Web Site. “Documentos da Igreja - Concílios”. Disponível em: <http://www.
montfort.org.br/index>. Acesso em: 20 ago. 2013.

Entre escrito e visual: trânsito das imagens nas cartas jesuíticas - M. E. M. Porto
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forças coloniais, aparecendo no Rio Grande como Visitador e 
espécie de porta-voz nos confl itos nas aldeias do Rio Grande.

*
Esta pintura se abre a algumas possibilidades de análise 
alimentadas por estudos em cultura visual. A crítica ao 
enfrentamento apenas tangencial com que os historiadores têm se 
enfrentado ao problema da imagem teve grande efeito sobre essa 
pesquisa, levando a que a tela passasse de ocupar um lugar apenas 
ilustrativo a provocar uma melhor compreensão da história 
colonial do Rio Grande como consequência dos poderes da 
imagem. Apesar de ter incorporado as potencialidades simbólicas 
presentes na imagem, boa parte da historiografi a contemporânea 
tem se limitado a estabelecer sua base documental, a questioná-
la sob a força das categorias das mentalidades, do imaginário e 
da ideologia, mas mantendo a imagem em um lugar ilustrativo 
e complementar da escrita. Mauricio Lissovsky entende que o as 
disciplinas historiográfi cas não acompanharam a radicalidade 
das proposições de Aby Warburg ao problema da imagem porque 
a recepção de seu método se deu pela leitura de Erwin Panofski e 
E. H. Gombrich, dois importantes historiadores da arte do século 
XX. A perspectiva histórica lançada nas primeiras décadas do 
século XX pela iconologia de Aby Warburg, pioneiro na análise 
da cultura visual, levava à compreensão da cultura visual como 
um ramo da história da arte que se preocupa com o conteúdo 
ou sentido das obras de arte em oposição a sua forma, criando 
um método para a utilização dos testemunhos fi gurativos como 
fontes históricas. Erwin Panofski sistematizou os procedimentos 
da iconografi a, mas ainda que reivindicando o método instaurado 
por Aby Warburg, eludiu o essencial do método, que era a 
concepção de uma animação e montagem das imagens, levando 
a que o pressuposto da ação da imagem fi casse obscurecido 
entre os historiadores que participaram da “virada pictórica”. As 
questões por ele colocadas – qual a função da criação fi gurativa 
na vida da civilização; por que criamos imagens; o que esperamos 
delas; de quê as imagens nos têm servido ao longo da história- 
enviou os estudos a um processo de compreensão das imagens, e 
não apenas de interpretação8. A mesma crítica pode ser enviada 
à historiografi a da religiosidade brasileira, que a entende como 
processo de representação das instituições que a promovem, mas 
disso deduzindo apenas uma propaganda ideológica católica, 
como efeito de uma razão cínica operando todo o tempo em sua 
maquinação. Isso se revela nas posições discursivas que adota,  
nas quais a patologia toma dimensões sociais e políticas.

8. LISSOVSKY, Mauricio. “A vida póstuma de Aby Warburg: por que seu pensamento seduz os 
pesquisadores contemporâneos da imagem?”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi - 
Ciências Humanas, Belém, vol. 9, n. 2, 2014, p. 305-322.
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Aplicada à religiosidade feminina, é usual vê-la associada 
a estados histéricos; aos movimentos religiosos são vistos como 
distúrbios emocionais dos mestiços, debilidade que os leva a 
seguir líderes exaltados, instáveis e sujeitos a condições psíquicas 
anormais como saídas extremas para a opressão político-
econômica a que as elites sujeitaram o conjunto da sociedade 
brasileira em formação. Isso revela um espírito ainda iluminista 
marcado pela critica às superstições que observa esses fenômenos 
como particularidades culturais subjetivas e exóticas relacionadas 
ao campo do imaginário e do simbolismo social9. No entanto, 
isso não os desautoriza porque é justamente o conjunto dessas 
características patológicas de suas vidas que contribuíram para 
que lhe fosse atribuída autoridade e infl uência religiosa10. Há que 
considerar o ponto de vista próprio dos setores religiosos que se 
dá em algumas atitudes históricas como a dos missionários. 

O impacto dessas críticas levou a refl exões fundamentais 
sobre os poderes da imagem e da urgência de uma educação 
em cultura visual em um nível pedagógico para a sociedade 
contemporânea. Os estudos sobre a iconologia do Barroco e os 
conceitos que aplica, tais como a relação política e estética que 
faz circular no trânsito entre o mundo europeu e o colonial 
ou o aspecto transcontextual das imagens e seu trânsito pelo 
mundo de signifi cados que se abre a seu passo me levaram a 
destacar o conceito de visualidade11. Ele envia à compreensão da 
historicidade da tela constituindo-a como um acontecimento. A 
relação entre a escrita missionária comunicada pelo Pe. Bourel 
nas fronteiras coloniais e seu impacto para a compreensão da 
imagem representaria a parte inicial desse trânsito. A escrita teria 
sido assim o pressuposto de criação da tela, a resposta do pintor 
(e de seu encomendante) às imagens que se destacavam da escrita 
missionária e sua primeira condição de visualização. Como 
isso se expressa nos seus elementos iconológicos? Por meio do 
contraste entre os discursos queremos alcançar o entendimento 
do contexto inicial de sua produção, que faz sobressair ao fi m os 
elos de memória entre a tela e a história local.

*

9. CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
10. JAMES, William. La variedad de la experiencia religiosa. Barcelona: Ed. Península, 1986, p.16.
11. BURKE, Peter. Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 

2001, p. 17;  MARAVALL, José Antonio. A cultura do barroco. São Paulo: Edusp, 1997, p. 497-520; 
ÁLVAREZ, José Luis Bouza. Religiosidad Contrarreformista y Cultura Simbólica del Barroco. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990; FREEDBERG, David. El poder de las 
imágenes. Madrid: Cátedra, 1992; CESÁREO, Mario. “Menu y emplazamientos de la corporalidad 
barroca”. MORAÑA, Mabel. Relecturas del Barroco de Indias. Hanover: Ediciones del Norte, 1994, 
185-194; DE LA FLOR, Fernando Rodríguez. Giro visual: primacía de la imagen y declive de la 
lecto-escritura en la cultura postmoderna. Salamanca: Editorial Delirio, 2009; SERRÃO, Vitor. A 
Trans-memória das imagens. Estudos iconológicos de Pintura Portuguesa. Lisboa: Cosmos, 2007; 
LISSOVSKY, Mauricio. “A vida póstuma de Aby Warburg...”, op. cit.
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O Necrológio de Bourel, feito por Andreoni em 1709, pouco 
depois de sua morte, provavelmente tenha sido o informe central 
que inspirou o pintor anônimo que realizou a obra, mas ele é 
alimentado por outros informes12.

As missões na Capitania do Rio Grande foram concebidas 
por volta de 1678 como centros mais sólidos de enfrentamento ao 
confl ito entre vários grupos indígenas do Nordeste brasileiro e as 
forças coloniais, conhecido na historiografi a das rebeliões como 
Confederação das Tapuias, Guerra dos Bárbaros ou Guerra do 
Açu, por ter o sertão da Capitania do Rio Grande se , em fi nais 
do século XVII, como epicentro da revolta. Ocorreu ofi cialmente 
entre 1680 e 1715 contra os tapuias rebelados nos confi ns da zona 
conquistada, entre Rio Grande e a serra da Ibiapaba, no Ceará, por 
meio de “guerras justas”, mas como ainda que rendidos e aldeados 

12. “Carta de José Antonio Andreoni (Antonil)”, Missionibus Brasilia, 1709. Arquivo da Sociedade de 
Jesus, ARSI, Bras. 10, 66-71v. Latim. 

Fig. 2. Carta do Pe. Felipe 
Bourel, 1700.

Fonte: ARSI: Bras. 4, 64-64v.
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prosseguiam os massacres, o horizonte para o fi m da guerra 
deve ser visto no âmbito da aplicação das políticas indigenistas 
do governo pombalino e pós-pombalino e na ordem política 
estabeleccida pelos poderes locais fortalecidos pela expansão da 
frente pecuária aberta pela expansão colonial.

É para este espaço que o padre Bourel (1659-1709) se 
desloca. Sua biografi a é expressão de um homem de trânsitos e 
fronteiras. Nasceu na Alemanha, na cidade de Colônia (Agripi) 
e em 1676, com 17 anos, iniciou os estudos na Companhia de 
Jesus em Trier. Concluídos os estudos por volta de 1692 pediu 
a Missão do Brasil. Embarcou para o Brasil em maio de 1693 e 
adscrito ao Colégio da Bahia começou atuando nas missões do 
rio São Francisco e do Piauí entre os índios Rodela e os vaqueiros, 
espaço pelo qual transitavam os levantamentos indígenas. Em 
1696, tendo sido expulsos da região pelos curraleiros (alusão 
aos currais em que os vaqueiros guardavam o gado, ocupando 
territórios indígenas), desloca-se a pedido do Mestre de Campo 
dos Paulistas em dezembro de 1699 junto com seu companheiro 
Pe. João Guincel, para reforçar a precária fronteira missionária 
instalada no Apodi, sertão do Rio Grande, até então levada por 
quadros de missionários do Colégio de Olinda, para organizar 
um aldeamento junto ao lago Podi ajuntando os grupos de Paiacu 
que se encontravam dispersos pelos massacres e ações punitivas 
do Terço dos Paulistas, soldados e moradores, onde morre de 
alguma febre em 1709. De acordo com documentos da Câmara 
de Natal, Ceará e Pernambuco, a missão teria abrigado entre 1000 
e 600 índios Paiacu que conheceram os muitos nomes da morte: 
doenças, fome ataques de índios contrários aliados aos Terços e 
uma constante busca por terras13.

Aqui já estão os elementos de seu trânsito pelo mundo. Esta 
aparente dispersão é resolvida na tela situando todos os lugares 
junto ao padre no espaço da tela. Aqui também se apresentam os 
elementos de exploração e peregrinação recorrentes nas narrativas 
jesuíticas, inventando espaços sagrados a partir das biografi as 
de missionários produzidas ao longo da conquista. Jorge Coli 
identifi ca na pintura alguns elementos que indicam circunstâncias 
locais, como a referência ao barco de brasileiros, mas também 
as dilui por meio de uma topografi a incerta: Bahia, o lago Podi, 
Olinda, o rio Paraíba, um castelo de Colônia na Alemanha.

As informações, fossem as cartas e queixas enviadas 
por Bourel, fossem os documentos da Câmara que a ele ou ao 
contexto da missão faziam referência, podem ser marcadas por 
duas tendências: as que expressam um estado interior e as que 
expressam o espanto e o horror da materialidade do mundo.

13  “Carta do P. Felipe Bourel, de Podi, 10 de abril de 1700”, ARSI, Bras. 4, 64-64v. In: LEITE, Serafim. 
História da Companhia de Jesus no Brasil, 10 vols. Lisboa/Rio de Janeiro: Portugália/Civilização 
Brasileira, 1938-1950, T. V, p. 539.
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As que expressam um estado interior refl etem uma 
perspectiva própria de missionários, gente para as quais as 
emoções espirituais são o centro habitual da energia pessoal. 
Bourel representa essa missão como um exílio, dedicando sua 
missão às almas do Purgatório. Outra imagem dessa interioridade 
estaria também na referência a um noviço, Alexandre Nunes, 
que havia sido seu companheiro na missão e que se retirou por 
padecer de melancolia, que Bourel pede que seja readmitido14. 
O tema da melancolia me parece adequada à refl exão de Geertz 
acerca do lugar do sofrimento no cristianismo: “a questão não 
é como evitar o sofrimento e sim, como sofrer, como fazer da 
dor física, da perda pessoal, da derrota frente ao mundo ou da 
impotente contemplação da agonia alheia, algo tolerável”15. Sua 
aparição no discurso nos remete ao sentimento de um mal-estar 
vital proveniente do convívio entre bárbaros, tanto na América, 
como em suas fronteiras europeias. Expressa uma comiseração 
pelo mundo caído, uma dor pela catástrofe da história que 
deriva em última instância em decaimento e tristeza particular 
diante da imensa multidão dos que ainda seguem afastados da 
palavra do Senhor e que presumivelmente nunca poderão ser 
completamente a ela reduzidos. A consciência da proximidade do 
demônio meridiano, essa melancolia dos clérigos, os protege da 
derivação da tristeza em desesperança ou desespero, pois tanto se 
dilata o reino de Deus e o fi m do mundo, que já não há paciência 
para esperá-lo.

As que reportam a exterioridade do mundo foram 
integradas na historiografi a das Revoltas indígenas ou da 
interiorização da colonização, e nessa classifi cação perdem sua 
intensidade dramática pois o horror da conquista fi ca sublimado 
pelo projeto civilizador e nacional latino-americano.

Uma carta do Pe. Francisco de Matos, de 1701 envia o 
leitor ao remoto daquela missão:

[...] Tais são as coisas, que fazem e padecem na Casa Forte do 
Açu os Padres João Guincel e Filipe Bourel. Não duvido que mais 
ainda terão feito. Mas, como desde o Colégio da Baía até a sua 
Residência há mais de 300 léguas, também são raras as notícias, 
que de lá nos vêm.16

A pintura seria assim constituída como um fragmento 
da realidade dessa missão que nos envia às contingências do 
caráter individual e solitário da empresa evangelizadora: pequeno 

14. “Carta do P. Felipe Bourel, de Podi, 10 de abril de 1700”, In: LEITE, Serafim. História da Companhia 
de Jesus no Brasil, op. cit. 

15. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Ed.Guanabara, 1989.
16. “Da Baía, 4 de Agosto de 1701”. ARSI, Bras. 9, 449-450v. In: LEITE, Serafim. História da Companhia 

de Jesus no Brasil, op. cit., T. V, p. 540-542.
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número de missionários, limitações econômicas, distâncias das 
instituições metropolitanas, distâncias que deviam percorrer na 
região, debilidade física, excesso de trabalho, doenças, martírio, 
naufrágios. Com as possibilidades de seu próprio corpo é que 
garantiam o êxito da empresa, como bem expresso por Mario 
Cesáreo: seus corpos se constituem em “matéria proteica, 
adaptável e plástica, disposta a amoldar-se às novas circunstâncias 
e a constituir-se ela mesma, em instituição”17.

A imagem dos Paiacus chorando a morte do padre na tela 
anônima se torna compreensiva na atitude hostil dos moradores 
do Rio Grande e do Ceará que pediam uma política de extermínio. 
A Carta Ânua escrita pelo Pe. Andreoni, Visitador dessas missões, 
apresenta uma imagem geral de seu contexto:

As Missões dos Tapuias, por excelência bárbaros, Paiacus, estão 
a cargo dos Padres Filipe Bourel, Manoel Dinis, João Guincel 
e Vicente Vieira [...] mais do que nenhumas são fecundas em 
trabalhos e perigos. Continuam as guerras entre os Tapuias e os 
Portugueses, porque estes ocuparam a terra, e os Paiacus matam 
com frequência o gado dos Portugueses. Com tal guerra torna-se 
estéril o território, fugiam as abelhas do mel, despojam-se os lagos 
menores do peixe, e as matas de caça. Levando sustento consigo, 
viu-se obrigado o Padre a ir buscar os que estavam refugiados no 
sertão, com medo; e a acompanhá-los à volta, cheios de terror. 
[...], e a maior parte dos nossos Paiacus fugiram e vagueiam pelo 
sertão. [...]. Ninguém os queria ter por vizinhos e os repeliam 
como a ladrões e revoltosos. Como a transmigração se fazia do 
solo pátrio ou do sertão, começaram uns a dizer que iam como 
escravos, outros que iam a ser mortos pelos Paulistas, outros 
olhavam entre lágrimas o sertão que iam deixar, outros que não 
se poderiam defender dos contrários se fossem assaltados no 
caminho. Seguiram o Missionário apenas 200, fi cando os mais 
no Lago Podi com o Pe. Manuel Dinis, convalescente da doença, 
em que esteve às portas da morte, contraída, quando fora tratar 
e curar outros Paiacus, terrivelmente feridos pelos Janduins, e 
nesse caminho adoecera. Chegou novamente ao novo sítio o Pe. 
Vicente Vieira, surgido como outro Moisés do deserto, depois de 
ter passado no percurso muitos e duros trabalhos.18

Ao longo dos dez anos em que missionou nos sertões, 
Bourel e seus companheiros experimentaram muitas vicissitudes, 
Mas existem momentos em que reportam uma situação 
controlada, indicando talvez o desejo de comunicar uma ordem, 
ainda que uma “paz dos cemitérios”. Os índios perseguidos no 

17. CESÁREO, Mario. “Menu y emplazamientos de la corporalidad barroca”, op. cit., p. 185-194.
18. “Mandato P. Provincialis Joannes Antonius Andreonus, 1704”. ARSI, Bras, 10, 42-43. In: LEITE, 

Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, op. cit., T. V, p. 543-547. 
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Açu pelas guerras justas dos soldados encontraram na missão 
do Apodi um espaço provisório em 1699, com “terras sufi cientes 
para poderem cultivar sem serem molestados pelo gado dos 
curraleiros, [...] a algumas léguas dos soldados da Casa Forte, a 
conveniente distância, para não serem injustamente vexados por 
eles, ávidos da liberdade alheia”19. Isso se complementa com a 
Informação para a Junta das Missões de 1702, na qual nota-se o 
contraste entre as missões do Açu em que “muito padecerão os PP 
[João Guincel e Vicente Vieira] com a d’Os PP. Philippe Bourel e 
Manuel Dinis [que] experimentão menos estorvo; e por isso mais 
facilmente cathequizão, e poem em boa ordem aos Barbaros”20.

Todo esse contexto prepara a representação do mártir 
cristão. As imagens desempenharam um papel primordial na 
hora de produzir a experiência do sagrado, especialmente desde 
fi nais da Idade Média, quando se produziu uma preocupação 
especial pela dor com a fi guração dos instrumentos da Paixão. 
O culto do martírio desenvolvido pelos jesuítas é expressão 
do papel exemplar da iconografi a da ordem: o Cristo sofrente 
como modelo. praticando assim as devoções cristológicas. As 
circunstâncias fronteiriças nas quais se desenvolvem a escrita e 
a imagem sobre as missões que se instalaram na região remetem 
à mesma ideia de martírio e êxodo. Estudos apontam que essas 
representações levaram à promoção da imagem do indígena 
por meio de uma equivalência entre o corpo do índio e o corpo 
de Cristo, como faz Mario Cesareo. São os dois corpos que 
padecem nas fronteiras. Essa perspectiva me pareça central para 
compreender, por exemplo, o que era Humanismo cristão e a 
tensão ética em que se viu envolvido em sua conquista espiritual 
do Novo Mundo.

Um perfi l psicológico do padre o qualifi caria como um 
homem de ação, pois apesar de suas habilidades acadêmicas como 
lente de Matemática na Universidade de Coimbra em 1692 e em 
1696 como adjunto do Mestre de Noviços no Colégio da Bahia, 
optou por administrar a talvez mais violenta missão de fronteira 
da época. Documentos da Câmara de Natal e Ceará descrevem 
seu enfrentamento ao Governador de Pernambuco para o 
envio de índios para as guerras, aos moradores que desejavam 
o fi m do controle jesuítico sobre a prestação de serviços dos 
índios, à corrupção e aos massacres. Uma certidão de Filipe 
Bourel denuncia em 1706 ao Governador de Pernambuco o 
mercado negro e a rede de corrupção dos moradores de Cunhaú 
e Goianinha, que compravam índios rendidos nas guerras do 

19. “Carta do P. Francisco de Matos, da Baía, 4 de Agosto de 1701”. ARSI, Bras. 9, 449-449V. In: LEITE, 
Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, op. cit., T. V, p. 540-542.

20. “Informação para a Junta das Missões de Lisboa, Bahia, 5 de julho de 1702, P. Joao Pereyra”. 
ARSI, Bras. 10, 23-26. In: LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, op. cit., T. V, 
p. 569-573.
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sertão a troco de espingardas e foi integrada na defesa que lhe fez 
o Pe. João Guinzl em 1725: “[...] como socedeo há poucos annos, 
que hum Capitao-Mor não quis que os PP. dessem Indios a dous 
Moradores, sem que elles primeiro lhe dessem uns vinte alqueires 
de sal, e o outro duzentos”21.

Antonio Cea Gutiérrez, especialista em temas de iconografi a 
religiosa supõe que a pintura derive diretamente da representação 
da morte de São Francisco Xavier na praia de Goa e também do 
precioso tema "La Tebaida", obra de Gherardo Starnina, que se 
conserva na Galeria Degli Uffi  zi, em Firenze, onde entre outros 
temas se representa a morte do justo ou de Santo Antonio Abade 
(informação verbal). Se produz uma identidade entre o modelo 
da vida e morte de S. Francisco Xavier e do padre Bourel, pois 
tratou-se de um missionário muito ativo, que morreu antes de 
entrar na China, a 3 de dezembro de 1552 na ilha de Sanchoão, 
numa esteira de vime atacado por febres, abraçado ao crucifi xo 
que lhe havia sido dado por Inácio de Loyola e sem receber os 
sacramentos. A partir de sua morte existe todo um culto interno 
a ele devotado, com importantes impactos por todo o mundo 
católico, inclusive na América, onde nunca esteve.

É evidente na tela o processo de autorrepresentação 
cultural. O papagaio, símbolo alusivo à Anunciação, indica na 
tela a eloquência e pode indicar nesse caso um emblema da 
Companhia de Jesus. Ao estar pousado na ave mais jovem e 
fl orescente, é símbolo do Novo Mundo.

Na análise iconológica realizada por Jorge Coli, os 
elementos simbólicos estão articulando aparentes oposições 
criando a metáfora da ascese da simbologia cristã: a tensão entre 
céu e terra; luz e escuridão; índio e civilizado; América e Europa; 
solidão do ermo no qual Bourel morre e as cidades fortifi cadas; 
a delicada fl oração e a morte física do Padre Bourel junto à uma 
árvore maior e mais velha; a ave solitária que faz o céu descer, 
expressando o movimento de Deus aos homens e a palmeira 
que faz a terra subir, expressando o esforço ascético humano 
dirigindo-se a Deus. A morte do padre que morreu em martírio 
porque foi privado da extrema unção se redime pela palmeira, 
metáfora da cruz. É seu renascimento em Cristo, pois “o justo 
fl orescerá como a palmeira”, como canta o Livro dos Salmos 92:12.

*
A repercussão dos informes na composição de lugar reuniu 
no mesmo espaço pictórico tudo aqui que compôs a vida do 
padre. O pintor jesuíta que a teria concebido numa vaga “Escola 
Portuguesa do século XVIII”, reconstrói aquele mundo com 

21. “Defesa do missionário João Guedes (ou João Guinzel) de 22 de Outubro de 1715”. Revista do Inst. 
Histórico do Ceará, Fortaleza, n. 31, 1917, p.131-133.
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todos os elementos da redenção do padre: o amor dos índios, 
um pouco das cidades europeias por onde andou, os clichês da 
representação renascentista, tudo isso naquela aldeia perdida no 
meio do mundo americano.

A análise iconológica de Jorge Coli desvela um sentido 
central da tela. No entanto seu sentido por mudar conforme o 
encontro. Há um sentimento da imagem e temos como exemplo 
o fato de que atualmente, nos festejos de Natal na cidade do 
Apodi, data tradicional em que se recria o nascimento do Cristo, 
se incorpora uma reprodução aproximada da tela em grande 
tamanho pintada em placas de madeira que é exposta na praça 
em frente à Igreja matriz. Assim, festeja-se a morte do padre 
como celebração do nascimento. Seria o caso de uma memória 
local dignifi cada pela inclusão da tela como patrimônio cultural 
e artístico representativo da cidade ou celebra-se a memória 
política das vicissitudes da fronteira? Os padecimentos do padre 
são os mesmos do povo do Apodi? Seria uma ressignifi cação do 
martírio? O padre que protegia os Paiacu no início do século 
XVIII estaria disposto a renascer e a apoiá-los na luta indigenista 
levada pelos Paiacu remanescentes que ainda hoje (des)vivem no 
sertão?

A missão do Apodi teve um melancólico fi m de 
administração jesuítica: a morte do Pe. Bourel em 1709 e a 
também triste sina do Pe. Bonifacio Teixeira, seu último Superior, 
que ao abandonar a missão e aproveitando a passagem de uma 
tropa de soldados pela região, foi morto num ataque indígena em 
1712. Não há informação sobre quem se encarregou dessa missão 
nos anos seguintes. Em 1714 uma ordem de João Maia da Gama, 
então Governador Geral da Paraíba, mantém a determinação de 
enviar índios para acompanharem os cabos de guerra, demanda 
que prossegue em 1726 para o Maranhão, indicando a vitória 
da tendência escravista e anti-indígena22. Sem administração 
missionária, esse aldeamento passou a ser uma espécie de 
armazém para retirar índios para a guerra, como demonstra 
a documentação administrativa. Em 1725 a aldeia passou 
formalmente para os capuchinhos italianos, com notícia da vinda 
do frei Prospero de Milão para o Apodi em 1734 para missionar 
entre os Paiacu. Na crônica Desagravos do Brasil e glórias de 
Pernambuco, de 1757, Dom Domingos de Loreto Couto descreve 
na capela do Apodi, hoje Igreja Matriz, esta pintura e uma outra 
retratando o padre Bourel em um episódio de cura milagrosa23.

Assim, concluo que a resposta ao diálogo estabelecido entre 
palavra e imagem tem a ver com a autoconsciência dos jesuítas 

22. “Termo da Junta das Missões em S. Luiz do Maranhão, 30 de Março de 1726”. In: LEITE, Serafim. 
História da Companhia de Jesus no Brasil, op. cit., T. III, p. 442-443.

23. COUTO, Dom Domingos Loreto. “Desagravos do Brasil e glórias de Pernambuco (1757)”. Anais da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. XXIV,  1902, p. 350.
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de que eram uma instituição militante e salvadora, mas tem 
também a ver com uma perspectiva espiritual que ganha força 
com o corpo sofrente do Cristo, que é imagem central. De modo 
que esses Necrológios pintados expressavam essa propaganda de 
virtudes. A tela não é testemunho, mas vestígio de uma ruína, a da 
missão, a do projeto utópico lascasiano e a do projeto missionário 
jesuítico.

Entre escrito e visual: trânsito das imagens nas cartas jesuíticas - M. E. M. Porto


