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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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Profecia, martírio e penitência:
as origens da Ordem Terceira do Carmo nas pinturas da capela-mor
dos Terceiros carmelitas de Cachoeira, Bahia
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Compreender e admirar as manifestações artísticas na América 
Portuguesa requer um olhar fl exível, capaz de adaptar-se às 
singularidades evidentes nos vários espaços que compõem 
esse vasto território. No litoral, na região hoje denominada 
de Nordeste, o desenvolvimento cultural e artístico esteve 
bastante associado à atuação das ordens religiosas, importantes 
instrumentos de disseminação do cristianismo, especialmente 
entre os nativos. Com a descoberta do ouro, no interior, 
desenvolveu-se o alcunhado “Barroco Mineiro”, termo forjado 
para destacar manifestações artísticas por sua originalidade e 
pela promoção exclusiva de leigos, uma vez terem sido proibidas, 
nas Minas, as ordens religiosas.

Para além dessa dicotomia reducionista, especifi cidades são 
observadas tanto na capitania das Minas quanto nas capitanias do 
Nordeste. A cidade de Salvador, fundada em 1549 por Tomé de 
Souza, e desde o início sede do governo geral, e, portanto, centro 
administrativo da colônia, atrai a atenção de muitos pesquisadores 
da arte colonial por prodigalizar exemplares artísticos admiráveis 
que se espalham por um centro urbano que já contava, no início 
do século XVIII, com vinte mil habitantes. Situada na entrada 
da Baía de Todos os Santos, Salvador só pode ser devidamente 
compreendida nessa época como eixo de uma conformação 
socioeconômica e cultural que se desenha na estreita relação 
com as vilas e freguesias que foram se estabelecendo ao longo do 
Recôncavo da Bahia. 

Nos últimos anos do século XVIII, Luís dos Santos Vilhena 
defi niu o Recôncavo como região composta por Salvador, suas 
freguesias, e cinco vilas: São Francisco do Conde, Santo Amaro 
da Purifi cação, Cachoeira, Maragogipe e Jaguaripe. Esse território 
integrava-se intimamente, marcando-se por uma diversidade 
econômica e de conformação social, “O açúcar provinha 
sobretudo de São Fracisco do Conde, Santo Amaro e da freguesia 
de Santiago do Iguape; o fumo, de Cachoeira; e a farinha, da vilas 
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do sul”1. Era grande a circulação de pessoas e produtos, favorecida 
pela próspera rede hidrográfi ca que se capilarizava por toda a 
região, como escreveu Jozé Antonio Caldas, em 1759.

Entraõ nesta enseyada seis caudalosos rios a saber Paraguasu, 
Sergipe, Jaguaripe, Maluim, Paranamerim, Piraja, os quaes 
cortando as terras do Reconcavo, a devidem, e daõ comodidades 
a grades povoasoens; todos esses rios saõ navegados 
continuamente de tantos barcos que conduzem mantimentos e 
todo o geners de negociasoens para a Cidade, que se vem sempre 
nos portos dela para sima de mil, sendo mais de douz mil, e 
quinhentos os que andaõ na sua carreira.2

Açúcar, fumo, mandioca e gentes subiam e desciam os 
rios num constante ir e vir das vilas e freguesias para a cidade de 
Salvador. Desse trânsito, também participavam artistas, artífi ces, 
materiais e referências artísticas. Os diálogos entre Salvador e as 
vilas e freguesias do recôncavo, em termos artísticos, ainda é tema 
pouco explorado pelos estudiosos, embora avanços já tenham 
sido alcançados no referente à talha oitocentista, com os estudos 
de Luiz Freire3.

A Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, 
criada em 1698, destacava-se nessa rede. Sua relevância econômica 
e social deveu-se à produção do fumo e por ter se tornado um 
importante centro comercial e entreposto de mercadorias. Às 
margens do rio Paraguaçu, onde fl orescia vivaz comércio local, 
embarcações abasteciam-se de açúcar, fumo, couro, algodão e 

1. BARICKMAN, B. J. Um contraponto Baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 
1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 44.

2. José Antonio Caldas foi um importante engenheiro militar e arquiteto da época. Ver: CALDAS, José 
Antonio. Noticia Geral desta Capitania da Bahia. Salvador: Memória e Arte, 2017, p. 23.

3. FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. “As relações centro-periferia nos retábulos baianos do Recôncavo”. 
In: SANT’ANNA, Sabrina Mara; FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro & CAMPOS, Adalgisa Arantes. Cultura 
artística e conservação de acervos coloniais. Belo Horizonte: Clio, 2015, p. 61-78.
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outros produtos da região e do sertão. Manufaturas e produtos  
europeus eram ali descarregados e remetidos, pelos comerciantes 
da vila, para o interior4. Por terras, homens de caminhos vindos 
das Minas, Caetité e Rio de Contas traziam gêneros alimentícios 
salgados e curtidos, algodão, couros, ouro em pó e em barra, 
gado cavalar e vacum. No fi nal do século XVIII, Cachoeira era o 
segundo núcleo populacional da Bahia. Tinha, em 1775, 986 casas 
em seu centro urbano, com cerca de 4.000 almas; considerando a 
população da vila e de suas oito freguesias, perfazia 27.000 almas. 
A paisagem urbana já contava com importantes edifícios: igreja 
matriz de Nossa Senhora do Rosário, capela de Nossa Senhora da 
Ajuda, capela de Nossa Senhora da Conceição do Monte, capela 
do Amparo, capela do hospital São João de Deus, convento e 
igreja dos carmelitas calçados e capela da Ordem Terceira do 
Carmo, alvo do presente estudo5.

Em 1688, os carmelitas calçados fundaram um hospício 
para abrigar os frades que circulavam pelos sertões da Cachoeira, 
em ação missionária. A Venerável Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo foi criada em 1691, e sua capela erigida e 
ornamentada ao longo do século XVIII. A peculiar disposição 
dos números da data presente no frontispício do templo deixa 
dúvidas sobre a conclusão da edifi cação, se em 1724 ou em 17426.

O edifício apresenta bela decoração, formada por talha 
barroca e rococó, azulejos datados de meados do século XVIII7 e 
pinturas da segunda metade dos setecentos, que apresentam um 
sofi sticado programa iconográfi co referente à cultura histórica 

4. SANTANA, Tânia Maria Pinto. Charitas et Misericordia: as doações testamentarias em Cachoeira 
no século XVIII. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016, p. 
122.

5. REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas 
e identidades africanas na Bahia setecentista. Tese (Doutorado em História). Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2005, p. 67. A Vila de Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira 
era composta pelas seguintes freguesias: Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, 
São Tiago do Iguape, São Pedro do Monte da Muritiba, São Gonçalo dos Campos da Cachoeira, 
São José das Itapororocas, Sant’Ana do Camisão, Santo Estevão do Jacuípe e Nossa Senhora do 
Desterro do Outeiro Redondo.

6. Estudar a ornamentação da capela dos terceiros carmelitas de Cachoeira é tarefa dificultada pela 
escassez documental de seu arquivo. Consideramos importante mencionar os estudos pioneiros 
de Valentim Calderon, Carlos Ott e Maria Helena Flexor, além das dissertações de mestrado de 
Roberta Bacellar e Darlane Senhorinho. CALDERÓN, Valentin. O Convento e a Ordem Terceira 
do Carmo de Cachoeira. Salvador: UFBA, 1976. OTT, Carlos. Atividade artística da Ordem Terceira 
do Carmo da Cidade do Salvador e de Cachoeira (1640-1900). Salvador: Secretaria da Cultura e 
Turismo; Fundação Cultural EGBA, 1998. FLEXOR, Maria Helena Ochi (org.). O Conjunto do Carmo 
de Cachoeira. Brasília: IPHAN/ Monumenta, 2007. ORAZEM, Roberta Bacellar. A representação 
de Santa Teresa D’Ávila nas igrejas da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira/ Bahia e São 
Cristóvão/ Sergipe. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2009. SENHORINHO, Darlane Silva. Iconografia carmelitana: análise dos painéis 
azulejares da capela-mor da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira. Dissertação (Mestrado em 
Artes Visuais). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.

7. SIMÕES, J. M. Santos. Azulejaria Portuguesa no Brasil (1500-1822). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1962, p. 62.
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da Ordem Carmelita8. Os medalhões do forro do nártex e os 
caixotões do forro da nave celebram a história da reforma da 
Ordem, realizada no século XVI e que deu origem à Ordem dos 
Carmelitas Descalços. Cenas das vidas de Santa Teresa de Jesus 
e São João da Cruz, protagonistas dessa reforma, estão expostas 
nesses espaços, com única exceção do quadro central do forro 
da nave, em que está representada a entrega do escapulário a São 
Simão Stock9. Nas paredes, entre as tribunas, há seis quadros 
dispostos ao longo da nave e mais seis na capela-mor, que se 
destaca pela qualidade e unidade de sua decoração “Talvez, 
nenhuma capela-mor do Brasil possa ser comparada em elegância 
e beleza a esta da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira”10. A 
embeleza a talha barroca do altar-mor e a de inclinação já rococó, 
que reveste sua abóbada de meio canhão, bem como quatro 
painéis de azulejos11.

O presente texto objetiva realizar uma análise iconográfi ca 
dos seis quadros que estão na capela-mor, entendendo-os como 
argumentos de um discurso coeso cujo objetivo era defender o 
pioneirismo da Ordem Terceira do Carmo em relação às outras 
associações de leigos da cristandade. Ser a primeira ordem leiga, 
a mais antiga, revestia-se de grande signifi cado na época, pois 
era importante requisito na defi nição de precedências. A Igreja, 
enquanto comunidade de fi éis, era entendida como o Corpo 
Místico de Cristo, e cada uma de suas partes- ordens religiosas, 
confrarias, paróquias, fi éis – era vista como um membro desse 
corpo. Embora igualmente necessária para o bom funcionamento 
do corpo, cada parte teria posição hierárquica diferente, sendo a 
antiguidade importante critério para se angariar um status mais 
digno.

A metáfora da Igreja como o Corpo de Cristo, formada por partes 
organicamente interdependentes, remonta aos escritos de São 
Paulo:

Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo 
a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde 
estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só 
corpo. Não pode o olho dizer à mão: ‘Não preciso de ti’, nem 
tampouco pode  a cabeça dizer aos pés: ‘Não preciso de vós’.12

8. A ideia de uma cultura histórica carmelita, perceptível em livros e na iconografia, entre outros 
fenômenos, perpassa os trabalho de André Cabral Honor. Cito, aqui, sua dissertação de mestrado, 
publicada em 2013 pela Fino Traço. HONOR, André Cabral. O verbo mais que perfeito: uma análise 
alegórica da cultura histórica carmelita na Paraíba colonial. Dissertação (Mestrado em História) 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009, p. 3.

9. ORAZEM, Roberta Bacellar. A representação de Santa Teresa D’Ávila..., op. cit.
10. CALDERÓN, Valentin. O Convento e a Ordem Terceira..., op. cit., p. 48.
11. CALDERÓN, Valentin. O Convento e a Ordem Terceira..., op. cit., p. 49-51. SIMÕES, J. M. Santos. 

Azulejaria Portuguesa..., op. cit., p. 62.
12. A BÍBLIA de JERUSALÉM, Coríntios. São Paulo: Paulus, 1985, p. 2164.
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Segundo Adalgisa Arantes Campos, a compreensão de São 
Paulo sobre a Igreja já pressupunha ordenação e hierarquização 
“A visão orgânica em São Paulo pressupõe uma ordenação; nem 
todos os órgãos possuem a mesma dignidade, mas todos são 
essenciais”13.

Ao longo da Idade Média, os termos paulinos Corpus 
Christis ou Corpus Verum passaram a ser associados ao 
sacramento do altar, e a noção sociológica da Igreja como um 
corpo composto de partes articuladas passou a ser traduzido 
como Corpus Mysticus14. Durante o período moderno, a 
sociedade cristã, a comunidade da Igreja, foi vista como o Corpo 
Místico de Cristo.

Os lugares dos membros do Corpo Místico eram 
compreendidos como naturais e distintos em termos hierárquicos 
e de prestígio. Caberia a cada um tornar clara sua posição nessa 
complexa anatomia, expondo-a publicamente conforme as várias 
formas de representação da época, ou seja, apresentação pública 
de si conforme sua condição ou apresentação de algo que remete 
a outra coisa. Nos dois sentidos, representar-se era sugerir uma 
ordenação do mundo social que se mostrava como verdadeira, 
com vistas a hierarquizar a sociedade15. Daí a importância 
das aparições públicas ritualizadas, como as festas, missas e 
procissões. Daí a importância da ornamentação decorosa dos 
templos, capaz de exibir, iconografi camente, histórias, exemplos 
e ensinamentos religiosos que, por sua vez, representariam, 
demarcando, o prestígio das instituições religiosas.

É relevante analisarmos o que foi considerado conveniente 
para compor a decoração da capela-mor, local de especial 
dignidade dos edifícios religiosos, onde, no altar-mor, era 
celebrado o mistério da transubstanciação, a missa. Angélica 
Chica Segóvia refere-se à concepção de “Cristo templo” que 
perpassaria o simbolismo inerente às partes dos edifícios 
religiosos, interessando-nos, aqui, a capela-mor, símbolo da 
cabeça do próprio Cristo.

En la iglesia física, como tal signo según destaca Hani, esta 
concepción del ‘Cristo-templo’ se há querido ressaltar y 
simbolizar com la forma, donde la capella mayor o coro 
representan la cabeza de Cristo, la nave el cuerpo, el altar el 
corazón y el cruzeiro los brazos.16

13. CAMPOS, Adalgisa Arantes et al. “Aspectos da visão hierárquica no barroco luso-brasileiro: 
disputas por precedência em confrarias mineiras”, Tempo, Niterói, n. 17, 2004, p. 2.

14. KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do Rei. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 133.
15. CHARTIER, Roger. “O mundo como representação”. Estudos Avançados, São Paulo, n. 5, vol. 11, 

1991, p. 184-186.
16. SEGOVIA, Angélica Chica. “El simbolismo del templo Cristiano presente em las iglesias de Pueblo 

de índios del Altiplano Cundiboyacense construídas entre 1579 Y 1616: la sencilez de lo mínimo 
necessário”. Universo Barroco Iberoamericano, vol. 1, 2016, p. 22.
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É tendo em vista a dimensão simbólica desse espaço que 
Rodrigo Bastos interpreta as orientações de Carlo Borromeo 
(1538-1584)17 sobre a capela-mor, como a necessidade de ser 
mais elevada, em relação ao corpo da nave, e contar com degraus 
para isso,

O degrau, então, seria também uma espécie de ornamento, 
decorosamente belo e adequado, por representar uma distinção 
hierárquica que convenientemente evidenciava a dignidade de 
um membro ou lugar em relação ao corpo todo da arquitetura.18

Borromeo apresenta outras indicações adequadas para a 
capela-mor:

O sítio da capela-mor deve ser escolhido na cabeça da igreja, 
em lugar proeminente e em eixo em relação à entrada principal. 
A parte de trás deve mirar o leste [...]. A capela deverá ser 
abobadada, e ornamentada apropriadamente com mosaicos 
ou outras ilustres decorações pictóricas ou arquitetônicas, 
correspondendo à característica e dignidade da igreja sendo 
construída.19

A capela-mor da capela da Ordem Terceira do Carmo de 
Cachoeira obedece às prescrições tridentinas, apontando para o 
leste, elevando-se por degrau, sendo abobadada e com “ilustres 
decorações pictóricas”. Entre as tribunas, estão os quadros 
que representam os seguintes santos, cujos nomes aparecem 
assim grafados: S. Zacarias. p., S. Proto. e S. Pelagia., do lado 
do Evangelho, e S. Ozias. p., S. Jaçinto e S. M.a Egipçiaca, do 
lado da Epístola20. Acreditamos que estão aí desde o período 
de ornamentação da capela, pois todos esses painéis possuem 
dimensões iguais – 110 cm de altura e 78 cm de largura –, bem 
como as mesmas molduras ornamentadas e douradas, ou seja, 
formam um conjunto planejado para compor um mesmo espaço, 
no caso, a capela-mor. Conclusão que se fortalece se pensarmos 
que há outros seis quadros dispostos na nave, certamente criados 
17. Carlo Borromeo foi arcebispo de Milão e autor de importante tratado sobre edificação e 

ornamentação de igrejas conforme os ditames do Concílio de Trento. A ingerência de seus 
escritos para compreendermos a arte colonial é assunto trabalhado por pesquisadores como 
Rodrigo Bastos e Sabrina Sant’ Anna. Ver: BASTOS, Rodrigo Almeida. A maravilhosa fábrica de 
virtudes: o decoro na arquitetura religiosa de Vila Rica, Minas Gerias (1711-1822). Tese (Doutorado 
em Arquitetura). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. SANT’ANNA, Sabrina Mara. Sobre o 
meio do altar: os sacrários produzidos na região centro-sul das Minas Gerais setecentistas. Tese 
(Doutorado em História). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

18. BASTOS, Rodrigo Almeida. A maravilhosa fábrica de virtudes..., op. cit., p. 57.
19. BORROMEO, Carlo. Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae, 1577. Tradução para o 

inglês e notas de Evelyn Carol Voelker. Mimeo. Clemson, EUA: Clemson University, 1981, p. 28-29. 
Disponível em: <http://www.evelynvoelker.com/>. Acesso em: 17 abr. 2018.

20. A identificação iconográfica preliminar se deu a partir dessas inscrições, costume incentivado 
por Carlo Borromeo “[...] em muitas sagradas imagens dispostas em uma igreja, os nomes dos 
santos representados são escritos abaixo das figuras menos conhecidas”. BORROMEO, Carlo. 
Instructiones Fabricae..., op. cit., p. 60.
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especifi camente para esse local, pois têm dimensões maiores – 
134cm de altura e 90cm de largura –, adequadas à maior distância 
em que estão em relação ao observador, molduras diferentes, e 
quatro deles dialogam diretamente com as imagens entronizadas 
nos altares laterais21.

Os painéis nunca foram estudados, embora sempre 
citados nos trabalhos sobre a capela dos terceiros. Nota-se um 
estranhamento em relação aos santos ali representados, bem 
expresso na dúvida de Carlos Ott sobre se eles teriam realmente 
existido22. Seguimos apresentando, com base nas suas hagiografi as 
e nas Sagradas Escrituras, os personagens representados nesses 
quadros para, em seguida, analisarmos as apropriações que deles 
foram feitas pelos carmelitas como parte de sua história.

A inscrição p., presente nos quadros de Ozias e Zacarias, 
indica-nos tratar-se de dois profetas. Oséias foi um dos primeiros 
profetas menores23, tendo atuado no século VIII a.C. Sua vida 
pessoal é tomada como importante metáfora das relações entre 
Iahweh e Israel em termos de união conjugal, uma vez que, 
por exigência divina, casou-se com a prostituta Gomer “Vai e 
toma para ti uma mulher que se entregue à prostituição e fi lhos 
da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, 
afastando-se de Iahweh”24.

Em termos iconográfi cos, o que percebemos no primeiro 
quadro (Fig. 1) – um carmelita ajoelhado, nimbado, mãos postas 
em oração com um ferro ou fl echa transpassando-lhe a fronte – 
em nada corresponde às Sagradas Escrituras e nem ao indicado 
por Louis Reáu, segundo o qual a iconografi a desse profeta refere-
se ao seu casamento, apresentando atributos como um anel, 
moedas de prata ou um crânio, uma vez que ele teria antevisto o 
triunfo de Deus sobre a Morte25.

O quadro do profeta Zacarias apresenta-o velho, nimbado, 
vestindo um hábito carmelita e dormindo recostado com a 
cabeça sobre a mão esquerda, tendo um crânio junto de si (Fig. 
2). A representação corresponde à primeira parte do livro de 
Zacarias, datada de 520 a.C., em que o profeta, preocupado com 
a reconstrução do Templo, descreve oito visões que teria tido, 
muitas vezes enquanto dormia ou era despertado por um anjo26.

21  As dimensões dos quadros foram registradas no Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados 
do IPHAN (INBMI-IPHAN).Ver: IPHAN. Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados (INBMI), 
Módulo I, Recôncavo, vol. 3, Igreja e Casa de Oração da Ordem Terceira do Carmo, Cachoeira. 
Brasília: Ministério da Cultura, IPHAN, 1994.

22. OTT, Carlos. Atividade Artística da Ordem Terceira do Carmo..., op. cit., p. 171.
23. Adotaremos, daqui por diante, os nomes atualizados dos profetas e santos.
24. A BÍBLIA de JERUSALÉM...., Livro de Oséias, op. cit, p. 1715.
25. REÀU, Louis. Iconographie de l’Art Chrétien, Iconographie de la Bible,Vol. 2,T. 1. Paris: PUF, 1956, 

p. 25.
26. A BÍBLIA de JERUSALÉM..., Livro de Zacarias, op. cit., p. 1805-1824. REÀU, Louis. Iconographie de 

l’Art Chrétien..., op. cit., p. 387.
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Fig. 1. Anônimo; Oséias; séc. XVIII; óleo sobre madeira.
capela-mor; Capela da Ordem Terceira do Carmo de 

Cachoeira, Bahia.
Fonte: Foto de Danilo Martins, 2018.

Fig. 2. Anônimo; Zacarias; séc. XVIII; óleo sobre 
madeira; capela-mor; Capela da Ordem Terceira do 
Carmo de Cachoeira, Bahia.
Fonte: Foto de Danilo Martins, 2018.
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Os dois profetas estão, cada qual de um lado da capela-mor, 
próximos do altar-mor. Em seguida, em direção ao arco-cruzeiro, 
um de cada lado da capela-mor, estão representados Proto (Fig. 
3) e Jacinto (Fig. 4), servos de Eugênia, fi lha do governador 
de Alexandria durante o século III d.C. Dedicavam-se, junto 
com sua senhora, aos estudos de letras e artes liberais. Os três 
converteram-se ao cristianismo e adentraram um mosteiro, onde 
Eugênia, travestida de homem, chegou a ser prior. Melania, rica 
mulher de Alexandria, apaixonou-se pelo suposto irmão Eugênio 
e, temendo ser denunciada, denuncia-o como seu assediador. 
Durante o julgamento, presidido por Filipe, pai de Eugênia, ela 
rasgou suas roupas e revelou sua verdadeira identidade, elevando-
se ao céu, o que levou sua família à conversão ao cristianismo. 
Eugênia foi presa e supliciada de várias formas. Proto e Jacinto 
foram levados ao templo dos ídolos e, como se recusaram a 
sacrifi car para os deuses pagãos, foram martirizados com a perda 
de suas cabeças27.

Nos painéis cachoeiranos nada se refere ao martírio 
dos santos; antes é retratada a relação de Proto e Jacinto com 
os estudos, o conhecimento, pois estão com livros abertos, 
nimbados, em ambientes fechados e com hábitos carmelitas. 
Jacinto está posicionado de frente, encarando o observador; com 
uma mão segura o livro e com a outra abençoa. Proto, sentado em 
uma mesa, debruça-se sobre um livro.

Próximos ao arco-cruzeiro estão os quadros de Santa Maria 
Egipcíaca (Fig. 5) e Santa Pelágia (Fig. 6), penitentes que, segundo 
Varazze, teriam vivido no século III d. C. Foram pecadoras, 
tendo se entregado à luxúria e a vaidades até o momento de suas 
conversões, quando se arrependeram e passaram a seguir a vida 
em penitência e isolamento.

Maria Egipcíaca passou 47 anos em penitência no deserto, 
onde o abade Zózimo a encontrou e cobriu seu corpo nu e 
enegrecido pelo sol com seu manto. Ela contou-lhe, então, sua 
história. Nasceu no Egito e mudou-se para Alexandria, onde 
vivia uma vida de pecado. Foi para Jerusalém, entregando-se aos 
marinheiros como pagamento pela travessia. Ao tentar entrar em 
uma igreja para adorar a cruz, uma força repeliu-a. Fitou uma 
imagem da Virgem Maria, a quem pediu perdão. Entrou na Igreja, 
ganhou três moedas, com as quais comprou três pães e rumou 
para o deserto. Maria Egipcíaca pediu ao abade que lhe levasse 
a comunhão. Quando, no ano seguinte, o monge foi novamente 
levar para a penitente o sacramento, encontrou-a morta. Sua 
tumba foi cavada por um leão28.

No quadro em análise, Maria Egipcíaca aparece com 
longos cabelos, cobrindo os seios com as mãos, envolta em manto 

27. VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea. São Paulo: Companhia das Letras, p. 766.
28. Ibidem, p. 352-354.
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Fig. 3. Anônimo; S. Proto; séc. XVIII; óleo sobre madeira;  
capela-mor; Capela da Ordem Terceira do Carmo de 

Cachoeira, Bahia.
Fonte: Foto de Danilo Martins, 2018.

Fig. 4. Anônimo; S. Jacinto; séc. XVIII; óleo sobre 
madeira; capela-mor; Capela da Ordem Terceira do 
Carmo de Cachoeira, Bahia.
Fonte: Foto de Danilo Martins, 2018.
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da cintura para baixo. Na mão esquerda, segura um crucifi xo e, 
na direita, uma disciplina; como é comum em sua iconografi a, 
que a ressalta como uma eremita do deserto29. Pelágia, que está 
em frente de Maria Egipcíaca, também está representada como 
uma penitente, genufl exa, de perfi l, com túnica branca e manto 
vermelho diante de um crucifi xo.

Pelágia teria sido uma rica, bela e vaidosa mulher de 
Antióquia, também servil aos apelos da carne. Um dia, Pelágia 
comoveu-se com a pregação do bispo Verônio e foi por ele 
regenerada pelo batismo, evento que teria sido prefi gurado 
por um sonho do religioso, em que banhava uma pomba suja 
e fedorenta. Arrependida, foi para o Monte das Oliveiras, onde 
tomou hábito de eremita e passou a morar em pequena cela. 
Acreditava-se que era homem: irmão Pelágio. Após sua morte, ao 
ser retirada da cela, percebeu-se que era mulher30.

Excetuando-se as penitentes, os santos representados 
nessas pinturas da capela-mor são retratados em hábitos 
carmelitas, peculiaridade registrada nas fi chas do INBMI-IPHAN 
que documentam esses quadros, o que difi cultou uma precisa 
29. REÀU, Louis. Iconographie de l’Art Chrétien, Iconographie des Saints. Vol. 3, T. 2. Paris: PUF, 1958, 

p. 885-886.
30. Reàu afirma que Pelágia teria morrido em 475 e define seus atributos como uma máscara de 

teatro e um turíbulo, além de ser representada retirando suas joias. REÀU, Louis. Iconographie 
de l’Art Chrétien, Iconographie des Saints. Vol. 3, T. 3. Paris: PUF, 1959, p. 1057-1058.

Fig. 5. Anônimo; S. Maria Egipcíaca; séc. XVIII; óleo sobre 
madeira; capela-mor; Capela da Ordem Terceira do Carmo de 

Cachoeira, Bahia.
Fonte: Foto de Danilo Martins, 2018.
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Fig. 6. Anônimo; S. Pelágia; séc. XVIII; óleo sobre madeira; 
capela-mor; Capela da Ordem Terceira do Carmo de 
Cachoeira, Bahia.
Fonte: Foto de Danilo Martins, 2018.

identifi cação iconográfi ca. Em relação a São Proto, por exemplo, 
assim ponderam “Há uma contradição pelo mesmo usar um 
hábito carmelita, quando à época do santo em questão não existir 
ainda os carmelitas. Teria havido outro santo Proto?”31. O diálogo 
com o INBMI-IPHAN justifi ca-se por ter sido essa a única 
iniciativa por nós conhecida de desvendar a iconografi a desses 
quadros. As lacunas deixadas pelo documento refl etem o período 
em que foi realizado, 1994, quando não se tinha acesso digital às 
obras raras e impressos seiscentistas e setecentistas, fontes capazes 
de iluminar a iconografi a em análise e o anacronismo de alguns 
santos aparecerem com hábitos carmelitas, sendo que teriam 
vivido muito antes da criação ofi cial da Ordem Carmelita, com 
a aprovação papal da sua Regra em 1226, e do reconhecimento 
ofi cial de sua Ordem Terceira, em 1476.

31. Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados..., op. cit., ficha BA/94-0003-0016.
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A literatura produzida pelos carmelitas – crônicas, manuais, 
compêndios –, entre os séculos XVI e XVIII, conta a história 
da sua ordem e seus principais santos e episódios marcantes. 
Diferentemente da narrativa historiográfi ca atual, defende que 
a Ordem Terceira do Carmo seria tão antiga quanto a Ordem 
Primeira do Carmo, que remontaria, por sua vez, ao tempo do 
profeta Elias, considerado o verdadeiro fundador da Ordem, 
como bem demostra André Honor em seus trabalhos “[...] 
constroem uma narrativa que declara a primazia da Ordem 
Carmelita perante as demais, proporcionando à congregação 
uma antiguidade única ao inserir na fundação do Carmelo o 
profeta Elias, um dos pilares do catolicismo”32. Em alguns desses 
livros, os santos das pinturas da capela-mor de Cachoeira são 
mencionados como terceiros carmelitas. Analisaremos dois deles, 
buscando compreender a maneira como a história dos nossos seis 
personagens são por eles contadas: O Th esouro Carmelitano e o 
Compêndio da Regra dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Carmo33.

Em 1705, foi publicado o Th esouro Carmelitano, obra do 
carmelita Frei José de Jesus Maria. William Martins afi rma ter sido 
esse um dos livros mais importantes na formação dos terceiros 
carmelitas no Império Português, tendo circulado amplamente, 
como atestam suas seis reedições ainda no século XVIII e o fato 
de ser vendido pelos terceiros carmelitas do Rio de Janeiro aos 
irmãos recém-professos34.

Embora não tenhamos encontrado o livro no arquivo da 
Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, no seu inventário de 
bens, realizado em meados do século XIX35, e nem em inventários 
post-mortem dos irmãos terceiros, pesquisa que ainda se encontra 
em andamento, as pinturas da capela fornecem indícios de que o 
livro teria sido manipulado pelos terceiros de Cachoeira. Além 
disso, é interessante pontuar que Frei José de Jesus Maria foi 
missionário no Convento do Carmo de Cachoeira quando da 
fundação da Ordem Terceira, em 169136.

32. HONOR, André Cabral. “Cultura Carmelita em ação: a construção da origem Eliana da Ordem de 
Nossa Senhora do Carmo”. Saeculum – Revista de História, João Pessoa, n. 37, jul./ dez. 2017, p. 
17-18.

33. MARIA, Frei José de Jesus. Thesouro Carmelitano Manifesto, e offerecido aos Irmãos, e Irmans 
da Veneravel Ordem Terceira da Rainha dos Anjos, Mãi de Deos, Senhora do Carmo. Lisboa: Na 
Officina de Miguel Menescal da Costa, Impress. do S. Officio, 1750. ENCARNAÇÃO, Frei Manoel. 
Compêndio da Regra dos Irmãos da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. 
Lisboa: Na Officina de Miguel Menescal da Costa Impressor do Santo Officio, 1685.

34. O livro foi reeditado em 1724, 1730, 1750, 1757, 1760 e 1763. MARTINS, William. Membros do Corpo 
Místico: Ordens Terceiras no Rio de Janeiro (1700-1822). São Paulo: Edusp, 2009, p. 73 e p. 83.

35. Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção de Arquivos colonial/ provincial. Governo da província, 
Livro do tombo dos bens das ordens terceiras, confrarias e irmandades (Cachoeira), 1852-1870, 
fls. 4-4v.

36. CALDERÓN, Valentin. O Convento e a Ordem Terceira..., op. cit., p. 12.
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O Th esouro Carmelitano empenha-se em argumentar 
queteriam existido terceiros carmelitas desde os tempos do 
profeta Elias:

[...] antes os houve desde o principio da Religião, bem que por 
diff erente modo, e com nome diff erente; porque se o ser Terceiro 
de qualquer Religião he, ou não he outra cousa mais que abraçar, 
da sorte, que póde ser, aquelle modo de vida, observar a sua 
Regra, quanto o permitte o estado de cada hum, ter obediencia, e 
viver castamente; isto fi zerão muitos homens, e mulheres desde 
o tempo, em que o nosso Patriarca Elias deo principio no monte 
Carmelo ao estado religioso; porque se o profeta Ahias além de 
outros muitos, em que não fallo, por não fazer demasiadamente 
extenso este capitulo, seguia o Estatuto de Elias nosso padre, 
como diz Th eodoreto, Josefo, Lyra, e Abulente, sendo, como 
foi, casado; claro esta que não era como Elias, religiosos, senão 
Terceiro do seu Estatuto, e Religião37

Assim, para Frei José de Jesus Maria, aqueles que seguiam 
os ensinamentos e o exemplo de Elias, e não se mantiveram 
castos, só poderiam ser terceiros da religião carmelita, mesmo 
que resguardassem diferenças em relação aos terceiros do seu 
tempo, pois até mesmo a Ordem Primeira do Carmo, primeira 
entre as ordens religiosas, teria sofrido mudanças ao longo de sua 
história: “...que tambem a Religião, que então havia, que era só a 
nossa Carmelitana, não era pelo modo, que hoje he, e com tudo 
erão verdadeiros Religiosos os que a seguião...”38 

Os santos retratados nos painéis da capela-mor de 
Cachoeira fi zeram parte da longeva história da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo ao longo de dois de seus três 
momentos consecutivos, assim denominados: profético, monacal 
e mendicante. Dentre os do estado profético “[...] se achará Ozias, 
cuja morte celebra o Calendario Romano a 4 de Julho. Amós, a 
quem atravessou a cabeça com hum ferro o impio Ozias sacerdote 
de Betel, e o traz o Calendario a 13 de Março...”39. Percebe-se, assim, 
que o quadro que traz a inscrição Ozias p. retrata, na verdade, 
o profeta Amós, que teria recebido seu martírio com um ferro 
transpassado pela fronte, equívoco iconográfi co surpreendente 
tendo em vista a vigilância da Igreja no que se refere ao decoro e 
verossimilhança nas representações dos santos. Talvez, a leitura 
do trecho acima do Th esouro Carmelitano possa ter induzido ao 
erro: iconografi camente, vemos Amós martirizado, na inscrição, 
o nome de seu algoz, que coincide com o nome de outro profeta, 
Ozias.

37. MARIA, Frei José de Jesus. Thesouro Carmelitano..., op. cit., p. 18-19.
38. Ibidem, p. 19.
39. Ibidem, p. 178.
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No livro, os santos dos estados monacal e mendicante da 
religião carmelita não foram separados segundo seu período de  
existência, mas tratados juntos e arrolados segundo a seguinte 
subdivisão não cronológica: Mártires, Confessores e Virgens40. 
Proto e Jacinto aparecem na lista de mártires; Maria Egipcíaca 
e Pelágia na lista cujo título é Virgens e Penitentes. As escolhas 
dos terceiros de Cachoeira equilibram exemplos de diferentes 
modelos de santidade carmelitana: profetas, mártires e penitentes.

O Compêndio da Regra dos irmãos da Venerável Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Carmo, do Frei Manoel da 
Encarnação, é outro livro preocupado em defender que a Ordem 
Terceira do Carmo teria surgido nos tempos do profeta Elias, 
sendo assim a primeira ordem terceira a ser criada. O volume não 
apenas cita os santos dos quadros de Cachoeira como terceiros 
que teriam vivido no início da história da Ordem, como fez o 
Th esouro, mas narra episódios de suas vidas que evidenciam suas 
relações com a Ordem Carmelita, conferindo-lhes a condição de 
irmãos terceiros.

O compêndio é subdividido em três tratados. “Tratado I. 
Do principio, e instituição da Ordem Terceira da Penitencia de 
N. Senhora do Carmo”; “Tratado II. De alguns santos, e outros 
Varões insignes na virtude, que fl orecérão na Terceira Ordem de 
Nossa Senhora do Carmo”; “Tratado III- Regra, e modo de viver 
dos Irmãos, & Irmãas da Venerável Ordem Terceira da Penitência, 
de nossa Senhora do Carmo, ordenada pelo Reverendissimo 
Padre Gêral da dita Ordem Mestre Fr. Th eodoro Estracio, com 
poder do Papa Sixto IV”41. Interessa-nos as duas primeiras partes.

Frei Manoel da Encarnação afi rma que os terceiros 
carmelitas dos primeiros tempos da ordem eram chamados por 
outros nomes, como essenos, recabitas e nazarenos. Admite que, 
entre os franciscanos, teria havido terceiros antes da instituição 
ofi cial de sua ordem terceira, mas explica que a primeira ordem 
religiosa a contar com irmãos terceiros foi a Ordem Carmelita.

Advirta tambem o devoto Leytor, q’ muito antes que o padre São 
Francisco, & outros Patriarcas das Religiões instituíssem suas 
Ordens Terceiras, já havia quem observasse este modo de vida, 
assim em Collegios, como em proprias casas, ainda que não com 
o de Terceiros, se bem com o nome de Irmãos, & Confrades, que 
no tempo presente, são os Terceiros, & especialmente na Religião 
dos Carmelitas, em a qual houve sempre Irmãos, & Confrades, 
antes, & depois da vinda de Christo.42

40. André Cabral Honor apontou a importância desse livro como subsídio para os estudos de 
iconografia carmelitana e apresentou essa lista de santos. HONOR, André Cabral. “A pinacoteca 
dos irmãos terceiros carmelitas do Recife na capitania de Pernambuco: revisitando a pintura 
de Manoel de Cláudio Francisco da Encarnação (século XIX)”. Revista Territórios e Fronteiras, 
Cuiabá, vol. 10, n.1, 2017, p. 186-187.

41. ENCARNAÇÃO, Frei Manoel. Compêndio da Regra dos Irmãos..., op. cit., p. 1, p. 27 e p. 111.
42. Ibidem, p.12.



89

A cronologia e as subdivisões da história da Ordem 
Carmelita, também referidas no Th esouro, são adotadas por esse 
livro e melhor defi nidas. Assim, o estado profético “[...] teve 
principio em o grande Profeta, & Patriarca Elias em o Monte 
Carmelo [...] antes da vinda de Christo 927 annos: continuouse 
este estado até a morte do Nascimento de Christo de 32 [...]”. O 
estado monacal “[...] começou da morte do Baptista, & continuou 
até Honorio III. no anno do Nacimento de Christo de 1217. que 
confi rmou a Regra no primeiro anno de seu Põtifi cado, que nos 
deu Alberto de Jerusalem [...]”. O estágio mendicante, iniciado no 
papado de Honório III, ainda perdurava no tempo da primeira 
edição do compêndio, em 1685. Durante os estados profético e 
monacal, os carmelitas não se orientariam por regras, mas pelo 
exemplo de Elias43. Encarnação apresenta Zacarias e Amós como 
terceiros do estado profético; Proto, Jacinto, Pelágia e Maria 
Egipcíaca, do estado monacal.

Encarnação discorre brevemente sobre os profetas que 
teriam sido carmelitas. Refere-se a Oséias e seu matrimônio com 
uma adúltera e a Amós, a quem vimos se refere a iconografi a 
presente em Cachoeira

O Profeta Amós [...] que foi Pay do Profeta Isaias: seguindo essa 
opiniaõ, naõ foi propriamente Religioso, em falta de castidade. & 
vida commua na Religião, por onde fi ca no numero de Terceiros; 
foi martyrisado por Ozias fi lho de Amasias Sacerdote de Bethel, 
atravessandolhe hua barra de ferro pelas fontes, depois de o ter 
açoutado muitas vezes com grande crueldade [...].44

Atribuí ao profeta Zacarias a descendência dos “assideos” 
e “essenos”, “conhecidamente Religiosos desta família” e integra-o 
entre os terceiros pois “Entra Zacarias no numero de nossos 
Terceiros em falta de castidade, que como casado não guardou.”45 

A hagiografi a de Eugênia, senhora de Proto e Jacinto, como 
é apresentada por Encarnação, leva-nos a compreender o hábito 
carmelita presente nesses santos nos quadros de Cachoeira. O 
convento onde os três teriam tomado hábito teria sido carmelita: 

[...] sendo de pouca idade sahio da casa de seu pay, que era 
perfeito de Alexandria em Egypto, & vestindo o habito de Varaõ 
entrou em hum Convento de Monges do Carmo [...] aonde foi 
baptizada & tomou o habito de nosso estatuto [...] he propria 
Terceira do Carmo [...].46 

43. Ibidem, p. 32-35.
44. Ibidem, p. 38-39.
45. Ibidem, p. 40.
46. Ibidem, p. 49. O Thesouro Carmelitano é explícito ao incluir Proto e Jacinto como terceiros, e 

não religiosos Carmelitas, apesar de terem vivido conventualmente. MARIA, Frei José de Jesus. 
Thesouro Carmelitano..., op. cit., p. 179.
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A vida de Pelágia é descrita, no compêndio, acrescida da 
explicação de sua vinculação à Ordem Terceira do Carmo: 

[...] divulgada sua morte, acodiraõ muitas molheres de algus 
Mosteyros do Carmo de Serico, & Jordaõ em cyrios, & vellas 
para acompanharem sua Irmã, & daremlhe sepultura a seu 
corpo, sendo Emperador Th eodosio o menor. He Terceira do 
Carmo, conforme o advertendo.47

Sobre Maria Egipcíaca, o religioso agrega-a entre as 
terceiras do Carmelo, pois “Chegada a hora da morte, recebeo 
a sagrada Communhaõ de hum Monge chamado Zozimas 
da Ordem do Carmo”. Em seguida, refere-se a êmulos que 
intencionaram vincular a Ordem Carmelita a essa Santa.

[...] para pór esta Santa no numero de nossas Terceiras me 
daõ occasião os mayores Emulos que teve nossa Religião, que 
quizeraõ defender q’ o titulo que tinhamos de Frades de Santa 
Maria, se havia de entender desta Santa, & naõ da Virgem N . 
Senhora; mas acodio a providencia da Igreja Romana, declarando 
esta opinião por falsa [...] Dõdese infere pertencer esta Santa à 
Ordem do Carmo, & como seus votos foraõ simples entre no 
numero das Terceiras de N. Ordem.48

Os livros analisados nos mostram a versão carmelitana da 
história de sua Ordem Terceira, cujo início remonta aos tempos 
do profeta Elias. Assim, pudemos compreender as intenções 
dos irmãos terceiros do Carmo de Cachoeira ao escolherem os 
seis personagens aqui analisados para serem representados nos 
quadros de sua capela-mor. Ao alinhavarmos as histórias desses 
santos, tomando a narrativa histórica carmelitana como fi o 
condutor, foi possível desvelar um coerente discurso defensor da 
antiguidade da Ordem Terceira do Carmo, pois eles representam 
os primeiros terceiros do Carmo, das fases mais antigas dessa 
agremiação: profética e monacal. Nada mais verossímil, portanto, 
do que vestir quatro deles com hábitos carmelitas49.

Não por acaso, um dos painéis azulejares que ornam a 
capela-mor de Cachoeira representa Elias na célebre passagem 
de seu arrebatamento em uma carruagem de fogo, fi xado antes 
da decoração pictórica. Os irmãos da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo de Cachoeira incumbiram, à capela-mor de 

47. ENCARNAÇÃO, Frei Manoel. Compêndio da Regra dos Irmãos..., op. cit., p.50-51.
48. Ibidem, p. 55. Encarnação afirma, diferentemente de Jacopo Varazze, que Maria Egipcíaca teria 

morrido em 520 d.C.
49. Rodrigo Bastos explica que seria melhor compreender a verossimilhança, importante preceito 

que guiava a produção artística do período moderno, não como algo semelhante à verdade, mas 
relativo ao “provável, ao plausível, ao coerente, na esteira da retórica aristotélica, adequando-se 
não à suposta verdade empírica dos fatos, mas antes à opinião consagrada sobre o assunto ou ao 
mais provável de se suceder”. BASTOS, Rodrigo. A Maravilhosa Fábrica de Virtudes..., op. cit., p. 61.
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sua  capela, contar, divulgar e defender o pioneirismo da sua Ordem 
e, por conseguinte, a distinção dele advinda. Representavam, 
assim, no panorama social da Vila nos setecentos, seu lugar de 
prestígio em relação às outras associações de leigos. 
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