
O Barroco na América Portuguesa:
novos olhares

Carla Mary S. Oliveira
André Cabral Honor

editores

O 
Ba

rro
co

 na
 A

m
ér

ica
 Po

rtu
gu

es
a:

 no
vo

s o
lh

ar
es

un
bR

CC
 - V

ol.
 X

Un
ive

rso
 B

ar
ro

co
 Ib

er
oa

m
er

ica
no

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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Todo livro é uma inquietação. Seja obra literária de fi cção 
ou tese acadêmica, o ato de escrever pode ser defi nido como uma 
tentativa de racionalizar angústias ao transformar dúvidas em 
matéria compartilhada.

A organização da coletânea O Barroco na América 
portuguesa: novos olhares é fruto de inúmeras conversas que nós, 
organizadores, tivemos ao longo dos anos. Nos conhecemos na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), André ainda como 
aluno da graduação em História e Carla, como sua orientadora 
de Iniciação Científi ca e professora recém-contratada, que 
começava um projeto de pesquisa sobre as ruínas barrocas 
do aldeamento do Almagre1, experiência de orientação que 
se repetiria no mestrado de André na mesma instituição. Hoje 
colegas no exercício da docência em universidades federais, ela 
na UFPB, onde construiu sólida carreira, e ele, na Universidade 
de Brasília (UnB). Já se vão mais de quinze anos de diálogos e 
embates amorosos, especialmente sobre a seara que os une: os 
estudos sobre a arte barroca no Brasil.

Pois então, cabe perguntar aqui, antes de o leitor chegar aos 
capítulos deste livro: o que é o Barroco? Afi nal o Barroco existe 
mesmo, nesses trópicos tupiniquins, como categoria analítica 
válida?

Essas eram perguntas que sempre, invariavelmente, 
vinham à tona e ambos, Carla e André, em momento diferentes, 
recorríamos ao trabalho de Heinrich Wölffl  in e, depois, Erwin 
Panofsky ou Walter Benjamin para explicar essa arte. Nada que 
o tempo e o aprofundamento de leituras compartilhadas não 
fossem capazes de alterar. 

Pouco a pouco começamos a perceber o incômodo de 
1. A pequena Igreja de Nossa Senhora de Nazaré do Almagre está localizada na Praia do Poço, 

em Cabedelo, cidade hoje  pertencente à região metropolitana de João Pessoa. O aldeamento 
indígena anexo à ela passou pelas mãos de jesuítas, franciscanos e beneditinos entre os séculos 
XVII e XIX, e estes últimos deixaram um sóbrio prédio de feições barrocas, hoje em ruínas e de 
difícil acesso ao público.

Apresentação

Carla Mary S. Oliveira & André Cabral Honor
editores/ organizadores
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um conceito de Barroco que ao invés de explicar, arrevesava. A 
extrema dependência – e tributo – que tínhamos dos grandes 
suportes teóricos europeus sobre Barroco, como Wölffl  in, 
Maravall, Tapié, D’Ors, Croce, Argan (!), o peso de todos eles, 
gigantes, assim imponentes, meio que atrapalhava o exercício 
mais profícuo da profi ssão de historiador, a base de qualquer 
pesquisa no ofício de Clio: a análise das fontes.

Vejam bem, todos esses autores consagrados têm seu valor, 
devem ser lidos e podem ser utilizados. Os pesquisadores reunidos 
nesta coletânea o fi zeram em seus textos, demonstrando que 
conhecimento se constrói através do acúmulo e não da exclusão. 
Por exemplo, hoje temos especial atenção aos escritos de Aby 
Warburg e Aloïs Riegl, além de incorporar categorias da História 
Cultural e de historiadores como Ginzburg e Chartier. Todavia, 
o que alertamos é para o a sobreposição da teoria sobre a fonte. 
Se a teoria “soluciona” a fonte antes mesmo da análise, a obra se 
torna um mero exemplo, um artifício usado para corroborar pré-
conceitos. Padronizam-se e perdem-se os signifi cados e vestígios 
do passado. O que propomos é o processo inverso: deixemos que 
a fonte crie o aporte teórico. Ela é o princípio, meio e fi m.

O leitor perceberá que os autores dos textos aqui reunidos 
possuem concepções por vezes diferentes de como lidar com a arte 
na América portuguesa, ora atentando para aspectos formalistas, 
ora aproximando-se de categorias europeias de classifi cação da 
arte, ou mesmo trabalhando com abordagens iconográfi cas e 
iconológicas, pensando essa arte dentro de uma rede de conexões 
transcontinentais. Todavia, todos se unem em torno do objeto de 
estudo: seja a pintura, o livro impresso, a escultura de sacrários, 
o traçado urbano, a arquitetura predial, o pressuposto analítico 
deste estudo se inicia no objeto concreto encontrado na América 
portuguesa. E é a partir deles, questionando-os em sua matriz 
produtiva, que os pesquisadores passam a construir uma nova 
perspectiva de como pensar essa arte “barroca” ou “rococó”, se é 
que é possível pensar nessa diferenciação nos trópicos.

Liberta de conclusões pensadas no contexto europeu, 
a arte produzida na América portuguesa salta aos olhos em 
seus signifi cados e razões de existência nunca antes pensados 
nos estudos sobre imagética colonial portuguesa nos trópicos. 
Perspectiva que João Adolfo Hansen já aventava em seus 
trabalhos, ao defender a completa inadequação do uso do termo 
“barroco” para a arte na América portuguesa. Se o autor prima 
ao questionar o porquê do uso de categorias inadequadas – e 
supostamente “anacrônicas” – para a nossa realidade, propondo 
extirpar a palavra “Barroco” dos estudos imagéticos, nós não 
pretendemos ir tão longe.

Para o bem ou para o mal, o termo Barroco é conhecido 
e identifi cado pela população brasileira. Trocá-lo por categorias 



11

Apresentação

linguísticas, por vezes quase incompreensíveis até mesmo para 
leitores já iniciados na arte, pode até ser uma boa ferramenta 
metodológica para chegar a uma análise mais precisa da obra, 
entretanto cremos que é hora de parar de escrever apenas para os 
pares e tentar um público mais amplo. Então, assumimos o título, 
mas desconstruímos o seu signifi cado.

A inquietação permanece afi nal, e permanecemos 
perguntando o que é esse tal Barroco, entretanto cremos que a 
proposição metodológica aqui entrelaçada nestes treze capítulos 
proporciona uma saída para o dilema, pois a resposta há tempos 
não habita no conceito, mas sim nas obras.

Boa leitura, e mais perguntas, é o que desejamos ao leitor.
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Iconografia Franciscana e Alegoria Barroca
nas Capitanias do Norte da América Portuguesa
(Século XVIII)

Carla Mary S. Oliveira
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
cmsoliveira.ufpb@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-9642-8081

Os franciscanos estão presentes na colonização da América 
portuguesa desde seus primeiros momentos. Dentro do espírito 
missionário que constituiu a base formativa da Ordem dos 
Frades Menores, ainda na Europa medieval do século XIII, não 
deve causar estranhamento que assim se mostrasse sua atuação 
no litoral compreendido entre o Recôncavo Baiano e a foz do 
Rio Paraíba, cenário que viria a constituir, já no Seiscentos, a 
Província1 de Santo Antônio do Brasil e onde foram eretos treze 
conventos2, casas religiosas que se tornaram responsáveis pela 
expansão do projeto seráfi co3 na colônia e que, hoje, constituem-
se num enorme corpus documental, especialmente no aspecto 
iconográfi co, onde estão registradas por meio de um discurso 
visual instigante as concepções de mundo e a cultura histórica 
pós-tridentina cultivada pelos fi lhos de Assis em terras brasileiras.
1. Uma Província, entre as congregações religiosas católicas romanas, é a denominação que se dá 

ao conjunto dos conventos ou mosteiros que se acham sob as ordens de um mesmo superior 
provincial e que constitui um território independente de outras províncias da mesma congregação, 
podendo estabelecer estatutos e outras legislações específicas à sua realidade, desde que essas 
não sejam contrárias às determinações pontifícias e tampouco à regra geral desta congregação, 
caso ela exista. Pode estar subdividida em custódias que, caso seja necessário, devido ao seu 
crescimento ou outro fator determinante, também podem tornar-se províncias independentes.

2. A Província de Santo Antônio do Brasil, que em 1657 sucedeu à Custódia homônima ereta em 1584 
e ainda vinculada à Província portuguesa de mesmo nome, englobava, tanto no período colonial 
como no imperial, os conventos da Cidade da Paraíba, cabeça da capitania/ província de mesmo 
nome; de Igarassu, de Ipojuca, de Olinda, de Recife e de Sirinhaém, em Pernambuco; de Penedo e 
da Vila de Alagoas, em Alagoas; de São Cristóvão, em Sergipe; e de Conde, de Cachoeira, de Cairu 
e de Salvador, na Bahia, totalizando treze casas franciscanas. Destaque-se que o território que 
a partir de começos do Oitocentos veio a constituir a Capitania e pouco tempo depois a Província 
de Alagoas era, na verdade, a porção mais ao sul de Pernambuco. Só foi desmembrado da 
antiga capitania como parte das represálias da Coroa portuguesa aos insurgentes da Revolução 
Pernambucana de 1817. Sobre um breve resumo da história da Província, ver: HISTÓRIA da 
Província. Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil. Sítio Eletrônico Institucional. Recife: 
OFM, s.d. Disponível em: <http://www.ofmsantoantonio.org/?page_id=13>. Acesso em: 13 jan. 2016.

3. Os religiosos da Ordem dos Frades Menores também são chamados de “seráficos”, numa alusão 
à visão revelada a São Francisco durante o suposto milagre da estigmatização, momento em que 
o patriarca da congregação teria visto um serafim de seis asas, crucificado, pairando sobre ele 
no céu, personagem do qual saíam os raios que criaram as marcas da Paixão de Cristo no corpo 
do religioso italiano, cerca de dois anos antes de sua morte.

Ao Modo de um 
Introito:  um 

Discurso Visual 
Barroco no
Além-Mar
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Em primeiro lugar, antes de apresentar exemplos desse 
discurso visual franciscano presente nas Capitanias do Norte 
do Estado do Brasil, há que se ressaltar que o uso de imagens 
e narrativas iconográfi cas como meio de persuasão catequética 
não se constituía em estratégia nova entre os frades menores 
– e tampouco para a Igreja Romana. Pelo contrário, desde os 
primeiros momentos da Ordem, ainda na Itália feudal, sempre se 
agregou o uso da imagem ao reforço de suas ações catequéticas. 
Em linhas gerais, se pode até mesmo asseverar que essa prática 
foi responsável pelo estabelecimento da própria identidade da 
congregação, ao fi rmar, dentro da tradição católica, uma série 
de símbolos e imagens associadas às qualidades não apenas de 
seu fundador4, mas também de seus primeiros compagni e dos 
religiosos – entre eles diversos mártires – que o seguiram nas 
centúrias posteriores.

Nesse sentido, cabe também destacar que a partir de 
meados do século XV, com a criação da imprensa de tipos móveis 
por Gutenberg, bem como o desenvolvimento das técnicas de 
gravura a talho doce associadas a ela – especialmente utilizando o 
buril – a visualidade passou a ser um elemento discursivo cada vez 
mais utilizado e franqueado praticamente a todos os indivíduos 
na Europa Moderna, graças à portabilidade de folhetos, panfl etos, 
breviários e obras hagiográfi cas impressas principalmente in 
octavo, de custo acessível e extrema versatilidade como portadoras 
de modelos a serem reproduzidos no além-mar das colônias 
americanas. Esse, aliás, é um tema já bastante estudado quanto 
à iconografi a religiosa colonial em Minas Gerais5 e que merece, 
4. A respeito da iconografia específica dos primeiros tempos do franciscanismo, ver: BROOKE, 

Rosalind B. The image of St. Francis: responses to sainthood in the Thirteenth Century. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006.

5. A este respeito, ver: BOHRER, Alex Fernandes. Os diálogos de Fênix: fontes iconográficas, 
mecenato e circularidade no Barroco mineiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos 
de impressos europeus na configuração do universo pictórico mineiro (1777-1830). Tese de 
Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
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também, receber maior atenção no que se refere às Capitanias do 
Norte do Estado do Brasil6.

Ao fazer essas digressões me interessa destacar que a 
iconografi a franciscana da Província de Santo Antônio do 
Brasil parece ter utilizado tanto modelos visuais, oriundos de 
folhetos avulsos e obras dos mais variados tipos e confi gurações 
de impressos, como também idealizações construídas a 
partir de textos escritos como fonte para suas representações 
imagéticas. Isso fi ca claro na preferência pela apresentação de 
alguns personagens que servissem como inspiração para a vida 
missionária dos irmãos noviços e professos, reforçando o apego 
às qualidades santas e atitudes pias de mártires, beatos e santos 
da própria ordem, bem como protetores ou simpatizantes do 
discurso de desapego e amor ao próximo característicos do 
franciscanismo.

Outro detalhe a ressaltar, antes de partir para uma análise 
das imagens mesmas que decoram os conventos franciscanos 
coloniais do atual Nordeste brasileiro, é o de que essas casas 
religiosas constituem aquilo que Germain Bazin defi niu, ainda 
na década de 1940, como “Escola Franciscana do Nordeste”7, 
ou seja, um conjunto de prédios que apresentam características 
arquitetônicas semelhantes e que demonstram uma evolução 
tanto quanto à organização de seu espaço construído como 
também de seus elementos decorativos mais gerais.

Isso posto, é preciso, por fi m, lembrar que a representação 
visual cristã evidentemente já tinha uma tradição consolidada 
na Europa de inícios da Idade Moderna. Contudo, após o 
Renascimento se acentuou o uso de um recurso que alargou 
sobremaneira as possibilidades da transmissão de ideias e 
concepções de mundo por meio da imagem e de símbolos, 
a emblemática, o que consolidou a alegoria como veículo 
para inculcar todo um conjunto de representações, ideários e 
discursos aos seus “leitores”. A presença de alegorias no discurso 

6. No caso da azulejaria portuguesa que decora não apenas os conventos franciscanos, mas também 
de outras ordens religiosas no Nordeste brasileiro, há os trabalhos de Maria Eduarda Marques, 
André Honor e Aldilene Diniz, que analisaram a iconografia de silhares do século XVIII. Ver: DINIZ, 
Aldilene Marinho César Almeida. Os ciclos iconográficos da vida de São Francisco de Assis: 
interpretações e apropriações na arte azulejar da América portuguesa – século XVIII. Tese de 
Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. HONOR, André Cabral. O 
verbo mais que perfeito: uma análise alegórica da cultura histórica carmelita na Paraíba Colonial. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. MARQUES, Maria 
Eduarda Castro Magalhães. Os azulejos da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador: uma 
representação simbólica da cultura política barroca portuguesa no Brasil durante o reinado de 
D. João V. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2004.

7. Bazin, que foi curador do Museu do Louvre, cunhou esta expressão quando da elaboração de sua 
tese de doutorado tratando da arquitetura religiosa barroca no Brasil, em fins da década de 1940 
e começos dos anos de 1950. A tese foi publicada na França em 1956. Para maiores detalhes, 
ver: BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil – vol. 1. Tradução de Glória Lúcia 
Nunes. Rio de Janeiro: Record, 1983, p. 137-156.
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visual dos franciscanos na América portuguesa, portanto, não 
é algo que fuja àquilo que se praticava então na Europa. A se 
considerar a ideia de kunstwollen8, percebe-se que essa vontade 
artística estava, contudo, condicionada tanto por uma concepção 
de mundo como por uma cultura histórica que eram próprias 
aos franciscanos. O que proponho é que a linguagem alegórica 
por eles utilizada se transformou, no meu entendimento, em um 
catecismo visual, uma narrativa confi gurada de modo consciente, 
baseada na tradição tratadística da própria Ordem, e que agregou 
a linguagem barroca aos anseios missionários de seus religiosos.

Uma das representações iconográfi cas de São Francisco que 
se cristalizou em dois dos conventos da Província de Santo 
Antônio do Brasil no século XVIII o mostra em um momento 
místico, derramando sua glória aos missionários da ordem 
e, mais importante, aos quatro continentes em que os irmãos 
de Assis atuavam. Essa imagem está tanto no forro da nave da 
igreja conventual da capital paraibana como também no forro da 
portaria do convento de Salvador, na Bahia.

Há alguns anos discordei da autoria tradicionalmente 
atribuída ao forro paraibano9. Pesquisadores como Carlos 
Ott10, José Luiz da Motta Menezes11 e Antonio Luiz D’Araújo12 
o creditavam a José Joaquim da Rocha, considerado fundador 
da Escola Baiana de Pintura do século XVIII e inconteste autor 
do forro da portaria do Convento de São Francisco da Bahia, 
obra encomendada diretamente a ele pelos frades, terminada em 
1774 e que traz o mesmo tema. No meu entendimento, o forro 
paraibano é obra do recifense Manoel de Jesus Pinto13, artífi ce 
atuante em Pernambuco entre o último quartel do setecentos e 
as duas primeiras décadas do oitocentos e cujas características 

8. Para Riegl a kunstwollen representa a possibilidade de surgirem afinidades formais e estilísticas 
entre a produção artística de indivíduos oriundos de uma mesma época e de uma mesma região, 
abrangendo todas as áreas culturais. Para se aprofundar sobre a criação e construção do conceito 
por Riegl, ver: RIEGL, Aloïs. Questions de style: fondements d’une histoire de l’ornamentation. 
Tradução de Henri-Alexis Baastch e Françoise Rolland. Paris: Hazan, 1992 [1903]; RIEGL, Aloïs.  
Historical grammar of the Visual Arts. Tradução de Jacqueline E. Jung. Nova York: Zone Books, 
2004 [1966]; RIEGL, Aloïs. The origins of Baroque Art in Rome. Organização e tradução de Andrew 
Hopkins & Arnold Witte. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010 [1908].

9. OLIVEIRA, Carla Mary S. “Circulação de artífices no Nordeste colonial: indícios da autoria do 
forro da Igreja do Convento de Santo Antônio da Paraíba”. Fênix – Revista de História e Estudos 
Culturais, Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, vol. 6, ano VI, n. 4, out./ dez. 2009, p. 
01-20. Disponível em: <http://www.revistafenix.pro.br/>.

10. OTT, Carlos. Pequena história das artes plásticas na Bahia entre 1550-1900. Salvador: Alva, 1989, 
p. 20.

11. MENEZES, José Luiz da Mota. “O convento franciscano de Santo Antônio (João Pessoa – PB)”. 
Revista Universitas, Salvador, Universidade Federal da Bahia, n. 17, 1977, p. 67.

12. D’ARAÚJO, Antonio Luiz. Arte no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Revan, 2000, p. 110.
13. Para detalhes sobre a biografia e atuação de Manoel de Jesus Pinto em Pernambuco e capitanias 

próximas, ver: ACIOLI, Vera Lúcia Costa. A identidade da beleza: dicionário de artistas e artífices 
do século XVI ao XIX em Pernambuco. Recife: FUNDAJ; Massangana, 2008, p. 354-357.

O Fundador 
e os Santos 
Franciscanos 
como Forças 
Inspiradoras
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estilísticas e mesmo de escorço presentes em uma de suas 
reconhecidas e documentadas obras de pintura abrigada numa 
das igrejas da capital pernambucana – o forro do nártex da Igreja 
de São Pedro dos Clérigos – levaram-me a crer que foi ele o pintor 
do forro franciscano da Paraíba.

Isso posto, vamos a essas duas imagens seráfi cas: ambas 
trazem São Francisco de Assis em glória celestial, mostrando 
as chagas de suas mãos, nimbado, com quatro raios luminosos 
jorrando da chaga em carne viva aberta em seu fl anco direito. Os 
raios se dirigem aos quatro missionários que o rodeiam, e aí vem 
uma das muitas fusões franciscanas com o discurso alegórico 
barroco: os religiosos são ladeados por representações femininas 
dos quatro continentes, utilizando um conjunto de símbolos 
que se construiu no imaginário europeu desde a publicação da 
Iconologia de Cesare Ripa14 e já estava plenamente consolidado 
na segunda metade do século XVIII.

Os missionários representados nas duas imagens não são 
anônimos. Trata-se de religiosos cujas vidas eram amplamente 
divulgadas em obras hagiográfi cas da própria ordem e que 
deveriam servir de exemplo não apenas aos próprios irmãos 
professos e noviços que frequentavam aqueles espaços em sua 
vida cotidiana, nas horas canônicas15, mas também aos fi éis, 
fossem eles devotos fervorosos, cristãos-novos ou gentios recém-
conversos. Os frades representados são Santo Antônio de Pádua16, 
que atuou na região do Vêneto por ordens diretas de São Francisco; 
um dos santos mártires do Marrocos, ou representando os cinco 
primeiros irmãos menores que morreram pela Fé vestindo o 
hábito franciscano17 ou, mais provavelmente, pelos atributos, o 
14. RIPA, Cesare. Iconologia overo Descrittione dell’Imagini universali. Siena: Appreffo gli Heredi di 

Matteo Fiorimi, 1613 [1593]. Disponível em: <http://books.google.com/>. Acesso em: 02 nov. 2009.
15. Estabelecidas na Regra de São Bento, as horas canônicas regulavam o cotidiano da vida monástica 

cristã desde a Idade Média, e se considera como sua inspiração mais remota o costume judaico 
de realizar orações em determinadas horas, sendo cinco delas diurnas e duas noturnas. São 
divididas em: matinas ou vigiliae, à meia noite ou ainda na escuridão da primeira madrugada; 
laudes, ao nascer do sol; primas, por volta de 6 ou 7 hs; as terças por volta das 9 hs; as sextas, 
em torno das 12 hs, pelo almoço; as noas, às 15 hs, quando normalmente se celebrava a missa 
conventual; as vésperas, alusão à “estrela” Vésper, na verdade o planeta Vênus, e o pôr-do-sol; e 
por fim as completas, em torno das 21 hs, quando os religiosos deveriam se recolher para, pouco 
depois de um breve sono de algumas horas, reiniciar o ciclo. BRAUNFELS, Wolfgang. Monasteries 
of Western Europe: the architecture of the order. Londres: Thames & Hudson, 1972, p. 232.

16. Também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. O despertar da vocação missionária do 
lisboeta Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo, frade e intelectual da Ordem de Santo 
Agostinho, da qual fez parte por oito anos, é atribuído ao martírio dos frades franciscanos no 
Marrocos. Fernando decidiu abandonar seus estudos no Mosteiro de Santa Cruz em 1221 e 
ingressar na Ordem dos Frades Menores, onde recebeu o nome de Antônio e quis tornar-se 
missionário, tal qual os jovens que conhecera pessoalmente antes de seu malfadado embarque 
para a África. Apenas um ano após sua morte, aos 36 anos, ocorrida em 1231, Fernando seria 
canonizado como Santo Antônio de Pádua, devido a suas pregações naquela região da Itália. 
ROBINSON, Paschal. “St. Anthony of Padua” (verbete). In: New Advent Catholic Encyclopedia – 
vol. VI. Nova York: Robert Appleton Company, 2003 [1909]. Disponível em: <http://www.newadvent.
org/>. Acesso em: 17 jul. 2006.

17. Em 16 de janeiro de 1220, na cidade do Marrocos, cinco frades menores – de nome Berardo 
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Frei João do Prado, também martirizado no Marrocos em 163118 
e beatifi cado na primeira metade do século XVIII19; São Francisco 
Solano20, que atuou em boa parte da América espanhola, ao longo 
dos Andes; e um dos mártires franciscanos do Japão21, São Pedro 
Batista Blásquez y Blásquez22, o superior da congregação seráfi ca 

de Carbbio, Ottonio, Accursio, Pietro de S. Geminiano e Adjuto – enviados em ação missionária 
à África pelo próprio São Francisco de Assis, foram torturados e decapitados pelo miramolim 
Abu Jacub, devido à insistência ferrenha em tentar converter o governante muçulmano ao 
cristianismo. Suas relíquias foram conservadas alguns meses pelo Infante D. Pedro, que devido 
à disputa sucessória com o irmão, rei D. Afonso II de Portugal, exilou-se e viveu por vários 
anos, como protegido, na corte marroquina. Depois do episódio do martírio dos franciscanos e da 
sucessão de milagres atribuídos às relíquias durante o ano de 1220, o Infante teve que fugir pelo 
deserto até Ceuta e dali embarcar para Portugal, a fim de salvar-se da perseguição dos mouros. 
D. Pedro levou as relíquias dos cinco frades em duas urnas a Coimbra, onde foram sepultadas na 
Capela de São Antão dos Olivais do Mosteiro de Santa Cruz, em 1221. Ficaram conhecidos como 
os protomártires do Marrocos. PEREIRA, Francisco Maria Esteves (introdução e transcrição). 
“Martyrio dos santos martyres de Marrocos (manuscripto)”. Revista Lusitana, Lisboa, Antiga Casa 
Bertrand, vol. 7, 1902, p. 189-198. Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/>. Acesso em: 
09 abr. 2006.

18. ALMEIDA, Marcos Antonio de. “L’Orbe Serafico, Novo Brasilico”: Jaboatão et les franciscains 
à Pernambouc au XVIIIe siécle. Tese de Doutorado. Centre d’Études et de Recherches Sur les 
Mondes Américains, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2012, vol. 2, p. 563, 
p. 611.

19. Frei João do Prado foi beatificado em maio de 1728 pelo papa Bento XIII. Nascido numa família 
de nobres em Morgovejo, na província de Léon, na Espanha, em 1563, estudou Filosofia na 
Universidade de Salamanca e entrou para a Ordem dos Frades Menores em 1584. Foi mestre 
de noviços e guardião antes de ser escolhido, em 1610, como ministro na nova província de São 
Diego, no Marrocos, onde deveria dirigir a missionação entre os muçulmanos. Depois de ter sua 
congregação dizimada pela peste, continuou a pregar com apenas outros dois frades, foi preso 
por recusar-se a deixar o Marrocos, enfrentou trabalhos forçados e depois foi martirizado em 
1631. ARDUINO, Fabio. “Beato Giovanni di Prado: sacerdote e martire”. In: Santi, Beati e Testimoni. 
Sítio eletrônico. Disponível em: <http://www.santiebeati.it/dettaglio/92379>. Acesso em: 20 fev. 
2018.

20. São Francisco Solano nasceu em Montilla, Espanha, em 1549 e aos vinte anos ingressou na 
Ordem dos Irmãos Menores da Observância. Liderou os missionários franciscanos do sul da 
Espanha após ordenar-se frade e em 1589 foi enviado ao Peru, tendo percorrido toda a região 
andina até a Argentina, como evangelizador. Aprendeu os falares nativos e defendia os indígenas, 
denunciando a corrupção geral do governo colonial espanhol. Morreu na cidade de Lima em 1610 
e foi canonizado em 1726. DONOVAN, Stephen M. “St. Francis Solanus” (verbete). In: New Advent 
Catholic Encyclopedia – vol. VI. New York: Robert Appleton Company, 2003 [1909]. Disponível em: 
<http://www.newadvent.org/ >. Acesso em: 17 jul. 2006.

21. Em 05 de fevereiro de 1597, na cidade japonesa de Nagasaki, vinte e seis cristãos – dentre eles 
seis missionários franciscanos, sendo cinco deles europeus, e três padres jesuítas de origem 
japonesa – foram crucificados, lancetados e depois tiveram seus corpos queimados pelas 
autoridades locais, insatisfeitas com a influência conseguida pelo grupo de religiosos junto à 
população devido à ação missionária que desenvolviam. Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Coleção 
Jesuítas na Ásia, Série da Província da China, Códice 26, 49-v-8.

22. ALMEIDA, Marcos Antonio de. “L’Orbe Serafico, Novo Brasilico”..., op. cit., vol. 2, p. 564, p. 610. 
Nascido na pequena San Esteban del Valle, nas cercanias de Ávila, no ano de 1542, filho de 
nobres, São Pedro Batista Blásquez y Blásquez estudou na Universidade de Salamanca e tomou 
o hábito seráfico aos 22 anos. Foi lente de Teologia e Filosofia, superior de várias comunidades 
na própria Espanha, até decidir partir em missão pelo mundo, a partir de 1580. Esteve no México, 
onde fundou diversos conventos, e nas Filipinas, antes de chegar ao Japão em 1590, com o intuito 
de substituir os jesuítas que haviam sido expulsos pelos shoguns locais. Obteve permissão para 
iniciar suas pregações em 1593, mas sua opção pela pobreza e as ações em prol de leprosos e 
outros marginalizados atraíram a atenção do governo, por irem contra as práticas locais. Foi 
preso e supliciado em Nagasaki em fevereiro de 1597, com outros cinco frades franciscanos 
e três padres jesuítas japoneses. Beatificado em 1627 por Urbano VIII, foi canonizado em 1862 
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Fig. 1. Glorificação dos Santos 
Franciscanos  ou Glorificação de São 

Francisco, Manoel de Jesus Pinto 
(atrib.), medalhão central do forro da 
nave da igreja do Convento de Santo 

Antônio da Paraíba.
Madeira policromada; décadas finais do 

século XVIII ou começo do século XIX; 
João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Fonte: foto de Carla Mary S. Oliveira, 
2018.
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Figs. 2a/2b. Partes superior e 
inferior da Alegoria da Obra 
Missionária dos Franciscanos 
sob a Proteção da Virgem da 
Imaculada Conceição, José 
Joaquim da Rocha, forro da 
portaria do Convento de São 
Francisco da Bahia. Madeira 
policromada; 1774; Salvador, 
Bahia, Brasil.
Fonte: fotos de Carla Mary S. 
Oliveira, 2007.
[OBS.: devido ao pé direito 
baixo da portaria do 
convento, é impossível 
registrar todo o forro em 
apenas uma foto, mesmo 
com o uso de uma lente 
grande angular]

local, beatifi cado na primeira metade do setecentos. Luís de 
Moura Sobral, no entanto, ao discorrer sobre a pintura baiana 
em texto de 2009, identifi ca o personagem seráfi co associado 
com a missionação da Ordem no Oriente como Fr. Martinho da 

por Pio IX. “SAN Pietro Battista Blasquez: francescano martire a Nagasaki”. In: Santi, Beati e 
Testimoni. Sítio eletrônico. Disponível em: <http://www.santiebeati.it/Detailed/22072.html>. 
Acesso em: 20 fev. 2018. “SAINT Peter Baptist”. In: CatholicSaints.Info. Sítio eletrônico. Disponível 
em: <http://catholicsaints.info/saint-peter-baptist/>. Acesso em: 20 fev. 2018.
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Ascenção, outro dos martirizados no Japão em 159723.
O fato de esses religiosos não serem personagens anônimos 

ou cuja vida e testemunho se perdia nas brumas do tempo, mas 
sim estava documentada na história dos próprios franciscanos é 
muito signifi cativo neste caso. Eram todos homens que haviam 
seguido os ideais de São Francisco, tinham vidas comuns e foram 
tocados por seu chamado, deixando as coisas mundanas ou a 
contemplação solitária para se dedicar à propagação da Fé cristã 
como missionários, a principal função pensada por seu patriarca 
para seus seguidores, ainda no século XIII, quando ele mesmo 
enviou os primeiros frades a pregar na África e designou o jovem 
irmão lisboeta Antônio para pregar o Evangelho nas cercanias de 
Rimini, Pádua e Veneza.

A representação alegórica dos continentes também não é 
gratuita: reforça o imaginário vigente sobre aquelas porções do 
mundo à época em que as imagens foram pintadas. A semelhança 
entre os dois forros sugere, como era usual, o emprego de um 
modelo comum, possivelmente uma gravura avulsa ou que 
ilustrasse alguma obra hagiográfi ca ou mesmo tratado ou crônica 
sobre a Ordem dos Frades Menores24.

Ao menos a parte superior da imagem do forro paraibano, 
que traz a Santíssima Trindade junto à Virgem, pode ter tido 
origem numa gravura espanhola impressa em Valencia no ano de 
1792, trazendo uma alegoria sobre a Ordem franciscana, imagem 
de autoria de Juan Bautista Suñer (1750-1815), executada a 
buril por Vicente Capilla y Gil (1767-1817). Seus personagens 
secundários, aliás, também parecem ter servido como inspiração 
ao escorço dos frades do forro da Paraíba.

Contudo não se pode afastar de todo a hipótese de que 
a pintura baiana tenha servido de modelo para o quadrante 
inferior da paraibana, haja vista a constante circulação de frades 
entre os conventos da Província, já que o trabalho de Rocha foi 
fi nalizado em 1774. Além disso, o tema da Imaculada Conceição 
era muito caro aos franciscanos e recorrente em suas prédicas, e 
já o encontrei em ao menos outra gravura de fi ns do setecentos 
dedicada a Carlos IV de Espanha, mas sem relação direta com os 
frades menores ou sua ação no Novo Mundo. Caso eu esteja certa 
quanto à autoria do forro paraibano, creio que ele deve ter sido 
fi nalizado entre cerca de 1790 ou 1795 e 1810 ou 1815, período 
da produção registrada de Manoel de Jesus Pinto. Desse modo, 
teria havido tempo sufi ciente para que se copiasse a imagem 

23. SOBRAL, Luís de Moura. “Ciclos das pinturas de São Francisco”. In: FLEXOR, Maria Helena Ochi 
& FRAGOSO, Fr. Hugo, OFM (ogs.). Igreja e Convento de São Francisco da Bahia. Rio de Janeiro: 
Odebrecht; Versal, 2009, p. 307.

24. Apesar de pesquisar este tema há mais de 25 anos, e mesmo com a facilidade de acesso a 
gravuras avulsas, tratados, breviários e obras hagiográficas dos séculos XVI, XVII e XVIII 
propiciada atualmente pela internet, até hoje ainda não consegui identificar a imagem impressa 
que possivelmente deve ter servido de modelo a essas duas pinturas.
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Fig. 3. Juan Bautista Suñer 
(des.) & Vicente Capilla y Gil 
(grav.), Copia de la SSª Cruz 
que se vio resplandeciente 
en el Cielo en la conquista 
de la Ciudad de Queretaro 
dia de Santiago en año 1531, 
Valencia, 1792; 390 X 290 mm; 
gravura a buril.
Fonte: Coleção Particular, 
Barcelona, Espanha.

do convento soteropolitano e se apresentasse essa cópia como 
modelo ao artífi ce pernambucano que, acredito, atuou para os 
frades na capital paraibana e que também chegasse à Província 
seráfi ca a gravura valenciana. Mais provavelmente, o trabalho 
deve ter sido feito ainda na última década do setecentos, já que a 
Paraíba à época estava ainda subordinada a Pernambuco e havia 
uma constante e intensa circulação de produtos e indivíduos 
entre as duas capitanias25.

Em ambas as pinturas a personagem que representa a 
Europa aparece prostrada de joelhos acima do ombro direito 
de São Francisco e ladeada por Santo Antônio, traz os símbolos 
tradicionalmente agregados a ela: uma coroa, joias e roupas 
ricamente bordadas, um cetro e um manto real. Todos são 
25. OLIVEIRA, Carla Mary S. “Circulação de artífices no Nordeste colonial...”, op. cit., p. 4-5.
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elementos que remetem à civilização europeia e sua pretensa 
proeminência econômica, política, religiosa e cultural sobre o 
restante do mundo católico26. Mesmo assim, em terras europeias 
havia heresias, infi éis, ou seja, todo um rebanho disperso que 
necessitava da ação missionária franciscana. Essa parece ser a 
principal intenção de agregar a alegoria da Europa a uma cena 
de glorifi cação do fundador da ordem: lembrar aos religiosos e 
fi éis que os fi lhos de Assis eram necessários até mesmo no Velho 
Mundo. O Santo Antônio da Paraíba traz na mão esquerda seu 
principal atributo, um livro, e na direita uma pequena cruz, como 
aquelas usadas pelos missionários em suas pregações fora dos 
conventos. O de Salvador, por sua vez, ao invés da cruz segura 
um ramo de lírios com a mão direita, um atributo da pureza.

Acima do ombro esquerdo do poverello d’Assisi27 em 
ambas as imagens está a representação do continente africano. 
A principal diferença entre as alegorias das duas pinturas está 
na cor da pele das mulheres: a da Paraíba é negra, enquanto a 
de Salvador é de pele mais clara. Tanto uma como outra estão 
que pode ser deduzido por trazer uma grande cruz de madeira, 

26. Ao final do setecentos já se havia iniciado a colonização da Austrália, mas os franciscanos não 
a incluíam em suas alegorias do Orbe Seráfico, por ser domínio da Coroa Britânica e, portanto, 
território vedado à sua ação missionária.

27. Forma carinhosa pela qual contemporâneos de São Francisco o chamavam e que, entre seus 
devotos, se perpetuou até nossos dias. Literalmente, pode ser traduzida como “pobrezinho de 
Assis”.

Fig. 4. S. João do Prado, Mart., Anônimo. Medalhão no 
coro da igreja do Convento de Santo Antônio da Paraíba. 

Madeira policromada; século XVIII; 
João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Fonte: foto de Carla Mary S. Oliveira, 2018.
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Fig. 5. Suplício dos 
Protomártires do Marrocos, 
Anônimo. Medalhão no 
refeitório do Convento de 
Santo Antonio de Ipojuca 
[antes no Convento de Santo 
Antonio do Recife]. Madeira 
policromada; século XVIII;
Ipojuca, Pernambuco, Brasil.
Fonte: foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2012.

Fig. 6. Os 6 Martires de 
Japam, Anônimo.
Friso da balaustrada do coro 
da igreja do Convento de 
Santo Antonio de Igarassu. 
Madeira policromada; século 
XVIII; Igarassu, Pernambuco, 
Brasil.
Fonte: foto de Ricardo Pinto 
de Medeiros, 2011.

Fig. 7. Gloriozos Stos. MM. de 
Marocos · Advogados contra 
sezoens, Anônimo.
Têmpera sobre painel de 
cedro; provavelmente fins 
do século XVIII; medalhão do 
acervo do Convento de Santa 
Clara dos Anjos, Penedo, 
Alagoas, Brasil (antes de 
1956 no Convento de Santo 
Antonio do Recife).
Fonte: foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2015.

bem vestidas e trazem um jarro nas mãos. O missionário que as 
ladeia certamente é um dos mártires franciscanos do Marrocos, 
região de tradicional presença seráfi ca na África setentrional, o 
atributo comumente ligado àqueles indivíduos mortos em nome 
da Fé cristã. Fica a dúvida somente se havia a pretensão de se 
representar um dos protomártires de 1220 ou ao Frei João do 
Prado, martirizado em 1631 e beatifi cado em 1728, de quem há 
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também uma representação num quadro avulso que decora a 
parede do coro da igreja conventual paraibana.

Tanto os protomártires do Marrocos como o beato João do 
Prado se tornaram modelos de virtude recorrentes na decoração 
dos conventos da Província Franciscana de Santo Antônio do 
Brasil. Os frades supliciados em Ceuta estão presentes num dos 
painéis de azulejos da portaria do Convento de Santo Antônio 
do Recife, o que denota um projeto de monta e uma encomenda 
que cruzou o Atlântico até as ofi cinas lisboetas. E a iconografi a 
produzida in loco também era profusa em representações: há 
um grande medalhão, hoje no refeitório do convento de Ipojuca, 
com a cena do suplício de 1631 sofrido pelo frei João do Prado, 
peça que antes pertencia ao convento do Recife; no convento de 
Igarassu o friso decorativo da barra inferior da balaustrada do 
coro da igreja conventual traz os cinco protomártires de 1220, e 
estes cinco frades supliciados no século XIII aparecem também 
num medalhão hoje pertencente ao acervo do Convento de 
Santa Clara dos Anjos em Penedo, cidade atualmente no Estado 
de Alagoas, mas que compunha o território da Capitania de 
Pernambuco até 1817, antes de seu desmembramento criando a 
Capitania de Alagoas como represália aos revoltosos da sedição 
daquele ano.

Os mártires do Japão, supliciados em 1597 em Nagasaki, 
também se tornaram uma referência iconográfi ca importante 
na cultura histórica franciscana na América portuguesa. Eles 
aparecem, em grupo, em duas extensas pinturas da Capela 
Dourada do Convento de Santo Antônio do Recife (Figs. 8 e 9), e 
no friso da balaustrada do coro do Convento de Santo Antônio de 
Igarassu (Fig. 6). Isso sem contar a presença de seu líder, frei Pedro 
Batista Blásquez y Blásquez, beatifi cado em 1627 e canonizado 
apenas no século XIX, nos forros da portaria de Salvador e da 
igreja conventual da Paraíba, além de um painel de azulejos do 
século XVIII, também fi xado na portaria do Convento de Santo 
antonio do Recife, apresentando os supliciados nipônicos.

Interessa-me destacar aqui especialmente o caráter 
particular dessa iconografi a, a das pinturas produzidas dentro 
do espaço dos conventos franciscanos utilizando o fundador da 
ordem e seus mártires como modelos a serem seguidos, sendo 
estes personagens reais tornados palpáveis através da divulgação 

Fig. 8. Mártires do Japão 
a Caminho do Suplício, 

Anônimo.
Quadro na lateral norte da 
Capela Dourada, Convento 
de Santo Antonio. Madeira 
policromada; século XVIII; 

destaque para os seis frades 
franciscanos transportados 

nos dois carros de bois ao 
final do cortejo. Os padres 

jesuítas seguem à pé, à 
frente, rumo ao cadafalso. 

Recife, Pernambuco, Brasil.
Fonte: foto de Carla Mary S. 

Oliveira, 2014.

Fig. 9 (p. 25). Suplício dos 
Mártires do Japão, Anônimo.

Quadro na lateral sul da 
Capela Dourada, Convento de 

Santo Antonio.
Madeira policromada; século 

XVIII; destaque para os 
três frades franciscanos 
crucificados à esquerda. 

Recife, Pernambuco, Brasil. 
Fonte: foto de Carla Mary S. 

Oliveira, 2014.
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de suas imagens, atributos e/ou suplícios nas áreas por onde 
circulavam não apenas os frades e noviços, mas também irmãos 
terceiros, irmãos leigos e fi éis.

Se poderia incluir também a azulejaria na presente análise, mas 
aí eu estaria falando de um conjunto de imagens produzido no 
Reino, com uma logística muito específi ca que diz respeito não 
apenas à defi nição da cultura histórica seráfi ca, mas também do 
espaço a ser revestido – do qual já se devia ter as medidas precisas 
– passava pela escolha do tema a ser representado nos ladrilhos 
do silhar, incluía que ofi cina e mestre azulejeiro o executaria e, 
detalhe não menos importante, que frade procurador da Ordem 
acompanharia o planejamento e a execução do serviço em Lisboa 
ou no Porto e depois acertaria os trâmites do transporte de tão 
preciosa e frágil carga desde o Reino até os portos do Recife ou 
de Salvador. Carga essa que depois seria levada até o convento 
encomendante e, fi nalmente, aplicada sobre as paredes para as 
quais foi projetada, algumas vezes até décadas após a encomenda 
inicial28. Ou seja, haveria que se fazer outro estudo, envolvendo 
fontes e acervos bem diversos, a que pretendo me dedicar ainda, 
em outro momento, no futuro.

No caso das pinturas, a dinâmica de sua produção, mesmo 
obedecendo à mesma lógica de defi nição de tema dentro dos 
ditames da Província de Santo Antonio do Brasil e da hierarquia 
interna de decisões de cada um dos conventos, os materiais, 
artífi ces, artistas e mesmo supervisores dos trabalhos circulavam 
dentro dos conventos – fossem eles religiosos ou não, no caso 
dos executores dessas obras de arte: a dinâmica de sua defi nição, 
produção e circulação, portanto, se dava toda num espaço 
periférico e, mais ainda, muitas vezes em espaços que eram 
periferias de periferias, numa sucessão de hierarquias que talvez 

28. Um bom exemplo de quanto tempo poderia demorar a instalação de um destes silhares é o que 
hoje está decorando a nave da igreja conventual de João Pessoa e conta a saga de José do Egito, 
que certamente foi produzido na década de 1730, na oficina do mestre Teotónio dos Santos, em 
Lisboa, mas só foi aplicado nas paredes do templo na década de 1790, mais precisamente entre 
1792 e 1793, tendo permanecido cuidadosamente encaixotado nas dependências do cenóbio por 
cerca de seis décadas. “LIVRO dos Guardiães do Convento de Santo António da Paraíba (1589-
1885)”. Com introdução e notas de Fr. Venâncio Willeke, OFM. Stvdia, Lisboa, Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, n. 19, dez. 1966, p. 196.
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Ao Modo de 
um Arremate: 
um Barroco 
Franciscano?
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diluísse o controle, de um lado, mas que também criava situações 
de circulação de modelos e padrões simbólicos, estéticos e de 
representação pictórica bem interessantes a se analisar.

Cabe aqui pensar em dois aspectos teóricos ao se lançar 
um olhar sobre tal produção: a noção de periferia no campo 
artístico, trabalhada por Carlo Ginzburg e Enrico Castelnuovo 
em seu texto originalmente publicado no primeiro volume da 
Storia dell’Arte Italiana da Einaudi, depois traduzido e incluído 
na edição portuguesa de ensaios de Ginzburg, A Micro-História 
e Outros Ensaios29; e a noção de aff etti, que permeia o universo 
Barroco e é discutida por inúmeros autores.

Ginzburg e Castelnuovo demonstram, analisando a 
realidade da península itálica durante o Renascimento, como 
“a imagem habitual de um centro maior incontestado cede o 
lugar [...] a uma imagem policêntrica”30. Penso que é possível se 
estender tal formulação para a realidade do Barroco na América 
portuguesa e, de modo mais específi co, ao contexto da Província 
franciscana de Santo Antonio do Brasil.

A distância dos centros irradiadores de modelos 
iconográfi cos e mesmo de programas estéticos e, no caso de 
ordens como os Franciscanos, teológicos, parece ter criado a 
oportunidade para que se afrouxassem alguns limites críticos 
e se desse maior liberdade ao exercício de uma sensibilidade 
local, que buscava introduzir no cotidiano os modelos pios dos 
mártires, santos e beatos seráfi cos. Se havia de fato o projeto 
catequético, e isso é algo que aqui não se pode negar, os cânones 
artísticos passam a ser menos rígidos e, embora obviamente se 
seguissem modelos e inspirações oriundas dos grandes centros 
propagadores da arte barroca, está claro pelas pinturas que 
decoram os cenóbios franciscanos da Província de Santo Antonio 
do Brasil que muitos dos artistas locais que atuaram na decoração 
dos conventos do litoral compreendido entre a Bahia e a Paraíba 
tinham uma característica bem naïf em seu traço.

Aliado a esse aspecto, de exercício dos aff etti barrocos e 
suas múltiplas subjetividades por meio de uma arte que tanto 
permite o desenho anônimo e ingênuo de um medalhão com os 
Gloriozos Stos. MM. de Marocos, hoje no acervo do Convento de 
Santa Clara dos Anjos, em Penedo (Fig. 7), quanto as sofi sticadas 
composições de falsa arquitetura e quadro recolocado dos forros 
da portaria do Convento de São Francisco da Bahia – a Alegoria 
da Obra Missionária dos Franciscanos sob a Proteção da Virgem 
da Imaculada Conceição, de José Joaquim da Rocha (Figs. 2a/2b) 
– ou da nave da igreja conventual da Paraíba – que atribuo ao 
recifense Manoel de Jesus Pinto (Fig. 1) – há que se considerar 

29. GINZBURG, Carlo & CASTELNUOVO, Enrico. “História da Arte Italiana”. In: GINZBURG, Carlo. 
A Micro-História e Outros Ensaios. Tradução de António Narino. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1989, p. 5-117.

30. Idem, p. 16.
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que, ao contrário do que se tornou usual imaginar sobre os 
franciscanos, dentro dos muros conventuais se construía uma 
sofi sticada vida intelectual, baseada em classes permanentes de 
teologia, gramática latina, retórica, fi losofi a, direito canônico e 
muito estudo em bibliotecas que possuíam um vasto acervo para 
garantir a formação erudita dos frades.

A noção que se fi rmou acerca dos franciscanos no 
imaginário brasileiro, especialmente no Nordeste, contudo, 
ainda está fortemente ligada ao seu trabalho de catequese e 
missionação, enquanto que o aspecto intelectual sempre esteve 
mais associado aos jesuítas, devido à maior vinculação dos 
inacianos com a instrução, já que estes mantinham os colégios na 
colônia como parte primordial de sua atuação religiosa. Somente 
muito recentemente se passou a pesquisar mais a fundo, no 
Brasil, a importância dos franciscanos no campo da História da 
Educação e a relação das bibliotecas conventuais com os projetos 
iconográfi cos decorativos dos próprios conventos31.

Nesse sentido, me parece importante começar a advogar a 
ideia de que, do mesmo modo que Germain Bazin identifi cou no 
campo da Arquitetura, nos anos de 1940, uma Escola Franciscana 
do Nordeste32, existe também um Barroco franciscano no que se 
refere aos aspectos iconográfi cos da decoração desses mesmos 
conventos eretos entre os séculos XVII e XVIII, mas cujo 
embelezamento se deu essencialmente nesta última centúria.

Há, evidentemente, uma coerência discursiva na escolha 
de temas e personagens que ornam as paredes e forros de capelas 
e igrejas conventuais, sacristias, coros e outros espaços religiosos 
desses prédios. Até mesmo salas que serviriam apenas para as aulas 
dos noviços tinham seus forros cuidadosamente decorados com 
frades – santos, beatos ou membros de destaque da congregação 
– que servissem de exemplo aos próprios irmãos da ordem. A 
imagem religiosa, a visualidade espiritual e inspiradora, portanto, 
retoma entre os franciscanos da América portuguesa setecentista 
um aspecto catequético que existia já lá nos primórdios da 
fraternitas: o de fornecer exempla a todo momento, por meio 
dos olhos, lembrando o bom caminho, mesmo em espaços que 
fossem frequentados apenas por indivíduos letrados como os 
frades33, e de impregnar com a cultura histórica franciscana e o 
franciscanismo os fi éis que participassem dos serviços religiosos 
nos espaços abertos ao público, como a igreja conventual e a 
capela dos terceiros.

31. O caso mais estudado, sem dúvida, é o dos azulejos do claustro de Salvador, que reproduzem 
emblemas da obra Theatro Moral de La Vida Humana, de Otto Van Veen, que já fazia parte da 
biblioteca do convento soteropolitano quando da encomenda do silhar em Portugal em meados 
do século XVIII.

32. BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa ..., op. cit., p. 137-156.
33. Já que o argumento de catequese visual não caberia, neste caso, para as imagens que decoram 

espaços conventuais de circulação restrita aos frades.
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Desse modo, não há como não associar a esse programa 
estético franciscano uma das principais características identifi cadas 
por Aloïs Riegl (1858-1905) na arte do Barroco: a incorporação 
do observador e seu envolvimento ativo no espaço artístico, posto 
que se passa a pensar essencialmente na recepção, no resultado, 
no impacto desejado para aquela obra específi ca34. Considerando 
que o método de análise de Riegl partia da realidade histórica 
da própria obra de arte, do contexto de inserção social do artista 
que a produziu e de sua “imersão” estética e motivação artística, 
incluindo também seus laços emotivos, sociais e profi ssionais, 
conjunto de fatores a que denominou de kunstwollen – termo 
quase sempre pobremente traduzido como “vontade artística”, mas 
que extrapola e muito tal acepção extremamente simplifi cadora 
– não surpreende que tenha infl uenciado autores como Walter 
Benjamin (1892-1940), especialmente no que diz respeito ao 
conceito de aura, e Erwin Panofsky (1892-1968), em seu método 
iconológico.

Portanto, creio já ser mais do que tempo de se deixar de 
pensar o Barroco no Brasil como se ele houvesse sido ereto a 
partir de uma matriz única e que, infelizmente, ainda continua 
a ser a via dominante nos estudos especializados, que em meu 
entendimento continuam a privilegiar determinadas regiões e 
abordagens limitantes na tentativa de sua compreensão.

Cada vez mais é preciso conhecer as múltiplas realidades 
da América portuguesa, e a do universo imagético dos conventos 
franciscanos do litoral compreendido entre o Recôncavo Baiano 
e a foz do Paraíba me parece uma das que ainda pode fornecer 
interessantes chaves para a compreensão das linhas de força que 
engendraram muito do que hoje somos. Resta-nos buscar a ponta 
do novelo e desbravar o labirinto.

34. Cf. WITTE, Arnold. “Reconstructing Riegl’s Entstehung der Barockkunst in Rom”. In: RIEGL, Aloïs. 
The Origins of Baroque..., op. cit., p. 36.
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Os frades carmelitas devem ter fi cado extremamente contentes 
com a nova pintura do teto da Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
do Recife de autoria conjunta entre o alemão Henrique Mozer 
e o pernambucano Balthazar da Camara. Finalizada no ano 
de 1921, foi “considerada como um primor”1 que atendia aos 
gostos contemporâneos que valorizavam as artes decorativas em 
detrimento da fi gurativa barroca, considerada exagerada e de 
mau gosto.

A pintura cobria o teto com uma camada de tinta branca 
e as extremidades foram adornadas com estruturas decorativas 
inspiradas em uma estética Rococó. Longe de estabelecer uma 
falsa arquitetura convincente, a pintura não disfarçava a sua 
“insustentabilidade” com elementos de rocalhas retorcidas 
que não sustentavam o “peso” das estruturas arquitetônicas 
pintadas (Fig. 1). Ademais, a madeira do forro foi perfurada para

1.  PIO, Fernando. O convento do Carmo do Recife. Recife: s.r., 1939, p. 64.

O Ressurgimento do Profeta Elias:
a Pintura Setecentista da Nave da Basílica do Carmo em Recife, Pernambuco
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Fig. 1. Henrique Mozer e 
Balthazar da Camara, 1921, 
decoração de rocalhas do 

forro da nave,  Igreja da 
Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: Fernando Pio, 1939.
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instalação de uma estrutura de lustres e canos que integravam 
uma iluminação alimentada por gás.

O encantamento que essa pintura produziu não durou 
mais de cinquenta anos. Pelo que foi possível apurar, um trabalho 
de restauração capitaneado pelo IPHAN na década de 1980 
eliminou completamente toda a pintura datada de 1921 do teto. 
Dessa restauração emergiu um amplo conjunto iconográfi co 
setecentista do profeta Elias, adornado por uma imensa falsa 
arquitetura que se estende por todo o forro da nave.

É ponto pacífi co na historiografi a que as gravuras europeias 
exerceram um papel crucial como modelos iconográfi cos para 
as pinturas na América portuguesa. Os livros eram proibidos 
de serem impressos na colônia, porém circulavam, sem maiores 
restrições, pelo império lusitano. Viajavam em naus e podiam ser 
vendidos ou trocados por outras mercadorias nas ruas das vilas 
e cidades. Passavam pelas mãos de pessoas iletradas que podiam 
absorver suas mensagens em momentos de leitura conjunta 
ou através das gravuras. Não era incomum que essas imagens 
fossem destacadas do encadernado, adquirindo uma circulação 
autônoma.

As bibliotecas dos conventos e irmandades religiosas 
também eram alimentadas por essas obras religiosas e mundanas 
que vinham do reino, acumulando, um vultuoso acervo:

La infl uencia de esos libros en las personas y las familias 
cristianas es incalculable a través de los tiempos. Sabemos por 
esta misma historia la fuerza de atracción que tenían los maestros 
y fundadores en el monacato primitivo para sus discípulos. 
Esa fuerza carismática pasaba las biografías, en muchos casos 
relatos novelados de sus vidas. La funcionalidad pedagógica, 
casi profética, de las vidas de los santos continuó en las grandes 
colecciones de las Vitae Patrum de la época patrística, de los Flos 
Sanctorum medievales y de los modernos Años santos. Hasta 
no hace mucho se leían en familia y venían a ser una pedagogía 
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viviente, una catequesis plástica, casi el único alimento espiritual 
de muchos cristianos.2

Os livros hagiográfi cos tornaram-se instrumentos 
fundamentais de disseminação do catolicismo, exercendo um 
papel crucial na difusão da iconografi a religiosa, fosse propagando 
a temática ou os tipos iconográfi cos3: “[...] a utilização de estampas 
como modelos ou fontes de inspiração para a pintura foi uma 
prática universalmente generalizada durante a época barroca”4.

Todas as sete cenas hagiográfi cas elianas pintadas no teto 
da Basílica do Carmo do Recife possuem como matriz as gravuras 
impressas na crônica Speculum Carmelitanum sive historia eliani 
ordinis fratrum beatissimae virginis mariae de monte carmelo5, 
publicada pela primeira vez em 1680. O compêndio, que 
versa sobre diversos aspectos da religião carmelitana, contém 
hagiografi as de papas e santos importantes para a ordem e começa 
com a história do profeta Elias.

A primeira parte do Speculum Carmelitanum busca 
entrelaçar a história da Ordem Carmelita a Santo Elias. Após 
alguns prolegômenos, o primeiro volume traça a hagiografi a do 
profeta desde o seu nascimento até as aparições posteriores ao seu 
arrebatamento por uma carruagem de fogo. Em toda a obra do frei 
Daniel da Virgem Maria, apenas o profeta Elias recebe a regalia 
de ter sua história contada também através de imagens. Ao total, 
são quarenta e uma gravuras formuladas pelo pintor holandês 
Abramo Van Diepenbeeck (1596-1675)6, que não chegou a ver 
seu trabalho publicado nesse compêndio, pois veio a falecer cinco 
anos antes da publicação. Todas as imagens possuem legenda em 
latim, o que ajuda a localizar a passagem na obra.

Iconografi as referentes a personagens bíblicos podiam 
se inspirar nessas crônicas para representar passagens que não 
estavam relatadas na Bíblia. O profeta Elias é apenas mais um 
desses exemplos: parte integrante da cultura carmelita, sua 
imagética adquire novos valores no contexto histórico dos 
turônicos na América portuguesa.

Para além da disputa política envolvendo a adoção de duas 
constituições diferentes (Antiga Observância e Turônica) entre os 

2. MAROTO, Daniel de Pablo. Historia de la espiritualidad cristiana. Madrid: Editorial de Espiritualidad, 
s.d., p. 288.

3. Considera-se tipo iconográfico o “modo concreto como se ha llegado a configurar en imagen 
visual un tema o un asunto”. MAHÍQUES, Rafael García. Iconografía e iconología: cuestiones de 
método. vol. 2. Madrid: Encuentro, 2009, p. 348.

4. SOBRAL, Luis de Moura. Do sentido das imagens: ensaios sobre pintura barroca portuguesa e 
outros temas ibéricos. Lisboa: Editorial Estampa, 1996, p. 15.

5. MARIA, Daniellem a Virgine. Speculum Carmelitanum. 2 Tomos. Antuérpia: Michaelis Knobbari, 
1680. Tradução usual do título: “Espelho Carmelitano” ou “História Eliana dos Irmãos da Ordem da 
Santíssima Virgem do Monte Carmelo”.

6. Para a identificação da autoria dessas imagens no compêndio ver: BOAGA, Emanuele. A fonte de 
Elias: Elias profeta na história e na vida do Carmelo. Manuscrito. Belo Horizonte; Roma; Lisboa, 
1995. Acervo do Centro de Estudos Carmelitas de Lisboa. Acesso em: fev. 2013.
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conventos carmelitas da América portuguesa7, havia uma disputa 
doutrinária. A constituição turônica enfatizava a militância, que 
se traduzia no papel catequético exercido pelo clero regular na 
América, mas também incorporava importantes elementos da 
Devotio Moderna com suas experiências místicas.

Para os frades carmelitas turônicos da província reformada 
de Pernambuco, cujo centro do poder era o convento do Recife, 
a imagem do profeta representava a síntese de sua atuação: seu 
modelo de vida justifi cava o misticismo como motor da vida 
missionária na América portuguesa.

A personagem do profeta é envolta numa forte aura 
simbólica para os cristãos. “Eventualmente [Elias] aparece 
como fi gura paralela a João Batista, tanto mais que ambos 
não são só precursores de Cristo, mas também ascetas com a 
experiência do deserto”8. Entretanto, a imagem de Elias não se 
encontra associada apenas a São João Batista, mas também ao 
próprio Cristo. As interpretações do texto bíblico apontam para 
uma correspondência entre as ações do profeta e as de Jesus, 
estabelecendo que Elias estava representando Cristo no Antigo 
Testamento.

Helias, posto que a sagrada escritura nam ponha seu nascimento, 
nem o nome de seus paes, pera (segundo a glosa ordinária) 
sinifi car o mysterio que representava, que he Christo Redemptor 
nosso: pero poem seu proprio nome, q he Helias Th esbites, dos 
habitadores de Galaad.9

Tal associação eleva o profeta a um patamar único dentro 
da tradição católica. Assim como Moisés e Cristo, Elias veio para 
redenção dos homens e salvação do povo de Iahweh. Cientes 
da importância do profeta para o cristianismo, os carmelitas 
afi rmavam peremptoriamente que se tratava do fundador de fato 
da Ordem Primeira.

Ele é acima de tudo tipo de Cristo no antigo testamento. 
Viam-se paralelos com Cristo na semelhança da preparação  
para o seu ministério público, na luta pela pureza da 
doutrina contra os falsos ídolos, na cura de doentes e 

7. No século XVII, a Ordem de Nossa Senhora do Carmo passou a admitir duas regras: a da Antiga 
Observância, considerada a primeira regra, e a Estrita Observância, mais conhecida como 
Turônica por ter surgido no convento de Turon, na França. No final do século XVII, os conventos 
carmelitas do Recife, Goiana e Cidade da Paraíba adotaram a Constituição Turônica, que mesclava 
a vida espiritual dos carmelitas descalços com a militância dos calçados. Sobre a disputa política 
entre as províncias carmelitas na América portuguesa, ver: HONOR, André Cabral. Universo 
cultural carmelita no além-mar: formação e atuação dos carmelitas reformados nas capitanias 
do norte do Estado do Brasil (sécs. XVI a XVIII). Tese (Doutorado em História). Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

8. HEINZ-MOHR, Gerd. Dicionário dos símbolos: imagens e sinais da arte cristã. São Paulo: Paulus, 
1994, p. 142.

9. GONÇALVEZ, Antonio. Compendio das Chronicas da Ordem de Nossa Senhora do Carmo. S.l.: s.n., 
1571, p. 51.
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ressurreição de mortos, no combate em oração no deserto 
(corresponde ao Getsênami), e, enfi m, na elevação aos céus.10

Elias experimentou Deus em vida terrena sem a presença 
de intermediários na relação. Se a vivência mística, seja de 
qual religião for, tem como base essa vivência do amor divino 
na vida terrena, o profeta foi testemunha da presença de Deus 
e do contato direto da divindade com o humano. Mais do que 
perceber a presença do onipresente, o profeta comungou com o 
divino, tornando-se seu instrumento de ação. Todo o ciclo bíblico 
do profeta, com destaque para as passagens que narram o milagre 
no monte Carmelo e o arrebatamento aos céus numa carruagem 
de fogo, é marcada pela manifestação de Iahweh por meio de 
Elias.

Essa mescla experimental entre o místico e o militante 
está expressa na pintura do teto da Igreja da Ordem Primeira 
Carmelita do Recife que foi dedicada à hagiografi a do profeta 
Elias. São sete painéis que se encontram mesclados à iconografi a 
de uma monumental falsa arquitetura (Fig. 2).

Conta a hagiografi a que Elias nasceu na cidade Th ebis, na 
região de Galaad. Entre seus cidadãos destacava-se Sobac, um 
devoto sacerdote que seguia a lei de Iahweh. A sua devoção à 
verdadeira lei fez com que essa corte lhe entregasse como esposa 
Bethezalem, a neta do rei Salomão. Dessa união nasceu o profeta 
Elias.

Ainda o esperado infante não havia saído a ver a luz do mundo, 
quando se deu a respeitar com qualidades de fogo. Nas vigílias 
do parto de sua ditosa mãy. A tempo, que elle já forcejava por se 
lhe desprender do escuro cárcere do ventre, sobreveyo a seu pay 
hum tão pesado sono, que por violento, e intempestivo, logo o 
reconheceu preternatural. Depois de adormecer vio claramente, 

10.  HEINZ-MOHR, Gerd. Dicionário dos símbolos, op. cit., p. 142.

Fig. 2. Localização das 
passagens iconográficas do 

profeta Elias na Igreja da 
Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco. Fonte: acervo 
pessoal, André C. Honor, 

2010.
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que sua mulher paria hum hermosissimo, ao qual muitos Varões 
ornados de capas brancas com summa reverencia saudavão. 
Em vivas chamas lhe involviaõ o corpo e lhe davaõ a comer 
incendidas brasas: que pois a natureza do Infante era tão ardente, 
nem as mantilhas poderiaõ ser mais proporcionadas, nem mais 
competente a substancia do seu primeiro alimento.11

Essa cena descrita por Frei Joseph de Santa Anna é a 
mesma contemplada em um dos nichos da falsa arquitetura 
da pintura do teto da Igreja da Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo do Recife. Na Figura 3 é possível ver Sobac 
vestido com uma roupa verde e vermelha, usando um turbante 
branco. Sentado no trono, encontra-se imerso em um sono 
profundo. À sua frente, Bethezalem segura o pequeno Elias 
e o coloca sobre um caldeirão repleto de labaredas de fogo.

Na gravura (Fig. 4) o número de carmelitas que assistem o 
nascimento de Elias é maior. São onze frades vestidos em túnicas 
de lã, enquanto os sete da pintura vestem apenas a capa branca. A 
exclusão do manto de lã pode se tratar de uma infl uência do texto 
escrito por frei Joseph de Santa Anna, o qual expressa claramente 
que os varões vestiam capas brancas, mas não menciona nenhuma 
manta feita de pele de animal. Incorporada nas gravuras feitas 
por Diepenbeeck, a simbologia do manto de lã era fundamental 
na iconografi a eliana medieval: “A túnica de lã crua seria derivada 
da veste de pelos de camelo usada por Elias e seus seguidores. 
O simbolismo relativo a esta veste está no seu caráter pobre e 
austero, indicando uma vida de penitência [...]”12.

As duas cenas se passam dentro de um quarto, todavia, o 
ambiente fi gurado da pintura é reduzido, perdendo a amplitude 
que há na gravura. Também é possível apontar algumas diferenças 
como o caldeirão em brasas que passa a ser redondo, assim como 
a cadeira na qual Sobac está sentado. A legenda da gravura (Fig. 
4) diz:

Os homens presentes de hábitos brancos louvam Elias durante 
seu nascimento, dos seios da mãe o banham no fogo e a chama 
das brasas são servidas como comida, segundo é revelado 
em sonho ao pai dele, Sobach. S. Epiph l. de vit. proph.13

O fogo que é engolido por Elias através das brasas demonstra 
a presença de Iahweh no profeta, “No Antigo Testamento, o fogo 
é fi gura apreciada para dizer o ser e o agir de Deus”14. Existem 
11. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas da antiga, e regular observância nestes 

reynos de Portugal, Algarves, e seus Dominios. Tomo I. Lisboa: Officina dos Herdeiros de Antonio 
Pedrozo Galram, 1745, p. 5.

12. BOAGA, Emanuele. A fonte de Elias, op. cit., p. 47.
13. O texto original: “Viri niveum praeseserentes habitum Eliam dum nascitur salutan, matirsque 

uberibus in ignem alluunt, quin e flammam ignis cibi loco ministrant, prout sobachae ejus parenti 
in fomnis revelatur. S. Epiph l. de vit. proph”. As traduções das legendas em latim das gravuras 
desse artigo foram feitas pelo autor.

14. LURKER, Manfred. Dicionário de figuras e símbolos bíblicos. São Paulo: Paulus, 2006, p. 105.
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Fig. 3. Anônimo; Sobac, 
Bethezalem e o pequeno 
Elias; 2ª metade do séc. 

XVIII, madeira policromada, 
forro da nave, Igreja da 

Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, André 

C. Honor, 2010.

Fig. 4. Abramo Van 
Diepenbeeck; Sobac, 

Bethezalem e o pequeno 
Elias; ant. 1680; gravura a 

buril.
Fonte: Speculum 

Carmelitanum, p. 52.



37

diversas passagens em que Iahweh se manifesta pelo fogo: a sarça 
ardente que conversa com Moisés; no Sinai, quando israelitas 
viram o monte coberto de fumaça; na descrição do profeta Daniel, 
que viu o trono de Deus com chamas e rodas de fogo ardente; o 
profeta Isaías fala de Iahweh no fi m dos tempos descendo com 
chamas de fogo; e na carruagem de fogo que arrebata Elias aos 
céus, para citar apenas algumas passagens que se encontram no 
Antigo Testamento15. Na gravura, a presença de Deus é acentuada 
pelo raio de luz que rasga as nuvens e invade a sala. Na pintura 
essa representação é substituída por uma janela aberta através da 
qual se vê um límpido céu azul.

Os homens que presenciam o ato são membros da Ordem 
de Nossa Senhora do Carmo e toda a cena teria sido vista por 
Sobac em sonho enquanto sua esposa paria a criança. Assustado 
com a visão, o pai de Elias obteve a seguinte explicação dos 
intérpretes de Deus em Jerusalém:

Estes espíritos angelicos, que em fi gura de Varões vestidos 
de branco obsequiosamente o veneravão, symbolizam os 
innumeraveis fi lhos, que com o mesmo habito, tem de ser 
futuros sucessores de sua religiosa castidade, que a fi m de 
mais acreditarem sua obediência, já como o respeytado pai lha 
profesão antes de realmente nascido.16

O trecho acima não deixa dúvidas de que, no universo 
carmelita, Elias era o pai-fundador da ordem e os carmelitas 
turônicos reproduziam iconografi camente essa crença na 
América portuguesa. Para o cronista, os fi lhos que depois do 
nascimento do profeta carregarão o hábito de Nossa Senhora do 
Carmo são seres angélicos mais próximos de Deus do que um 
simples mortal.

Na fi gura 5, oito homens devidamente caracterizados 
com o hábito da ordem escutam e estudam com o profeta, que 
aparece ao centro fazendo uma espécie de discurso iluminado 
por uma nesga de luz que vem de uma pequena janela ao alto. De 
todas as imagens dos nichos, essa é a mais intrigante e também 
a mais reveladora de uma escolha consciente por parte do artista 
e dos encomendantes da pintura, pois há uma ressignifi cação 
da gravura original. Usa-se a iconografi a para explicar o papel 
primordial dos carmelitas reformados na América portuguesa.

Duas passagens podem se adequar à cena representada no 
teto do templo. A primeira se refere à entrada de Elias para uma 
casa de oração no Monte Maspha17 em Galaad. De acordo com a 
15. As referidas passagens aparecem em: ÊXODO 3:2, ÊXODO 19:18, DANIEL 7:9-10, ISAÍAS 66:15, 2 

REIS 2:11. Todos os livros da Bíblia aqui citados possuem como referência: Bíblia de Jerusalém. 
São Paulo: Paulus, 2006.

16. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 5.
17. Maspha é um nome simbólico utilizado para diversos lugares na Bíblia. “A palavra, como 

muitos outros nomes próprios, é derivada de ÇPH=assistir, observar, e significa torre de vigia 
(speculum, skopía), sentido em que é empregada duas vezes na Bíblia (Isaías 21:8; 2 Crônicas 
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crônica de frei José Pereira de Santa Anna, esse local se tornou o 
primeiro colégio da ordem.

Deste lugar se aff eiçoou o servo de deos, por causa de haver nelle 
uma devota casa de oração, a qual por ter bastante commodo para 
os exercícios do culto divino, passou no tempo do mesmo Elias 
a ser habitação dos profetas; ate que ultimamente se incorporou 
com os Colegios da nossa Ordem, que aquelle santo patriarca 
reconheciaõ como cabeça, e como a seu fundador professavaõ 
obediência.18

A segunda passagem com a qual a imagem do teto da 
nave da Igreja pode estar relacionada também se encaixa na 
cena representada na gravura (Fig. 6) que inspirou a pintura da 
igreja. Na imagem, veem-se homens trabalhando na construção 
de um templo, enquanto Elias aparece em uma pequena ermida 

20:24)”. KNIGHT, Kevin (org.). Catholic Encyclopedia. [S.l.: s.n.], 1907. Disponível em: <http://www.
newadvent.org/cathen/09788a.htm>. Acesso em: 19 jan. 2012. Texto original: “The word, with many 
other proper names, is derived from ÇPH=watch, observe, and means "watch-tower” (speculum, 
skopía), which sense it bears twice in the Bible (Isaiah 21:8; 2 Chronicles 20:24). Tradução de 
Berttoni Cláudio Licarião (PosLit/UFMG).

18. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 7.

Fig. 5. Anônimo; O profeta Elias ensinando;
2ª metade do séc. XVIII, madeira policromada, 

forro da nave, Igreja da Ordem Primeira de 
Nossa Senhora do Carmo, Recife, Pernambuco.

Fonte: acervo pessoal, André C. Honor, 2010.
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ao fundo (Fig. 7). O profeta aparenta estar discursando com um 
livro aberto nas mãos. A maior parte dos religiosos presentes 
discute e analisa livros, enquanto um dos homens segura uma 
cítara denunciando que se trata de uma casa de louvação à 
Iahweh. A legenda da gravura confi rma a cantoria panegírica que 
há na pequena ermida onde se encontra o profeta: “Elias edifi ca 
uma capela apropriada no Monte Carmelo em que três vezes ao 
dia, neste lugar de louvação, Elias e os discípulos que saem das 
cavernas cantam em júbilo a Deus com saltério, cítara e címbalo. 
44. Patr. Ierof. Cap. II.19”19.

Apesar de a gravura representar a segunda passagem, 
a ausência do esplendor na cabeça do profeta (Fig. 5) – Elias 
aparece com esse signo divino nas demais pinturas da igreja e 
nas gravuras de Diepenbeeck – pode indicar que se trata de uma 
cena anterior ao seu ciclo bíblico, portanto, uma cena na casa de 
oração em Maspha. Entretanto, é importante questionar o porquê 
da mudança cenográfi ca obliterando a construção do primeiro 
templo no Monte Carmelo. Opta-se, inclusive, por excluir o frade 
com o bandolim, representando os homens apenas com livros 
abertos.

A pintura da basílica busca reforçar não somente a posição 
de Elias como profeta superior, mas também como evangelizador, 
revelando que a atividade catequética da ordem provinha do seu 
19. O texto original: “Elias sacellum in monte Carmelo aedificat in quo ter quotidie, cum discipulis 

e speluncis egredientibus conveniens laudes Deo in plalterio, et cithara et cymbalis jubilations, 
decantaret. Ioan. 44. Patr. Ierof. Cap. II.19”.
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Fig. 6. Abramo Van Diepenbeeck; ant. 1680; gravura a buril.
Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 84.
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fundador. Ou seja, em vez de ressaltar um momento importante 
para a História carmelita – a construção do templo no Monte 
Carmelo – prefere-se dar ênfase à catequese, estabelecendo uma 
relação direta do profeta com o papel missionário que também 
era exercido pelos frades carmelitas reformados na América 
portuguesa, sem esquecer o misticismo como característica 
intrínseca dos turônicos. A experiência mística aparece na 
iconografi a como o raio de luz que entra pela janela em direção 
ao profeta Elias, estabelecendo a relação direta entre o terreno e 
o divino.

As imagens prosseguem enfatizando a iconografi a do 
profeta Elias como professor-catequizador da ordem. O terceiro 
painel (Fig. 8) é uma mescla de duas passagens da legenda do 
profeta. Após o seu primeiro encontro com Acab, que marca o 
início do ciclo bíblico de Elias descrito no livro de 1 Reis, ele se 
exilou em Carit. Nessa região desértica, passou a viver em uma 
pequena caverna onde era alimentado por dois pássaros.

Assim que começou a povoa aquella solidão, sempre duas vezes 
no dia lhe mandou o Divino Providor pão, e carne, bastante a 
fazello viver independente, e esquecido de outros guizados. 
Os ministros desta ordinária comida eraõ os corvos, que naõ 
obstantes serem inobedientes, e conhecidamente vorazes; ainda 
assim, para que o prodígio se estimasse por mais admirável, 
tanto melhorasse da sua nativa qualidade, que na execuçaõ do 
encargo excediaõ aos animaes domésticos.20

20. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 13-14.

Fig. 7. Abramo Van 
Diepenbeeck; Construção do 
Convento no Monte Carmelo 
[detalhe];  ant. 1680; gravura 

a buril. Fonte: Speculum 
Carmelitanum, p. 84.
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Aqui há poucas diferenças entre a gravura (Fig. 9) e a 
pintura. Na imagem da Igreja, mais uma vez, diminui-se o espaço 
representado o qual é preenchido por frondosas árvores que 
contrastam com a aridez da região representada na paisagem da 
gravura. No intuito de causar uma proximidade entre o fi el que 
frequentava o templo do Recife e a fi gura de Santo Elias, alguns 
eremitas com cajado são excluídos da cena sendo substituídos por 
uma densa folhagem verde, uma espécie de “Mata Atlântica”, que, 
assim como o deserto, é um lugar inóspito para os moradores das 
vilas e cidades, pois apenas índios não cristianizados viviam nas 
matas, os quais possuíam fama de canibais. 

Em relação ao profeta, na pintura oblitera-se o atributo do 
cajado, porém aumentam-se suas dimensões, ressaltando Elias 
como personagem principal da cena. A legenda em latim ajuda a 
localizar geografi camente a cena e a ação representada.

Elias esconde-se junto à Torrente de Carith, onde reúne alguns 
homens virtuosos, para ensiná-los a ter uma vida monástica e 
religiosa, logo após salvá-los do politeísmo [forma de deuses]. 
Ioan. 44. Patr. Ieros. c. 10.  Do mesmo modo, os corvos deixavam 
pão e carne a Elias pela manhã, e também à tarde. 3. Reg. 17.21

Na parte superior da imagem, no céu azul, dois corvos 
voam em direção a Elias com pedaços de pão no bico. Para o 
universo católico, o corvo encontra-se catalogado como um 
animal impuro que arranca os olhos das vítimas da mesma 
maneira que o demônio cega os pecadores, impedindo-os de ver 
o mal que fazem.

La mala reputación del cuervo, cuyo color de plumaje lo 
predestinaba a ser un pájaro de mal agüero, se remonta al 
Diluvio. Noé lo suelta por la ventana del Arca, pero no trae la 
buena nueva esperada y, en lugar de regresar, se alimenta de las 
carroñas que fl otan sobre las aguas.22

A transmutação da natureza vil do pássaro em instrumento 
da vontade divina reforça a soberania de Iahweh, pois até mesmo 
um animal considerado impuro torna-se instrumento da vontade 
divina.

O conceito de metamorfose é algo que percorre toda a 
religião carmelita e torna-se base do processo de conversão 
das almas pela igreja militante. Na iconografi a do templo não 
são apenas os corvos que ilustram a ideia de transformação em 
favor do divino. A partir da fi gura 8, a iconografi a do profeta na 
igreja ostentará um esplendor indicando que naquele momento 
ele já havia se transmutado numa ferramenta divina. A visão 
21. O texto original: “Elias ad torrentem Carith latitans, pios aliquot congregat viros, quos in monastica 

et religiosa vita, iuxta formam a deos receptam, instruere incipit. Ioan. 44. Patr. Ieros. c. 10. Corvi 
quoque deserebant Eliae panem et carnes mane, similiter paenm et carnes vesperi. 3. Reg. 17”.

22. REAU, Louis. Iconografía del arte cristiano: introducción general. Barcelona: Serbal, 2008, p. 156.
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Fig. 8. Anônimo, O profeta Elias 
doutrinando com os corvos; 2ª 
metade do séc. XVIII, madeira 

policromada, forro da nave, 
Igreja da Ordem Primeira de 

Nossa Senhora do Carmo, Recife, 
Pernambuco. Fonte: acervo 

pessoal, André C. Honor, 2010.

Fig. 9. Abramo Van Diepenbeeck;
O profeta Elias ensinando;
ant. 1680; gravura a buril. 

Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 60.
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do seu nascimento já indicava sua missão na terra, porém Elias 
só começou a ser instrumento de Javé a partir de sua primeira 
conversa com Acab, quando profetizou a seca de três anos. Todas 
as imagens restantes do teto do templo do Recife são de eventos 
posteriores à sua primeira atuação como discípulo do Iahweh e, 
por essa razão, sua iconografi a aparecerá sempre nimbada. Mais 
uma vez, a cena escolhida para fi gurar o teto do templo mostra 
o profeta Elias segurando um livro aberto remetendo novamente 
ao papel de professores e missionários exercido pelos reformados 
junto à sociedade da América portuguesa.

A personagem que aparece ajoelhada segurando um 
manto na fi gura 10 é identifi cada dentro do universo cultural 
carmelita como o profeta bíblico Jonas, o qual seria o fi lho que 
Elias ressuscitou da viúva que o alimentou quando ele abandonou 
a região de Carith.

Este menino segundo diz Sancto Augustinho e Sam Hieronymo, 
foi Jonas Propheta. E o nosso Sam João Hierosolimitano diz que 
elle he o mesmo que Helias depois mandou ao cume do Monte 
do Carmo, & vio a nuvem que saya do mar. Porque sua mai 
despois que o sancto Propheta o resuscitou, movida de devoçam 
lho entregou, & andou em companhia de Helias & Heliseo tee 
que o Senhor o mandou pregar em Nínive.23

Na fi gura 10, uma pomba ilumina o profeta que porta um 
esplendor. Uma das mais signifi cativas imagens recorrentes na 
Bíblia, o pássaro representa o Espírito Santo e a vontade divina. 
Quando o dilúvio acabou, uma pomba apareceu carregando um 
ramo de Oliveira anunciando a paz entre os homens e Deus. Na 
cena principal, as diferenças entre a pintura e a gravura (Fig. 11) 
são semelhantes às apontadas nas demais comparações: ausência 
do cajado, a região inóspita do Carith se torna uma fl oresta 
apagando-se os eremitas com cajados, diminui-se o número de 
personagens que cercam Jonas, e, por fi m, a capa de lã que se 
transforma num tecido branco.

Ano 3127 da criação do mundo, 926 anos antes de Cristo, logo 
após serem salvos do politeísmo [forma de deuses], os discípulos 
preparados por Elias em Carith, juntamente de Eliseu, migram 
para Monte Carmelo, [Elias] ensina a vida monástica, instituiu 
sua regra carmelita, em honra a visão da virgem na nuvem, 
recomendando e confi ando no espírito santo. Ioan 44. Patr. Ierof. 
c.2II. et ig. lezana ad hunc annum. Arnold Vostius P.3C.2.Ω.2.24

23. GONÇALVEZ, Antonio. Compendio das Chronicas..., op. cit., p. 52.
24.  O texto original: “Anno mundi 3127 Ante Christum 926 Elias discipulos in Carith comparatos 

(Adj, Acus. Masc. Plural), et cum Elisaeo ad Carmeli montem deductos, in moastica vita, iuxta 
formam a Deo receptam, instruens, institutum suum carmelitarum, as Virginis in nubecula visae 
honorem, Sancto dictante, et mandante spiritu, instituit. Ioan 44. Patr. Ierof. c.2II. et ig. lezana ad 
hunc annum. Arnold Vostius P.3C.2.Ω.2”.
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Na pintura do teto exclui-se a cena de fundo da gravura, 
talvez para dar ênfase à presença de Jonas e à conversão de mais 
um profeta à religião carmelita.

Mas o que justifi ca a afi rmação de que, na pintura do teto 
da igreja, o jovem que se apresenta ajoelhado é o profeta Jonas? 
A resposta está em outro nicho da pintura (Fig. 12) que narra 
o momento posterior ao milagre no Monte Carmelo, quando o 
profeta Elias invocou uma nuvem carregada de chuva para dar 
um fi m à seca que ele mesmo havia previsto. Crucial para o 
universo cultural carmelita, essa cena reafi rma o profeta como 
fundador da ordem com a invocação de Maria pela nuvem 
fértil. Enquanto na Bíblia não há menção à virgem, a iconografi a 
esclarece a questão colocando Nossa Senhora da Conceição junto 
à tempestade. Com as mãos postas no peito, vestindo uma túnica 
branca e azul, essa imagem de Maria fecundada obedece aos 
cânones da representação da invocação da Imaculada Conceição 
com o atributo da meia-lua aos seus pés.

Disse a seu servo: “Sobe e olha para o lado do mar.” Ele subiu, 
olhou e disse: “Nada!” E Elias disse: “Retorna sete vezes.” Na 
sétima vez, o servo disse: “Eis que há sobre o mar uma nuvem 
pequena como a mão de uma pessoa.” Então Elias disse: “Vai 

Fig. 10. Anônimo; Os carmelitas e os profetas Elias e 
Jonas; 2ª metade do séc. XVIII, madeira policromada, 

forro da nave, Igreja da Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, Pernambuco. Fonte: acervo 

pessoal, André C. Honor, 2010.
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dizer a Acab: Prepara o carro e desce, para que a chuva não te 
detenha.” Num instante o céu se escureceu com muita nuvem e 
vento e caiu uma forte chuva.25

A legenda da gravura (Fig. 13) não identifi ca o discípulo 
como o profeta Jonas, todavia, mais uma vez a iconografi a de 
Diepenbeeck se mescla às hagiografi as do profeta.

Elias se põe em prece para obter chuva; na sétima vez, eis que 
surge uma pequena nuvem, com traços humanos sobre o mar 
3. Reg. 18. revelada por meio dessa nuvem por Elias na sétima 
era do mundo, apareceu a redentora do mundo abraçando a 
virgindade, nascida livre do pecado original. Ioan 44. Patr. Ieros 
c. 39 et 40.26

Como já foi dito, a nuvem que traz a chuva é Maria 
fecundada o que justifi ca a devoção dos carmelitas à mãe de  Cristo, 
explicando também a adoção da cor branca no hábito da ordem.

Na mesma occasiaõ foy revelado ao Santo Profeta o ineff avel 
Mysterio da Conceição puríssima da Virgem MARIA, que elle 
guardou no seu coraçaõ: e no dote da profecia, que participou a 
seus Filhos, lhes deu a conhecer que, em reverente obsequio da 
candura daquella Soberana Senhora, Mãy dos Carmelitas, nos 

25.  1 REIS 17:20-22. In: BÍBLIA, op. cit.
26. O texto original: “Orante Elia ad pluviam obtinendam; septima vice, ecce nubecula parva, quasi 

vestigium hominus ascendebat de mari 3. Reg. 18. per hanc nubeculam revelatur Eliae septima 
mundi aetate nascituram Virginem a peccato originali immunem, quae virginitatem amplexata 
mundi pareret Redemptorem. Ioan 44. Patr. Ieros c. 39 et 40”.
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Fig. 11. Abramo Van Diepenbeeck; Os 
carmelitas e os profetas Elias e Jonas; 
ant. 1680; gravura a buril. Fonte: Speculum 
Carmelitanum, p. 82.
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Fig. 12. Anônimo; Elias chama a nuvem de 
chuva com Nossa Senhora da Conceição; 2ª 
metade do séc. XVIII, madeira policromada, 

forro da nave, Igreja da Ordem Primeira 
de Nossa Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, André C. Honor, 2010.

Fig. 13. Abramo Van Diepenbeeck; Elias chama a nuvem de 
chuva com Nossa Senhora da Conceição;

ant. 1680; gravura a buril. 
Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 72.
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deixava a cor branca das capas, que vestimos, e tambem o zelo, 
com que a sua mesma Conceiçaõ immaculada taõ acerrimamente 
defendemos.27

Prosseguindo com a narrativa hagiográfi ca de Elias, a 
fi gura 14 apresenta o encontro de Elias com seu sucessor Eliseu.

Partindo dali, Elias encontrou Eliseu, fi lho de Safat, enquanto 
trabalhava doze arapenes de terra, ele próprio no décimo 
segundo. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. 
Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: “Deixa-
me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei.” Elias 
respondeu: “Vai e volta; pois que te fi z eu?”28

Eliseu usa botas e uma roupa vermelha, em semelhança 
à roupa que Jonas usava nas iconografi as anteriores (Figs. 12 e 
10), Não obstante, a representação de Eliseu se diferencia por ele 
aparentar ser mais velho, usar um chapéu e cultivar barba.

E o Senhor disse a Elias: proteja e ungis o profeta Eliseu, fi lho de 
Saphat, que é de Abelmcula. Então no caminho, Elias encontra 
Eliseu, no jugo dos bois, na décima segunda meia geira de terra: 
quando Eliseu veio a ele, Elias lançou seu manto sobre ele: 
imediatamente deixou os bois e foi atrás de Elias. 3. Reg. 19.29

Em ambas as imagens (Figs. 14 e 15) vê-se o busto de 
Iahweh rodeado por querubins. Uma das mãos segura o orbe 
com a cruz e a outra aponta para Elias afi rmando que a escolha 
do sucessor do profeta foi feita pelo próprio Iahweh por meio de 
uma ordem direta a Elias. A iconografi a hagiográfi ca de ambos 
os suportes coloca a escolha de Eliseu como sucessor de Elias por 
meio de um desígnio da Santíssima Trindade, com Deus-pai (o 
homem de barbas), Filho (a cruz) e o Espírito Santo (o triângulo 
sobre a cabeça do homem barbado).

O sentido de renúncia do passado e aceitação de uma nova 
vida advém da colocação do manto, mesmo sentido simbólico 
que há na imposição do hábito. Esse gesto simboliza a retirada 
para dentro de si mesmo e para junto de Deus, consequentemente 
separando-se do mundo e de suas tentações, além da renúncia 
aos instintos materiais.

Complementando a construção de Eliseu como um ser 
abençoado, a imagem do templo do Recife acrescenta uma 
simbologia à gravura. Elias segura o manto com os dedos mínimo, 
anular e médio levantados ao mesmo tempo em que encosta o 

27. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 29.
28. 1 REIS 19:19-20. In: BÍBLIA, op. cit.
29. Texto original: “Ait Dominus ad Eliam: Elisaeum filium Saphat, qui est de Abelmcula unge 

prophetam prote. Profectus inde Elias reperit elisaeum arantem in duodecim iugis boum: cumque 
venisset ad eum, misit pallum suum super eum: qui statim relictis bobus cucurrit post Eliam. 3. 
Reg. 19”.
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Fig. 14. Anônimo; Encontro 
de Elias e Eliseu; 2ª metade 

do séc. XVIII, madeira 
policromada, forro da nave, 

Igreja da Ordem Primeira de 
Nossa Senhora do Carmo, 

Recife, Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, André 

C. Honor, 2010.

Fig. 15. Abramo Van Diepenbeeck; Elias chama a nuvem de 
chuva com Nossa Senhora da Conceição; ant. 1680;

gravura a buril. 
Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 80.
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indicador no polegar, refazendo o gesto de benção consolidado 
na iconografi a cristã por meio da imagem de Cristo Pantokrator.

O chamado de Eliseu não representa o fi nal do ciclo de 
Elias, porém anuncia que a jornada do profeta está chegando ao 
fi m já que seu sucessor foi escolhido. 

E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que 
um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, 
e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: “meu 
pai! Meu pai! Carro e cavalaria de Israel!” Depois não mais o 
viu e, tomando suas vestes, rasgou-a em duas. Apanhou o manto 
de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde 
fi cou.30

O ciclo hagiográfi co do profeta na Igreja termina com a 
cena do arrebatamento (Fig. 16). O trompe l’oeil faz com que o 
olho persiga a conclusão desse edifício chegando à grandiosa 
pintura de Elias em sua carruagem. Ao contrário do que ocorreu 
com as demais imagens hagiográfi cas da igreja, o pintor não 
seguiu o padrão estabelecido por Diepenbeeck.

Apesar de ter sido impossível mensurá-la, a pintura 
é de uma proporção espantosa até mesmo para uma fi gura 
central. Quase não há vazios ou elementos secundários 
como anjos ou uma paisagem de fundo. Figura constante 
nas representações dessa passagem, o próprio Eliseu está 
ausente da imagem. Não se trata aqui do preciso instante do 
arrebatamento. De braços abertos, Elias está sem sua capa 
branca – presume-se que já a havia jogado para Eliseu. Trata-
se da iconografi a de um momento posterior, em que o profeta 
se encontra completamente arrebatado ao céu pela carruagem.

A pintura não deseja enfocar o ritual de passagem do 
dom profético para Eliseu, mas exaltar a fi gura do profeta que 
não conheceu a morte, cuja assunção se deu corporalmente. 
Conduzido pelo arbítrio de Iahweh, Elias experimentou na carne 
– tal como ocorre no êxtase – o desejo divino conduzindo seu 
corpo físico e sua alma para um encontro com Deus.

O arrebatamento do profeta foi o ápice de uma experiência 
mística, pois tornou corpo, vontade divina e espírito em um só. 
O painel do teto da igreja ressalta a ideia de que a vida mística do 
profeta não se cumpriu no isolamento, mas realizando obras em 
ações práticas de conversão. Não por acaso, Elias é elencado entre 
os profetas de ação, pois participa ativamente dos acontecimentos.

O conjunto de imagens do teto do templo do Recife 
conduz a narrativa do profeta Elias a esse momento de êxtase. 
A interação entre vontade divina e ser humano é tão plena que 
uma coisa se confunde com a outra, prefi gurando Jesus Cristo. 
Tamanha regalia só foi possível devido à sua jornada que mistura 

30. 2 REIS 2:11-13, In: BÍBLIA, op. cit.
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a experiência mística e a atitude militante em um contexto de 
predestinação. Desde o seu nascimento estava previsto que Elias 
seria instrumento de Deus na terra. Como não é permitido aos 
homens conhecerem os desígnios e veredas divinas, sua missão 
apenas se confi rma por meio de sua história místico-militante. 
Assim a predestinação reforça a ideia da necessidade de realização 
de obras terrenas, pois a atuação do profeta Elias é o fator que 
comprova seu papel de eleito da vontade divina.

O elo entre misticismo e militância era ponto essencial 
dentro do contexto em que viviam os carmelitas turônicos na 
América portuguesa. Apesar de não termos documentação 
que nos fale da encomenda ou mesmo da autoria da pintura, é 
possível afi rmar que os frades tinham essa relação em mente no 
momento da encomenda.

A instituição encomendante estabelecia uma série de regras 
a serem respeitadas pelo artífi ce sob pena de ele não receber 
o pagamento, no todo ou em parte, pelo trabalho realizado, 
ou ainda de ser obrigado a  refazer toda a obra ou devolver o 
dinheiro.31

Essa interação entre encomendantes e artífi ces explica a 
inclusão ou exclusão de elementos difíceis de serem percebidos 
a olho nu, porém a pintura sacra não é uma imagem ordinária. 
Ela provém de uma tradição que atribui a São Lucas a primeira 
pintura da virgem. A imagem não é a entidade, mas se conecta 
diretamente a ela, por isso os impuros não poderiam ser pintores, 
como já expressava o IV Concílio de Constantinopla (869-870): 

31. BONNET, Márcia. Entre o artifício e arte: pintores e entalhadores no Rio de Janeiro setecentista. 
Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2009, p. 76.

Fig. 16. Anônimo; Elias 
arrebatado ao céu; 2ª 
metade do séc. XVIII, 

madeira policromada, 
forro da nave, Igreja da 

Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, 

André C. Honor, 2010.
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Aqueles que foram anatemizados por este sagrado e ecumênico 
Concílio não possuem permissão para pintar imagens sagradas 
nas igrejas ou dar instruções de como fazê-las.32

No templo dos carmelitas reformados do Recife, apregoa-
se o profeta Elias como fundador da Ordem de Nossa Senhora 
do Carmo não apenas porque sua pessoa proporcionava uma 
antiguidade única à ordem, mas também porque ter um dos 
principais e mais venerados personagens do Antigo Testamento 
como precursor dos frades do Monte Carmelo proporcionava um 
status maior de autoridade à congregação monástica. Tirando 
proveito dessa origem, as imagens da Igreja da Ordem Primeira 
de Nossa Senhora do Carmo no Recife relembram o profeta como 
personagem místico, sempre em contato direto com Iahweh e 
conduzido por seus desígnios. Ao mesmo tempo, conectava essas 
imagens à ideia de catequese e doutrinação, optando-se por cenas 
que ressaltam sua ação místico-pedagógica de conversão de almas 
em detrimento dos embates teológicos, guerras e massacres dos 
quais Elias foi protagonista. É essa seleção de passagens que torna 
a iconografi a do profeta no teto da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo uma propaganda dos carmelitas reformados do Recife. 
Assim, a pintura do teto como um todo se torna uma alegoria da 
militância mística que constituía a base espiritual da atuação dos 
frades carmelitas da Estrita Observância na América portuguesa.

32. Concilium Constantinopolitanum IV (869-870). In: DOCUMENTA Catholica Omnia. Disponível em: 
<http://www.documentacatholicaomnia.eu/>. Acesso em: 30 jan. 2019. Texto original: “Those who 
have been anathematized by this holy and ecumenical council are not permitted to paint holy 
images in the churches or to give instructions anywhere”.
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Neste trabalho, iremos estudar dezesseis pinturas que decoram 
a parte superior do arcaz1, que compõe a sacristia da igreja do 
Convento de Santa Teresa, da cidade de Salvador (Bahia/ Brasil).

Primeiramente, será feita uma breve contextualização 
histórica, situando temporal e espacialmente o conjunto pictórico 
da sacristia dos carmelitas descalços. Para isso, iremos mencionar 
a atuação desses religiosos no período colonial no Brasil e 
apresentar a arquitetura e arte do Convento de Santa Teresa. 

Posteriormente, vamos identifi car a iconografi a do conjunto 
pictórico, na tentativa de desvendar as narrativas relacionadas a 
hagiografi a de Santa Teresa de Ávila (também conhecida como 
Santa Teresa de Jesus), além de apontar a infl uência do estilo 
barroco contrarreformista.

Em nossos trabalhos de análise iconográfi ca, sempre 
adotamos a metodologia proposta por Panofsky, realizada em 
três níveis: 1) descrição pré-iconográfi ca, com a identifi cação 
das formas e identifi cações das relações como acontecimentos 
ou como qualidades expressionais, chamado como mundo dos 
motivos artísticos; 2) iconográfi ca, com a ligação dos motivos 
artísticos e as combinações, composições com assuntos e 
conceitos, manifestos em imagens, estórias e alegorias; 3) 
iconológica, com a apreensão de métodos de composição ou 
signifi cação iconográfi ca2. Neste trabalho, iremos identifi car as 
temáticas específi cas e os elementos de cada pintura de forma 
mais direta, uma vez que já sabemos que as imagens remetem a 
uma cena ou a um atributo de Santa Teresa de Ávila, formando 
um grande conjunto hagiográfi co.

Para auxiliar a leitura iconográfi ca, vamos utilizar 
referências de livros escritos por Santa Teresa de Jesus, 
principalmente, a autobiografi a Livro da Vida. Além disso, iremos 

1. Arcaz é um armário grande com gavetões, tipo uma cômoda, que é usado para guardar paramentos 
em igrejas, por esse motivo, é um móvel típico de sacristia.

2. PANOFSKY, Erwin. Significado das artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 2007.

Introdução
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comparar as pinturas do arcaz com gravuras barrocas europeias, 
principalmente, com a série ofi cial de gravuras de Santa Teresa, 
produzida em 1613 por Cornelius Galle e Adriaen Collaert, 
a fi m de realizarmos uma identifi cação das simbologias e das 
narrativas da vida de Santa Teresa de Ávila e do estilo artístico 
daquele conjunto pictórico.

Os carmelitas descalços eram religiosos reformados da Ordem do 
Carmo, que seguiam regras mais restritas e rígidas, organizadas 
por Santa Teresa de Ávila (1515-1582) e São João da Cruz (1542-
1591) no século XVI na Espanha, com base na Contrarreforma 
da Igreja Católica (durante o Concílio de Trento – de 1545 
a 1563). Mesmo após a morte de Santa Teresa, os carmelitas 
descalços continuaram fundando conventos reformados 
femininos e masculinos na Espanha. Em 1581, os descalços 
receberam autorização Papal para se separarem da Ordem do 
Carmo tradicional. A partir dessa mesma data, esses religiosos 
começaram a fundar conventos no Reino português, incluindo o 
território de Portugal e terras além-mar3. Os carmelitas descalços 
portugueses fi xaram moradia na cidade de Salvador (Bahia) em 
1665 e em Olinda (Pernambuco) em 16864. No Brasil colonial, 
atuaram nesses dois conventos masculinos, e em missões 
indígenas5 no Rio São Francisco, por exemplo, e fundaram um 
3. TEIXEIRA, Joaquim. A Reforma Teresiana em Portugal: Congresso Internacional, 2015. Marco de 

Canaveses: Edições Carmelo, 2015, p. 23-29.
4. “Os religiosos carmelitas descalços da Ordem de Santa Thereza, chegados à Bahia em 1663, em 

virtude da autorização régia de 25 de junho de 1665, deram começo à fundação do seu convento 
na Bahia, por meio de esmolas e donativos obtidos dos fiéis”. MORAES, Alexandre de Mello. 
Chronica Geral do Brazil. Tomo I. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1886, p. 388. Jornal eletrônico 
Novo Milênio. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/baixada/bslivros05a18.htm>. Acesso 
em: 16 abr. 2019.

5. Sobre a atuação dos carmelitas descalços nas missões indígenas, no contexto da Junta das 
Missões da Bahia no século XVIII, ver documentos avulsos digitalizados pela Coleção Projeto 
Resgate, sessão Bahia, do Arquivo Histórico Ultramarino – AHU, Cx. 3, D. 334; Cx. 116, D. 9.017; Cx. 
155, D. 11.814; entre outros.

O Convento de Santa 
Teresa em Salvador 
(Bahia/ Brasil)
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convento feminino na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII6.
Atualmente, o Convento de Santa Teresa da cidade 

de Salvador abriga o Museu de Arte Sacra da Bahia, sendo 
administrado pela Universidade Federal da Bahia em acordo 
com a Arquidiocese de Salvador e com outras entidades católicas 
baianas. As peças do acervo do Museu são do antigo convento dos 
carmelitas descalços, além de possuir cerca de cinco mil peças 
religiosas, de diversas procedências de espaços civis e religiosos 
baianos, datadas dos séculos XVI-XIX7.

Sobre a fundação do Convento de Santa Teresa em Salvador, 
houve a autorização aos carmelitas descalços para fi xarem moradia 
na igreja do Desterro em Salvador, que foi registrada na carta 
régia de 25 de junho de 1665. Porém, aqueles religiosos decidiram 
morar em outro local, em um pequeno convento (hospício) na 
ladeira da Preguiça, que estava em construção inicial em outubro 
de 1665. Nesta data, alguns funcionários reais relataram que o Rei 
havia autorizado um empréstimo aos teresianos para a compra 
de materiais para a construção do novo convento8. Em 1667, os 
carmelitas descalços já estavam fi xados com seu convento na 
ladeira da Preguiça, que se localizava fora dos muros da cidade de 
Salvador, próximo ao convento de São Bento9. Em 1698, o abade 
beneditino Frei Ruperto de Jesus proferiu um sermão durante a 

6.  Afirmar, com detalhes, sobre a atuação dos carmelitas descalços e, mais ainda, sobre a produção 
artística e arquitetônica do Convento de Santa Teresa em Salvador é uma tarefa desafiadora, 
pois os documentos daquele convento foram retirados ou danificados, provavelmente, depois da 
expulsão daqueles religiosos em junho de 1840. Há documentos sobre os carmelitas descalços no 
Arquivo Histórico Ultramarino, além de transcrições de documentos em compêndios de história 
e em livros de memória produzidos no século XIX, por exemplo, cujas informações podem traçar 
alguns indícios sobre a atuação dos reformados teresianos no período colonial e imperial. Mesmo 
assim, poucos pesquisadores escreveram sobre os carmelitas descalços, segue os trabalhos já 
publicados: CALDERÓN, Valentin. Biografia de um monumento: o antigo convento de Santa Teresa 
da Bahia. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1970. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura 
carmelitana: Convento de Santa Teresa da Bahia”. In: GUIMARÃES, Francisco de Assis Portugal. 
Museu de Arte Sacra: Universidade Federal da Bahia. Salvador: Impressão Bigraf, 2008, p. 31-35. 
LEÓN, Fernando Antônio Dantas Ponce de. Carmelitas Descalços –Terésios – em Pernambuco: 
Padroado e vida conventual. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1996. LEÓN, Fernando 
Antônio Dantas Ponce de. Carmelitas Descalços no Pernambuco colonial. Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, 2002.

7. GUIMARÃES, Francisco de Assis Portugal. Museu de Arte Sacra..., op. cit., p. 25.
8.  “Portaria que se passou aos Religiosos Carmelitas descalços. Porquanto El-Rei meu Senhor me 

ordenou por carta de 25 de junho de 1665 que por haverem os Religiosos Carmelitas, descalços, 
desistido do sítio, e ermida de Nossa Senhora do Desterro em que haviam de fazer seu hospício; 
terá contentamento que em seu lugar lhe desse outro. E porque tem elegido o que chamam da 
Preguiça, que por ser tão limitado necessita de muitas coisas, para se fazer capaz de poderem 
assistir nele. O Provedor-mor da Fazenda Real lhe mande dar por conta dela toda a pregadora 
necessária e algum tabuado para as celas, e oficiais do dito hospício [pequeno convento]. E por 
esta se fará despesa ao Tesoureiro Geral na forma costumada. Bahia e Outubro de 1665 [sic]. O 
Conde de Óbidos”. Brasil. Arquivo Nacional. Documentos Históricos. Biblioteca Nacional. Rio de 
Janeiro: Augusto Porto e Cia., 1929, p. 273-274. Disponível em: <http://memoria.bn.br>. Acesso 
em: 15 abr. 2019.

9. SILVA, José Justino de Andrade e. Collecção Chronologica da Legislação Portugueza: 1675-1683 e 
Suplemento à Segunda Série 1641-1683. Lisboa: Imprensa de F. X. de Souza, 1857, p. 45. Disponível 
em: <http://www.governodosoutros.ics.ul.pt>. Acesso em: 15 abr. 2019.
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celebração de inauguração da igreja dos descalços de Salvador10.
Sendo assim, compreendemos que o convento de Santa 

Teresa de Salvador foi sendo construído, aos poucos, ao longo 
da segunda metade do século XVII e já estava pronto no início 
do século XVIII. Esse complexo conventual tem características 
de arquitetura e arte tipicamente barrocas como, por exemplo: a 
fachada da igreja assemelha-se com as fachadas de algumas igrejas 
jesuítas na Europa, e esses religiosos serviram de inspiração para 
os carmelitas reformados; a planta da igreja segue uma simetria 
típica do Barroco, bastante replicada em igrejas coloniais 
brasileiras. Contudo, há alguns exemplares de altares laterais em 
estilo Neoclássico, comprovando que a igreja foi reformada no 
século XIX.

Desde as primeiras fundações de conventos descalços 
realizadas por São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus na 
Espanha, no século XVI, foram impostas exigências e restrições, 
que foram registradas em livros autobiográfi cos daquela 
Santa e nas Constituições dos carmelitas descalços, no intuito 
de regulamentar e austerizar as casas religiosas11. Algumas 
características no edifício dos carmelitas descalços da Bahia 
atestam a severidade da Ordem calçada, como o teto da igreja 
que não tem pintura, denotando que, embora fosse um complexo 
barroco monumental, podia transmitir simplicidade e discrição.

Aliás, esse era o modo de vida dos descalços, deveriam 
viver dentro do convento a maior parte do tempo, enclausurados 
em meditação e oração, e sem muito luxo. No convento da Bahia, 
há alguns elementos raros em igrejas barrocas no Brasil, que são 
pequenas aberturas nas paredes do convento e nos confessionários 
laterais da igreja, que permitiam somente um limitado contato 
visual e a passagem somente das mãos, favorecendo um 
distanciamento entre os religiosos e os visitantes do convento12. 
Na teoria, os religiosos descalços não deveriam ter contato com o 
mundo exterior, porém, na prática, essa severa restrição não deve 
ter sido tão seguida à risca na Bahia colonial, haja vista que alguns 

10. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura carmelitana...”, op. cit., p. 34.
11. O arquiteto Eugênio Lins comentou algumas recomendações da Reformadora do Carmo: 

“Nenhuma ordem religiosa da Época Moderna imprimiu um sentido tão monacal a suas 
construções como os carmelitas descalços, precisamente nos séculos XVI e XVII. Significativos 
são os textos de Santa Teresa, em obra Caminho da Perfeição, ao prescreverem que a casa 
carmelitana deveria ser ‘pobre e pequena’, assim como ao questionar a serventia dos edifícios 
grandes e luxuosos, já que todos seriam destruídos no dia do Juízo Final. Em suas Constituições 
para reforma das descalças, a Santa pediu que em suas casas não houvesse coisas ‘curiosas’ 
e que fossem pequenas e com peças baixas. Moderação e austeridade para suas casas são a 
tônica da fala teresiana”. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura carmelitana...”, op. cit., p. 32.

12. No convento de Santa Teresa da cidade do Rio de Janeiro, das carmelitas descalças, templo 
religioso fundado no século XVIII, ainda hoje as religiosas vivem em estrita clausura, reclusas 
dentro do convento desde o dia em que tomam o hábito até sua morte. É possível que algum 
leigo ou religioso visite o convento e converse com as freiras, mas há elementos arquitetônicos 
que servem como barreira, favorecendo o distanciamento necessário entre as carmelitas e os 
visitantes.

A hagiografia de Santa Teresa de Ávila no arcaz do convento dos carmelitas descalços em Salvador (Bahia, Brasil) - R. B. Orazem



deles circulavam fora de seus conventos, pois foram arcebispos, 
padres visitadores e missionários de índios.

São diversos os elementos artísticos de estilo Barroco 
no convento de Santa Teresa de Salvador, possuindo um 
vasto repertório de pintura, escultura, cantaria, mobiliário e, 
principalmente, de azulejos portugueses. Por ser a padroeira da 
igreja e matriarca dos descalços, a imagem de Santa Teresa de 
Jesus é o foco principal, mas, também, há imagens de São João 
da Cruz, Nossa Senhora do Carmo, e dos Profetas fundadores da 
Ordem do Carmo, Elias e Eliseu. A maioria dos quadros mostram 
cenas da vida de Santa Teresa de Ávila, enfatizando seus atributos 
maiores como doutora da Igreja e mística, e outros quadros 
apresentam a Santa ao lado de São João da Cruz, sendo este um 
parceiro, conselheiro ou mestre.

Acima do arcaz da sacristia da igreja do convento de Santa 
Teresa de Salvador, decorando o móvel, há dezesseis pinturas 
de pequenas dimensões, sendo doze em formato retangular no 
sentido horizontal e quatro no formato retangular no sentido 
vertical, estas em tamanho menor do que as outras doze. Todas 
as pinturas formam um grande conjunto pictórico emoldurado. 
As molduras são profusamente decoradas com talha fi tomórfi ca, 
com decoração de folhas de acanto, por exemplo, e com curvas e 
contracurvas, elementos típicos do Barroco. Além das pinturas, 

Pinturas do Arcaz 
da Sacristia da 

Igreja Conventual

Fig. 1. Arcaz da sacristia do 
Convento de Santa Teresa, 

Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 

Roberta B. Orazem, 2009.
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existe um grande crucifi co no centro do armário, unindo o 
conjunto de oito pinturas da direita e oito pinturas da esquerda. 
Todo o conjunto do armário está sobreposto em uma das paredes 
da sacristia, isso quer dizer que foi planejado para aquele espaço. A 
parte inferior do móvel parece uma cômoda, pois possui diversas 
gavetas pequenas nas quais cada carmelita descalço guardava 
seus paramentos litúrgicos pessoais, possuindo fechadura ou 
puxadores arredondados.

Os elementos decorativos comprovam que se trata de um 
armário sóbrio de madeira em estilo barroco, típico do século 
XVII, porém, acreditamos que as pinturas podem ser do primeiro 
quartel do século XVIII. A igreja foi fi nalizada no fi nal do 
século XVII, mas era comum que os elementos artísticos fossem 
produzidos, aos poucos, com a ajuda de patrocinadores13. Além 
disso, geralmente, o armário de madeira era realizado por um 
entalhador e as pinturas eram encomendadas a um pintor, então, 
ambos foram parte de um mesmo projeto, mas com elementos 
executados por diferentes artesãos.

Por estarem situadas na sacristia da igreja conventual, 
o acesso às pinturas era limitado aos carmelitas descalços ou a 
algum outro religioso que as visitasse, portanto não eram imagens 
direcionadas ao público leigo cristão, e sim a uma elite religiosa 
que já conhecia tanto a literatura como as gravuras da ordem 
carmelita. Seu tema principal é a hagiografi a de Santa Teresa 
de Ávila. Na Figura 2 é discriminada a disposição das dezesseis 
imagens, estando oito colocadas ao lado direito e oito ao lado 
esquerdo do Cristo crucifi cado:

13. Por exemplo, em documentação datada de 1755, os carmelitas descalços encomendaram a 
produção de quatro pinturas a óleo para o claustro do convento de Salvador, com cenas da Paixão 
de Cristo. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura carmelitana...”, op. cit., p. 34.

A hagiografia de Santa Teresa de Ávila no arcaz do convento dos carmelitas descalços em Salvador (Bahia, Brasil) - R. B. Orazem

Fig. 2. Pinturas à esquerda 
e à direita, sobre o arcaz da 
sacristia, Convento de Santa 
Teresa, Salvador, Bahia, 
Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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Cada cena tem uma iconografi a distinta, embora algumas 
façam parte de um conjunto temático específi co. Vejamos, a 
seguir, os temas de cada uma: 1 – Teresa e seu irmão vão à terra 
dos mouros para serem mártires (cena de santidade); 2 – Retrato 
de Santa Teresa com seus maiores atributos místicos (cena da 
efígie verdadeira); 3 – A primeira conversão de Santa Teresa; 
4 – Santa Teresa recebe o martírio do cravo de Jesus Cristo 
Ressuscitado na presença de anjos (cena mística do casamento 
com Jesus); 5 – “Esta, que deste a mim, Deus meu”: a mensagem 
do Cristo a Teresa, na presença de anjos e de Deus (cena mística 
do casamento com Jesus); 6 – Teresa tem a visão da Santíssima 
Trindade (cena mística); 7 – Êxtase maior ou transverberação 
de Santa Teresa (cena mística); 8 – Visão do Cristo da coluna 
(cena mística da Paixão de Cristo); 9 – São João da Cruz tem 
a visão do Cristo em martírio na presença de Teresa e outra 
monja carmelita (cena mística da Paixão de Cristo); 10 – Teresa 
tem a visão do martírio dos Padres da Companhia de Jesus 
(cena de santidade e da Contrarreforma); 11 – Teresa tem a 
visão dos soldados espanhóis cristãos lutando contra os mouros 
muçulmanos (cena de santidade e da Contrarreforma); 12 – A 
andarilha: Teresa e outras monjas carmelitas viajam pela Espanha 
fundando conventos (cena da Reforma do Carmo descalço); 
13 – Comunhão milagrosa de Santa Teresa com São Pedro de 
Alcântara (cena de santidade); 14 – Teresa tem a inspiração da 
Pomba do Espírito Santo em sua cela, enquanto escrevia (cena 
mística); 15 - Entrega espiritual de Santa Teresa e Jesus Cristo 
(cena mística do casamento com Jesus); 16 – Teresa intercede 
milagrosamente pelo seu sobrinho (cena de santidade).

Confrontaremos as pinturas do arcaz do convento de Salvador com 
algumas imagens, principalmente, com a série ofi cial de gravuras 
da Santa, feitas por Cornelius Galle e Adriaen Collaert em 1613, 
que foi encomendada pelos carmelitas descalços para ajudar no 
processo de beatifi cação de Teresa14. Concomitantemente, vamos 
comparar tais pinturas com outras gravuras europeias barrocas 
da Santa carmelita. Além disso, algumas referências biográfi cas 
de Teresa de Jesus serão elucidadas, a fi m de se comprovar as 
narrativas presentes nas imagens em estudo.

A primeira pintura é a principal iconografi a da infância 
de Santa Teresa de Ávila, que foi muito replicada em gravuras 
barrocas. Trata-se da fuga de Teresa e seu irmão Rodrigo quando 
crianças, que fugiram da sua moradia em Ávila na Espanha, 
para serem mártires na terra dos mouros, porém, no meio do 
caminho, foram resgatados pelo seu tio. Na cena, aparece o tio 
14. GALLE, Cornelius & COLLAERT, Adriaen. Vita S. Virginis Teresiæ a Iesu Ordinis Carmelitarum 

Excalceatorum piæ restauratricis. In: MISCELÂNEA devocional ascético-mística. S.l.: s.r., c. 1600. 
Disponível em: <http://purl.pt/6368/1/index.html#/1/html>. Acesso em: 16 abr. 2019.

Leitura 
Iconográfica da 

Vida de Santa 
Teresa de Jesus



59

de Teresa montando um cavalo, erguendo o jovem Rodrigo 
do chão, e a pequena Teresa está ao lado dos dois. Também, 
existe um homem e um cachorro que deveriam estar caçando, 
demonstrando que Teresa e o irmão já estariam na fl oresta 
longe de casa, pois existem algumas árvores na paisagem. Todos 
da cena estão com roupas de pessoas nobres, confi rmando 
a posição prestigiada da família de Teresa, os Cepeda y 
Ahumada, uma das casas mais importantes da cidade de Ávila.

Em sua autobiografi a, intitulada Livro da Vida, Teresa 
narra que era muito próxima a seu irmão Rodrigo, apenas quatro 
anos mais velho que ela e que, por conta dessa proximidade, 
sempre brincavam juntos. Na infância, ambos admiravam a 
ideia de se sacrifi car pela Igreja, pois escutavam romances de 
cavaleiros cristãos ou histórias de vida de santos mártires que 
morriam a favor da Igreja. Essa é uma mentalidade da sociedade 
espanhola do século XVI, que ainda possuía um vasto imaginário 
medieval, tanto devido às Cruzadas que vivenciou, como às 
mudanças ocorridas após a Reforma Protestante (em 1517), que 

A hagiografia de Santa Teresa de Ávila no arcaz do convento dos carmelitas descalços em Salvador (Bahia, Brasil) - R. B. Orazem

Fig. 3. Pinturas sobre o arcaz 
da sacristia [nº 1 ao nº4], 
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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culminaram na Contrarreforma da Igreja Católica (1545-1563).
A cena iconográfi ca de Teresa com Rodrigo tenta 

demonstrar que desde pequena ela já tinha virtudes santas, 
pois desejava ser uma mártir. Sobre Rodrigo, este foi à América 
espanhola desbravar a região do Rio da Prata e morreu no 
Equador, lutando contra os índios, a favor da Coroa Espanhola e 
da Igreja Católica15.

Segue o trecho sobre o tema da iconografi a:
Nem os meus irmãos nem nada me desajudavam a servir a Deus. 
Embora a todos os irmãos amasse a eles e eles a mim, tinha um, 
quase da minha ida de, meu predileto; juntos líamos um para o 
outro as vidas dos Santos. Como via os martírios que por Deus 
passavam as Santas, parecia-me muito barato compravam o gozo 
de Deus e muito desejava eu morrer igual a elas; não que o amor 
a isso me levasse, mas por gozar tão rápido os grandes bens que, 
diziam os livros, havia no céu. Junto com esse irmão em que falei 
procurávamos descobrir os meios para tal fi m. Combinámos ir 
para a terra dos Mouros; lá, por amor de Deus, rogaríamos que 
nos degolasse; e, parece-me, se algum meio descobríssemos, o 
Senhor nos daria ânimo, embora em idade tão tenra; o maior 
impedimento que se nos antolhava era a existência dos nossos 
pais. Muito nos espantava a afi rmação contida nos livros: glória 
ou castigo seriam para sempre.16

Na série de gravuras de Cornelius Galle e Adriaen Collaert 
sobre a vida de Santa Teresa, de 1613, essa iconografi a de 
Teresa junto a Rodrigo corresponde à gravura número 3, e sua 
composição é um pouco parecida com a da pintura do convento 
de Salvador, mas com alguns elementos distintos.

A segunda pintura do convento da Bahia é a iconografi a 
inspirada na verdadeira efígie de Santa Teresa de Ávila, isto é, 
de sua imagem de vulto mais famosa. Na pintura, Teresa está no 
interior de uma cela religiosa de um convento, ajoelhada, com 
as mãos em oração, diante de um altar, com a vestimenta de 
monja carmelita descalça. No altar, está uma cruz com o Cristo e, 
acima do altar, está a Pomba do Espírito Santo que irradia raios 
de luz. Ambos os símbolos são referentes ao principal atributo 
sobrenatural de Santa Teresa – o misticismo, ou seja, a capacidade 
que ela tinha de ver a Deus através de uma vida contemplativa.

Na segunda cena da pintura do convento de Salvador, 
15. “Posteriormente se embarcó Rodrigo de Cepeda, el segundo hermano de Teresa el 3 de agosto 

de 1.535, uniéndose a la brillante expedición del Adelantado D. Pedro de Mendoza con destino al 
Rió de la Plata; en ella se contaron treinta y dos mayorazgos, zarpó del puerto de Sevilla el 24 
de agosto, acompañó a Juan de Ayolas a la región de Xarayes, atravesó la cordillera andina, para 
morir gloriosamente años después, luchando contra los araucanos el 10 de agosto de 1.557”. 
Oscar Tobar Gómez Home Page. Disponível em: <http://www.rtspecialties.com/tobar/conex1/
ostogo/cepyahu.htm>. Acesso em: 12 abr. 2019.

16. TERESA DE JESUS, Santa. Vida de Santa Teresa de Jesus escrita por ela própria. São Paulo: 
Edições Loyola, 1998, p. 12.
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também há uma frase no altar que diz: “aut pati aut mori” – 
“ou padecer ou morrer”, que é o emblema principal de Teresa, 
signifi cando sua entrega sacrifi cada ou martirizada, assim como 
o Cristo fez em sofrimento na Cruz ou como os sacrifícios que os 
cristãos realizaram a favor da Igreja. Esse exagero ou dramatização 
da frase alude à teatralização do Barroco.

Na série de gravuras de Galle e Collaert essa iconografi a 
da verdadeira efígie corresponde à gravura número 2, e a 
composição apresenta semelhanças com a pintura do convento, 
apesar da modifi cação de alguns de seus elementos. Isso porque 
a segunda pintura do convento de Salvador mostra Teresa ainda 
jovem, porém, a verdadeira efígie é inspirada em um retrato 
feito de Teresa em idade mais adulta, pintado em 1576 pelo 
frei carmelita João da Miséria e replicado em gravuras barrocas 
europeias, como exemplo, na gravura de Hyeronimus Vierix do 
início do século XVI17.

Em outras gravuras barrocas com a mesma iconografi a da 
verdadeira efígie do século XVI, alguns gravadores representaram 
Teresa em cena semelhante à pintura do convento da Bahia, com 
feição jovial e diante ao altar em oração e ajoelhada. Por exemplo, 
na gravura de Claude Mellan de 166118. Talvez os artistas tenham 
mesclado duas iconografi as em uma só gravura. De fato, há outra 
referência no Livro da Vida bem semelhante, em que Teresa estava 
em idade jovem, ainda como noviça, numa cela do convento 
e teve a visão da Pomba do Espírito Santo e, por conta desse 
episódio, a jovem monja decidiu entrar para a Ordem do Carmo. 
Esse episódio é chamado de primeira conversão de Santa Teresa.

Na terceira pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
é semelhante à pintura anterior, porém trata-se de outra cena 
mística da Santa carmelita: Teresa está escrevendo em sua cela 
dentro de um convento e, repentinamente, chega a Pomba 
do Espírito Santo e a religiosa entra em êxtase, isto é, tem um 
arroubo espiritual.

Santa Teresa teve uma vida mística ou contemplativa, 
pois fi cava isolada em cela conventual, em oração, meditando, 
jejuando e escrevendo. Nesses momentos costumava ter visões 
divinas, principalmente do Espírito Santo, e essas eram chamadas 
de êxtase:

Quisera eu saber declarar [...] a diferença entre a união e o 
que chamam arroubo ou elevação, ou voo do espírito, ou 
arrebatamento, que tudo é um só. Digo que todos esses nomes 
diferentes signifi cam uma única coisa, que também se chama 
êxtase [...].19

17. British Museum. Disponível em: <https://www.britishmuseum.org/research.aspx>. Acesso em: 12 
abr. 2019.

18. British Museum. Disponível em: <https://www.britishmuseum.org/research.aspx>. Acesso em: 14 
abr. 2019.

19.  TERESA DE JESUS, Santa. Vida de Santa Teresa..., op. cit., p. 106.
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A iconografi a da terceira pintura do convento é a Primeira 
Conversão de Santa Teresa, baseada na passagem já mencionada 
anteriormente. Não existe essa iconografi a na série de gravuras 
de Galle e Collaert, porém é uma imagem que foi muito replicada 
em gravuras e pinturas barrocas europeias seiscentistas.

A quarta pintura do Convento de Salvador é mais uma 
das cenas místicas da vida da Santa, que é a união espiritual de 
Teresa com Jesus. O principal símbolo dessa imagem é o cravo, 
que é um dos pregos da cruz que fez a chaga em Jesus. Dentro de 
um ambiente de convento e envolvidos por elementos angelicais, 
está Jesus Ressuscitado que segura a mão de Teresa. Entre ambas 
as mãos da santa está fi ncado um cravo, provocando uma chaga. 
Simbolicamente, essa é a garantia de Jesus do matrimônio espiritual 
e, além disso, essa representação demonstra que Teresa sentiu a 
mesma dor da crucifi cação de Cristo num momento de êxtase.

Essa pintura tem referência direta com a gravura nº 13 da 
mencionada série de gravuras de 1613, onde o Cristo Ressuscitado 
segura a mão da Santa e faz um gesto de que vai fi ncar o cravo 
para fazer as chagas em Teresa, dizendo: “Em seguida, como 
verdadeira esposa, zelarás pela minha honra” (Deinceps ut vera 
sponsa meum zelabis honorem). Essa passagem está registrada no 
Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, e essa iconografi a também 
representa um dos Passos da Paixão do Cristo.

A quinta pintura do convento de Salvador tem relação 
direta com o mesmo tema da pintura anterior, isto é, trata-se de 
uma das cenas do casamento místico de Santa Teresa com Jesus 
Cristo. Nessa nova cena, Jesus Cristo aparece apontando o braço 
e a mão esquerda para Santa Teresa, em meio a um ambiente 
celestial (anjos, nuvens, e o próprio Deus), apresentando um 
papel escrito com a seguinte frase: “Esta, que deste a mim, Deus 
meu” (Hanc, quam mihi dedisti, tibi Deo). A iconografi a da 
pintura também faz alusão à Santíssima Trindade, pois, além da 
imagem de Deus (fi gura de um homem mais velho com cabelos 
brancos sobre as nuvens) e de Jesus Cristo (homem jovem de pé), 
há a imagem do Espírito Santo, em meio às nuvens, irradiando 
luz e próximo a Deus. Na série de gravuras da Santa de 1613, não 
há imagem que corresponda a essa iconografi a específi ca e nem 
encontramos referências dessa cena em outras gravuras europeias 
do século XVII.

Na sexta pintura da igreja conventual de Salvador, 
Teresa tem a visão mística da Santíssima Trindade, dentro 
de um ambiente conventual: Deus (um homem velho com 
barba branca sobre as nuvens), Espírito Santo (a luz clara que 
irradia a cena) e Jesus (homem jovem sem camisa). Aparecem, 
ainda, alguns anjinhos e nuvens na cena. Cristo surge com 
os atributos de um dos Passos da Paixão – ele é o Jesus 
Ressuscitado. Essa cena é a revelação do mistério da Santíssima 
Trindade, que foi mencionada por Teresa em seu Livro da Vida:
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Estando uma vez a rezar o salmo ‘Quicumque vult’, deu-me o 
Senhor a entender a maneira pela qual era um só Deus em três 
pessoas; tão claro que muito me espantei e muito me consolei. 
Fez-me imenso proveito para conhecer melhor a grandeza de 
Deus e suas maravilhas; e quando penso ou quando se trata da 
Santíssima Trindade, parece-me que entendo como pode ser, e 
dá-me grande alegria.20

Essa iconografi a da visão de Teresa da Santíssima Trindade 
foi bastante replicada em gravuras barrocas europeias. Na série 
de Cornelius Galle e Adriaen Collaert, essa cena condiz com a 
gravura número 11, onde há a seguinte frase na imagem: “Veja, ó 
Filha, os bens que se perde o pecador” (Vide fi lia, quibus bonis se 
priuent peccatores).

Na sétima pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
é uma das mais emblemáticas da vida mística da carmelita 
descalça, trata-se do êxtase maior ou transverberação de 
Santa Teresa. A monja está na cela do convento quando, 
repentinamente, surge um anjo que lança uma fl echa em direção 
a seu coração enquanto outro anjo a segura por trás, em meio a 
vários outros anjos. Existe um anjo à direita e outro à esquerda 
da pintura, e cada um está segurando um instrumento musical.

A transverberação foi descrita por Santa Teresa em seu 
Livro da Vida, momento concebido em 1562 no Convento da 

20. Idem, p. 255.
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Fig. 4. Pinturas do arcaz da 
sacristia [nº 5 ao nº8],
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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Encarnação em Ávila:
Quis o Senhor conceder-me algumas vezes esta visão: via um 
anjo perto de mim ao lado esquerdo, em forma corporal [...]. Não 
era grande, antes pequeno, muito belo, e o rosto tão incendido 
que parecia ser dois anjos mais elevados – desses que parecem 
abrasar-se todos. Deve ser dos chamados querubins, pois os 
nomes não me disseram [...]. Vi-lhe nas mãos um grande dardo 
de ouro e na ponta da arma pareceu-me ver um pouco de fogo. E 
parecia que me enfi ava pelo coração algumas vezes e me chegava 
até as entranhas. Ao tirá-lo, cuidava eu que as levava comigo e 
me deixava toda abrasada, num grande amor de Deus. A dor era 
tão forte que me fazia soltar gemidos; e tão excessiva a suavidade 
que me deixava aquela dor infi nita, que não podia desejar que 
me deixasse nem se contenta a alma com menos de que Deus. 
Não é dor corporal, mas espiritual, embora o corpo não deixe de 
ter participação e grande.21

Na série de gravuras de Galle e Collaert, a transverberação 
corresponde à gravura número 8. Esta tem uma semelhança com 
a iconografi a da pintura do convento de Salvador, pois há um 
anjo que lança a fl echa e outro anjo que segura a Santa, mas não 
são imagens idênticas.

Na oitava pintura do convento de Santa Teresa de Salvador, 
há a iconografi a da visão mística de Santa Teresa do Cristo da 
coluna. Na cena, Teresa está dentro de uma igreja e observa o 
Cristo da coluna saindo por trás de uma das pilastras da capela. 
Essa iconografi a faz alusão aos Passos da Paixão, que foram 
registrados em seu Livro da Vida:

Quase sempre me representava o Senhor ressuscitado, que via 
na Hóstia. Algumas vezes, contudo, para me dar esforço se eu 
estava em tribulações, mostrava-me as chagas; e de outras me 
aparecia na cruz: raramente no Horto e com a coroa de espinhos; 
algumas vezes também levando a cruz – para, como digo, acudir 
necessidades minhas e de outras pessoas. Vinha sempre, porém, 
com a carne glorifi cada.22

A cena é o momento em que a monja carmelita fazia 
orações pela boa saúde de seu parente Pedro Mejia:

Nesse estado fui a uma ermida bem isolada, que as temos neste 
mosteiro e estando numa delas onde há a imagem de Cristo na 
Coluna, suplicando-lhe que me fi zesse aquela mercê, ouvi que 
falava uma voz muito suave como um cicio. Arrepiei-me toda, 
pois me fez temor e quisera entender o que me dizia; mas não 
pude e em breve se acabou.23

21. Idem, p. 171.
22. Idem, p. 167.
23. Idem, p. 246.
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Na série de gravuras de Galle e Collaert, a iconografi a da 
visão do Cristo da coluna corresponde à gravura número 6. Esta 
se distingue da iconografi a da pintura do convento de Salvador, 
porque Teresa está diante de um altar, mas admirando um quadro 
com a imagem do Ecce Homo.

Na nona pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
mostra a visão de Santa Teresa do Cristo Morto nos braços de Deus e 
de um anjo24. Esta cena se passa na presença de São João da Cruz e de 
mais uma religiosa carmelita descalça. São João da Cruz parece estar 
contando o episódio para as duas religiosas, no momento em que o 
Cristo surge em meio às nuvens. Essa iconografi a é uma variação da 
visão da Pietá, um dos Passos da Paixão do Cristo, ou seja, do momento 
em que Nossa Senhora tomou o Cristo morto em seus braços. Na 
pintura do convento de Salvador, parece que a cena faz parte da vida 
de São João da Cruz, mas esse episódio foi narrado pela própria Teresa 
de Jesus em seu livro Contas de Consciência. Segue o trecho:

O mesmo Senhor, por visão intelectual, tão grande que quase 
parecia imaginação, se colocou em seus braços a maneira como 
se pinta a Quinta Angústia [dos Passos da Paixão]. Causou-me 
um grande temor esta visão, porque era muito evidente e tão 
próxima a mim, que me fez pensar se era ilusão. Disse a mim: não 
te espantes com isto, que com maior união, sem comparação, está 
meu Pai com sua alma.25

24. Essa mesma cena também está pintada de forma idêntica em outro local no convento de Santa 
Teresa da Bahia, num quadro na igreja conventual, acima de uma porta que dá acesso à sacristia.

25. MARTÍN, María José Pinilla. Iconografía de Santa Teresa de Jesús. Valladolid: Universidad de 
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Fig. 5. Pinturas do arcaz da 
sacristia [nº 9 ao nº12],
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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María José Pinilla Martín mostrou que em gravuras 
barrocas europeias do século XVII essa cena da Pietá tem diversas 
variações na iconografi a de Santa Teresa de Ávila: algumas vezes, 
Teresa vê o Cristo nos braços de Nossa Senhora, outras vezes, 
Teresa é quem está segurando o próprio Cristo, enquanto em 
outras a Santa tem a mesma visão da pintura do convento de 
Salvador, com Deus segurando Jesus em seus braços na presença 
de anjos. Nessas gravuras, a visão ora é da Santa carmelita ora 
de São João da Cruz e Teresa26. Na série de gravuras de Galle 
e Collaert, de 1613, não há gravura que corresponda a essa 
iconografi a.

Na décima pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
remete à visão que Santa Teresa teve dos padres da Companhia 
de Jesus, mortos em martírio. O Pe. Inácio de Azevedo, jesuíta 
que morreu em martírio, está em destaque na imagem, com 
vestimenta religiosa preta e segurando um livro. Teresa está 
sentada, lendo um livro e admirando os jesuítas, que estão sobre 
as nuvens e sendo coroados por um anjo.

Em seu Livro da Vida, Teresa contou que sempre admirou 
a postura religiosa dos Inacianos, pois teve alguns conselheiros 
e confessores espirituais que eram jesuítas. Para ela, esses eram 
a prova da verdadeira santidade: “vejo que tudo foi para meu 
bem maior, para que eu conhecesse e tratasse com gente tão santa 
como a da Companhia de Jesus”. Ela os admirava pela postura 
de missionários do Cristo. A Reforma do Carmo descalço foi 
baseada em alguns princípios religiosos da Companhia de Jesus, 
no tocante ao ideal de oração, escrito por Inácio de Loyola (1491-
1556), e ao combate aos hereges em defesa da Contrarreforma 
Tridentina. Inácio de Loyola foi fundador da Companhia de 
Jesus, também era espanhol e foi contemporâneo de Teresa.

Entretanto, a iconografi a da pintura do convento de 
Salvador alude a uma passagem específi ca da vida de Santa Teresa:

No ano de 1570 o navio São Jaime partiu do porto rumo 
ao Brasil levando a bordo 80 pessoas, entre eles, 40 jesuítas 
[portugueses e espanhóis] com uma missão evangelizadora. 
A embarcação foi assaltada por uma frota de cinco barcos, 
dirigida pelo corsário huguenote Jacques Sourie. O sacerdote 
jesuíta português Inácio de Azevedo e seus companheiros se 
entregaram ao martírio no barco. O mártir Francisco Pérez de 
Godoy, dirigido espiritualmente por Baltasar Álvarez, confessor 
de Teresa de Jesus, era parente da santa por ramo paterno. No 
mesmo momento do martírio, Teresa teve uma revelação sobre 
o mesmo: viu subir ao céu as almas dos jesuítas e, entre elas, 
distinguiu a de seu parente.27

Valladolid, 2013, p. 735.
26. Idem, p. 735-736.
27. Idem, p. 742.
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Na décima primeira pintura do convento de Santa Teresa 
da Bahia, a iconografi a representa Santa Teresa tendo a visão 
de soldados espanhóis cristãos lutando contra os mulçumanos, 
chamados de mouros. Essa é uma iconografi a rara no Brasil da 
vida de Santa Teresa, de difícil identifi cação nos livros escritos 
por Teresa ou nas gravuras ofi ciais da Santa. A única referência 
ofi cial que encontramos trata-se da iconografi a já mencionada 
anteriormente, da fuga de Teresa e Rodrigo para a terra dos 
mouros durante a infância.

Segundo o que captamos na tese de María José Pinilla 
Martín28, após a morte de Teresa alguns religiosos carmelitas, 
responsáveis por seu processo de beatifi cação e encomenda das 
gravuras, não divulgaram algumas cenas da vida da Santa, por 
serem polêmicas ou proibidas, e uma das omissões foi justamente 
a visão dos espanhóis lutando contra os mouros. Porém, esse 
imaginário da cultura medieval foi bastante cultuado nas festas 
barrocas espanholas, e era comum que os espanhóis revivessem 
cenas da guerra contra os mouros. Essa mentalidade do século XVI 
estava bastante relacionada ao pensamento da Contrarreforma, 
fazendo parte do contexto da colonização e conversão religiosa 
de outros povos.

Na décima segunda pintura do convento de Santa Teresa 
da Bahia, a iconografi a representa Santa Teresa como andarilha, 
acompanhada de algumas monjas carmelitas, viajando para 
fundarem conventos descalços femininos pela Espanha. Na cena, 
a madre Teresa (à frente e com o corpo mais exposto) e mais três 
religiosas descalças (ao redor de Teresa, com as cabeças voltadas 
para a Santa) estão sendo levadas em uma charrete, que está 
sendo empurrada por dois cavalos e um cavaleiro montado em 
cada animal. O cenário é campestre, com algumas árvores, como 
se eles estivessem numa fl oresta.

Santa Teresa de Ávila foi uma incansável viajante pela 
Espanha em sua vida religiosa. Para fundar e administrar os 
conventos descalços percorria muitos quilômetros de Norte a 
Sul pela península ibérica, sempre acompanhada de religiosas 
e saindo de um convento para outro. Essas viagens foram 
registradas com detalhes em seus livros autobiográfi cos, mas, 
principalmente, no Livro das Fundações29. Frei Diego de Yepes 
(1530-1613), da Ordem de São Jerônimo, consultor espiritual e 
amigo de Teresa, escreveu no século XVI que a monja carmelita 
era ao mesmo tempo feminina, inquieta e também andarilha30. 
28. Idem, p. 138; p. 197; p. 153; p. 299; p. 306-307.
29. Com a permissão de religiosos superiores e de políticos, e com o patrocínio de nobres da 

sociedade espanhola, o intuito foi criar o maior número de conventos de descalços para levar as 
ideias contemplativas a todos, por mais simples que fossem essas casas religiosas. Durante a 
Reforma, Teresa fundou alguns conventos das carmelitas descalças em Ávila, Medina, Malagón, 
Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, Segóvia, Beas, Sevilha, Villanueva del Jarama, 
Palencia, Soria e Burgos na Espanha.

30. SANTOS, Luciana Lopes dos Santos. “Fémina, Inquieta y Andariega”: valores e símbolos da 
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Este seria, então, um apelido carinhoso para a religiosa.
Na série de gravuras de Galle e Collaert, no entanto, não há 

gravura que corresponda a essa mesma iconografi a de andarilha, 
contudo essa imagem foi replicada em diversas outras gravuras 
barrocas que retratam a Santa como a grande Reformadora da 
Ordem do Carmo e criadora dos descalços.

Na décima terceira pintura do convento de Santa Teresa da 
Bahia, a iconografi a representa o milagre de Santa Teresa durante 
a missa em uma igreja. Teresa está de joelhos e com a boca 
aberta, e ela espera a hóstia. O padre é São Pedro de Alcântara 
(1499-1562), frade franciscano, que está vestido com a roupa de 
sacerdote. Ele tenta entregar a hóstia, mas esta voa em direção à 
boca da carmelita. Ao lado de Teresa estão mais dois religiosos 
carmelitas, observando o milagre.

São Pedro de Alcântara foi um religioso da Ordem de São 
Francisco, que foi conselheiro e confessor espiritual de Teresa e a 
ajudou e apoiou a fundação de alguns conventos dos carmelitas 
descalços. No século XVI, ele havia realizado uma Reforma 
na Ordem Franciscana, criando a vertente dos capuchos em 
Portugal e Espanha, um tipo de regra mais restrita e rígida para os 
franciscanos. Essa foi realmente uma época de grandes mudanças 
na Igreja, com a Reforma Protestante, as ordens religiosas trataram 
de renovar e austerizar seus princípios de vida monástica, com 
base na Contrarreforma da Igreja. Sobre a iconografi a da cena 
de comunhão de Teresa: “Um dia, ao comungar, a sagrada hóstia 
voou da mão do padre diretamente para a boca de Santa Teresa”31 

Na série de gravuras de Cornelius Galle e Adriaen Collaert, 
não há gravura que corresponda a essa mesma iconografi a do 
milagre da hóstia. Essa iconografi a também é rara em pinturas 
barrocas no Brasil, porém, há uma pintura muito semelhante 
no teto da sacristia da igreja do Ordem Terceira do Carmo de 
São Cristóvão, no estado de Sergipe, no litoral ao norte da Bahia. 
Só é possível confi rmar essa iconografi a de Teresa comungando 
com São Pedro de Alcântara porque ela foi replicada em pinturas 
barrocas de Santa Teresa D’Ávila, a exemplo do quadro de Juan 
Martín Cabezalero (c. 1670), que está no Museu Lázaro Galdiano, 
em Madri.

Na décima quarta pintura do convento de Santa Teresa 
de Salvador, a iconografi a é muito semelhante a outras pinturas 
cuja temática mística envolve Santa Teresa e a Pomba do Espírito 
Santo. Porém, aquela é a iconografi a da inspiração da Pomba do 
Espírito Santo para o ofício de escritora. Na cena, Teresa está 
sentada escrevendo um livro numa cela de convento, segurando 

literatura cavalheiresca nos escritos de Santa Teresa de Jesus (1515-1582). Porto Alegre: UFRGS, 
2006.

31. SILVA-NIGRA, Dom Clemente da. Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Rio de 
Janeiro: Agir, 1972, p. 40.
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uma caneta de pena.
Tanto o livro quanto a caneta de pena são atributos 

simbólicos da Santa carmelita como doutora da Igreja. Teresa de 
Jesus teve diversos livros publicados, sua linguagem era típica do 
Barroco, em textos autobiográfi cos e de temas místicos. Ela foi 
patrocinada por nobres da sociedade espanhola e orientada por 
confessores espirituais e afi rmava que a inspiração para escrever 
não vinha dela, mas sim do Espírito Santo. A pintura da igreja de 
Salvador foi baseada na seguinte passagem, contada a partir da 
visão de uma freira, amiga de Teresa à época:

A Santa Madre Teresa escrevia as moradas e, entrando eu 
numa noite em sua cela, para dar-lhe um recado, vi que tinha 
diante de si uma folha quase em branco. Tirou os óculos para 
ouvir o recado, e imediatamente entrou em êxtase, e perante o 
arroubamento fi quei junto dela, cheia de admiração. Terminado 
o êxtase, eu também voltei a mim, e vi que o papel em branco 
estava todo escrito com a letra da Santa, que, querendo encobrir 
tal favor, lançou logo o caderno em uma caixa.32

32. Idem, p. 40.
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Fig. 6. Pinturas do arcaz 
da sacristia [nº 13 a nº16], 
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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Na série de gravuras de Galle e Collaert, a iconografi a do 
convento de Salvador tem relação direta com a gravura número 
23. Nesta, há a seguinte frase sobre a cena: “os raios de luz 
divina, de repente, ofuscados pelo Espírito Santo, inspiraram a 
escrita de cinco livros, com a ajuda da aprendizagem celestial e 
do recrutador de fertilização, que foram escritos em diferentes 
maneiras no idioma: espanhol, francês, italiano, polonês, e um 
sem língua defi nida” (Divinae lucis radijs repentè obumbrata, a 
Spiritu Sancto, infusa coelitus scientiâ mentem imbuitur: libros 
quinqz coelesti eruditione foecundos conscribit, qui vario idiomate, 
Hispano, Gallo, Italo, Polono, et alijs circumferentur).

Na décima quinta pintura do convento de Santa Teresa da 
Bahia, a iconografi a representa mais um episódio do casamento 
místico de Teresa com o Cristo, sendo a cena da troca ou entrega 
espiritual de ambos. Jesus entrega uma cruz para Teresa e a monja 
oferece um colar de terço para o Cristo. Portanto, há uma partilha 
simbólica de objetos religiosos. Já no Livro da Vida de Teresa de 
Jesus, essa passagem foi registrada do seguinte modo:

Sua Majestade tem-me dito muitas vezes estas palavras, mostras 
do meu grande amor: Já és minha e Eu sou teu. As que eu sempre 
lhe costumo dizer, e segundo me parece as digo com verdade, são 
estas: Que se me dá a mim, Senhor, de mim, senão de Vós? São 
para mim estas palavras e presentes de tão grandíssima confusão 
quando me lembro a que sou, que, como creio já ter dito outras 
vezes e agora o digo algumas a meu confessor, é preciso mais 
ânimo, me parece, para receber estas mercês, do que para passar 
grandíssimos trabalhos.33

Na série hagiográfi ca de Teresa produzida por Cornelius 
Galle e Adriaen Collaert em 1613, não foi possível encontrar 
gravura idêntica a aquela iconografi a da pintura do convento. 
Porém, na gravura número 10 daquela série, Cristo Ressuscitado 
aparece para a monja carmelita descalça dizendo: “Filha, és toda 
minha, e eu sou todo teu” (Filia, iam tota mea es, et ego totus 
tuus).

Na décima sexta e última pintura do arcaz do convento 
de Salvador há a iconografi a de Teresa intercedendo pela vida de 
seu sobrinho, fi lho de sua irmã. Em um ambiente externo, com 
árvores e ruínas de uma arquitetura religiosa, Teresa segura um 
bebê nos braços. Em frente a ela, está a irmã da monja carmelita, 
ajoelhada e com roupa amarela, e o cunhado de Teresa, que 
está em pé com roupa vermelha, ambos são os pais da criança.

Maria José Pinilla Martín conta que o salvamento do 
sobrinho de Teresa ocorreu durante as obras de construção 
do convento de São José em Ávila, primeira fundação descalça 

33. TERESA DE JESUS, Santa. Vida de Santa Teresa..., op. cit., p. 253.
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implantada por Santa Teresa de Jesus. O sobrinho de Teresa, 
Gonzalo Ovalle, sofreu um acidente nas obras daquele mosteiro, 
pois um muro caiu sobre ele, e a monja intercedeu com um 
milagre, ressuscitando o sobrinho e salvando-o da morte. O 
episódio foi contado numa biografi a da monja carmelita escrita 
por frei Francisco Ribera34.

Na série da vida da Santa de 1613, a iconografi a da 
intercessão do sobrinho de Teresa está na gravura de número 15. 
Nesta, Teresa está segurando seu sobrinho diante de um altar, 
que está dentro do convento de São José em Ávila. Em frente à 
Santa está sua irmã, mãe do sobrinho, em oração. É uma imagem 
parecida com a pintura do convento de Salvador. Porém, a cena 
se passa em ambiente fechado; atrás da irmã de Teresa, está uma 
monja carmelita rezando; no fundo do convento, há o muro 
arruinado, que caiu sobre o sobrinho de Teresa, e um homem 
tenta consertá-lo.

Após as análises, podemos chegar à conclusão de que as 
pinturas da igreja do convento de Santa Teresa de Salvador 
foram produzidas com base nas cenas da vida de Santa Teresa 
de Ávila, mas que não foram totalmente copiadas ou inspiradas 
pela ou a partir da hagiografi a ofi cial da Santa, e sim de gravuras 
avulsas ou de trechos de livros escritos sobre e pela monja 
descalça. Outras séries de gravuras com iconografi as semelhantes 
foram produzidas no século XVII, porque foi o período, após 
sua morte, em que ela foi beatifi cada, e em que se produziram 
hagiografi as e biografi as para representar e detalhar seu modelo 
de santidade. A divulgação e reprodução de imagens barrocas foi 
uma característica da Contrarreforma da Igreja Romana, sendo 
material comum na evangelização de fi eis.

A escolha em representar Santa Teresa de forma tão 
diversifi cada e ampliada na sacristia de sua igreja atesta que os 
carmelitas descalços tinham bastante conhecimento para a época. 
Por serem pessoas religiosas e abastadas, certamente, tinham 
condições de adquirir livros e gravuras europeias através de 
encomendas. Essas informações eram transmitidas aos pintores 
que tinham como referência as gravuras e o conhecimento da 
vida da Santa.

Finalmente, todas as pinturas formam um conjunto 
consistente sobre a vida da santa carmelita espanhola, porque as 
representam em várias fases de sua vida (infância, juventude e 
vida adulta), com todos seus atributos simbólicos, com variedade 
e profundidade de um mesmo tema místico, ao lado de diversos 
personagens santos contemporâneos a ela, e representando 
imagens típicas da Contrarreforma espanhola. Todas as pinturas 

34. MARTÍN, María José Pinilla. Iconografía..., op. cit., p. 151-152.

A hagiografia de Santa Teresa de Ávila no arcaz do convento dos carmelitas descalços em Salvador (Bahia, Brasil) - R. B. Orazem

Conclusões
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replicam o estilo do Barroco seiscentista, com curvas, movimentos, 
aparições místicas, conjunto de nuvens e de pequenos anjos. Essa 
representação da vida de Santa Teresa de Ávila constitui-se, desse 
modo, como uma das maiores e mais diversifi cadas existentes no 
Brasil.
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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.

A Igreja como 
Corpo Místico 
e a capela-mor 
dos Terceiros 
carmelitas de 
Cachoeira
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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.



84

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

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.

Profecia, martírio e penitência: as origens da Ordem Terceira do Carmo nas pinturas de Cachoeira, Bahia - C. F. G. Santiago
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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. 

Profecia, martírio e penitência: as origens da Ordem Terceira do Carmo nas pinturas de Cachoeira, Bahia - C. F. G. Santiago
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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.
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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.
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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
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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.

“Combate aos inimigos da alma”: alegorias barrocas nos impressos jesuíticos - A. L. S. M. Santos

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.  

“Combate aos inimigos da alma”: alegorias barrocas nos impressos jesuíticos - A. L. S. M. Santos
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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.

“Combate aos inimigos da alma”: alegorias barrocas nos impressos jesuíticos - A. L. S. M. Santos
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Solenização da morte, arquitetura efêmera e cultura emblemática nas exéquias
de D. Pedro II de Portugal celebradas em Salvador da Bahia em 1707

Marília de Azambuja Ribeiro
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1709.
Fonte: acervo digital da 

Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin da Universidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicados pelos oratorianos. 
48. PITTA, Rocha. Breve compendio..., op. cit., p. 12.

Solenização da morte, arquitetura efêmera e cultura emblemática nas exéquias de D. Pedro II de Portugal - M. A. Ribeiro
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como a presente nas “barroquíssimas exéquias” de São João d’El-
Rey e em outras cerimônias fúnebres realizadas no ultramar 
português após a morte de D. João v em 1750, acreditamos que 
elas possam certamente ser identifi cadas como um importante 
divisor de águas no que diz respeito a solenização da morte, a 
arquitetura efêmera e a cultura emblemática nas cerimônias de 
exéquias realizadas na América Portuguesa.
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Diálogos 
Imagéticos

Todo diálogo é eterno – dizia Bakhtin. Como condição primeira 
ao ingresso no diálogo, tem-se a inteligibilidade. Somente quem 
entende participa. E quem entende, entende de diferentes modos: 
formas infi ndáveis de maneiras de apreensão. Entre o enunciador 
do discurso e o receptor há caminhos tortuosos, ruídos imanentes 
e transcendentes interagem, vozes alheias falam ao ouvido. No 
dialogismo bakhtiniano sujeito e sentido são modifi cáveis, 
maleáveis, enquanto transcorre a interação discursiva. Não existe 
um ‘eu’ que enuncia a fala: existem ‘eus’, frutos de outros ‘eus’, 
modifi cados por outras vozes. O sujeito é então um ser dialógico, 
pautado pelo movimento dialético do discurso.

Sabemos que os conceitos do pensador russo tiveram 
como foco especial de interesse a literatura. Todavia, nas criações 
imagéticas postuladas pelo homem, também temos um discurso 
– ou melhor, temos discursos – a serem decifrados para tornarem-
se palatáveis e, assim, ‘degustados’. Somente entende o discurso 
quem se insere nele; somente entende a arte quem reconhece seus 
códigos, suas pistas. A pergunta central que se impõe é: Quem são 
os partícipes da produção artística? Uma forma de se responder 
isto seria rastrear o processo criativo das obras e, neste processo, 
entender os diálogos possíveis. A arte é, portanto, um diálogo. 
Como fazer ressurgir as falas, os processos criativos, quando a 
obra jaz muda pelo distanciamento temporal de artes passadas?

Já faz certo tempo que um detalhe, aparentemente banal, 
me chamou atenção numa capela do município de Ouro Preto, 
Minas Gerais. Confeccionada em 1883, a portada da igrejinha 
de Santana da Chapada não tem precedentes na arte mineira. 
Afastado das grandes cidades, isolado pelas montanhas de Lavras 
Novas e Santa Rita, o artífi ce que ornamentou esta fachada se viu 
livre dos cânones de arquitetura e concebeu um misto curioso 
de fi no entalhe e devoção popular. Abaixo do medalhão central, 
arrematam os cunhais de quartzito, à moda de verga, duas volutas 
interrompidas, que, pelo estranho tratamento, assemelham-se a 
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duas “sobrancelhas” de cantaria. Mas, em que nos interessa este 
exemplo (para retornarmos à questão dos processos criativos)? 
Bem em frente à porta, no nártex, há um pequeno tapa-vento 
encimado por duas semi-volutas, em madeira, muito semelhantes 
às do exterior, de pedra. Quantos ‘fi os criativos’ ligam a portada 
e o tapa-vento? O que fez o executor repetir essas formas não 
usuais? Ou, no caso de estarmos frente a dois artífi ces, quem 
citou quem? Quem copiou quem? O processo criativo se esgueira 
nas entrelinhas; mistura-se nas composições; perde-se nos olhos 
cotidianos; resiste nos detalhes. Quais trajetos conectam as duas 
‘sobrancelhas’? Qual diálogo ‘dorme’ neste nártex? Citação, 
interação, apropriação – vários conceitos perpassam o diálogo 
deste artista anônimo, morto, e desta sua obra, passível de ter seu 
passo-a-passo criativo ressuscitado.

Quando Manuel da Costa Ataíde (1762-1830) concebeu 
sua Santa Ceia na ilharga da capela-mor da Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto, tinha, 
certamente, um plano específi co a cumprir. E para cumpri-lo 
lançou mão do artifício da cópia – utilizou uma gravura europeia 
(conforme já analisamos em outro trabalho1). A cópia é de largo 
uso na arte universal, fazendo parte mesmo do processo de 
aprendizado. Mas nenhuma cópia, por mais despretensiosa que 
seja, é isenta de inventividade. Aqui entra em cena o conceito 
básico da reinvenção. De certa forma tudo é passível de ser 
reinterpretado: o colorido, o posicionamento dos personagens, os 
tipos humanos, o enquadramento, as proporções, os ambientes 
de fundo (simplifi cando-os ou complexifi cando-os) etc. Este 
exemplo de Ataíde – mais palpável que o do Mestre da Chapada 
– nos remete, contudo, à mesma questão dos processos criativos. 
Ao criar, Ataíde dialoga solitariamente com a gravura (e, através 
dela, contata mestres europeus), dialoga coletivamente com os 

1. BOHRER, Alex Fernandes. “Um repertório em reinvenção: apropriação e uso de fontes iconográficas 
na pintura colonial mineira”. Barroco, Belo Horizonte, n. 19, 2001/2004, p. 297-310.



136

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

comitentes (planejando a obra fi nal), “conversa” com o público, 
comunica-se eternamente conosco. Se há um ímã capaz de 
aglutinar todos esses diálogos e torná-los inteligíveis, decifrando 
seus caminhos compositivos, este ímã é o processo criativo. Este 
processo traça um elo entre artistas-comitentes-públicos, fazendo-
os intercambiarem entre si, conosco e, especialmente, com as 
fontes e modelos iconográfi cos, fundamentais neste estudo.

Afi nal, o processo criativo é fruto da interação destes 
três entes: todos três criam, recriam, se fundem, se completam. 
Deveras, todo artista faz metade da obra – a outra metade fi ca 
por conta dos comitentes e públicos. Quando estamos diante de 
uma pintura abstrata é inevitável que procuremos signifi cados: 
queremos leituras possíveis daquilo que a princípio não faz 
sentido. O público produz, desta forma, outra “obra” repleta de 
ressignifi cações, releituras, apropriações. Na arte fi gurativa isto 
também é perceptível. Sabemos que Ataíde representou uma mesa 
com treze homens e uma serviçal; pela familiaridade com as fontes 
iconográfi cas usadas sabemos que se trata da Santa Ceia, na sua 
forma clássica de se representar. Mas, nosso escrutínio vai mais 
longe, queremos “conversar” com a obra (Quem a encomendou? 
Que gravura foi utilizada? O pintor fez quais alterações? Quais 
públicos ela atingia?). Esta análise, mais vertical, é parte do 
‘grande diálogo’ propiciado pelo surto artístico-arquitetônico 
mineiro dos séculos XVIII e parte do XIX.

Entre as mais antigas técnicas de se reproduzir ilustrações está 
a xilogravura, procedimento que basicamente consiste em se 
delinear sobre uma matriz de madeira (geralmente mogno, 
nogueira ou pereira) o desenho a ser impresso, de modo que 
fi que em alto relevo e funcione como uma espécie de ‘carimbo’, 
pressionando a tinta sobre o suporte fi nal (papel, velino, 
couro etc.). Como a madeira suporta mal a pressão, outras 
técnicas foram aprimoradas, sendo as principais a litografi a2 e a 
calcografi a. A gravura sobre metal (calcogravura) é derivada de 
processos irmanados com a ourivesaria, sendo suas primeiras 
utilizações datadas ainda do século XV. Entre os séculos XV e 
XVIII se destacaram, entre essas técnicas, o buril e a água-forte, 
processos importantíssimos na disseminação das imagens. É mais 
recente a contribuição do ponteado, que em Portugal constituiu 
importante escola3.
2. Na litografia a matriz não é metálica. O suporte consiste numa pedra sensibilizada para receber 

a tinta.
3. Em 1802, quando da reforma da Imprensa Régia Portuguesa, o florentino Francesco Bartolozzi 

(1727-1815) foi contratado para reavivar a Aula de Gravura. O famoso gravador italiano foi o 
precursor em terras portuguesas do ponteado. Deixou profunda marca na trajetória histórica 
das gravuras lusas. Foi responsável, através da reprodução em gravuras, pela divulgação de 
vários pintores, como Domenico Pellegrini (1759-1840), Vieira Portuense (1765-1805) e Domingos 
de Sequeira (1768-1837). Seus discípulos fizeram escola, e entre eles se destacaram Gregório 

Globalização, 
Iconografia e 

Homogeneização
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Data do medievo as relações comerciais entre Portugal 
e Flandres. A Feitoria Real Portuguesa, que a princípio estava 
instalada em Bruges, foi transferida, em 1499, para Antuérpia. 
Navios comerciais portugueses, desde longa data, ligavam 
Antuérpia a Lisboa e esta a todo o império colonial. Não há dúvida 
de que, assim como os emissários fl orentinos encarregaram 
artistas fl amengos da produção de obras a serem enviadas para 
Itália4, assim também mercadores portugueses procederam em 
relação a Portugal. Sobre estas relações escreve Áurea Pereira da 
Silva:

As pesquisas nos arquivos e, sobretudo, a presença de obras 
fl amengas em Portugal permitem afi rmar que a exportação das 
mesmas era feia em larga escala. Ao lado de obras de artistas 
célebres, como Quentin Metsys, Jean Gosard, Josse van Cleve, 
etc. – que os museus portugueses conservam até hoje – eram 
mais largamente exportadas obras de mestres menores, que 
seguiam sobretudo o maneirismo em voga desde o século XVI.5

Houve até uma empresa especializada na exportação de 
obras de arte: a Firma Forchoudt mantinha relações com Lisboa 
desde 1645, para onde enviava pinturas, móveis e gravuras. Em 
várias ocasiões, Antuérpia se comunicou diretamente com as 
colônias, bastando citar o exemplo das 113 pinturas mandadas 
para o Brasil pela Família Schtz, importantes negociantes de 
Antuérpia, em 1579 – material este que se destinava a ornato de 
igrejas da região de São Vicente.

Paralelo a este intercâmbio de artistas e obras, houve 
também a ascensão – rápida e de certa forma mais ‘democrática’ 
– dos impressos. Os livros ilustrados, cujos mais belos exemplares 
saíam dos prelos de Antuérpia, popularizaram e intercambiaram, 
pela primeira vez na história, imagens feitas em série, retratando 
paisagens, cidades, gentes, animais, costumes, reproduzindo 
obras de grandes artistas, difundindo fábulas, alegorias, comédias 
e, especialmente, divulgando a iconografi a católica. Havia um 
comércio expressivo liderado por livreiros, impressores e mesmo 
por gravadores e artistas, como exemplifi cam os casos de Jerome 
Cock (1518-1570) e Albrecht Dürer (1471-1528). Das tipografi as, 
os livros eram enviados a todas as partes do mundo. Este 
comércio planetário é bem ilustrado pela Tipografi a Plantiniana, 
que, através da monarquia espanhola, possuía o monopólio 

Francisco de Queiroz (1768-1845), Domingos José da Silva (1784-1863), Francisco Tomás de 
Almeida (1778-1866) e João Vicente Priaz (1785-1839).

4. Aby Warburg escreveu vários ensaios sobre estes intercâmbios, onde demonstra as relações 
de circularidade cultural que existiam na Europa no alvorecer do Renascimento Italiano, 
especialmente o primeiro Renascimento Florentino. Para isto, vide: WARBURG, Aby. El 
Renacimiento del Paganismo: aportaciones a la Historia Cultural del Renacimiento Europeo. 
Madrid: Alianza Editorial, s/d.

5. SILVA, Áurea Pereira da. “Notas sobre a influência da gravura flamenga na pintura colonial do Rio 
de Janeiro”. Barroco, Belo Horizonte, n. 10, 1978/1979, p. 54.
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de impressão de vários livros religiosos: se lembrarmos que 
entre 1580 e 1640 Portugal estava unifi cado à Espanha, bem 
vislumbraremos a infl uência dos herdeiros de Plantin no orbe 
visual das metrópoles e respectivas colônias.

Aqui já temos a dimensão e a importância deste comércio: 
numa época antes da fotografi a, das telecomunicações e da 
internet, coube às gravuras a primeiríssima globalização visual 
da história humana.

Após o Concílio Tridentino, se propugnou com maior zelo 
a divulgação de uma iconografi a religiosa precisa e controlada. 
Na Sessão IV do citado Concílio, realizada em 8 de abril de 1546, 
houve debate acerca da aceitação dos livros sagrados:

Sean declarados por medio de los ordinarios y castigados con 
las penas establecidas por el derecho [...] que en adelante la 
Sagrada Escritura, y principalmente esta antigua y vulgata 
edición, se imprima de la manera más correcta posible, y nadie 
sea licito imprimir o hacer imprimir cualesquiera libros sobre 
materias sagradas sin el nombre del autor, ni vender-los en lo 
futuro ni tampoco reternelos consigo, sin primero no hubieren sido 
examinados y aprobados por el ordinario.6

Ao mesmo tempo em que se confi rma a autoridade única 
da Vulgata latina de São Jerônimo, há o objetivo explícito de 
dominar tudo referente à literatura religiosa. Neste quesito 
a imprensa era uma faca de dois gumes: podia acelerar o 
aparecimento de novas “heresias”, divulgando rapidamente 
ideias destoantes, ou, por outro lado, podia propalar os preceitos 
tridentinos, homogeneizando uma dada linha de pensamento e, 
mais especifi camente, padronizando motivos iconográfi cos.

Em Trento, na Sessão XXV de 3 e 4 de dezembro de 1563, 
se deliberou:

Enseñen también diligentemente los obispos que por medio de 
las historias de los misterios de nuestra redención, representadas 
en pinturas u otras reproducciones, se instruye y confi rma el 
pueblo en el recuerdo y culto constante de los artículos de la fe; 
aparte de que de todas las sagradas imágenes se percibe grande 
fruto, no solo porque recuerdan al pueblo los benefi cios e dones 
que le han sido concedidos por Cristo, sino también porque se 
ponen ante los ojos de los fi eles los milagros que obra Dios [...].7

Trento confi rmou, pois, o uso das artes como veículo 
instrutivo de catequese – numa época de iletrados, as imagens 
falavam por si só e divulgavam (dando ênfase à autoridade 

6. DENZINGER, Enrique. El Magisterio de la Iglesia: manual de los símbolos, definiciones e 
declaraciones de la iglesia en materia de fe y costumbres. Barcelona: Editorial Herder, 1963, p. 
224.

7. DENZINGER, Enrique. El Magisterio de la Iglesia ..., op. cit., p. 279.
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católica) uma iconografi a precisa, alvo, a partir da publicação, de 
devoção e deleite piedoso.

Se os impressos foram elevados a suporte didático, também 
é verdade que foram utilizados para burlar a vigília da Igreja. 
Tendo como base uma obra de arte anterior ou uma gravura, 
o artista podia justifi car o uso de determinados elementos na 
sua própria criação. Isto é bem ilustrado por um interessante 
exemplo italiano: certa vez, Paolo Veronese (1528-1588), por 
pintar diversos e díspares personagens numa Santa Ceia de 1573, 
foi acusado de perverter a iconografi a original do episódio. Como 
resolveu a situação? Transformou a Santa e Última Ceia, que 
tinha uma iconografi a mais específi ca, sedimentada e difundida, 
numa Ceia em Casa de Levy, pouco explorada pelos artistas de 
então8. O exemplo de Veronese é exponencial, se bem que usado 
em sentido reverso – foi o desuso de uma determinada tradição 
que o permitiu mudar-lhe às pressas o tema, safando-se. Outros 
muitos artistas e gravadores, entretanto, justifi caram suas obras e 
trabalharam ‘tranquilos’ tendo fontes e modelos iconográfi cos ao 
lado do cavalete, buril ou cinzel.

Qual a consequência desta preocupação em seguir tradições 
reconhecidas e permitidas? Com o alastramento mundial das 
gravuras impressas, várias obras, em diferentes lugares do globo, 
irmanaram-se imageticamente. Vejamos um exemplo prático, 
ocorrido nas Minas Gerais. Na Igreja do Carmo de São João del 
Rei existe um painel representando a Transfi guração de Cristo, 
que, se for contemporânea da graciosa moldura que a circunda, 
deve remontar ao último quartel do século XVIII e início do 
XIX, quando o modismo rococó dominou nas Gerais: a cena 
é dominada pelo Cristo transfi gurado, com vestes brancas, 
resplandecentes, ladeado pela aparição de Moisés e Elias (que 
são representados levitando, para reforçar o caráter miraculoso e 
inusitado); aos pés do quadro, sobre um pequeno monte, os três 
apóstolos que testemunharam o evento (Pedro, João e Tiago), 
caem por terra, atônitos.

Ao fi nal da década de 1510, o pintor renascentista 
Rafael Sanzio (1483-1520) concebeu uma Transfi guração9 
muito semelhante a esta de São João Del-Rei: a disposição dos 
personagens, a colina e a movimentação são detalhes que ligam 
as duas obras. Como explicar esta repetição? Vários pintores 
consagrados tiveram suas criações difundidas pelos gravadores 
e, entre estes, Rafael foi dos mais ‘copiados’. Desta forma, através 
de gravados europeus, esta pintura italiana foi reapropriada em 
terras tropicais, séculos depois da obra geratriz ter sido executada.

8. Levy, mais comumente chamado de Mateus, foi apóstolo de Cristo.
9. Hoje pertencente à Pinacoteca do Vaticano.
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Na cidade de Tunjas, Colômbia, ergue-se uma espécie de palacete, 
pertencente outrora ao escrivão Juan de Vargas. Este edifício foi 
construído entre 1585 e 1588, com esmero cuidadoso. Cobre o 
teto da referida edifi cação instigante pintura onde se misturam 
deuses da mitologia greco-romana, motivos católicos, animais 
fantásticos e reais, tudo enlaçado por grotescos. Não há dúvida 
de que foi usado mais de um gravado para se conceber o plano 
iconográfi co deste belo forro. Em um dos cantos do conjunto está 
representado, imóvel, um rinoceronte, com bocarra ameaçadora 
e magnífi ca couraça. É óbvio que a fonte primeira desta imagem 
é o Rhinocerus de Albrecht Dürer, gravado em 1515 – mesmo ano 
em que se atracaram, em luta real, um elefante e um rinoceronte 
num espetáculo em Lisboa. Pintor e gravador famoso, Dürer 
atravessou o oceano através de seus impressos, conectando, na 
citada casa colombiana, América, Europa e África.

Em Minas Gerais podemos vislumbrar exemplos muito 
semelhantes e pertinentes, como já demostramos antes10. Vamos 
citar um exemplo.

Em 1944 Hannah Levy11 (1912-1984) publicava, na oitava 
Revista do SPHAN, seu texto clássico sobre fontes europeias 
na pintura colonial brasileira. Entre seus achados se listava a 
localização dos modelos que serviram ao nártex da Matriz de 
Nossa Senhora de Nazaré de Cachoeira do Campo. Trata-se da 
Historiae celebriores veleris testamenti iconibus representatae et ad 
excitandas bonas meditationes selectis epigrammatibus exornatae 
in lucem datae à Christophoro Weigelio. Esta Bíblia, datada de 
1712, com texto em latim e alemão e gravuras de Christoph 
Weigel (1654-1725), que aparece no título com seu nome 
latinizado, serviu de modelo iconográfi co ao pintor português 
Antônio Rodrigues Bello (1702-17??) na concepção do nártex em 
questão, em 1726.

Acima do batistério, do lado esquerdo de quem entra na 
Matriz de Cachoeira, se encontra A Queda do Homem (Fig. 1). 
Em meio a alguns animais, está Adão, sentado, e Eva, em pé, 
segurando o pomo. Sobre Eva aparece a cabeça da serpente, que 
se enrosca na Árvore da Vida (bastante mirrada).

Onde, na Bíblia de Weigel, se encontra a fonte desta 
cena? Na estampa número 1 (Fig. 2). A paisagem retratada, 
mais elaborada e tropicalizada, é moldura para o primeiro casal, 
que posa em posição idêntica ao forro de Bello. Nesta estampa, 
animais bastante comuns aos olhos europeus (como o leão, os 
serenos cervos, que matam a sede à distância, e o dorminhoco 
cachorro e o gato) convivem com a serpente (com desenho 
10. BOHRER, Alex Fernandes. Os Diálogos de Fênix: fontes iconográficas, mecenato e circularidade 

no Barroco Mineiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2007.

11. Que passou a assinar Deinhard, o sobrenome de seu esposo, Fritz, depois de emigrar com ele do 
Brasil para os EUA, em 1948.
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nitidamente infl uenciado pelas cobras do novo mundo) e um 
elefante.

Comparemos a gravura com a pintura – o que o artista 
das Minas altera? A paisagem, tropicalizada na estampa, se 
simplifi ca no nártex; o elefante desaparece; a serpente toma ares 
menos realistas; o gato é transformado em lebre; duas pombas 
aparecem no primeiro plano; o cervo (que deixa de beber água) 
ganha um companheiro; ciprestes surgem nos últimos planos em 
detrimento da vegetação de Weigel, mais densa; o leão assume 
ares antropomorfos; um ramo cobre as nádegas de Eva (que na 
gravura estão desnudas). São alterações importantes que nos 
demonstram vários pormenores, dos quais destacamos dois: 
primeiro, o pudor em se representar um nu no forro da igreja; 
segundo, a paisagem cachoeirense é menos tropical do que 
a estampa e toma formas mais ‘europeizadas’. Estes detalhes 
devem ser atribuídos às relações levadas a cabo no momento da 
encomenda da obra.

No que concerne à ‘inversão paisagística’ várias hipóteses 
podem ser levantadas. Citemos uma delas: a maior parte dos 
membros da Irmandade do Santíssimo (comitente) era portuguesa 
e o próprio Bello, também. Teria a saudade ou a lembrança do 
Velho Mundo apagado do nártex a paisagem luxuriante e o 
elefante?

Vamos à segunda cena – A Expulsão do Paraíso – localizada 
no canto direito, lado da Epístola. Nela, com a mesma paisagem 
‘descarregada’ da anterior, Adão e Eva, cobertos com peles de 
animais, saem do Paraíso rumo à terra dos cardos. Eva olha para 
trás, Adão tampa seu rosto. Acima um anjo brande uma espada 
de fogo.

A composição da segunda estampa de Weigel, mais 
pungente e exuberante, apresenta o mesmo arranjo. Além 
da simplifi cação da trama, Bello introduziu uma alteração 
fundamental: ao contrário da gravura, o casal está vestido com 
peles de animais e o seio de Eva é coberto por uma longa mecha de 
cabelo – mais uma vez o nítido pudor dos encomendantes e/ ou do 
artista. Neste caso, todavia, algo justifi cava, em parte, este pudor: 
o texto bíblico original. Ao encomendar a obra, as Escrituras, sem 
dúvida, eram levadas em conta, como se depreende aqui. Vamos 
ao Gênesis:

E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e 
os vestiu. [...] o Senhor Deus, pois, os lançou fora do Jardim do 
Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado 
fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, 
e uma espada infl amada que andava ao redor, para guardar o 
caminho da árvore da vida.12

12  GÊNESIS 3:21-24. A Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. Edição revista e 
corrigida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1987, p. 4.
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Antes mesmo das túnicas confeccionadas por Deus, o casal 
se descobriu nu no Jardim:

Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que 
estavam nus; e coseram folhas de fi gueira, e fi zeram para si 
aventais.13

O casal expulso nu não é, por outro lado, originalidade da 
gravura de Weigel, mas segue tradição iconográfi ca específi ca. A 
releitura cachoeirense, todavia, se prende em recato justifi cado 
na Bíblia.

Termina o tríptico, como painel central, a representação de 
Maria Triunfante sobre um crescente, um herege e uma caveira. 
Então, as pinturas de Bello passam uma mensagem específi ca: 
tudo principiou com a perda da vida perfeita, paradisíaca, mas 
a Virgem Triunfante (ou seja, Igreja Triunfante) levará os fi éis 
para a apoteose eterna, para a Jerusalém Celeste. Sobre quem a 
Virgem pisa? Sobre um herege e uma caveira - acima, nos céus 
paradisíacos, não há heresiarcas nem a morte.

Enfi m, estes painéis, colocados na entrada da igreja, 
mostram a intenção de passar mensagem ao mesmo tempo 
atemorizadora e de esperança.

13 GÊNESIS 3:7. A Bíblia Sagrada, op.cit., p. 3.

Fig. 1. A Queda do Homem, 
Antônio Rodrigues Bello, 

1726, Igreja Matriz de Nossa 
Senhora de Nazaré, 

Cachoeira do Campo, Minas 
Gerais, Brasil.

Fonte: acervo pessoal, foto 
de Alex Bohrer, 2007.

Fig. 2. A Queda do Homem, 
Christoph Weigel, 1712, 

gravura a buril.
Fonte: Revista do SPHAN,

n. 8, 1944, p. 38.
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A respeito de temas motivacionais da obra de Ataíde, inspirados 
em cópias de estampas antigas, escreveu o exímio pesquisador 
brasileiro Sylvio de Vasconcelos:

As pinturas religiosas são, evidentemente, simbólicas e, o usual 
até nossos dias, nem podia deixar de ser, é a reprodução desta 
simbologia que vai defi nir a pessoa ou fato invocado. Não se 
pode, pois, por exemplo, pintar a Conceição sem os atributos 
que lhe são inerentes: a serpente, a meia-lua, etc., nem a Senhora 
do Rosário sem o menino no colo e o rosário na mão. É que, na 
igreja, a imagem, a representação da pessoa, passa ela própria a 
ter existência independente, adquire personalidade em razão do 
próprio culto [...].14

Aqui estão delineados os motivos básicos para a cópia: a 
pintura obedece a uma iconografi a específi ca, controlada pela 
Igreja pós-tridentina. É assim que as cópias (e as cópias das 
cópias) se multiplicam. Tendo em vista esta circulação de motivos 
e artifícios, podemos traçar um interessante paralelo entre nosso 
artista minerador e Peter Paul Rubens (1577-1640).

Pode-se dizer que em arte nada se cria, mas tudo se recria: 
mesmo artistas consagrados tinham como pressuposto básico 
criativo o exercício da cópia e da recriação imagética. Vejamos 
o caso de A Queda do Homem de Rubens, conservada no Museu 
do Prado, em Madri. Em tudo esta obra de 1628 é semelhante 
à uma de Ticiano (1488-1576), também conservada no mesmo 
museu mas cronologicamente anterior (1550): a composição, 
movimento e colocação dos personagens; os arvoredos; a serpente 
com dorso de criança etc. A obra do artista italiano é nitidamente 
a fonte iconográfi ca da pintura de Rubens. O que ele reinventa, 
além da paleta mais barroca e penumbrista e das formas mais 
rechonchudas tão características do seu pincel? Dois detalhes, 
entre outros, cabem analisar.

O primeiro diz respeito à presença do nu nas obras. Ticiano 
esconde as genitálias (tanto de Adão quanto de Eva) com galhos 
e ramos. Rubens, por outro lado, esconde somente Eva. Sobre o 
pudor que movia esses artistas e seus comitentes e sobre a fi guração 
erótica dessas pinturas, poderíamos escrever trabalho específi co, 
mas este não é o caso aqui15. Salientamos estes pormenores por 
entender que vários gostos moviam os anseios do mecenato e 
que obras de piedade religiosa poderiam ser transformadas em 
objetos ‘erotizados’ (ou poderiam ser trabalhadas de modo tal 
que o pudor inibia o excesso sensual dessas criações).

14. VASCONCELOS, Sylvio de. Arquitetura, Arte e cidade: textos reunidos. Belo Horizonte: Editora 
BDMG Cultural, 2004, p. 253.

15. Sobre códigos específicos de figuração erótica na obra de Ticiano, Carlo Ginzburg escreveu 
interessante ensaio. Ver: GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais. Tradução de Federico 
Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
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O segundo pormenor destoante – a arara tropical – 
deixaremos para o próximo tópico. Passemos, pois, para uma 
outra Queda do Homem, também de Rubens, guardada no Museu 
Casa de Rubens, em Antuérpia.

Bem díspar da primeira, esta cena paradisíaca datada de 
159716 nos revela muito de um processo criativo que não era 
circunscrito a artistas ditos ‘menores’, como Bello, mas constava do 
“menu” de produtores do porte e prestígio de Rubens. Concebida 
de forma totalmente diferente da analisada anteriormente, 
esta outra Queda é fruto de apropriação feita de uma estampa 
do gravador italiano Marcantonio Raimondi, preservada no 
Metropolitan Museum, em Nova York, datada de cerca de 1512. 
Qual o novo espaço de manobra e reinvenção de Rubens?

Primeiro, a paisagem de fundo, que na gravura de 
Marcantonio deixa entrever uma cidadela, torna-se mais 
‘barroquizada’ na obra de Rubens, mostrando um cenário 
eminentemente natural.

Segundo, o pomo, que na gravura italiana está nas mãos de 
Adão, na pintura de Rubens passa para as de Eva.

O terceiro ponto a ressaltar recai justamente sobre os 
preceitos de moral e pudor: na gravura italiana renascentista o 
casal original se acha desnudo. Em Rubens, ramos escondem as 
genitálias.

A reinvenção está presente em todas facetas criativas. 
A cópia, propiciada pela grande circulação de imagens, tem 
ampla difusão, não desmerecendo quaisquer artistas, sendo 
prática corrente e bem quista até como apetrecho didático17. 
Gravuras do próprio Rubens foram copiadas e recopiadas em 
demasia, não sendo coincidência encontrar em várias igrejas das 
Minas similaridades entre suas concepções e as composições de 
artistas locais18. Algumas conclusões, porém, se esgueiram nas 
entrelinhas.

Como dito, no seu A Queda do Homem de 1628, Rubens fez 
uma releitura de uma obra de Ticiano de 1550. Uma alteração 
na versão de Rubens é muito reveladora: a arara vermelha que 
repousa num galho, à esquerda. Este pássaro, quiçá amazonense, 
mostra uma nova apreensão das coisas: um universo visual em 
contínuo processo de mundialização. Esta mundialização – fruto 
de interesses econômicos, religiosos e políticos, como já dito – 
foi captada pela paleta e criatividade de vários artistas. Assim é 
que animais, fl ora e gentes das quatro partes do mundo circulam 
no velho continente, aguçando a curiosidade dos homens. Esta 
16. Datada, portanto, da juventude de Rubens.
17. A cópia era, por exemplo, difundida como parte integrante do aprendizado.
18. Salientamos que ‘cópia’, propriamente dita, nem as gravuras nem as obras mineiras eram. O que 

se tinha sempre era uma espécie de ‘releitura’ de temas impressos.

As Idas e Vindas 
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circulação deu-se de duas formas: pelo trânsito físico dos próprios 
(animais, plantas e pessoas) ou pela circularidade de gravuras e 
desenhos nos quais se representavam estes novos motivos. No 
caso específi co da arara, Rubens certamente teve um espécime 
às mãos, tamanha a obediência às proporções e colorido. Outro 
animal, incluído na fauna edênica a partir dos renascentistas, 
também nos interessa.

Em 1504, Albrecht Dürer concebeu numa gravura uma 
serpente nitidamente aparentada com as anacondas do Novo 
Mundo19. Porém, o réptil possui quatro “chifrinhos” na cabeça. 
Dürer copiou esta particularidade de alguma outra gravura? 
Baseou-se em descrições de viajantes e aventureiros? Ou, mesmo 
tendo uma cobra real às mãos, resolveu reinventar a serpente 
do Éden? Em 1507, o mesmo artista representou em óleo outra 
Queda (exposta no Museu do Prado): desta vez, à direita da cena, 
uma serpente tropical se apresenta com realismo anatômico e 
colorido convincente. Teria Dürer, passados três anos, visto de 
perto um animal destes?

Voltemos à Queda presente no nosso nártex. Como já 
dito, a obra de Bello se assemelha por demais a um típico bosque 
europeu, enquanto a gravura de Weigel tem uma paisagem 
mais ‘tropicalizada’. Por que Bello retira o elefante da sua 
composição? Teria este animal sido por demais exótico aos olhos 
dos comitentes? Teria sido tomado como um animal fantástico 
e/ ou irreal? Por que, na composição cachoeirense, a serpente se 
simplifi ca, tomando ares arcaicos e de desenho infantil, enquanto 
na gravura original ela se apresenta como uma típica serpente 
tropical? Estas perguntas só são respondidas quando levamos em 
conta, não o resultado criativo em si, mas o processo criativo que 
envolveu os artistas e os comitentes. Este processo, várias vezes 
pautado nas relações de clientela e encomenda, sempre será linha 
mestra para entendermos por que uma gravura foi utilizada, por 
que uma temática teve maior uso ou a por que este ou aquele 
pormenor foi alterado, inserido ou cortado.

Enfi m, o entendimento do processo criativo nos revelará 
‘artistas negociadores’, que, numa mesa, discutem com seus 
mecenas a obra que fi gurará ao grande público. Nesta mesa 
reside, por excelência, um espaço de apropriação e reinvenção de 
temas e impressos; em reunião são traçados planos iconográfi cos 
locais específi cos. Depois da negociação, cabe ao artista o tino 
criativo e a perícia de imortalizar – nas paredes e tetos de igreja, 
casas ou palácios, ou em pinturas de cavaletes – o pedido dos 
mecenas. Foi na tentativa inconsciente de ‘macerar’ o que ia ser 
transmitido ao público é que Bello e seus comitentes retiraram o 
elefante dos olhos cachoeirenses.

19. O Metropolitan Museum de Nova York guarda uma dessas gravuras, bastante reproduzida.
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Mas, como localizar gravuras específi cas que serviram como 
fontes iconográfi cas? O fator geográfi co é determinante em 
diferenciações temáticas pautadas pelo uso destas gravuras? 
Determinadas regiões utilizam gravados que outras desconhecem? 
Ou há certa uniformidade visual? Apesar de termos já 
demonstrado o largo uso dos missais, não há respostas precisas 
para estas questões, especialmente se levarmos em conta que os 
missais não foram os únicos difusores de imagens nas Gerais. 
No que concerne ao rastreamento dos modelos iconográfi cos, 
contudo, podemos apontar alguns caminhos, citando exemplos 
práticos que denotam a utilização de padrões comuns. Isto pode 
ser vislumbrado no estudo de quatro “assunções” específi cas.

Entre os maiores temas da iconografi a mineira está a 
Assunção da Virgem, representada em várias igrejas do setecentos 

Circulação 
Imagética

Fig. 3. Assunção da Virgem, 
artista desconhecido,

2ª metade do século XVIII, 
Igreja Matriz de Santo 

Antônio, Santa Bárbara, 
Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2009.
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e do oitocentos. É inegável a infl uência do atelier de Rubens em 
muitos destes gravados. Nas criações do artista fl amengo em que 
esta temática é tratada, percebe-se seu gosto característico pelas 
diagonais, pela profusão de formas, pelo jogo de claro-escuro, 
pela ausência de contornos defi nidos e pelo uso da luz relativa, 
bem ao modo esmiuçado por Wölffl  in.

Nos forros da Igreja Matriz de Santo Antônio, da 
cidade de Santa Bárbara, interessantes pinturas perspectivistas 
representam dois temas morfologicamente similares: na capela-
mor encontramos uma Ascensão de Cristo, concebida por Ataíde, 
e, na cobertura da nave, uma Assunção de Maria, alvo de nosso 
interesse agora (Fig. 3). Os motivos arquitetônicos representados 
na nave desta importante igreja – cujo desenho e composição 
denota a presença de outro artista que não Ataíde – deixam 
entrever, ao pé da cena, a lápide vazia com os panos mortuários 
e, acima, Maria com sua revoada angélica, conforme a tipologia 
clássica deste dogma.

Na nave da Igreja Matriz de Santa Luzia, da cidade 
homônima, há mais uma Assunção que teve, indiscutivelmente, a 
mesma fonte que a de Santa Bárbara (Fig. 4). Detalhes pertinentes 
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Fig. 4. Assunção da Virgem, artista 
desconhecido, 2ª metade do século XVIII,
Igreja Matriz de Santa Luzia, Santa Luzia,
Minas Gerais, Brasil.
Fonte: Foto de Carla Mary S. Oliveira, 2009.
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– como o “anjo adulto” à direita da Virgem – foram fi elmente 
reproduzidos. Quais mudanças foram introduzidas nesta obra? O 
artista de Santa Luzia lançou mão de outro partido para representar 
a arquitetura que emoldura a trama: o muro-parapeito lateral é 
representado praticamente desconectado da cena central, sem 
colunas. Outra diferença marcante é o deslocamento da lápide de 
um ‘ambiente terrestre’ para um ‘ambiente celestial’, rodeado de 
nuvens. Mas as mortalhas presentes não deixam dúvidas quanto 
ao modelo usado.

Fig. 5. Assunção da Virgem, 
João Batista de Figueiredo,

c. 1792, Capela de Nossa 
Senhora do Rosário,

Distrito de Santa Rita Durão, 
Mariana, Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2009.

O pintor João Batista de Figueiredo (17??-17??) fez uso 
do mesmo modelo das composições citadas anteriormente ao 
conceber o forro da nave da Capela de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos do Distrito de Santa Rita Durão, em Mariana (Fig. 5). 
O posicionamento da Virgem, de alguns anjos principais e do 
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Fig. 6. Assunção da Virgem, 
artista desconhecido, século 
XVIII, Sacristia da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
do Pilar, Ouro Preto, Minas 
Gerais, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, foto 
de Alex Bohrer, 2007.

túmulo é o mesmo que o das outras pinturas estudadas acima. 
A diferença essencial recai novamente no colorido de fundo e na 
moldura arquitetônica com medalhão ‘arrocalhado’ nas laterais.

Num dos painéis existentes no forro da sacristia da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto há uma outra 
Assunção (Fig. 6). Mesmo as pequenas diferenças formais nesta 
composição não nos desautorizam a irmaná-la com as outras 
três citadas. A presença do túmulo com as mortalhas e do “anjo 
adulto” (aqui em posição ligeiramente diferente) remete ao uso 
da mesma fonte ou de um modelo semelhante.

Voltemos a outra obra de Manuel da Costa Ataíde. Encima 
a capela-mor da Igreja de Nossa Senhora Rosário de Mariana uma 
Assunção bem típica do Mestre (Fig. 7): um medalhão central 
ricamente emoldurado, embasado por quatro colunas, deixa 
entrever uma revoada angélica na qual se sustenta a Virgem. 
Esta obra é exemplo pertinente da pintura perspectivista mineira 
em seu período rococó. Apesar de algumas variações formais, o 
esquema é muito semelhante aos outros três citados20.

20. Em relação às outras tramas citadas, o esquema marianense está espelhado, invertido 
horizontalmente.
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Neste caso vê-se que o primeiro, o segundo e o terceiro 
exemplo (Santa Bárbara, Santa Luzia e Santa Rita Durão) são 
mais presos ao provável modelo original (Fig. 8), estando 
as diferenças restritas ao colorido, à trama arquitetônica e à 
idealização dos espaços celestes. No terceiro e quarto exemplo 
(Ouro Preto e Mariana), contudo, a criação artística teve maior 
vazão: a movimentação da Virgem e a posição do “anjo adulto” 
foram alteradas na sacristia do Pilar e praticamente recriadas no 
Rosário de Mariana (se considerarmos que Ataíde se utilizou 
da mesma gravura). Contudo, outra hipótese que não podemos 
descartar é a alastrada utilização de gravados formalmente 
semelhantes entre si. Artistas como Rubens já haviam munido 
este tipo de trama com todas as personagens e tipologias que o 
arranjo prescindia, não causando espanto o grande número de 
gravuras “quase” iguais.

Nestes exemplos, foi a própria existência de composições 
mineiras morfologicamente semelhantes que nos levou a intuir 
diversas possibilidades. Mesmo não utilizando documentação 
escrita ou localizando gravuras específi cas, o historiador deve 
elevar a própria materialidade da arte mineira como primeira pista 
a seguir na identifi cação de modelos iconográfi cos específi cos. 
Nos casos citados, o tino de pesquisador leva-nos a sugerir o uso 
recorrente de gravuras (iguais ou semelhantes) na execução de 
determinados forros – e, ao menos em Santa Bárbara, Santa Luzia 
e Santa Rita Durão, podemos confi rmar, a priori, o uso de mesma 

Fig. 7. Assunção da Virgem, 
Manoel da Costa Ataíde, 1826, 

forro da capela-mor (após 
restauro), Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, Mariana, 
Minas Gerais, Brasil.

Fonte: foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2018.

Fig. 8. A Assunção da Virgem, 
Carlo Maratti, Roma,

séc. XVII-XVIII, gravura a 
buril. Fonte: acervo digital 

da Wellcome Collection, 
Londres, 2019.
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fonte: possivelmente a gravura a buril do italiano Carlo Maratti 
(1625-1713), impressa em Roma, e que reproduzia uma tela de 
sua própria autoria.

Estas ‘repetições’ imagéticas só podem ser explicadas 
quando encaramos nossos artistas como portadores de repertórios 
que eles – e seus comitentes – fazem circular.

O rinoceronte colombiano e o elefante mineiro são simples 
exemplos que nos demonstram o alcance dos diálogos 
transatlânticos propiciados pela circulação dos impressos. É 
certo que muito se tem ainda que estudar, todavia as fronteiras 
de Minas não devem ser obstáculo. Para se fazer comparações 
e estabelecer parentescos formais e culturais, devemos migrar 
para horizontes mais amplos. O exemplo de Tunjas é prova disto. 
Estes são caminhos vastos: as gravuras interagiram mundo afora, 
sendo mensageiras sociais e morfológicas, interligando mundos 
diferentes.

Enfi m, no fundo, em qualquer viés que seja, o que nos 
interessa são os processos criativos, o ato do fazer artístico, que, 
nos casos vistos aqui, pode ser compreendido através do uso de 
modelos iconográfi cos.

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

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

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

Diamantina.
Fonte: Foto de Bernardo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do Bonfim em Diamantina 
[foto de Bernardo Magalhães, 

2019] e a imagem número 
132 do Evangelicae historiae 

imagines: ex ordine 
euangeliorum, quae toto 

anno in missae sacrificio 
recitantur, in ordinem 
temporis vitae Christi 

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

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

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

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

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

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

e foi concluída graças à dedicação e envolvimento da falecida Sra. Dieuwke de Hoop Scheffer 
e seus sucessores. Demorou mais 53 anos para terminar e chegou ao fim em 72 volumes. 
“Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings”, Engravings and Woodcuts, 1450-1700, Rotterdam, Sound & 
Vision Publishers, 2004, vol. 69, p. XIII-XLV.
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Evangelicae Historiae Imagines. Além das gravuras encontradas 
na Biblioteca Nazionale di Roma pela autora Wadell, outros 
dois conjuntos de gravuras para esse evangelho foram por ela 
estudados. Um deles se encontra na Biblioteca Real de Bruxelas, 
contendo as 154 gravuras incluídas no catálogo das gravuras dos 
irmãos Wierix, de L. Alvin, publicado em 1866. Este conjunto 
de desenhos, executado à caneta foi atribuído por esse autor do 
século XIX a Bernardino Passieri. Outro conjunto de esboços 
para o Evangelicae Historiae Imagines foi encontrado na Royal 
Library, no Castelo de Windsor por Leo van Puyvelde, chefe 
do Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, quando passou a 
Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. SADAN. I Segreti Astrologici di Albumasar. Turim: Nino Aragano Editore, 2000, p. 15.
25. SMOLLER, Laura Ackerman. “Teste Albumasare cum Sibylla...”, op. cit., p. 80.

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



162

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

veterotestamentários, em seu livro Discordantiae sanctorum 
doctorum Hieronymi et Augustini publicada pela primeira vez em 
148126.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. LEPAPE, Séverine. Gravures de la Rue Montorgueil. Paris: BNF, 2016, p. 236.
34. Site institucional disponível em: <https://colonialart.org/>.
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Fig. 3. Comparação entre a Sibila Líbica da gravura de Élie Dubois (1605-1620) [disponível no 
acervo digital do PESSCA]; a Sibila Líbica da Capela de Nosso Senhor do Bonfim em Diamantina, 
século XVIII [foto de Bernardo Magalhães, 2019]; e a Sibila Líbica da gravura Crispijn van de Passe, 
o velho (del.) & Magdalena van de Passe (sculp.), 1615. Gravura a talho doce; 27 X 19,9 cm [acervo do 
Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos].

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

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

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

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

35. MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. “Pinturas Setecentistas das sibilas no Arraial do 
Tijuco, Brasil: reinterpretação artística e invocação da morte de Cristo”. Do Reino das Sobras 
Figurações da Morte. Braga: Aletheia, 2014.
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A função primordial do sacrário, ou tabernáculo, é guardar 
nas igrejas a reserva eucarística (o Corpo de Cristo segundo a 
doutrina da presença real) para o provimento do viático1. Em 11 
de outubro de 1551 – data da XIII sessão do Concílio de Trento 
– o Magistério Eclesiástico enfatizou a tradição desta prática e 
determinou a sua permanência:

[...] o costume de conservar no sacrário a santa Eucaristia 
é tão antigo que já era reconhecido no século do Concílio de 
Niceia. Levar a sagrada Eucaristia aos doentes e conservá-
la diligentemente nas igrejas para este fi m, além de ser muito 
justo e razoável, encontra-se prescrito por muitos concílios e é 
observado por um costume antiquíssimo da Igreja católica. Por 
isso, este santo Sínodo estabeleceu que se deve conservar este 
costume absolutamente salutar e necessário [cân. 7].2

Na época do Concílio de Nicea, ocorrido no ano 325, o 
sacrário era o conditorium (um armário que fi cava na sacristia). 
Dentro dele o diácono trancava o pão eucaristizado3 envolto em 

1. A palavra viático (do latim viaticum = farnel de viagem) é usada pela Igreja desde os tempos 
antigos para designar a comunhão eucarística administrada aos moribundos. Segundo o 
Catecismo Romano: a Eucaristia recebe o nome de viático “por ser o alimento espiritual que 
não só nos sustenta na peregrinação desta vida, como também nos prepara o caminho para a 
eterna glória e felicidade. Por esta razão, vemos a Igreja Católica observar o antigo preceito, que 
nenhum dos fiéis deve morrer, sem a recepção deste Sacramento”. IGREJA Católica. Catecismo 
Romano. Tradução de Frei Leopoldo Pires Martins. Petrópolis: Editora Vozes, 1951, p. 271. Titulo 
original: Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus 
ad editionem Romae A. D. MDLXVI publici Iuris factam accuratissime expressus.

2. DENZINGER, Heinrich. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral da Igreja 
Católica. Traduzido com base na 40º edição alemã (2005), aos cuidados de Peter Hünermann, por 
José Marino Luz e Johan Konings. São Paulo: Paulinas; Loyola, 2006, n. 1645, p. 423.

3. A fé na presença real de Cristo na eucaristia já estava presente na Igreja antiga. No século XII, 
em decorrência das disputas doutrinais surgidas a partir da nona centúria, criou-se na Igreja 
latina o termo transubstanciação, cujo sentido expressa que após a consagração o pão e o vinho 
são mudados substancialmente. Isso significa que, sob a aparência das espécies, ou acidentes, 
as substâncias do corpo e do sangue de Cristo se fazem presentes e, por concomitância, o 
mesmo Cristo glorioso (corpo, sangue, alma e divindade). DENZINGER, Heinrich. Compêndio dos 
símbolos, definições e declarações de fé…, op. cit., n. 1636, n. 1639 e n. 1640, p. 420-421.

Introdução
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um pedaço de linho branco, ou depositado em uma pequena 
caixa (capsa). No fi m da nona centúria – em decorrência 
da ascensão de grandes controvérsias sobre a presença real 
de Cristo na eucaristia e do desenvolvimento do culto ao 
Santíssimo Sacramento4 – iniciou-se a piedosa tendência de se 
colocar o sacrário no altar principal dos templos, ou nas suas 
proximidades5. Resumidamente os cinco tipos de tabernáculo 
surgidos ao longo da Baixa Idade Média foram: o propitiatorium 
(cofre móvel de pequenas proporções depositado sobre o altar-
mor), o tabernáculo suspenso (recipiente que sob a forma de torre, 
taça, cofre, ou pomba, fi cava içado sobre o altar-mor, ou sobre a 
credência, por um sistema de correntes, ou cordas, e roldanas), o 
tabernáculo mural (pequeno armário com fechadura incrustrado 
em parede, ou pilar, próxima ao altar-mor e normalmente no lado 
do evangelho), a edícula eucarística (torre monumental edifi cada 
nas proximidades do altar-mor e que permitia a contemplação 
permanente da hóstia consagrada armazenada em um vaso 
transparente trancado atrás de grades metálicas treliçadas) e 
o sacrário fi xo sobre o meio do altar. Este último tipo, do qual 
se tem notícias desde o século XIV, paulatinamente tornou-se 
convenção praticada na Igreja durante a Época Moderna6. As 
4. GIRAUDO, Cesare. “A problemática pré-tridentina e seus reflexos sobre a teologia da eucaristia”. 

Num Só Corpo: Tratado mistagógico sobre a eucaristia. Tradução de Francisco Taborda. São 
Paulo: Edições Loyola, 2003, p. 415-460.

5. RIGHETTI, Mario. Manuale di Storia Liturgica. Volume I: Introduzione generale. 3ª ed. Milão: 
Àncora, 1964 (2ª edição anastática, 2005), p. 546-553. DURET, Donatien. Mobilier: Vases, objects et 
vêtements liturgiques: Étude historique. Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1932, p. 114, p. 183-185, 
p. 274-280. CORBLET, Jules. Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de 
l’Eucharistie. Tome Premier. Paris: Société Générale de Librairie Catholique, 1885, p. 549-569.

6. Como exemplo trecentista Mário Righetti cita o sacrário do retábulo de São Tarásio na igreja 
veneziana de São Zacarias; o estudioso Uwe Michael Lang, com o olhar voltado para o século XV, 
cita os casos da Catedral de Volterra (1471), da Catedral de Prato (1487) e da Catedral de Siena 
(que a partir de 1506 passou a ter sobre a mesa do altar-mor o tabernáculo de bronze feito por 
Vecchietta entre 1467 e 1472). RIGHETTI, Mario. Manuale di Storia Liturgica. Volume I..., op. cit., p. 
552. LANG, Uwe Michael. “Tamquam Cor in Pectore: The Eucharistic Tabernacle Before and After 
the Council of Trent”. Sacred Architecture - Journal of the Institute for Sacred Architecture, Notre 
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críticas protestantes, em especial a que Martinho Lutero fez a 
respeito da doutrina da presença real, muito contribuíram para 
isto, pois desencadearam reações piedosas que impulsionaram 
bispos a estabelecerem a obrigatoriedade do uso do sacrário fi xo 
sobre o altar principal das igrejas de suas províncias eclesiásticas, 
ou dioceses.

Na Itália quinhentista a historiografi a destaca a iniciativa 
de Gian Matteo Giberti, bispo de Verona entre 1524 e 1543. O 
texto das Constituições publicadas por ele em 1542 – três anos 
antes do início do Concílio de Trento e com aprovação do papa 
Paulo III – deixa claro o desejo de honrar e proteger o Santíssimo 
Sacramento de “mãos sacrílegas”, colocando-o “em lugar 
excepcional, asseado e fechado”: 

Nas visitas de nossa cidade e diocese que tratamos de fazer, por nós 
e por outros por nós delegados, nos anos anteriores, observamos 
que o grande sacramento que é a eucaristia, em muitos lugares 
não se encontrava tão dignamente e em lugar de honra, como 
convém. Mandamos, e assim de novo mandamos na presente 
constituição, que em toda e qualquer igreja paroquial, em que a 
eucaristia não era conservada em lugar conveniente, faça-se um 
belo tabernáculo de madeira com sua chave e coloque-se sobre o 
altar-mor e assim se fi xe bem e fi rmemente, para que não possa 
de modo algum ser arrancado dali por mãos sacrílegas, para que 
assim a eucaristia seja conservada em lugar excepcional, asseado 
e fechado em seu tabernáculo, não de vidro, ou de madeira, 
ou de marfi m, mas digno de honra, em povoações e lugares 
abastados, de prata, em outros lugares de auricalco dourado, 
segundo a forma mostrada por nós, com seu corporal, com seu 
véu de seda.7

Em Milão, seguindo o exemplo de Gian Matteo Giberti, 
o bispo Carlo Borromeo determinou a obrigatoriedade do uso 
do sacrário fi xo sobre o meio do altar-mor em 1565 (ano em 
que realizou o Primeiro Concílio Provincial Milanês). Em 
1577, com o objetivo de normatizar a arquitetura, a arte, o 
mobiliário, os utensílios e paramentos usados nas igrejas de sua 
província eclesiástica, Borromeo publicou um código intitulado 
Instructionum Fabricae Ecclesiasticae et Supellectilis Ecclesiasticae 
libri duo. No décimo terceiro capítulo desta obra o citado bispo 
dispôs uma série de diretrizes sobre a arte, o decoro e a segurança 
do tabernáculo eucarístico. Segundo ele:

Dame (Indiana-USA), vol. 15, 2009, p. 32-34.
7. GIBERTI, Gian Matteo. “De sacramentis ecclesiasticis, et illorum usu, administratione, et sacrorum 

veneratione. Titulo quinto. De custodia, & loco eucharistiæ. c.1.” Constitutiones editæ per 
reverendiss. in Christo Patrem D. Io. Mattheum Gibertum Episcopum Veroneñ. ac in civitate & 
Dioc. Veroñ. Legatum Apostolicum, ex Sanctorum Patrum dictis, & Canonicis institutis, Ac variis 
negotiis quotidie occurrentibus, longo rerum usu collectæ, & in unum redactæ.Venetiis, Apud 
Franciscum Rampazetum MDLXIII. p. 39. Agradeço o teólogo Francisco Taborda, SJ, a gentileza 
da tradução (latim-português) do trecho citado.
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Já que, por decreto provincial convém que o tabernáculo da 
santíssima eucaristia seja colocado no altar-mor, é oportuno 
fazer neste lugar uma instrução a respeito.
Em primeiro lugar é recomendável que, nas Igrejas mais 
importantes, onde for possível, seja feito de lâminas de prata ou 
de bronze douradas, ou do mármore mais precioso.
A arte do tabernáculo, elaborada com elegância, ligada entre si 
de forma apta e adequada, esculpida com piedosas imagens dos 
mistérios da paixão do Cristo Senhor, decorada com elementos 
dourados em determinados lugares segundo o parecer de 
homem perito, apresente uma confi guração de adorno religioso 
e digno de veneração.
No interior deve ser recoberto de tábuas de álamo ou outras 
semelhantes, para que a santíssima eucaristia por este 
revestimento seja totalmente protegida da umidade que há por 
causa do metal ou do mármore.
Onde não se fi zer tabernáculo desse gênero, então seja construído 
de tábuas não de nogueira ou outras que geram umidade, mas 
de álamo ou semelhantes, elegantemente elaboradas e ornadas 
com escultura de imagens religiosas, como foi dito acima, com 
douramento.
Seja amplo, segundo a importância, o tamanho ou o tipo de 
Igreja, em cujo altar-mor deverá ser colocado.
A forma [seja] ou octogonal ou hexagonal ou quadrada ou 
redonda, conforme parecer mais conveniente e devoto para a 
confi guração da Igreja.
No alto do tabernáculo haja a imagem de Cristo ressurgindo 
glorioso ou mostrando suas sagradas chagas. Se, no altar 
de alguma Igreja de pequeno porte, devido à colocação do 
tabernáculo não possa haver um lugar adequado para a cruz 
(que, do contrário, se colocaria sobre ele), ponha-se a cruz com 
a sagrada imagem do Cristo crucifi cado artisticamente em lugar 
de outra imagem sagrada no alto do tabernáculo, seja fi xando-a 
permanentemente, seja podendo ser às vezes movida por causa 
de procissões.
Além disso, o mesmo tabernáculo esteja fi rmemente fi xado, 
apoiado com fi rmeza sobre o altar em base ornamentada, ou 
nos degraus fi rmes do altar confeccionados artisticamente, ou 
sustentado por estátuas de anjos ou outros apoios com ornato 
religioso; também seja bem munido de uma chave.
Esteja colocado longe do frontispício superior do altar, não 
menos que um côvado e dezesseis polegadas, de forma que o 
corporal possa ser estendido amplamente, e a píxide, quando for 
usada, possa ser posta comodamente sobre o altar. Nem, pelo 
contrário, diste tanto do frontispício do altar que para tirar a 
sagrada eucaristia o sacerdote precise de um degrau de madeira. 
[Tudo seja assim], a não ser que a localização e a lógica de sua 
estrutura peça necessariamente outra coisa.
Nas Igrejas mais importantes, principalmente onde o coro fi ca 
atrás do altar e pelo estilo de sua estrutura a largura do altar 
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é bastante ampla, pode ser mais afastado, porque por aquela 
parte posterior do coro pode-se tirar do sacrário cômoda e 
convenientemente a santa eucaristia. Neste caso pelo lado do 
coro haja outra portinhola da forma prescrita.
Debaixo do tabernáculo não haja nenhum armarinho, nem seja 
aí lugar de guardar livros e alfaias da Igreja.
Onde não se possa colocar ou repousar o tabernáculo inteiro 
sobre o altar devido à estreiteza do altar, apoie-se, totalmente ou 
em parte, o tabernáculo por trás em bases acrescentadas ou em 
outros apoios bem fi rmes, de tal forma que o espaço interposto 
entre o altar e a parede (quando é pequeno) não impeça que se 
possa rodear o altar.
Por dentro seja recoberto completamente e ornamentado 
com um pano de seda de cor vermelha, se a Igreja é do rito 
ambrosiano; branca, se do rito romano.
Na parte da frente tenha uma portinhola tão ampla que outro 
tabernáculo pequeno que se coloque dentro dele possa ser 
introduzido e retirado fácil e comodamente. Além disso, deve 
ser tão apto para se abrir de forma que aderindo totalmente no 
frontispício e no lado, não impeça o braço ou a mão do sacerdote 
que retira dele a sagrada eucaristia.
Seja ornamentado com a imagem sagrada do Cristo Senhor 
crucifi cado ou ressuscitado ou mostrando o peito ferido, ou 
outra piedosa efígie.8

Certamente o décimo terceiro capítulo das Instruções 
de Carlo Borromeo auxiliou os padres de Milão a cumprirem 
o decreto provincial sobre o tabernáculo eucarístico sem terem 
que despender volumosos recursos fi nanceiros para isto. Afi nal, 
o bispo estabeleceu normas específi cas para a sua construção em 
cada “tipo de igreja”; considerou a possibilidade de adaptação 
dos altares já existentes e estabeleceu alternativas para a fi xação 
do sacrário sobre altares amplos que possuíam coro na parte 
de trás e sobre altares estreitos, sempre considerando o decoro 
e a praticidade exigidos pela liturgia eucarística e zelando pela 
segurança e honra do Santíssimo Sacramento.
8. BORROMEO, Carlo. “Cap. XIII De Tabernaculo Santissimae Eucharistiae”.  Instructionum Fabricae 

Ecclesiasticae et Supellectilis Ecclesiasticae libri II. CAROLI S. R. E. Cardinalis tituli s. Praxedis, 
Archiepiscopi iussu, ex provinciali Decreto editi ad provinciae Mediolanensis usum. Mediolani, 
Apud Pacificum Pontium, Typographu[m] Illustriss. Cardinalis S. Praxedis Archiepiscopi 1577. 
págs. 20b-22b. Tradução (latim-português) do capítulo XIII das Instruções borromaicas feita 
em 2013 pelo teólogo Francisco Taborda, SJ, a quem muito agradeço e dedico este estudo. Em 
2016 a tradução dos dois livros de Instruções do bispo de Milão para o português foi feita por: 
FRADE, Gabriel dos Santos. Entre Renascimento e Barroco: os fundamentos da arquitetura 
religiosa e a contrarreforma – o De Fabrica Ecclesiae de Carlos Borromeu. Tese de doutorado, 
Universidade de São Paulo,  São Paulo, 2016, anexo 1, p. 149-355. Informa-se que a tradução 
para o espanhol, publicada no México em 1985 [BORROMEO, Carlos. Instrucciones de la fábrica 
y Del ajuar eclesiásticos (Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, 1577. Introdução, 
tradução e notas de Bulmaro Reyes Coria; nota preliminar de Elena Isabel Estrada de Gerlero. 
Cidade do México, Universidad Nacional Autónoma do México/Imprensa Universitaria] apresenta 
incompletudes. No caso do capítulo XIII, por exemplo, as seguintes formas do sacrário foram 
suprimidas: “sexangula” (hexagonal) e “quadrata” (quadrada).
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Salienta-se que a elaboração e a publicação das 
Instructionum Fabricae Ecclesiasticae et Supellectilis Ecclesiasticae 
libri duo foram determinadas no III Concílio Provincial de Milão 
realizado em 1573, sendo a primeira edição da obra lançada em 
1577. Isto signifi ca que este código de arquitetura e arte cristã 
– elaborado em consonância com a tradição e com os decretos 
reformadores do Concílio de Trento – tinha autoridade ofi cial 
(força de lei) apenas sobre o território eclesiástico milanês. Não 
obstante, certamente em virtude de seu caráter pragmático e 
contrarreformista, as Instruções borromaicas alcançaram uso 
muito mais amplo. Sua circulação entre o clero empenhado na 
implementação da contrarreforma e, consequentemente, entre 
os artistas que executavam serviços para a Igreja, contribuiu 
para a difusão do costume de se fi xar o sacrário sobre o meio 
do altar-mor, sendo seu maior mérito neste assunto específi co, a 
divulgação de princípios decorosos concernentes à confi guração 
formal e decorativa do tabernáculo eucarístico.

De acordo com o estudo de Felipe Serrano Estrela:
[…] las directrices contrarreformistas que en materia artística 
dio el cardenal Borromeo (1577) tuvieron una rápida difusión 
en los territorios hispánicos. Especialmente signifi cativa fue 
su materialización en los espacios destinados a la reserva y 
exposición de la Eucaristía. [...] En plena Contrarreforma, el 
paradigma más sobresaliente lo constituye el tabernáculo del 
altar mayor de la basílica de San Lorenzo de El Escorial. Juan de 
Herrera lo diseñó y fue realizado entre 1579-1586 por Jacome 
da Trezzo con un excelente trabajo de mármoles y piedras 
duras, ofi cio que había aprendido en Milán. Este tabernáculo 
muy pronto se convirtió en un modelo de referencia para la 
arquitectura contrarreformista hispánica, volviendo a adquirir 
protagonismo durante la segunda mitad del Setecientos. La obra 
materializó los dictados del Borromeo y es con certeza la que 
mejor interpreta el modelo milanês.9

Muito provavelmente as Instruções do bispo de Milão 
também foram rapidamente conhecidas em Portugal, seja 
por intermédio do prelado empenhado na contrarreforma, 
seja pelo intercâmbio artístico. Contudo, verifi ca-se que os 
tabernáculos lusitanos ainda não foram estudados sob este 
ponto de vista. A dissertação de mestrado intitulada Contributo 
para o estudo dos sacrários barrocos em Portugal, defendida na 
Universidade do Algarve em 2012, objetivou a elaboração de 
um inventário nacional sublinhando a iconografi a e a estrutura 
arquitetônica de exemplares fabricados nos séculos XVII e 

9. ESTRELLA, Felipe Serrano. “Las Instrucciones del Cardenal Borromeo en las Arquitecturas 
Eucarísticas de la España del setecientos”. Revista del Departamento de Historia del Arte, 
Universidad de Sevilla, Laboratorio de Arte, n. 26, 2014, p. 201 e p. 204.
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XVIII10. Não obstante, a autora estabeleceu uma classifi cação 
morfológica sem levar em conta as Instruções de Carlo Borromeo 
e as formas por ele autorizadas: octogonal, hexagonal, quadrada 
ou redonda. Sua análise pautou-se em observações empíricas, 
tomando de empréstimo terminologias comumente aplicadas 
na descrição de fachadas de edifícios e estruturas retabulares,  o 
que resultou nas seguintes tipologias: sacrários com corpo único 
e três tramos, com dois corpos e três tramos, sem estrutura 
arquitetônica defi nida, com três corpos e três tramos, com corpo 
único e um só tramo, semiesférico e ímpares, sendo elencados 
nesta última categoria um tabernáculo octogonal e outro com 
formato de pelicano.

De toda maneira, a elaboração de desenhos em planta, 
o estudo do artifício construtivo da forma e a decodifi cação 
simbólica da ornamentação de tabernáculos integrados a altares-
retábulos barrocos concebidos por entalhadores lusitanos que 
imigraram para as Minas Gerais – região aurífera localizada no 
interior da América Portuguesa e colonizada a partir do último 
quartel do século XVII – corrobora a hipótese de que o cerne 
dos princípios normativos estabelecidos no décimo terceiro 
capítulo das Instruções do bispo de Milão foi assimilado em 
Portugal e em seus domínios. Nas páginas seguintes apresentar-
se-á a análise de dois exemplares fabricados nas Minas Gerais 
durante o setecentos: o da matriz da Vila Real de Nossa Senhora 
da Conceição do Sabará e o da matriz da Vila de São João d’el Rey. 
O primeiro é parte integrante de um retábulo em estilo nacional-
português11 datado de 1710 e sem identifi cação de autoria; o 
segundo integra um retábulo joanino12 atribuído ao lisboeta José 
Coelho de Noronha e fabricado, ao que tudo indica, entre 1754 e 
1758. Estes dois tabernáculos abrangem, portanto, o período de 

10. SANTOS, Cristina Isabel Passos Ribeiro Fé. Contributo para o estudo dos sacrários Barrocos em 
Portugal. Dissertação de Mestrado, Universidade do Algarve, Faro, 2012.

11. Nomenclatura cunhada pelos pesquisadores Robert Smith e Reynaldo Santos para designar uma 
tipologia específica de retábulo que se verifica em Portugal e, por conseguinte, em seus domínios, 
mas que não tem similares em outros territórios. Por esta razão, na literatura portuguesa é 
comumente empregada a expressão “retábulo nacional”. Atualmente, Francisco Lameira e Victor 
Serrão têm proposto a substituição desta expressão por “retábulo do barroco pleno”. Grosso 
modo, a tipologia em questão se caracteriza por colunas torsas (espiraladas de cima a baixo) 
encimadas por arquivoltas concêntricas e decoradas com elementos fitomorfos (cachos de 
uvas, folhas de parreira e acantos) e zoomorfos (fênix e pelicanos). Sobre as características 
do retábulo nacional-português e as discussões sobre a nomenclatura usada na bibliografia 
especializada consulte: BOHRER, Alex Fernandes. A talha do estilo nacional-português em Minas 
Gerais. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

12. O retábulo joanino tem plano arquitetônico mais complexo (em relação ao nacional-português, 
estilo que o antecedeu) e apresenta, de maneira geral, coluna salomônica (torsa com o terço 
inferior estriado), pilastra misulada (ou quartelão) e coroamento em dossel. Nesta tipologia, o 
sacrário costuma ter dimensões maiores. Sobre as características do retábulo joanino consulte: 
PEDROSA, Aziz José de Oliveira. A produção da talha joanina na capitania de Minas Gerais: 
retábulos, entalhadores e oficinas. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2016.
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vigência da talha Barroca na América Portuguesa, posto que o 
Rococó foi introduzido a partir da sexta década do século XVIII.

Cabe destacar que nas Minas Gerais setecentistas não 
foram confeccionados sacrários com revestimento de metal 
(prata, ou bronze dourado), nem de mármore. Neste território 
os tabernáculos eucarísticos foram comumente elaborados em 
cedro, recebendo douramento (aplicação de folha de ouro) por 
dentro e por fora. Esta prática, além de não contrariar o padrão 
estabelecido nas Instruções borromaicas – o bispo de Milão 
autorizou o uso de tabernáculo dourado feito “de tábuas não 
de nogueira ou outras que geram umidade, mas de álamo ou 
semelhantes, elegantemente elaboradas e ornadas com escultura 
de imagens religiosas”13 – atendia as exigências das Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia (legislação eclesiástica 
americana portuguesa promulgada em 1707):

O uso dos Sacrarios, em que se guarda o Santissimo Sacramento 
da Eucharistia, é mui approvado, e encommendado pelos 
Sagrados Canones, e Concilios Universaes, e de grande 
consolação espiritual, e muito importante para se acudir a 
necessidade dos enfermos. Pelo que ordenamos, que em todas 
as Parochias desta Cidade, e do Arcebispado, em que de presente 
ha Sacrarios, (ou por justa causa mandarmos o haja em outras) 
se conservem com todo a decencia possivel, estando sempre no 
Altar maior, ou em outro, se o houver mais accommodado para o 
culto de tão Divino Sacramento.14

Serão os ditos Sacrarios dourados por fora, e muito melhor se 
também o forem por dentro: e quando não possa ser, serão por 
dentro forrados de setim, damasco, veludo raso carmesim, ou ao 
menos de tafetá da mesma côr, para que pareça digno aposento, 
em que está encerrado JESUS Christo nosso Senhor. E no cofre 
que se costuma ali ter, (que será forrado do modo sobredito) 
quando não sirva em seu lugar para o mesmo eff eito alguma 
ambula de prata dourada por dentro, e por fóra, estará a Sagrada 
Hostia, e as particulas que parecerem bastantes, que hão de ser 
renovadas ao menos cada quinze dias, em corporaes de linho 
fi no, ou de hollanda muito limpos. E para se levar o Senhor aos 
enfermos haverá outra ambula de prata, podendo ser, dourada 
assim por dentro, como por fora. 
Estarão os ditos cofre, e ambula sobre uma pedra de Ara e 
o cofre estará fechado com chave particular, e distincta da 
chave, com que deve sempre estar fechado o Sacrário, e ambas 

13. BORROMEO, Carlo. “Cap. XIII De Tabernaculo Santissimae Eucharistiae”. Instructionum Fabricae... 
op. cit., p. 20b.

14. No século XVII, após a publicação do Caeremoniale Episcoporum em 1600 e do Rituale Romanum 
em 1614 nos papados de Clemente VIII e Paulo V, respectivamente, difundiu-se com grande êxito o 
costume de se fazer uma capela para o Santíssimo Sacramento e nela se colocar o sacrário fixo 
sobre o altar. A recomendação visava a garantia do culto adequado ao Santíssimo Sacramento 
e uma maior praticidade para a realização de cerimônias litúrgicas, pois a presença da hóstia 
consagrada requeria o cumprimento de uma série de prescrições rituais de reverência.
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serão douradas: as quaes o Parocho terá sempre em seu poder, 
trazendo-as com muito aceio, e não juntas com outras chaves; 
e nunca as entregará a pessoas leigas, como erradamente fazem 
alguns Parochos em Quinta-Feira maior até dia de Paschoa. E 
sempre estará uma alampada accesa de dia, e de noite diante do 
Sacrario, em que estiver o Santissimo Sacramento. E o Parocho 
terá muito cuidado em fazer observar tudo o que fi ca dito, sob 
pena de ser gravemente castigado.15

O documento acima transcrito, assim como as legislações 
eclesiásticas do período anterior e posterior ao Concílio de 
Trento16, não estabeleceram regras sobre os materiais adequados 
para a construção do tabernáculo eucarístico, tampouco sobre 
a forma de seu corpo arquitetônico e temas iconográfi cos 
pertinentes para a sua piedosa ornamentação. A despeito 
disto, verifi ca-se que as diretrizes artísticas de Carlo Borromeo 
foram aplicadas em tabernáculos eucarísticos concebidos no 
interior da América Portuguesa por entalhadores lusitanos17.

De acordo com a tradição oral, os antigos documentos da igreja 
matriz de Sabará (livros paroquiais e confrarias) foram queimados 
em época incerta por um pároco que temia contrair a lepra de 
seu antecessor. Para livrar-se de qualquer risco de contaminação, 
ele teria incinerado tudo o que o padre doente tocou. Também 
contam os moradores da cidade que na década de 1940 as fontes 
manuscritas utilizadas por Zoroastro Viana Passos para escrever 
o livro Em torno da História de Sabará foram consumidas em 
um incêndio acidental que atingiu o cômodo de sua casa onde 
os documentos estavam guardados. Sinistros à parte, o edifício 

15. VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas 
pelo illustrissimo, e reverendíssimo senhor D. Sebastião Monteiro da Vide, 5° Arcebispo do dito 
Arcebispado, e do Conselho de Sua Magestade: propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que 
o dito senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707. Impressas em Lisboa no anno de 1719, e 
em Coimbra em 1720 com todas as licenças necessarias, e ora reimpressas nesta Capital. São 
Paulo: Na Typographia de Antonio Louzada Antunes. 2 de Dezembro. 1853. Livro 1, Título XXVII, nº 
94-96 (a grafia original foi mantida; grifos da autora).

16. Sobre as constituições sinodais portuguesas redigidas antes e depois do Concílio de Trento 
consulte: COSTA, Avelino de Jesus da. “A Santíssima Eucaristia nas constituições diocesanas 
portuguesas”. Lusitana Sacra, Lisboa, 2ª série, t. 1, 1989, p. 197-243. MARTINS, Fausto Sanches. 
“Normas artísticas das constituições sinodais de D. Frei Marcos de Lisboa”. Frei Marcos de 
Lisboa: cronista franciscano e Bispo do Porto. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 
2002, p. 297-309.

17. Sobre os sacrários eucarísticos das igrejas matrizes erigidas nos núcleos urbanos mais 
destacados (do ponto de vista político-administrativo, econômico e eclesiástico) das Minas 
Gerais setecentistas consulte: SANT’ANNA, Sabrina Mara. Sobre o meio do altar: os sacrários 
produzidos na região centro-sul das Minas Gerais setecentistas. Tese de doutorado, Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2015.
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matricial e sua decoração sobreviveram como testemunho 
material dos tempos de outrora18.

Segundo as pesquisas de Zoroastro, a “Igreja Nova” de 
Nossa Senhora da Conceição foi edifi cada em sítio próximo ao 
da “Igreja Velha” (primitiva capela erigida à direita do rio Sabará 
ainda no século XVII)19. A construção do novo edifício teria sido 
iniciada por volta de 1700/1701 e sua solene inauguração se dado 
em 8 de dezembro de 1710. Não obstante, conforme ponderou 
Germain Bazin, “deve-se observar que a inauguração solene em 
1710 não indica que a igreja estivesse pronta”20. Nesta época, 
muito provavelmente, o altar-retábulo principal e o sacrário 
eucarístico que o integra deviam estar com o decoro exigido para 
a celebração do culto divino e, por esta razão, o templo pôde ser 
inaugurado, embora ainda permanecesse em obras.

O interior da “Igreja Nova”, diferentemente da maioria dos 
templos erigidos nas Minas Gerais setecentistas, – à exceção da 
Catedral de Mariana – foi edifi cado com três naves separadas 
por arcadas. No pseudotransepto21 e nas naves laterais, onde 
estão os altares das irmandades instituídas no âmbito paroquial, 
foram instaladas oito capelas com forro em abóboda de aresta. Os 
retábulos próximos ao arco do cruzeiro e os primeiros e terceiros 
da nave (lado da epístola e do evangelho) foram produzidos 
entre 1710 e 1735; os outros dois que compõem o conjunto 
foram confeccionados após 1750. No que diz respeito a capela-
mor, o Inventário de Bens Móveis e Integrados do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional considera que a parte 
central do altar-retábulo foi talhada em 1710 e a parte lateral 
(onde estão os nichos), bem como o coroamento extra arquivoltas 
concêntricas, foi acrescentada entre os anos 1725 e 173522 (Fig. 1)

A análise do sacrário eucarístico da Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição da Vila Real do Sabará evidencia que ele 
foi concebido com forma associada ao polígono octogonal. Diz-
se associada porque o altar-retábulo ao qual ele está integrado 
foi edifi cado contra a parede do templo e, por isso, é indubitável 
a aplicação do princípio da verossimilhança. O desenho em 

18. PASSOS, Zoroastro Viana. Em torno da História de Sabará. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de 
Minas Gerais, 1942, vol. 2, p. 55-150. BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora Record, 1983, vol. 2, p. 94-95. GOMES, Leonardo Magalhães & SILVA, Carla 
de Castro. Matriz de Nossa Senhora da Conceição: história e preservação. Belo Horizonte, 2009, 
p. 13-77. ALMEIDA, Lúcia Machado. Passeio a Sabará. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010, p. 
108-117.

19. Zoroastro Viana Passos afirma que a chamada “Igreja Velha” permaneceu de pé até 1766 e que 
coexistiu, portanto, com o edifício da “Igreja Nova” (chamada assim desde 1714 e denominada 
“Igreja Grande” ou “Igreja Matriz” a partir de 1720 na documentação manuscrita consultada por 
ele). PASSOS, Zoroastro Viana. Em torno da História de Sabará... op. cit., vol. 2, p. 88, p. 55-150.

20. BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil... op. cit., vol. 2, p. 94.
21. A planta arquitetônica da matriz de Sabará, assim como a da maioria dos templos mineiros, é 

retangular e destituída, portanto, de braços e transepto que lhe conferiria a forma de cruz latina.
22. IPHAN/BH. Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados. Sabará - Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição e Passo da Sapucaí. Região Metropolitana de Belo Horizonte, Módulo 1, s/d.  
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e23adequada, esculpida com piedosas imagens dos mistérios da 
paixão do Cristo Senhor, decorada com elementos dourados em 
determinados lugares segundo o parecer de homem perito”24, 
não é de se estranhar que o entalhador português que concebeu 
o sacrário octogonal da Matriz da Vila Real do Sabará o tenha 
fabricado com portinhola oitavada decorada com símbolo 
eucarístico (observe a fi g. 2).

Segundo a tradição cristã, “o oito representa o dia da 
ressurreição do Senhor e também a futura ressurreição de todos os 
santos”25. O oitavo dia, subsequente aos seis da criação e ao sétimo 
23. “Sotobanco e banco constituem os elementos horizontais de suporte ao corpo do retábulo. 

Na documentação setecentista encontra-se, por vezes, a designação de contrapedestais e 
pedestais. Os primeiros eram colocados junto ao solo e os segundos sobre os contrapedestais, 
correspondendo respectivamente ao sotobanco e ao banco. A utilização destes dois elementos 
é frequente, mas também é vulgar o uso exclusivo do banco. Os contrapedestais e os pedestais 
podem apresentar a forma de plintos rectangulares, podendo também surgir com enrolamentos 
acânticos, por vezes, suportados por atlantes”. LAMEIRA, Francisco Ildefonso. A talha no Algarve 
durante o Antigo Regime. Faro: Câmara Municipal de Faro, 2000, p. 205.

24. BORROMEO, Carlo. “Cap. XIII De Tabernaculo Santissimae Eucharistiae”. Instructionum..., op. cit., 
p. 20b.

25. Rabano Mauro. De Universo. Capítulo III do Livro XVIII: De numero (PL CXI, 489-495). Citação 
feita cf.: LAUAND, Jean. “Rabano Mauro e o significado místico dos números”. Videtur, Porto, n. 23, 
2003, p. 43-44. Sobre o simbolismo do número oito na tradição cristã consultar também: MALE, 
Émile. L’art religieux du XIIIe siècle en France: étude sur l’iconographie du moyen age et sur ses 

Fig. 1. Altar-mor da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, 
Sabará, Minas Gerais, Brasil. 
Fonte: foto de Juninho Motta, 2015.

planta do corpo arquitetônico deste 
sacrário demonstra que o entalhador 
embutiu o repositório das partículas 
eucarísticas na predela, escondendo-o 
debaixo do camarim do retábulo (sob 
a plataforma que serve de base para o 
trono escalonado). A fi gura octogonal 
– recomendada no décimo terceiro 
capítulo das Instruções borromaicas 
– foi artifi ciosamente obtida com o 
posicionamento oblíquo das paredes 
retilíneas que ligam a fachada frontal 
do tabernáculo ao banco do retábulo23 

(Figs. 2 e 3).  
Sabe-se que Carlo Borromeo 

não estabeleceu formas específi cas 
para a portinhola do sacrário 
eucarístico. Contudo, considerando 
que suas diretrizes contrarreformistas 
recomendavam que “a arte do 
tabernáculo” devia ser “elaborada com 
elegância, ligada entre si de forma apta 
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(o descanso do Criador), marca um novo ciclo: o escatológico 
(a consumação da criação) e, ao mesmo tempo, a eternidade 
da nova criação, ou seja, a beatitude do tempo futuro na “Nova 
Jerusalém”. Este simbolismo numérico, ensinado pelos padres 
desde os tempos antigos do cristianismo e indiscutivelmente 
aplicado na arquitetura e na arte cristã da Idade Média e Época 
Moderna, está em perfeita sintonia com o signifi cado da imagem 
que ornamenta a portinhola do sacrário em análise: um ramo 
de videira com três cachos de uva. Este ornamento fi tomorfo 
(também presente nas colunas do retábulo) pode parecer, a 
princípio, apenas um elemento decorativo muito próprio da 
talha em estilo nacional-português. Contudo, ao ser disposto 
no centro da portinhola do tabernáculo, o símbolo e seu valor 
teológico-doutrinário ganharam destaque. O fruto da videira 
faz referência ao sacramento da eucaristia e, por conseguinte, 
à comunhão dos justos com Cristo. Nas palavras do próprio 
Messias (de acordo com o evangelho de João 6, 54): “Quem se 

sources d’inspiration. Paris: Ernest Leroux, 1898, p. 18. MARTINS, Fausto Sanches. “A simbologia 
numérica nos Commentarii Exegetici in Apocalypsim do Padre Brás Viegas, S. J.”. Via Spiritus: 
Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso. Porto, Universidade do Porto, 
Faculdade de Letras, n. 6, 1999, p. 83. GATTI, Vincenzo. Liturgia e arte: i luoghi della celebrazione. 
Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2001, p. 174. 
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Fig. 2. Sacrário eucarístico 
da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, 
Sabará, Minas Gerais, Brasil.
Fonte: foto de Juninho Motta, 
2015.

Fig. 3. Planta do Sacrário 
eucarístico da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da 
Conceição, Sabará, Minas 
Gerais, Brasil.
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alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida 
eterna, e eu o ressuscitarei no último dia”26. O sacrário da Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição da Vila Real do Sabará apresenta, 
portanto, confi guração formal e decorativa condizentes com os 
princípios decorosos estabelecidos no décimo terceiro capítulo 
das Instruções borromaicas.

A licença para se edifi car na Vila de São João d’el Rey um novo 
templo matricial dedicado a Nossa Senhora do Pilar foi concedida 
pelo Bispo do Rio de Janeiro em 12 de setembro de 172127. Nessa 
ocasião, a primitiva capela que servia de sede paroquial – erguida 
no início do século XVIII à margem direita do córrego Lenheiro – 
encontrava-se “fora do corpo da Vila” e isso, segundo a Irmandade 
do Santíssimo Sacramento, difi cultava a pronta administração da 
eucaristia aos fregueses doentes, ou moribundos. Por esta razão, 
os confrades reunidos em Mesa solicitaram licença para demolir 
o antigo edifício e usar alguns de seus materiais para construir 
uma nova igreja em sítio mais conveniente28.

Lamentavelmente a história do processo de construção 
da nova sede paroquial não pode ser contada em detalhes, pois 
as fontes documentais coevas não chegaram aos nossos dias. 
Contudo, sabe-se que em 1732 a estrutura arquitetônica e a 
ornamentação interna do templo erigido no alinhamento da rua 
Direita já estavam adiantadas, pois em petição enviada à coroa 
portuguesa o Provedor e mais irmãos do Santíssimo Sacramento 
informaram que já haviam despendido “consideravel fazenda” 
para fazer “a Igreja Matriz, e Capella-Mor da dita Villa tudo de 
paredes mestras, bons portais e grandesa”, “além de quinze mil 
cruzados q despenderão com a talha e Retabulo da Capella-mor”. 
Disseram também que gastaram “hum conto cento e quarenta e 
quatro mil quatrocentos e trinta reis” para dourar e preparar a 
capela-mor “com o aceyo devido ao culto Divino” mandando vir 
de Lisboa “cem milheyros de ouro em folha, dois payneis hum da 
Mesa do Senhor e outro do Senhor em Casa do Fariseu29, gessos, 
26. BÍBLIA Sagrada. Tradução da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). 14ª ed. 

Introduções, notas, linhas do tempo e glossário: Pe. Johan Konings. São Paulo: Editora Canção 
Nova, 2012.

27. O Bispado de Mariana, desmembrando do Bispado do Rio de Janeiro, foi instituído pelo Rei D. 
João V e pelo Papa Bento XIV em 15 de dezembro de 1745 (com bula datada de 6 de dezembro 
de 1746, beneplácito régio e mandado de execução por alvará de 2 de maio de 1747). Antes de 
Mariana havia cinco dioceses na América Portuguesa: Bahia (1555), Rio de Janeiro (1676), Olinda 
(1676), Maranhão (1677) e Pará (1719).

28. A transcrição da licença concedida pode ser consultada em: ALVARENGA, Luis de Melo. Catedral 
Basílica de Nossa Senhora do Pilar: São João Del-Rei – Minas Gerais – Brasil. 2. ed. rev. e aum.  
Juiz de Fora, Impresso na Esdeva Empresa Gráfica Ltda, 1994, p. 52-53.

29. Os dois painéis – “A Última Ceia” e “Jesus em casa de Simão, o fariseu” – foram instalados nas 
paredes laterais da capela-mor (esquerda e direita, respectivamente), sendo a autoria de ambos 
atribuída ao pintor português André Gonçalves. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro; SANTOS 
FILHO, Olinto Rodrigues dos. Barroco e Rococó nas Igrejas de São João del-Rei e Tiradentes. 
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oleos, tintas e mais prestos p a dita obra.” Ainda nesta mesma 
petição a Irmandade do Santíssimo Sacramento informou 
que faltava “forrar a dita Igreja e paramenta-la de ornamentos, 
alampadas, torre e sinos” para o que pediam ao Rei a restituição 
dos quintos que pagaram à Casa da Moeda de “1:144$430 reis 
que mandarão para o gasto da dita Capella-mor”, uma “congrua 
annual para  a dispesa do azeite da alampada do Santissimo 
Sacramento” e “alguma ajuda de custo para as obras da dita 
Capella-mor e Igreja”30.

Em 1750, de acordo com o relato do português Jose Alvares 
de Oliveira – morador na Vila de São João d’el Rei – a nova matriz 
estava praticamente concluída. A fachada possuía duas torres 
com quatro sinos e adro elevado com cruzeiro. No interior do 
edifício quatro dos sete retábulos existentes (um na capela-mor 
e seis no corpo da igreja) já haviam sido dourados; as grades que 
guarneciam o arco do cruzeiro e formavam duas “coxias” para os 
altares laterais da nave estavam instaladas; o coro “com a sua talha 
assentada sobre três arcos” estava pronto; as paredes estavam 
circundadas pela cimalha real e as abóbodas da nave e capela-
mor tinham “especiosas pinturas”31.

Entre a segunda metade do século XVIII e o início do XIX 
a igreja passou por reformas que modernizaram a decoração da 
capela-mor e da nave, mas sobre elas quase não há documentação 
escrita. A talha da capela-mor e do retábulo foram renovadas 
possivelmente entre os anos 1754 e 1758. Estudos estilísticos e 
comparativos realizados por especialistas apontam o entalhador 
José Coelho de Noronha como o autor do risco e o responsável 
pela execução desta obra, juntamente com sua ofi cina32. Isto 
quer dizer que o retábulo que estava pronto em 1732 (data em 
que a Irmandade do Santíssimo requereu da Coroa Portuguesa 
“alguma ajuda de custo para as obras”) foi refeito na década de 1750 
conforme o gosto e o modismo estilístico vigentes na época. (Fig. 4).

Brasília: IPHAN/Programa Monumenta, 2010, vol. 1, p. 125, vol. 2, p. 11.
30. Arquivo Histórico Ultramarino, Brasil, Minas Gerais, Conselho Ultramarino. AHU_ACL_CU_011, 

Cx. 28, Doc. 58. Requerimento do provedor e mais irmãos da Mesa da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de Nossa Senhora do Pilar, da Vila de São João Del Rei, pedindo a 
restituição do pagamento que fizeram na Casa dos Quintos, e que lhes seja arbitrada côngrua 
anual para a despesa do azeite da lâmpada do Santíssimo e ajudas de custo para as obras da 
capela-mor daquela Vila. Em anexo: 1 carta; 1 j. Ver também: AHU_ACL_CU_011, Cx. 34, Doc. 67. 
Consulta do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do provedor e mais irmãos da Mesa 
do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora do Pilar, da Vila de São João Del Rei, 
Comarca do Rio das Mortes, no qual pedem a restituição dos quintos que pagaram na Casa da 
Moeda, que se lhes arbitre côngrua anual e ajudas de custo para as obras da capela-mor e Igreja. 

31. OLIVEIRA, Jozeph Alvares de. “História do Distrito do Rio das Mortes, sua descrição, descobrimento 
de suas minas, casos acontecidos entre paulistas e emboabas e criação de suas vilas”. Origens 
Históricas de São João del-Rei. Belo Horizonte: BDMG Cultural, 2006.

32. PEDROSA, Aziz José de Oliveira. José Coelho de Noronha: artes e ofício nas Minas Gerais do 
século XVIII. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2012, p. 120-135. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro; SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. 
Barroco e Rococó nas Igrejas..., op. cit., vol. 2, p. 17-22.
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Fig. 4. Altar-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar, São João del Rei, Minas Gerais, Brasil.
Fonte: foto de Halley Pacheco de Oliveira, 2015.

que diagonalmente se conectam ao retábulo na altura do banco. 
Provavelmente para enfatizar a fi gura octogonal, o entalhador 
dispôs oito castiçais (quatro de cada lado) no arremate do sacrário 
(Figs. 5 e 6).

A análise da portinhola deste magnífi co tabernáculo 
demonstra que ela foi concebida com forma associada ao polígono 
dodecagonal(apresenta doze vértices)33 Segundo a perspectiva 
cristã o doze simboliza os eleitos do Senhor; é o número da 
Igreja Universal34, cujo triunfo depende do cumprimento da 
missão salvífi ca do Cristo, ou seja, de sua morte na cruz, de sua 
33. Neste caso, a expressão “forma associada ao polígono dodecagonal” foi usada porque a 

portinhola do sacrário possui segmentos em curva.
34. Segundo Rabano Mauro: “O número doze é próprio dos apóstolos, como se evidencia no 

Evangelho: ‘Os nomes dos doze apóstolos são...’ (Mt 10,2) e o próprio Senhor diz a seus discípulos: 
‘Não vos escolhi eu doze?’ (Jo 6,70). O número doze também representa a totalidade dos santos 
que, eleitos das quatro partes do mundo pela fé na Santíssima Trindade, formam uma só Igreja. 
Esses eleitos são figurados por aquelas doze pedras preciosas com as quais, no Apocalipse, se 
descreve a construção da cidade do grande Rei. São as doze tribos de Israel, que vêem a Deus”. 
Cf.: LAUAND, Jean. “Rábano Mauro e o significado místico dos números...”, op. cit., p. 43-44. Os 
duodenários da Jerusalém Celeste também foram destacados na obra do jesuíta eborense Brás 
Viegas (publicada pela primeira vez em 1601) como representantes do conceito de universalidade. 
Sobre o assunto, leia-se: MARTINS, Fausto Sanches. “A simbologia numérica nos Commentarii 
Exegetici in Apocalypsim do Padre Brás Viegas, S. J.”. Via Spiritus: Revista de História da 
Espiritualidade e do Sentimento Religioso, Porto, Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 
n. 6, 1999, p. 85-90.

O sacrário eucarístico da Matriz 
de Nossa Senhora do Pilar da Vila 
de São João d’El Rey (atual Catedral 
Basílica da cidade de São João Del Rei) 
tem sua forma comumente nomeada 
na bibliografi a como “redonda”. 
Entretanto, o estudo minucioso deste 
exemplardemonstra que seu corpo 
arquitetônico foi fabricado com forma 
associada ao polígono octogonal, 
sendo semiesférico o saliente 
repositório das partículas eucarísticas. 
Neste caso, portanto, pode-se dizer 
que o octógono está circunscrito 
e que José Coelho de Noronha  

engenhosamente usou duas das quatro 
formas autorizadas no décimo terceiro 
capítulo das Instruções borromaicas. 
Do ponto de vista construtivo, 
observa-se que a caixa que envolve o 
repositório das partículas eucarísticas 
foi concebida com paredes curvilíneas 
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ressurreição35no terceiro dia e de sua volta no fi nal dos tempos 
para julgar os vivos e os mortos e instaurar defi nitivamente a 
era eterna, a “Nova Jerusalém”. Este simbolismo numérico está 
perfeitamente conectado com as efígies piedosas que ornamentam 
o sacrário. Observe que no centro da portinhola o entalhador 
representou o Cordeiro sobre o Livro dos Sete Selos carregando 
estandarte crucífero com bandeira desfraldada (personifi cação do 
Cristo glorioso e ressurreto na eternidade). Este tema, inspirado 
em uma visão profética que João recebeu na ilha de Patmos 

35. Fotografia realizada para: ABRANTES, José Israel. Tesouros de Minas: São João Del-Rei, 
Tiradentes, Congonhas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. Imagem disponível em: <http://
www.pluricom.com.br/clientes/grupo-editorial-autentica/noticias/2014/06/galeria-de-imagens-
do-livro-tesouro-de-minas-sao-joao-del-rei-tiradentes-e-congonhas>. Acesso em: 02 jul. 2018.

Fig. 5. Sacrário Eucarístico 
da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Pilar, São João 
del Rei, Minas Gerais, Brasil.
Fontes: foto da fachada 
do sacrário de José Israel 
Abrantes35, 2015; fotos 
dos detalhes da lateral do 
sacrário de Sabrina Mara 
Sant’Anna, 2015.

Fig. 6. Planta do sacrário 
Eucarístico da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Pilar, 
São João del Rei, Minas 
Gerais, Brasil.
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(capítulos 4 e 5 do Apocalipse), exalta Jesus (o Cordeiro Pascal) 
como o único ser digno de abrir o livro que contém o sentido 
da história e que está na mão direita de Deus. No repositório 
das partículas eucarísticas o entalhador representou também os 
quatro seres vivos – uma águia, um rosto de homem com asas, 
uma cabeça de leão e uma cabeça de boi36 – que, segundo o texto 
neotestamentário, entoam louvores ao Cordeiro juntamente com 
vinte e quatro anciões: “Tu és digno de receber o livro e de abrir-
lhe os selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste 
para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fi zeste 
para o nosso Deus um reino de sacerdotes. E eles reinarão sobre a 
terra” (Apocalipse 5, 9-10)37. No arremate do sacrário, coroando 
toda a composição, o entalhador destacou o sacrífi co de Cristo 
por meio da representação do pelicano que alimenta três fi lhotes 
com seu próprio sangue38. Este tabernáculo eucarístico, assim 
como o da Matriz de Nossa Senhora da Conceição da Vila Real 
do Sabará, apresenta “confi guração de adorno religioso e digno 
de veneração”39 correspondendo, portanto, ao decoroso padrão 
artístico estabelecido no décimo terceiro capítulo das Instruções 
de Carlos Borromeo.

A historiografi a da arte luso-brasileira pouco se dedicou ao 
estudo da composição artística do tabernáculo eucarístico. De 
maneira geral, as pesquisas publicadas privilegiam a análise dos 
temas iconográfi cos em detrimento da forma; negligenciam 
a aplicação do simbolismo numérico cristão e ignoram a 
assimilação das Instruções borromaicas em Portugal e em seus 
domínios. A investigação ora apresentada demonstra que os 
entalhadores portugueses que fabricaram os sacrários integrados 
aos retábulos-mores das sedes paroquiais da Vila Real de Nossa 
Senhora da Conceição do Sabará (1710) e da Vila de São João d’El 
36. Os quatro seres vivos, conforme se lê no capítulo 4 do Apocalipse, versículos 6 a 8, eram cheios 

de olhos (por diante e por detrás). O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro, 
o terceiro tinha o rosto como de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Todos 
eles eram alados e tinham seis asas cada. No período patrístico esses quatro seres alados 
descritos no Apocalipse (e também os tetramorfos descritos em Ezequiel 1, 1-14 e 10, 1-22) foram 
associados aos quatro evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João). A partir do século V, sob a 
influência do pensamento de São Jerônimo, a arte cristã passou a representar os quatro seres 
viventes (ou animais) – com asas e também sem asas – como símbolo dos quatro evangelistas 
(ou dos evangelhos personificados por seus autores). Sobre esta iconografia confira os verbetes 
Juan evangelista; Lucas evangelista; Marcos evangelista; Mateo, apóstol y evangelista em: REAU, 
Louis. Iconografía del arte Cristiano: Iconografía de los santos. 2ª ed. Barcelona: Ediciones del 
Serbal, 2000. Tomo 2, vol. 3. p. 186-199; p. 262-267; p. 321-327; p. 370-375.

37. BÍBLIA Sagrada. Tradução da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)... op. cit. 
38. Consultar o verbete “Pelicano” em: CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de 

Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figures, cores, números. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2003, p. 705. HALL, James. Diccionario de temas y símbolos artísticos. Madri: Alianza 
Editorial, vol. 2 (I-Z), 2003, p. 164. 

39. BORROMEO, Carlo. “Cap. XIII De Tabernaculo Santissimae Eucharistiae”. Instructionum..., op. cit., 
p. 20b.

Considerações 
Finais
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Rey (entre 1754 e 1758) dominavam as regras estéticas próprias do 
ofício que exerciam (simetria, proporção e modismos estilísticos 
vigentes no reino), o signifi cado sagrado dos números (ensinados 
pelos padres desde os tempos antigos do cristianismo e ainda 
em voga na Época Moderna), o repertório iconográfi co relativo 
aos Mistérios da Paixão de Cristo (fi guras, atributos e emblemas 
que expressam conceitos teológico-doutrinários importantes no 
contexto evangelizador pós Concílio de Trento) e as diretrizes 
contrarreformistas do código eclesiástico de arquitetura e arte 
elaborado por Carlo Borromeo.

As Instruções de Carlo Borromeo e os sacrários eucarísticos integrados a altares-retábulos barrocos em Minas Gerais - S. M. Sant’Anna
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Na década de 1950, quando o Professor Carlos del Negro iniciou 
a pesquisa que lhe tomaria longo tempo acerca da pintura em 
Minas Gerais, parecia que ainda se tateava em um quarto às 
escuras, em virtude da inexistência, à altura, de qualquer análise 
de conjunto que pudesse abarcar tantas obras, da difi culdade em 
se alcançar os rincões do território e do estado precário em que 
muitas se encontravam. As atividades do já então Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ainda eram incipientes, 
apesar do esforço de catalogação e sistematização do que viria a se 
tornar o patrimônio brasileiro. Foi assim que em 1958 publicou 
a sua “Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira”1, integrando 
o 20º volume da coleção de monografi as do IPHAN intitulada 
“Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”. Era 
o primeiro estudo capaz de abarcar as diferentes manifestações 
da pintura integrada às igrejas católicas, tendo foco sobretudo 
a pintura dos tetos. Naquela primeira “contribuição” foram 
catalogadas 34 pinturas abarcando 20 igrejas dos séculos XVIII 
e XIX. Nessa abordagem sobressaía a fi gura de Manoel da Costa 
Ataíde como um dos nomes mais signifi cativos da pintura em 
Minas Gerais.

Somente vinte mais tarde, já em 1978, é que Del Negro 
apresentaria a sua “Nova Contribuição ao Estudo da Pintura 
Mineira – Norte de Minas”2, em que incluía aquela porção do 
território. Essa nova publicação ampliou o conhecimento sobre a 
pintura realizada em Minas Gerais e modifi cou signifi cativamente 
os esquemas de categorização apresentados por Del Negro no 
primeiro volume, principalmente por introduzir ali o importante 
papel de do guarda-mor José Soares de Araújo nas pinturas da 
região de Diamantina. Araújo e Ataíde se tornariam, nas duas 
obras, os dois expoentes da pintura de forros de igrejas com 
1. DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo da pintura mineira. Rio de Janeiro: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1958.
2. DEL NEGRO, Carlos. Nova contribuição ao estudo da pintura mineira – Norte de Minas. Rio de 

Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979.

Introdução
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larga produção e formação de verdadeiras escolas de pintura nas 
regiões em que atuaram.

A apresentação sistemática realizada por Del Negro desse 
conjunto de pinturas encontra ecos na historiografi a até os dias 
atuais, como ainda a mais importante fonte para o entendimento 
da pintura em Minas Gerais. Essa referência é muitas vezes o 
ponto de partida para vários estudos monográfi cos realizados até 
a atualidade.

É no interesse da pesquisa de Carlos del Negro sobre 
a pintura em Minas Gerais que se encontra também um foco 
particular de atenção daquele estudioso, que nos encaminha para 
a proposta que aqui apresentamos. Trata-se de buscar entender 
os mecanismos utilizados para a realização daquelas pinturas 
que, dispostas nos tetos, tinham por objetivo ampliar os espaços 
por meio do uso de representações arquitetônicas, dispostas em 
perspectiva. E o estudo dessa perspectiva poderia ter respaldo 
na assimilação dos métodos de desenho apresentados pelo 
tratado escrito pelo jesuíta Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum 
et Architectorum3.

Muitos foram os estudiosos que procuraram encontrar 
relações diretas com a tratadística europeia para a produção 
das obras mais singulares produzidas na antiga capitania de 
Minas Gerais. De fato, essas relações existem, e a presença de 
uma signifi cativa rede de livros, corrente nas Minas, atesta que 
o conhecimento teórico e as gravuras para serem utilizadas 
como base para a produção artística eram de fato presentes no 
território4. Sobretudo nos inventários de artistas encontramos 
algumas chaves do que podem ser os livros utilizados para as 
suas invenções. Portanto, associar o tratado de Andrea Pozzo às 
3. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architectorum / Prospettiva de’ Pittori et Architetti. Vol 1. 

Roma, 1693. Vol 2. Roma, 1700.
4. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos de impressos europeus na configuração 

do universo pictórico mineiro (1777-1830). Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2009.
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pinturas produzidas em Minas signifi ca apresentar uma possível 
– e não única – fonte sobre a qual se debruçaram os artistas ali 
presentes. O que parece se delinear é uma espécie de mosaico de 
referências e trocas que passam pelos diversos textos e não só por 
eles, a se considerar a importância do repertório que cada artista 
já trazia consigo.

A relação entre as pinturas dos tetos em Minas Gerais e 
o tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum já havia sido 
estabelecida por Carlos del Negro no resumo crítico da publicação 
da Contribuição5. O mesmo viria a ser salientado pelo prefaciador 
da obra, o professor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que 
estabelece assim a relação:

[...] o padrão de que procederam, todas [as pinturas], foi a decoração 
do teto da igreja de Santo Inácio em Roma, executada em 1694 
pelo jesuíta Andrea Pozzo, que teorizou sobre o assunto num livro 
intitulado Perspectiva Pictorum atque Architectorum [sic].6

Se essas leituras tornam inequívoca a relação de muitas das 
pinturas com o tratado de Andrea Pozzo, importa perceber como 
se dá essa associação. Quais são os elementos que permitem 
compreender a utilização do tratado de Pozzo em terras mineiras? 
Como esse tratado foi apropriado por seus leitores? Quais são os 
indícios de circulação da obra no território? – Para responder a 
essas perguntas, nos apoiamos em pelo menos uma obra de cada 
um desses dois artistas expoentes da pintura mineira.

Comecemos, portanto, pelo tratado de Pozzo. O primeiro volume 
de Perspectiva Pictorum et Architectorum foi publicado em Roma 
em 1693, quando o artista, natural de Trento e com passagens 
por diversas localidades do norte da Itália, já havia ali se fi xado 
desde 1681 por intermédio do Padre Geral da Companhia 
de Jesus7. O intuito da publicação do tratado era sobretudo a 
exposição de um método, validado pelo próprio artista em sua 
vasta produção, que fosse efi caz para o desenho de perspectiva8. 
Porém, para além disso, era intuito do próprio artista deixar 
eternizado em papel aquilo que poderia ser consumido pelo 
tempo uma vez que “frequentemente ocorre que a durabilidade 

5. DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo..., op. cit., p. 135.
6. ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Prefácio. In: DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo..., 

op. cit., p. 7.
7. BIANCHI, Eugenia. “Regesto ragionato (1642-1681)”. In: VV. AA. Andrea Pozzo (1642-1709) pittore 

e prospettico in Italia settentrionale (Catálogo da Mostra). Trento: Museo Diocesano Tridentino, 
2010., p. 131-139. SPIRITI, Andrea. “Andrea Pozzo pittore di architettura da Milano a Roma”. In: 
BÖSEL, Richard & INSOLERA, Lydia Salviucci (orgs). Mirabili Disinganni. Andrea Pozzo (Trento 
1642 – Vienna 1709) Pittore e architetto gesuita. Roma: Istituto Nazionale per la Grafica, 2010, p. 
43-54.

8. INSOLERA, Lydia Salviucci. “Perspectiva pictorum et architectorum – genesi técnica”. In: BÖSEL, 
Richard & INSOLERA, Lydia Salviucci (orgs). Mirabili Disinganni..., op. cit., p. 163.

O Tratado de 
Andrea Pozzo
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dos papéis sobreviva à longevidade dos monumentos, ainda que 
feitos em mármore”9. Nesse sentido, o tratado se confi gura como 
um livro de memória dos feitos do próprio artista10.

E, de fato, como memória, o tratado de Andrea Pozzo se 
insere na chave do registro de uma obra que, de um lado, era 
efêmera (como os aparatos para as festas religiosas) e de outro 
perene e de impossível circulação (como as pinturas de teto 
integradas aos edifícios). Assim, a publicação era uma forma de 
dar a conhecer os feitos desse artista ligado aos mais diferentes 
projetos fundamentais para a cristandade pós tridentina11.

Em linhas gerais, a primeira parte do tratado de Andrea 
Pozzo é composta de uma apresentação dos fundamentos do 
desenho de perspectiva, da disposição dos elementos geométricos 
planos e sólidos, passando a sua aplicação na arquitetura. Com 
esse movimento gradativo apresenta os elementos compositivos 
de cada ordem para então passar às estruturas inteiras. Nesse 
momento é que inicia a apresentação das suas próprias invenções, 
incluindo aparatos efêmeros para festas religiosas e projetos 
de altares e estruturas arquitetônicas. Inclui ali também uma 
importante seção sobre cenografi a para teatros, associando tanto 
a prática teatral cara à Companhia de Jesus quanto ao espetáculo 
que poderia ser obtido durante as festividades religiosas por meio 
dessa técnica12.

A porção fi nal do volume é dedicada à prática da quadratura, 
da perspectiva horizontal, “de baixo para cima” (di sotto in sù) 
em que entram as suas principais contribuições. Durante a 
publicação do primeiro volume do tratado Andrea Pozzo ainda 
não havia fi nalizado a sua obra prima, o teto da Igreja de Santo 
Inácio em Roma. Ainda assim, naquele volume ele apresentava os 
fundamentos para aquela construção, já permitindo se conhecer 
parte da obra antes mesmo da sua fi nalização. Nas edições 
sucessivas o texto e as imagens seriam modifi cadas para dar lugar 
a uma exposição da obra completa.

O segundo volume, de publicação já almejada desde o 
primeiro13, saiu do prelo em 1700. A essa altura Pozzo já gozava 

9. O texto original: “sovente avviene, che la durevolezza delle Carte sopravivva alla diuturnità delle 
Moli, eziando marmoree”. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit.,  vol I., Alla Sacra 
Maestà di Leopoldo Austriaco Imperadore.

10. LAZARO, Sara Fuentes. “Prospettiva de’ Pittori ed Architetti come Liber Veritatis di Andrea Pozzo”. 
In: VALENTI, Graziano Mario. Prospettive architettoniche: Conservazione digitale, divulgazione e 
studio. Roma: Sapienza Università Editrice, 2014, p. 35-45.

11. Para citar alguns exemplos, Pozzo realizou os altares de Santo Inácio e São Luiz Gonzaga, além 
de projetos para a renovação da fachada da Basílica de São João de Latrão.

12. PALMER, Rodney. “‘All is very plain, upon inspection of the figure’: the visual method of Andrea 
Pozzo’s Perspectiva Pictorum et Architectorum”. In: PALMER, Rodney & FRANGENBERG, Thomas. 
The rise of the image: essays on the history of the illustrated Art book. Aldershot: Ashgate, 2003, 
p. 157-213.

13. “[...] se a Bondade Divina me der tempo e força para compor outro livro, mostrarei o modo de 
fazer toda a Perspectiva com a Regra que atualmente adoto, e é mais fácil e universal do que a 
ordinária e comum (ainda que essa seja fundamento daquela)”. O texto original: “[...] se la Bontà 
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de grande prestígio em Roma e, por seus feitos, foi chamado 
pelo próprio Imperador do Sacro Império, Leopoldo I (a quem 
ele dedicara o primeiro volume) a se transferir para Viena14. Ali 
seguiria na composição de sua obra, ampliando também o raio de 
circulação do tratado com as novas edições em outras línguas que 
começavam a surgir15.

O volume apresenta um novo método de se projetar em 
perspectiva, e possui maior liberdade na exposição. Nele são 
apresentados os mesmos fundamentos da perspectiva – mas com 
maior base em arquitetura e de uma forma mais simplifi cada – 
e dos elementos arquitetônicos. Em seguida passa aos teatros, 
incluindo aí os teatros sacros, para então chegar novamente 
à perspectiva horizontal. Com ela se mostram novamente as 
cúpulas em perspectiva, estrutura pela qual Pozzo foi muito 
louvado e criticado, e as estruturas arquitetônicas para simular 
pavimentos superiores nos tetos. Daí retorna aos projetos 
de altares, executados ou não, fachadas e outros projetos 
arquitetônicos. Termina o volume com elementos singulares 
como portas, janelas, mísulas e escadas, além de uma pequena 
apresentação de fortifi cações militares.

A recepção dessa profusa coleção de motivos atrelados 
a um método de perspectiva de fácil acepção se fez sentir na 
quantidade de edições e traduções que a obra teve quando os dois 
volumes já se encontravam disponíveis. No âmbito português, 
para se ter uma ideia, três traduções foram realizadas para serem 
utilizadas por artistas que trabalhavam diretamente com essas 
técnicas e que se notabilizaram por sua qualidade16. Além disso, 
se tem notícia não apenas das traduções, mas do uso direto da 
obra de Pozzo para a arquitetura, pintura e também no ensino17. 
A vasta quantidade de material apresentada no tratado, com 
possibilidade de uso para diversos fi ns, também pode ter sido a 
promotora da expressiva difusão que teve a obra durante o século 
XVIII.

Divina mi darà tempo e forze da poter comporre un altro Libro, mostrerò il modo di fare tutte le 
Prospettive con la Regola che al presente io adopero, ed è più facile e universale dell’ordinaria e 
comune; benche questa sia il fondamento dell’altra’. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. 
cit. Al lettore studioso di prospettiva.

14. BIANCHI, Eugenia. “Regesto ragionato...”, op. cit., p. 139.
15. Para um detalhamento das edições ver: KERBER, Bernhard. “Verzeichnis der Editionen von 

Pozzos Werken”. In: Andrea Pozzo. Berlim: Walter de Gruyter, 1971, p. 207-209.
16. MELLO, Magno Moraes. “Cod. 44I4: Um manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa: traduzido 

para o português em 1768 por Fr. José de Santo António Ferreira Vilaça a partir do Perspectiva 
Pictorum et Architectorum de Andrea Pozzo, SJ.”. Leituras, Lisboa, vol. 9-10, 2002, p. 389-397.

17. O tratado de Pozzo foi referência para as obras de renovação da Sé do Porto, cf.: FERREIRA-
ALVES, Jaime. “Arquitectos/ Riscadores, Artistas e Artifices que trabalharam na Sé do Porto 
nas obras promovidas pelo Cabido durante a Sede Vacante de 1717 a 1741”. In: FERREIRA-ALVES, 
Natália Marinho (org.). Artistas e Artífices e sua Mobilidade no Mundo de Expressão Portuguesa. 
Porto: CEPESE, 2007, p. 191-220. Também se tornou parte do material didático preparado pelo 
jesuíta Inácio Vieira nas aulas do Colégio de Santo Antão. Cf.: MELLO, Magno Moraes & LEITÃO, 
Henrique. “A Pintura Barroca e a Cultura Matemática dos Jesuítas: O Tractado e Prospectiva de 
Inácio Vieira, S.J. (1715)”. Revista de História da Arte, Lisboa, vol. 1, 2005, p. 95-142.
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Poderíamos nos ater exclusivamente à exposição das 
estruturas de perspectiva horizontal, mais adequadas aos tetos, 
porém, o que percebemos no uso dessas estruturas para a 
produção das pinturas é que todos os desenhos apresentados 
podem, em maior ou menor grau, ter se tornado modelos para 
se construir as estruturas em perspectiva presentes no território 
mineiro, como veremos a seguir.

José Soares de Araújo (1723-1799)18 se deslocou de Braga no norte 
de Portugal para o Brasil em 1759 para assumir, em 1766, o posto 
de guarda-mor no antigo Arraial do Tejuco, em Diamantina. Ali 
também realizaria, a partir dessa última data, diversas obras de 
pinturas para as principais irmandades do arraial, sobretudo 
na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de que era irmão desde 
a sua fundação. Ali, por ser “o mais perito na dita Arte que há 
neste continente”19, executou as obras da capela-mor em 1766 e 
da nave, em 1778. Realizou várias outras obras nos anos que se 
seguiram às pinturas do Carmo20, mas aqui nos ateremos àquelas 
que traz as particularidades mais marcantes da sua obra.

Para a pintura da capela-mor José Soares de Araújo 
realizou uma composição em três partes, tendo ao centro a visão 
principal da Senhora que entrega o escapulário a São Simão Stock, 
por meio de um quadro disposto horizontalmente em relação 
ao espectador. Esse quadro é ricamente emoldurado por uma 
trama de elementos arquitetônicos, vasos e guirlandas de fl ores, 
povoado por putti que se assentam sobre as volutas (Fig. 1).

Já nas laterais dessa seção construiu duas varandas 
simétricas a elevar o nível da arquitetura real, como se abrissem 
para o exterior. Ao centro se projeta um balcão tendo uma 
balaustrada ornamentada como parapeito. Para delimitar essa 
abertura fez avançar, nas laterais, mísulas para sustentar colunas 
e pilastras, apresentadas de forma tripla. As colunas, de ordem 
compósita, são arrematadas por um entablamento e, sobre ele, 
são dispostos vasos e anjos.

Para selecionar apenas um elemento-chave da intricada 
composição que se pode relacionar com o tratado de Pozzo 
elencamos a disposição dessa ordem arquitetônica. Ali, de 
imediato, se percebe a sustentação das colunas por mísulas, uma 
solução encontrada pelo tratadista para fazer avançar sobre a 
18. Para mais dados biográficos e filiação artística ver: MAGNANI, Maria Cláudia Orlando. “José 

Soares de Araújo: um artista completo (Diamantina, século XVIII)”. Sæculum – Revista de História, 
João Pessoa, n. 28, jan./jul. 2013. p. 83-104.

19. Arquivo da Ordem Terceira do Carmo, Livro 1 de Despesa da Ordem, f. 7.
20. Douramento do retábulo e pintura da capela-mor da Igreja do Rosário, Diamantina (1781-1782); 

teto da capela-mor da Igreja de São Francisco de Assis, Diamantina (1782) e outras obras 
na mesma igreja; teto da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Couto de 
Magalhães de Minas (atribuída, ant. 1787); capela-mor da igreja de Santana em Inhaí (atribuída, 
ant. 1787). Cf. síntese em MAGNANI, Maria Cláudia Orlando. “José Soares de Araújo...”, op. cit.
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Fig. 1. José Soares de Araújo, 
Forro da Capela-Mor, Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais, 

Brasil. Madeira policromada 
e dourada, 1766-1769.

Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.

arquitetura real os elementos que pretendia dispor na pintura. 
Na forma de José Soares de Araújo, a disposição das colunas em 
três partes só poderia ser sustentada por um conjunto também 
triplo de mísulas, de que poderia ter tomado como referência em 
Pozzo21 (Fig. 2). Essa forma de sustentação, por meio de mísulas, 
parece ter sido um dos motivos de crítica da obra de Pozzo, 
sobretudo quando realizou a falsa cúpula na Igreja de Santo 
Inácio em Roma. Segundo o artista, ele teria sido advertido da 
impossibilidade de uma arquitetura real ser sustentada por meio 
de mísulas, ao que ele respondeu no próprio tratado de forma 
irônica quando publicou o seu primeiro volume:

Alguns Arquitetos se espantaram por eu ter apoiado as colunas 
avançadas sobre mísulas, uma vez que isso não se faria em uma 
construção verdadeira e real. Mas um amigo meu Pintor lhes 
resguardou com toda solicitude, obrigando-se a reembolsar 
todas as despesas caso as mísulas se rompessem e as pobres 
colunas rapidamente viessem ao chão22.

21. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit., vol. II, fig. 108.
22. O texto original: “Si maravigliarono alcuni Architetti, che io appoggiassi le colonne davanti sopra 

mensole, ciòche essi non farebbono in una fabbrica vera e reale. Ma tolse loro ogni sollecitudine 
un Pittore mio amico, il quale si obbligò a rifar tutte le spese, ogni volta che fiaccandosi le 
mensole, le povere colonne venissero giù a rompicollo”. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., 
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Já no segundo, não só repetiu a explicação para a realização 
de estruturas dessa forma para sustentar cúpulas como também 
inseriu, ao fi nal do volume, outras invenções de ornatos para 
essas mísulas, reforçando a possibilidade do uso. De fato, temos 
em José Soares a acepção dessa solução para a construção de 
quadraturas.

A pintura da capela-mor da igreja do Carmo, primeira das 
realizações de José Soares de Araújo, ainda apresenta essa estrutura 
bastante cerrada e preenchida de elementos. Paulatinamente a 
forma da decoração dos tetos vai ganhar mais espaços vasados e 
maiores aberturas para um nível superior, o que ocorre também 
na obra que o pintor realizou para a nave da mesma igreja, já 
em 1778. Com uma grande dimensão longitudinal, a composição 
dessa nave também se valeu também de diversos motivos 
extraídos do tratado de Pozzo (Fig. 3).

op. cit., vol. I, fig. 91.

José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde: dois leitores de Andrea Pozzo - M. A. Silva

Figs. 2a/2b. José Soares de 
Araújo, Forro da Capela-Mor 
(detalhe das mísulas), Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais, 
Brasil. Madeira policromada, 
1766-1769.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, 
vol. II, 1700, f. 108.
Fonte: Google Books.
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O tema central da nave da Igreja do Carmo é o do 
arrebatamento do Profeta Elias, apresentado também em posição 
frontal ao espectador23. A estrutura arquitetônica que circunda 
essa visão central é composta de três panos principais que 
prolongam a estrutura real da igreja. Há um primeiro nível em 
que se abrem três balcões de cada lado da nave, sobre os quais 
estão, nas partes anterior e posterior, duas aberturas retangulares 
para um segundo nível e também para o céu aberto. Essa 
engenhosa composição amplia o espaço da igreja estabelecendo 
uma estrutura plana sobre a abóbada de berço real.

Para demarcar o novo espaço e defi nir o nível superior da 
estrutura pintada José Soares de Araújo se valeu de avanços e 
recuos. Os avanços foram feitos, à semelhança da capela-mor, por 
meio de mísulas que sustentam a ordem arquitetônica composta de 
23. SILVA, Mateus Alves & HONOR, André Cabral. “O arrebatamento do Profeta Elias: as pinturas de 

teto das igrejas da Ordem Primeira do Carmo do Recife/PE e da Ordem Terceira de Diamantina/
MG”. In: II Colóquio de História e Arte História, arte e religiosidade nos caminhos da educação, 
2012, Recife. EDUFRPE, 2012, p. 62-71.

Fig. 3. José Soares de Araújo, 
Forro da Nave, Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais, 

Brasil. Madeira policromada, 
1778-1784.

Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
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pedestal, coluna e entablamento. Além disso, avança também com 
balcões curvos, demilitados por uma balaustrada. Já o recuo na 
estrutura é feito por meio de aberturas como tribunas, fi nalizadas 
ao fundo por janelas. Essas tribunas parecem se comunicar por 
meio de portas presentes nesse segundo pavimento.

Os elementos que compõem o pavimento se assemelham 
às formas apresentadas por Pozzo e parecem ter sido realizados 
de maneira esquemática, por meio de um modelo, uma vez que 
apresentam grande semelhança entre si, inclusive nos equívocos 
para a fi nalização do capitel da coluna. A mísula que sustenta 
a ordem possui o mesmo tipo de ornato que a apresentada por 
Pozzo24, em que surge a cabeça de um anjo ou putto adornada 
de guirlandas. Sobre essas mísulas se dispõem colunas que se 
assemelham à disposição apresentada por Pozzo no primeiro 
volume25. Essa fi gura é a síntese da disposição da ordem 
24. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit., vol. II, fig. 107.
25. Idem, vol. I, fig. 86.

José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde: dois leitores de Andrea Pozzo - M. A. Silva

Figs. 4a/4b. José Soares 
de Araújo, Forro da Nave 
(detalhe do entablabento), 
Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, Diamantina, Minas 
Gerais, Brasil. Madeira 
policromada, 1778-1784.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, 
vol. I, 1693, f. 33.
Fonte: Google Books.



196

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

arquitetônica em perspectiva, feita após apresentar a forma de 
cada um dos elementos em separado, a saber, mísula, pedestal, 
coluna, capitel e entablamento26.

Também cabe assinalar a composição do entablamento, 
principalmente da pintura central. Nele se encontra o frontão 
circular interrompido e o remate avançado em forma triangular que 
também é sugerido diversas vezes nas fi guras de Pozzo27 (Fig. 4).

Por fi m, cabe assinalar também a presença de mais um 
pavimento que se comportaria como uma cúpula quadrada, 
com abertura para o céu. Nelas José Soares de Araújo apresenta 
elementos menos ornamentados, preferindo o uso de pilastas ao 
invés de colunas. A própria forma quadrada da estrutura pode 
se relacionar com uma maior facilidade para a sua construção. 
Mas o que salta aos olhos é a escolha deliberada do deslocamento 
do ponto de observação que se concentra no centro da visão ou 
quadro central, fazendo com que a abertura seja percebida por 
uma visão oblíqua. Essa solução foi a adotada por Pozzo para 
a composição de todas as suas falsas cúpulas, e apresentada em 
dois métodos distintos de execução em cada um dos volumes do 
tratado28.

Se no norte de Minas a pintura se defi niu pela presença de José 
Soares de Araújo, as suas composições fi caram circunscritas 
àquela porção do território. Mais ao sul, no centro da capitania, 
iria sobressair a fi gura de Manoel da Costa Ataíde, responsável 
por várias pinturas na região de Vila Rica (Ouro Preto) e que se 
notabilizou pela pintura de quadratura. Delas, a mais signifi cativa 
é a de São Francisco de Assis de Ouro Preto (Fig. 5).

A pintura de Ataíde na nave de São Francisco se distancia 
em mais de 20 anos da de José Soares de Araújo no Carmo, e 
foi iniciada um ano depois da morte desse último artista. Essa 
percepção temporal é signifi cativa pois ainda que seja curto o 
espaço de tempo que as separa, denota já uma tendência muito 
mais forte da presença de elementos de gosto rococó na pintura 
de Ataíde, de uma composição mais aberta em que os elementos 
arquitetônicos são pontuais na composição desse novo espaço 
pintado. Ainda assim, nela se percebem diversas infl uências de 
uma forma à maneira de Andrea Pozzo para a construção dessas 
arquiteturas.

A arquitetura pintada em Ataíde já não tem mais a função 
de construção de um segundo pavimento com uma pesada 
estrutura, mas ainda assim sustenta a visão central como as bases 
para um jardim num nível superior. Os elementos arquitetônicos 

26. Idem, vol. II, fig. 78-85.
27. Idem, vol. I, fig. 33.
28. Idem, vol. I, fig. 90-92; vol. II, fig. 52-54.

Manoel da Costa 
Ataíde
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Fig. 5. Manoel da Costa 
Ataíde, Forro da Nave, Capela 
da Ordem Terceira de São 
Francisco, Ouro Preto, Minas 
Gerais, Brasil. Madeira 
policromada, 1801-1812.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.

que estariam dispersos por toda a nave se ligam para formar a 
moldura do quadro central. Na trama arquitetônica se projetam 
longitudinalmente dois pares de colunas entremeadas por um 
pequeno arco sustentado por mísulas e um balcão. Nas porções 
anterior e posterior da nave estão dispostos dois arcos triunfais 
assentados também sobre mísulas.

Tomando por base a mesma gravura da coluna em 
perspectiva horizontal que serviu de referência para a pintura de 
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José Soares de Araújo, Ataíde pode ter realizado a sua composição. 
De maneira semelhante Ataíde se utiliza do ornamento das 
mísulas com as fi guras adossadas às volutas. Além disso, constrói 
um entablamento mais ricamente decorado com a sucessão 
dos frisos e um portentoso concheado como arremate. E mais, 
fruto da sua invenção, insere o novo elemento da pilastra que, 
detrás da coluna, dá maior sustentação ao entablamento. Todas 
essas características denotam o entendimento e assimilação da 
proposta de Pozzo, por um lado, e o caráter inventivo do artista 
que insere ou modifi ca elementos de outro.

A estrutura dos arcos triunfais que se projetam sobre a 
abóbada acima do coro e do arco cruzeiro também é digna de nota, 
pois é uma estrutura recorrente no tratado e na obra pictórica de 
Pozzo (Fig. 6). É com um arco triunfal que Pozzo abre o primeiro 
volume na sua dedicação ao imperador habsburgo Leopoldo I e 
é também com um arco triunfal que arremata a sua obra prima 
da Igreja de Santo Inácio em Roma. No tratado, o tema ainda 
é utilizado para se distinguir a diferença entre visão frontal e 
oblíqua29. É esse elemento que Ataíde vai se utilizar para fechar 
a sua composição, construindo-o a partir da forma apresentada 
por Pozzo e enriquecendo-a com motivos de rocalhas.

Considerando, após a análise das pinturas, a relação direta que 
elas possuem com o tratado de Pozzo, fi ca em aberto a necessidade 
de se rastrear, de modo mais profundo, a possível presença física 
do tratado em terras mineiras.

No inventário post-mortem de José Soares de Araújo não 
consta qualquer referência a livros presentes em sua biblioteca. 
Mas as relações estabelecidas entre o pintor e possíveis discípulos 
pode permitir a associação. A principal notícia30 que se tem 
provém do inventário post-mortem de Caetano Luiz de Miranda 
(c. 1770-1837)31, que muito provavelmente frequentou os círculos 
de Araújo. O riquíssimo rol de bens do falecido Caetano Miranda 
corresponde aí instrumentos de pintura, quadros e gravuras, além 
de uma vastíssima biblioteca de 109 títulos, correspondendo a 
301 volumes32. Dentre tantos títulos, contudo, fi gura apenas dois 
livros relacionado às artes, sendo um deles a obra “Prespectivas 
dos pintores in follio dois volumes”, totalizando 10$000 réis pelos 

29. Idem, vol. II, fig. 20-22.
30. SANTOS, Antônio Fernando B. & MIRANDA, Selma Melo. “Artistas pintores do distrito diamantino: 

revendo atribuições”. In: IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte: A arte no mundo 
português dos séculos XVI a XIX: confrontos, permanências, mutações. Salvador: Museu de Arte 
Sacra; Universidade Federal da Bahia, 2000, p. 411-428.

31. MUSEU DO DIAMANTE / BIBLIOTECA ANTÔNIO TORRES – IPHAN. Cartório do 2º Ofício. Maço 175. 
Inventário de Caetano Luiz de Miranda. 

32. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos de impressos europeus..., op. cit., p. 131.

Presença do 
Tratado em

Minas Gerais



199

José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde: dois leitores de Andrea Pozzo - M. A. Silva

Figs. 6a/6b. Manoel da 
Costa Ataíde, Forro da Nave 
(detalhe do arco triunfal), 
Capela da Ordem Terceira de 
São Francisco, Ouro Preto, 
Minas Gerais, Brasil. Madeira 
policromada, 1801-1812.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, 
vol. II, 1700, f. 20
Fonte: Google Books.

inventariantes33 (por comparação valor/volume, a obra mais bem 
avaliada de toda a biblioteca). Como assinalado por Magno Mello,

Entre os seus bens [de Caetano Luiz de Miranda] [...] 
particularmente importante são os dois volumes “in follio” da 
obra “Prespectiva dos Pintores” [...]. Ora, trata-se de uma das 
mais importantes informações para o estudo da pintura de tetos 
especifi camente nesta região, como para todo o conjunto da 
pintura decorativa no Brasil colonial. O livro em questão acima 
citado não é outro senão o tratado de perspectiva do jesuíta 
Andrea Pozzo, amplamente estudado e difundido em Portugal, 
e que em fi nais do século XVIII/ início do século XIX, fazia 

33. MUSEU DO DIAMANTE / BIBLIOTECA ANTÔNIO TORRES – IPHAN. Cartório do 2º Ofício. Maço 175. 
Inventário de Caetano Luiz de Miranda, f. 40.
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parte da biblioteca particular de um artista local nascido já em 
Diamantina [...].34

Se o livro pertenceu ou não a José Soares de Araújo é 
informação difícil de ser encontrada. Mas ainda assim é um 
importante indício de que tal obra já circulava nos círculos de 
pintores em Diamantina, o que já de imediato poderia suscitar 
algum interesse.

Já no caso de Manoel da Costa Ataíde, a referência pode 
ser ainda mais distante, ou mesmo não traçável, mas corresponde 
à única outra referência que se tem do tratado em terras mineiras. 
Trata-se da Biblioteca do Mosteiro do Caraça.

Nesta biblioteca encontramos a referência (no catálogo de 
fi chas avulsas denominado “cimélio”) a duas obras relacionadas 
ao tratado. A primeira delas35 indica o termo “Prospettiva di 
Pittori et Architetti / Andre Pozzo / Em latim: Perspectiva pictorum 
et arquitectorum [sic] / Andreae Putei” publicado no ano de 
1717. Trata-se, portanto, da edição romana do primeiro volume 
da obra, em latim-italiano, publicada por Antonio de Rossi. A 
outra referência indica outro volume, já de 171936: “Perspectivae 
pictorum atque architectorum I pars a Fr. Andrea Puteo SJ a Joanne 
Boxbarth Chalcographo”. Como referido, é também apenas o 
primeiro volume da obra, mas na edição mais divulgada, in 
quarto, oferecida pela ofi cina de Jeremiae Wolfi i, em Augsburg 
(Augusta Vindelicorum).

Infelizmente, em virtude do incêndio que acometeu a 
biblioteca no fi nal do século XX e possíveis perdas e extravios, 
nenhum dos volumes descritos foi de fato localizado. Desse modo, 
fi cam em aberto algumas questões que se tornam impossíveis de 
serem respondidas.

Quando tratamos de analisar esses exemplos de pinturas 
realizadas por José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde 
intentamos compreender de que modo as próprias pinturas 
podem servir de registro de possíveis leituras dos livros que 
circulavam de diversas formas durante o século XVIII. É inegável 
que o conhecimento do tratado de Andrea Pozzo permitiu a esses 
artistas desenvolverem-se na sua arte, quando se percebe com 
clareza como determinados elementos foram assimilados. Nesse 
sentido é mais que signifi cativo perceber a permanência do uso 
desse tratado, por até mais de um século após a publicação da sua 
primeira edição.

34. MELLO, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum: as Arquitecturas Ilusórias nos Tectos Pintados em 
Portugal no Século XVIII. Tese de Doutorado, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2003, p. 596.

35. BIBLIOTECA do Caraça. Cimélio 285.
36. BIBLIOTECA do Caraça. Cimélio 287.

Conclusão
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Porém, mais do que perceber os traços de leitura e 
assimilação desse conjunto de referências que Pozzo apresentava, 
cabe assinalar um preceito trazido pelo próprio tratadista que 
às vezes carece nas análises a respeito do uso de obras como 
referência. Trata-se de entender a obra não como cópia ou como 

deturpação do seu modelo original mas, ao contrário, perceber 
nela o caráter inventivo e inovador. Pozzo encoraja o leitor, por 
vários momentos no tratado, a prosseguir em sua criação, uma 
vez tendo aprendido os fundamentos da arte.

E, se levarmos ainda mais longe essa consideração, 
perceberemos que quanto mais os artistas compreendiam e 
assimilavam o tratado de Pozzo, mais deveriam se esforçar em 
seguir os próprios caminhos, afastando-se das próprias referências 
do tratado e criando projetos cada vez mais inovadores. Como 
marcado pelo autor,

Não duvido que quem houver me seguido até este termo, por si 
próprio prosseguirá felizmente a sua viagem, para chegar a fazer 
coisas mais belas e de maior perfeição do que estas.37

37. O texto original: “Non dubito punto che chi mi haverà seguîto sino a questo termine, da sè stesso 
proseguirà felicemente il suo viaggio, per arrivare a far cose più belle e di maggior perfettione 
che non queste”. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit., vol I, fig. 71.
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Este texto, advirto, não tratará das obras maiores do barroco e do 
rococó do Brasil, pois abordaremos aqui da arte feita dentro dos 
limites do que hoje se confi gura como o Estado São Paulo. Apesar 
de ser atualmente a região mais ricas do país, São Paulo teve um 
desenvolvimento desigual e inconstante e era, no período sob 
o domínio português, uma capitania que estava à periferia dos 
centros mais pujantes de então. Ainda assim, guarda exemplares 
originais e de grande qualidade, dignos de um olhar mais atento e 
de uma apreensão mais demorada sobre suas características.

A arte colonial de São Paulo, ainda que em poucos 
exemplares tenha atingido expressões máximas entre os mesmos 
de suas categorias, é de grande valor e possui características 
próprias. Isso não signifi ca que obras de maior pompa fossem 
realizadas em momentos melhores. Nos principais centros 
paulistas do período colonial, como Santos, Itu, Campinas, 
Guaratinguetá e na própria capital, se encontram realizações de 
feitura muito refi nada, que poderiam fi gurar com louvor ao lado 
do que de melhor se executava pelo Brasil afora. Ao mesmo tempo, 
em locais menores, e por que não dizer “caipiras”, mais isolados 
e com possibilidades mais limitadas, os padrões estéticos eram 
reproduzidos de forma simplifi cada, com releituras, adaptações 
e ressignifi cações. As igrejas caipiras, aliás, são muitas em terras 
paulistas, pois o Estado foi o lugar onde a atividade de exploração 
do território mais avançou para o interior e, portanto, onde se 
fundou um número expressivo de cidades e, junto a elas, de 
igrejas, que eram quase sempre os primeiros edifícios construídos 
nas povoações brasileiras. 

Aqui analisamos um panorama traçado a partir da 
observação dos templos remanescentes do período colonial no 
Estado de São Paulo (lembrando que a modernização e o grande 
desenvolvimento econômico dos séculos XIX e XX provocaram 
a destruição de mais da metade das igrejas coloniais para a 
construção de outras mais modernas), num total de apenas 84 

Introdução
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exemplares, sendo 68 igrejas completas e 16 museus ou templos 
modernos que abrigam altares barrocos e/ ou rococós. Eles se 
distribuem por 42 cidades do Estado, na sua porção Sul e Leste, 
áreas ocupadas primeiramente no território à medida que se 
avançava para o interior. São as seguintes cidades: Analândia, 
Aparecida, Areias, Atibaia, Bananal, Barueri, Campinas, 
Cananéia, Carapicuíba, Cotia, Cunha, Eldorado, Embu das 
Artes, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos, Iguape, Ilhabela, 
Iporanga, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Jacareí, Jarinu, 
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Porto Feliz, 
Queluz, Ribeirão Pires, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santos, 
São Luiz do Paraitinga, São Paulo, São Roque, São Sebastião, São 
Vicente, Sorocaba, Taubaté e Tremembé.

Nessas localidades se encontram os exemplares do que 
Germain Bazin1 chamou em 1956 de “Barroco Paulista”, referindo-
se a uma arte mais simples, menos erudita, e dedicando-lhe 
poucas linhas, em detrimento de estudos mais aprofundados 
sobre outras regiões do país. Trabalhos posteriores, como o de 
Eduardo Etzel2, adotaram uma linha mais neutra. Já os escritos 
mais recentes, como os de Percival Tirapeli3, Danielle dos 
Santos Pereira4 e deste autor5, mostram a variedade e riqueza da 
arquitetura e da ornamentação produzidas em São Paulo.

Para abordar esses temas, é necessário tratar primeiramente 
da arquitetura, que é a estrutura das igrejas, e depois da 

1. BAZIN, Germain. Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. 2v. Rio de Janeiro: Record, 1983 [a 
primeira edição, francesa, é de 1956].

2. ETZEL, Eduardo. O Barroco no Brasil: Psicologia – Remanescentes em São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos; Edusp, 1974. 

3. TIRAPELI, Percival. Igrejas Paulistas; Barroco e Rococó. São Paulo: Imprensa Oficial; Editora 
UNESP, 2003.

4. PEREIRA, Danielle Manoel dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas dos Estado de São Paulo: 
São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes (Brasil). Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 2017.

5. ROSADA, Mateus. Igrejas Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e Ornamentação. Tese de 
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
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ornamentação que se apoia nela, abordando os trabalhos de 
azulejaria, de pintura e de talha que preencheram as igrejas 
paulistas.

Em São Paulo, o aspecto das igrejas coloniais, em geral, é bastante 
singelo, com poucos exemplares de exterior mais rebuscado. 
Até o momento da independência do Brasil (1822), os templos 
paulistas apresentaram fachadas que foram maneiristas, e 
concomitantemente, a partir do começo do século XVIII, de um 
barroco simplifi cado. Há uma curiosa elisão do rococó como 
estilo de ornamentação exterior, a despeito de mais da metade 
das igrejas coloniais paulistas apresentarem altares de linguagem 
rocaille.

De certa forma, os portugueses sempre tiveram uma 
arquitetura muito austera, de linhas limpas e espaços interiores 
retilíneos e estáticos. Até mesmo templos com ricos interiores 
forrados integralmente de talha muitas vezes possuíam ao mesmo 
tempo uma fachada mais austera. Apenas em meados do século 
XVIII os frontispícios viriam a ganhar contornos mais inventivos, 
com uma resistência local a adotar frontarias mais ousadas, o que 
ocorreu com mais atraso em relação a outras capitanias e centros 
mais populosos. Com isso, o padrão maneirista era ainda o único 
que se via nas fachadas dos templos até o meio do setecentos. 
Muitos templos não possuem ornamentação alguma sequer, 
e apenas a tectônica dos materiais é que está aparente, como é 
o caso da Igreja de Santa Catarina da Aldeia de Carapicuíba e 
das igrejas do Pilar de Ribeirão Pires e de Taubaté. Tratam-se 
de construções que foram feitas com o mínimo necessário, sem 
colunas, frontões ou molduras.

Mas, mesmo em meio à falta de recursos, de gente e de 
meios para se executar grandes e refi nadas obras de arquitetura 
na Capitania, São Paulo logrou erigir igrejas com alguma 
ornamentação e seguindo os preceitos de ordens clássicas e de 
proporção inscritos em tratados arquitetônicos. São trabalhos 
dessa categoria os conventos franciscanos de Itanhaém e 
Taubaté (posteriormente reformados) e o beneditino de Santos. 
Um melhor momento econômico dado pelo fl orescimento da 
sucrocultura e da intensifi cação do comércio com as minas e 
regiões próximas no século XVIII levou as cidades paulistas e 
suas igrejas a um surto reformístico, que não ocorreu apenas na 
capital, e fez com que muitas fachadas de igrejas da Capitania 
passassem a barrocas, com frontões movimentados, de linhas 
interrompidas, com contracurvas, janelas e portas de vergas 
arqueadas. Não por acaso, as duas cidades que mais possuem/
possuíram templos com fachada barroca, Santos e São Paulo, são 
também onde fl oresceu uma vistosa arquitetura em pedra, com 

A Arquitetura
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infl uência direta de dois mestres-pedreiros: o português Bento 
de Oliveira Lima e o africano Joaquim Pinto de Oliveira Tebas6.

No século XIX, os templos voltavam a receber arremate 
superior triangular, retilíneo, sem volutas ou curvas: era o 
neoclássico difundido pela corte do Rio de Janeiro que chegava a 
São Paulo. Por muito tempo, durante o correr do século, teremos 
uma mescla de igrejas com exteriores neoclássicos e interiores 
ainda com traços do barroco e do rococó. O clero demorou a 
livrar-se da pompa e eloquência barrocas e assimilar, também no 
interior de suas igrejas, a sobriedade do neoclassicismo.

O uso de barrados e revestimentos azulejares em ambientes 
eclesiásticos no Brasil teve um ápice de produção e exuberância 
no século XVIII, com uso mais difundido no Nordeste brasileiro, 
região mais próspera de então e mais próxima de Portugal. No 
Sudeste, a azulejaria fi cou restrita ao litoral, e foi aplicada num 
número reduzidíssimo de exemplares. 

Na região paulista, mais distante dos grandes centros, 
pouco povoada, com grandes difi culdades de acesso (uma vez 
que a maior parte das cidades estava no planalto, que se acessava 
apenas transpondo uma serra íngreme) e, consequentemente, de 
transporte de artefatos delicados como o azulejo, há notícia de 
apenas duas ocorrências de seu uso, ambas no litoral, sendo que 
apenas em um dos casos a obra resistiu até os dias de hoje: a Igreja 
Conventual de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém (Fig. 
1), único exemplar de revestimento azulejar do século XVIII em 
todo o Estado de São Paulo. Ele reveste a parede do arco cruzeiro, 
acima da linha dos retábulos, e dois barrados nas laterais da 
nave, da linha da mesa de comunhão até os altares do cruzeiro. 
Apresenta motivos com enrolamentos de folhas de acanto e 
algumas fl ores, tendo a padroeira num emolduramento ao centro. 
Outros templos do período colonial receberiam tratamento com 
azulejos, mas em reformas posteriores, em outros estilos, já nos 
séculos XIX e XX.

6. CERQUEIRA, Carlos Gutierrez. “Tebas: vida e atuação na São Paulo Colonial”. São Paulo, Resgate – 
História e Arte II. s.d. Disponível em: <https:sites.google.com/site/resgatehistoriaearte/> Acesso  
em: 12 mai. 2014.

A Azulejaria

Um panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo - M. Rosada
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A pintura decorativa religiosa no Estado de São Paulo conheceu, 
durante o período colonial, três fases bastante distintas, que na 
nossa classifi cação, coincidem e parte com a nomenclatura mais 
utilizada também em Portugal, organizada por Robert Smith7: a 
dos Brutescos (até c. 1700), o Barroco Joanino (1740-1760) e o 
Rococó (1760-1830).

Os primeiros, os brutescos (ou grotescos) localizam-se em 
capelas de aldeamentos jesuíticos ou capelas rurais próximas, às 
quais os inacianos tinham acesso e onde gozavam da proteção 
dos seus senhores, distribuídas em um cinturão de aldeamentos 
e fazendas ao redor da capital. Restam-nos forros e decorações 
de parede com pintura em brutesco na Capela de São Miguel 
Paulista, em São Paulo e na capela do Sítio Santo Antônio, 
em São Roque (Fig. 2). Esses brutescos são decorações com 
delicados enrolamentos vegetalistas, baseados nas ferronneries 
renascentistas, com cores predominantemente primárias, num 
grande imbricado que toma quase sempre a toda a superfície do 
forro.

Após um grande hiato no início do século XVIII, temos 
obras do barroco joanino. No período do governo do Rei D. João 
V de Portugal (1708-1750) houve um processo de italianização da 
arte portuguesa e de suas colônias, incentivada pelos intercâmbios 
7. SMITH, Robert Chester. A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1962.

Fig. 1. Aspecto interno da Igreja conventual de Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém, Baixada 
Santista, São Paulo, Brasil.
Fonte: foto de Mateus Rosada, 2014.

A Pintura
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fi nanciados pela coroa. O barroco desse período se materializava, 
no caso da pintura, em tetos de perspectiva ilusionista. No caso 
paulista, essa forma de perspectiva não se efetivou, e os três 
únicos tetos do período que resistem, dois na igreja do Rosário 
de Embu das Artes (c. 1740) e um na Igreja da Ordem Terceira do 
Carmo de Mogi das Cruzes (c. 1750), baseiam-se em uma certa 
evolução dos desenhos em brutesco do período anterior, com o 
“engordamento” dos enrolamentos de folhas, agora realmente 
representadas como acantos, valorização de molduras, e motivos 
centrais mais elaborados. Há ainda a presença de chinoiseries no 
Embu e de aves nativas e frutas tropicais no forro do Carmo de 
Mogi8, este, provavelmente elaborado pelo único pintor ativo na 
vila no período: Lourenço da Costa de Macedo9.

8. PEREIRA, Danielle Manoel dos Santos. A pintura ilusionista no meio-norte de Minas Gerais – 
Diamantina e Serro – e em São Paulo – Mogi das Cruzes (Brasil). Dissertação de Mestrado, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 2012, p. 148-149.

9. PEREIRA, Danielle Manoel dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas..., op. cit., p. 281.

Fig. 2. Forro com pintura em brutesco da Capela 
do Sítio Santo Antônio, c. 1680, em São Roque, 
município da macrorregião metropolitana 
paulistana, São Paulo, Brasil.
Fonte: foto de Mateus Rosada, 2013.

Um panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo - M. Rosada
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Fig. 3. Forro da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São 
Paulo, de Jesuíno do Monte Carmelo, 1796-1797, São Paulo, 
capital, Brasil.
Fonte: foto de Mateus Rosada, 2014.

O Rococó representa quase 
um renascimento para a pintura de 
teto paulista. São catorze igrejas que 
mantém pelo menos uma pintura do 
período rococó. Nesse período, tivemos 
claramente dois grupos de pintores, com 
características distintas.

O primeiro grupo foi tributário do 
trabalho de José Patrício da Silva Manso 
(1753-1801). Pelo menos mais três 
pintores do mesmo período teriam sido 
seus discípulos ou pelo menos trocado 
algumas experiências e sofrido infl uências 
de José Patrício: Mathias Teixeira da Silva 
(1764-18??), Jesuíno Francisco de Paula 
Gusmão, depois Padre Jesuíno do Monte 
Carmelo(1764-1819)10,  e Inácio Joaquim 
Monteiro (1766-1841). As pinturas 
desses artistas possuem características 
marcantes que as distinguem de obras 
do rococó em outros estados brasileiros: 
possuem uma paleta escura e em tons 
queimados e ocres, com certo tenebrismo 
nas cenas (Fig. 3), muito diferentes da 
pintura rococó brasileira, que costuma 
exibir tons claros, com predominância 
de brancos, azuis e rosados. Há também, 
nas obras desses pintores, uma supressão 
de elementos arquitetônicos comumente 

vistos nos tetos mineiros.10Essas composições mais austeras e 
escuras se tornaram uma marca da pintura colonial paulista.

O segundo grupo é de pintores cujos tetos possuíam 
características mais próximas do padrão do rococó mineiro, 
com uma paleta mais luminosa, com fundos claros, amarelos 
ou azuis, e rico colorido, com destaque para as rocalhas em tons 
de vermelho vivo, verdes e azuis escuros e vibrantes. Há registro 
de autoria de pelo menos dois pintores: Manoel do Sacramento 
(1769-1832)11, o maior expoente desse grupo, e Antônio dos 
Santos, com uma obra registrada. Esses forros encontram-se nas 
duas igrejas do Carmo, a conventual e a dos irmãos terceiros, de 
10. ANDRADE, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. São Paulo: Martins, 1963, p. 155.
11. PEREIRA, Danielle Manoel dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas..., op. cit., p. 283.
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Mogi das Cruzes, e há um exemplar da Igreja da Boa Morte de 
São Paulo.

Em se tratando das edifi cações religiosas, a arte retabular 
foi responsável pelo contraponto à usual limpeza das linhas 
construtivas: em oposto aos exteriores singelos, as igrejas sempre 
apresentavam interiores mais ricamente trabalhados. Essa 
decoração se dava quase que exclusivamente por elementos de 
entalhe, técnica que se desenvolveu sobremaneira nos reinos 
ibéricos. A talha dourada se tornaria, em Portugal e na Espanha, 
uma expressão de cunho nacional, perdurando por séculos como 
uma das mais importantes expressões da arte ibérica12. Todo esse 
saber-fazer da madeira foi levado para as colônias na América, 
África e Ásia, com uma quantidade enorme de variações locais, 
enriquecidas pelos conhecimentos, culturas, técnicas e materiais 
disponíveis e combinados. No caso luso-brasileiro, aspecto 
interior das igrejas era quase sempre composto por naves e 
capelas-mores de grande simplicidade estrutural e constância 
espacial, com grandes panos brancos, complementadas por 
revestimentos em talha dourada, que dinamiza os espaços13.

É importante perceber que a talha paulista é realmente 
mais singela do que a executada nos estados ao norte do Brasil. 
Há uma menor profusão de elementos e uma limpeza maior nos 
ornatos. Isso não signifi ca necessariamente uma talha pobre e sem 
refi namento: a precisão na confecção dos elementos mais miúdos 
atesta que houve ótimos artífi ces em São Paulo. Acreditamos 
que, devido às difi culdades de meios dos primeiros tempos, os 
paulistas se acostumaram a executar obras de menor arroubo e 
mais contidas, com menor profusão de elementos, demonstrando 
também um espírito mais parcimonioso e comedido próprio de 
sua personalidade.

A talha paulista conheceu, até a independência do país, 
quatro períodos, que se apresentam com certo atraso em relação 
ao que verifi ca na metrópole, e como estamos analisando casos 
dentro de um recorte espacial relativamente restrito, demarcamos 
uma sobreposição dessas fases, que assim se confi guraram em 
São Paulo: o Maneirismo (1559-1736), o Barroco Português (ou 
Barroco Nacional, na classifi cação portuguesa, 1700-1730), o 
Barroco Joanino (1735-1766), e o Rococó (1759-c. 1830).

Por ser um estado de colonização antiga, São Paulo é um 
dos poucos que possui remanescentes de talha ainda maneirista no 
Brasil, pois as reformas estilísticas dos séculos XVIII e posteriores 
apagaram quase todos os traços do início da colonização na 
América Portuguesa. E é nesses exemplarem que se percebe como 
12. SMITH, Robert Chester. A talha em Portugal..., op. cit., p. 7.
13. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. O Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes 

europeus. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 13.

A Talha
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os paulistas ainda se comunicavam relativamente pouco com 
outras regiões da colônia portuguesa e bastante com a metrópole 
e com as colônias vizinhas, hispânicas, nos primeiros dois séculos 
de colonização.

Não parece ter sido incomum que os padres jesuítas, 
quando da instalação de colégios, instituições mais perenes e bem 
estabelecidas, importassem de Portugal altares já prontos14. Lúcio 
Costa aventa para a hipótese de que os inacianos trouxeram para 
sua igreja do extinto Colégio de São Vicente alguns retábulos 
mandados fazer na metrópole, dos quais restam apenas quatro 
colunas no altar-mor da igreja matriz da cidade. Seriam ainda de 
fi ns do século XVI e, portanto, as peças retabulares mais antigas 
de São Paulo.

Mas se o padrão de São Vicente trata-se de talha erudita e 
estritamente portuguesa, há duas capelas cujos retábulos-mores 
se ligam a padrões hispânicos de composição, caso dos altares 
do Sítio Santo Antônio, em São Roque (Fig. 4), e da Fazenda 
Voturuna, em Santana de Parnaíba, como bem apontou o 
estudo de Aracy Amaral15. A autora destaca o fato de ambos os 
retábulos serem apenas coroamentos deslocados, separados dos 
respectivos corpos. Talvez fossem oriundos da antiga matriz de 
Araçariguama, cidade próxima, ou mesmo fruto de pilhagens 
das reduções jesuíticas do Guayrá (atual estado do Paraná), 
então pertencente à Espanha, constantemente atacadas pelos 
bandeirantes paulistas. Ambos teriam relação com os padres 
jesuítas e teriam sido confeccionados com auxílio de mão-de-
obra indígena.

Já no início do século XVIII, o padrão ornamental se 
altera, e os retábulos começam a ser feitos dentro da linguagem 
barroca, na sua primeira fase, conhecida por Estilo Nacional, 
ou por Barroco Português, na classifi cação mais usual. São 
retábulos que passam a preencher toda a parede de fundo da 
capela-mor, com colunas salomônicas e em planos escalonados 
e arquivoltas concêntricas no coroamento, recobertos quase que 
integralmente por ramagens acânticas bastante protuberantes, 
vides e com a inserção de uma tarja central. Foram muitas a s 
igrejas que possuíram altares dessas características, mas assim 
como os exemplares maneiristas, a maior parte desapareceu 
em reformas posteriores. Esse padrão também vai marcar uma 
maior vinculação das artes paulistas ao que se fazia no Rio de 
Janeiro, cidade para onde foi transferida a capital da colônia 
em 1673 e que três anos mais tarde seria elevada à categoria de 
diocese, aumentando sua infl uência econômica, administrativa e 
eclesiástica. São Paulo, que era a capital mais próxima ao Rio, a 
pouco mais de 400km de distância, passaria a ter um intercâmbio 
14. COSTA, Lúcio. “A arquitetura dos jesuítas no Brasil”. ARS, São Paulo, 2010 (1941), vol. 8, n. 16, p. 

158. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202010000200009>. Acesso em: 12 abr. 2011.
15. AMARAL, Aracy A. A hispanidade em São Paulo. São Paulo: Nobel; Edusp, 1981, p. 88.
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muito maior de ideias e veria a infl uência da metrópole e dos 
vizinhos espanhóis arrefecer. Atualmente só restam partes de 
retábulos em composições de altares remontados na Igreja dos 
Afl itos e no jazigo da Ordem Terceira de São Francisco, ambos 
na capital, e do Mosteiro de São Bento de Jundiaí. É interessante 
perceber que, apesar de algumas poucas especifi cidades de traço, 
a forma desses enrolamentos se aproxima muito da talha da 
nave da Igreja do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, esta 
executada pelo monge português Domingos da Conceição, de 
1669 a 171716.

O período seguinte, já avançando para o meio da 
centúria, seria marcado agora pela instalação da diocese de 
São Paulo, no ano de 1745. Além de ser um indicativo de 

16. ROCHA, Mateus de Ramalho. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Studio 
HMF, 1991.

Um panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo - M. Rosada

Fig. 4. Capela-mor da 
igrejinha do Sítio Santo 
Antônio, 1687.
Fonte: foto de Mateus 
Rosada, 2014.



212

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

desenvolvimento econômico (uma cidade, para se tornar sede de 
bispado, necessitava provar que tinha capacidade fi nanceira de 
manter todo o aparato da estrutura episcopal), resultava numa 
autonomia da igreja local e num maior incentivo às obras sacras. 
São Paulo se vê num verdadeiro renascimento no oitocentos: 
apenas na segunda metade do século XVIII, a capital, agora 
sede episcopal, vai reformar dezoito17 (quase todas as) igrejas. O 
padrão ornamental dos altares passa a ser o (barroco) Joanino, 
caracterizado por uma italianização da talha luso-brasileira com 
uma maior variedade de elementos, que exigia aos entalhadores 
maior perícia em sua reprodução. Há uma profusão de fl ores, 
guirlandas, cortinados e sanefas. Os enrolamentos das cartelas 
tornam-se menos protuberantes e sua forma deixa de se basear 
apenas no padrão das folhas de acanto: há enrolamentos puros, 
apenas volutas, sem elementos fi tomorfos, mesclados a outros 
de aparência vegetalista e alusões a contas de pérolas, fi tas e 
cornucópias, e se fazem presentes muitas fi guras humanas, como 
atlantes, cariátides, putti, anjos, espagnoletes e representações da 
Santíssima Trindade.

A riqueza ornamental, em São Paulo, coincidiu com o 
enriquecimento da cidade, agora sede episcopal. É já próximo à 
data da instalação da diocese que se dá o primeiro registro de 
autoria em São Paulo e trata-se já de artista joanino. Surge o 
nome do português, provavelmente olisiponense, Luís Rodrigues 
Lisboa, a quem o frei Adalberto Ortmann18 atribui a feitura do 
retábulo da Conceição da igreja dos terceiros franciscanos (Fig. 
5a), por motivo de ser Lisboa irmão terceiro da ordem e também 
o único entalhador habilitado da cidade na época.

O esplendor do barroco joanino dura apenas três décadas 
nas terras paulistas. Nos anos de 1760 já se faz quase toda a 
ornamentação interna dos templos com motivos rococós. O 
estilo, nascido na França e baseado em elementos abstratos, as 
rocalhas, fruto da fusão e esgarçamento de volutas e conchas, 
teve enorme aceitação em São Paulo e foi adotado à larga em 
quase todas as igrejas do período, substituindo a ornamentação 
que existia até então. Com isso, atualmente mais da metade 
dos templos paulistas remanescentes do período colonial 
possuem ornamentação rocaille. O Rococó é menos carregado 
que o barroco, permite maior espaçamento entre os elementos 
decorativos e se utiliza de cores mais claras e luminosas também 
na talha, predominantemente branco-gelo, rosa e azul claro, além 
de fazer uso mais comedido de superfícies com douramento. 
Também nesse período, ao mesmo tempo em que São Paulo 
recebe infl uências de mais lugares, como Lisboa, Porto, Rio de 
Janeiro e, pontualmente, de Minas Gerais, se criará na capitania 
17. SILVA-NIGRA, Clemente Maria da. “A Ordem Beneditina ...”, op. cit, p. 827.
18. ORTMANN, Adalberto. História da antiga capela da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco 

de São Paulo. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1951, p. 66.
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uma espécie de escola de artífi ces com padrões locais, pois se vê 
que padrões criados em São Paulo passaram a ser transmitidos 
a entalhadores de distintas gerações, criando variações locais 
e únicas, sem assemelhados em outras regiões do Brasil que 
perduraram por bastante tempo.

A primeira obra de padronagem rococó documentada é 
a dos altares da Igreja da Ordem Terceira do Carmo da capital, 
confi ada ao entalhador Antonio Ludovico em 175919. Ludovico 
criou uma talha exuberante e pesada e trabalhos com traço 
semelhante ao seu encontram-se localizados dentro do município 
de São Paulo apenas. A talha rococó apareceria em muitas igrejas 
paulistas algum tempo depois, com traços dos entalhadores 
Bartholomeu Teixeira Guimarães (português, c. 1738-1806) e 
José Fernandes de Oliveira (provavelmente reinol) que, mesmo 
trazendo elementos de sua terra natal, criaram um padrão de 
auriculares único e repetido apenas em São Paulo. Guimarães 
foi responsável pelo retábulo-mor da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Candelária de Itu20 (1786-1788) (Fig. 5b), e Oliveira, 
19. ANDRADE, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo, op. cit., p. 155.
20. CERQUEIRA, Carlos Gutierrez. Entalhador do retábulo da Matriz revela�se em inventário do 

mecenas da Itu Colonial. São Paulo: Ed. do autor, 2015. Disponível em: <https://docs.google.com/>. 
Acesso em: 27 set. 2015.

Um panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo - M. Rosada

Fig. 5. (a) Retábulo de Nossa Senhora da Conceição da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em São Paulo, atribuído a Luís 
Rodrigues Lisboa, 1736; (b) Retábulo-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, em Itu, entalhado por Bartholomeu 
Teixeira Guimarães, policromado por José Patrício da Silva Manso, 1786-1788.
Fonte: fotos de Mateus Rosada, 2016.
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pelos retábulos do transepto e da capela-mor da Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de São Paulo21 (1791).

É bastante possível que Oliveira tenha sido aprendiz 
de Guimarães quando da decoração interna da Matriz de Itu. 
Bartholomeu Teixeira Guimarães era entalhador já experiente 
quando chegou ao Brasil: português da região de Guimarães, 
membro de uma família de entalhadores muito requisitados 
na região, estabeleceu ofi cina em Itu. Os retábulos do grupo 
de Guimarães possuem ornamentação rococó, baseada quase 
exclusivamente nos auriculares, executados aqui com maior 
limpeza de formas do que os modelos portugueses, com um 
aspecto que se assemelha a um leque de pétalas. As estruturas dos 
conjuntos retabulares, no entanto, têm forma mais tradicional, 
ainda organizada como no período anterior, joanino. Isso é 
perceptível no coroamento, com o uso insistente de sanefas em 
arco joanino com lambrequins e arrematado com uma tarja 
central, num momento em que os camarins do período, em 
outros grupos paulistas e de outros estados, já eram encerrados 
em arco pleno encimado por um frontão ladeado de volutas com 
resplendor ao centro. Criou um padrão seu que foi replicado por 
ele próprio, por José Fernandes de Oliveira e, com certeza, por 
mais discípulos, pois são mais de vinte templos paulistas que 
passaram a ter suas características, e seria bastante improvável que 
Guimarães realizasse todas as obras. Os auriculares, elementos 
de origem bávara22, marcaram não só a obra do grupo ao qual 
pertencia Bartholomeu Teixeira Guimarães, mas foram também 
utilizados, com variações formais, por outros artistas paulistas de 
1760 a 1830, ou seja, durante setenta anos.

E ao mesmo tempo em que se desenvolvia uma variante 
paulista do rococó no eixo Itu-São Paulo-Santos a partir da obra 
de Guimarães, São Paulo continuou recebendo contribuições 
externas, especialmente do Rio de Janeiro, capital da colônia, cuja 
infl uência só aumentava no século XVIII. As igrejas do Vale do 
Paraíba, ao longo do caminho para o Rio, serão decoradas pelo 
entalhador carioca Gurdiano José das Chagas (c. 1745-18??), 
estabelecido com ofi cina em Guaratinguetá e provável entalhador 
do retábulo da Igreja Matriz de Santo Antônio daquela cidade23 
(Fig. 6a). Sua talha possui características de talha se assemelham 
enormemente aos trabalhos de Inácio Ferreira Pinto (1759-
1828)24, um dos mais requisitados mestres do Rio de Janeiro em 
sua época.

21. ORTMANN, Adalberto. História da antiga capela..., op. cit., p. 323-329.
22. SMITH, Robert Chester. A talha em Portugal..., op. cit., p. 144.
23. COUPÉ, Benedito Dubsky. A matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá. Aparecida: Editora 

Santuário, 1983.
24. RABELO, Nancy Regina Mathias. A originalidade da obra de Ignacio Ferreira Pinto no contexto da 

talha carioca na segunda metade do século XVIII. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.
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Há visíveis semelhanças da talha do grupo ligado a Chagas 
com obras de igrejas fl uminenses, perceptíveis nas colunas 
estriadas, nos capitéis, nos coroamentos, entre outros elementos. 
Apresentam, inicialmente, estrutura com o camarim central 
arrematado em arco pleno e coroamento que se dá em frontão 
curvilíneo ladeado de volutas com moldura superior e resplendor 
ao centro, forma que ocorre com mais frequência no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais, inusual em São Paulo. Os elementos 
ornamentais ligados a Gurdiano José também se assemelham aos 
cariocas por serem já rococós, mas com muitas contaminações 
e hibridizações de elementos do estilo regência, presente na 
segunda fase do barroco joanino e que se mantém justamente 
no rococó das regiões de Lisboa e do Rio de Janeiro, capital da 
colônia e cidade com contato mais direto com a sede da coroa.

E entre o padrão notadamente paulista de Bartholomeu 
Teixeira Guimarães e José Fernandes de Oliveira e o rococó 
fl uminense de Gurdiano José das Chagas, encontramos um padrão 
também rococó que faz uma mescla dessas duas infl uências, cujo 
entalhador é João da Cruz, mestre estabelecido na cidade de 
Taubaté e autor comprovado do retábulo-mor da Igreja da Ordem 
Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes25 (1803-1806) (Fig. 6b). 
25. Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes. Livro de Receita e despesa. Mogi das Cruzes, 

Ordem Terceira do Carmo, 1799-1858. Manuscrito, folha 136v.

Um panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo - M. Rosada

Fig. 6. (a) Retábulo-mor da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá, atribuído a Gurdiano José das Chagas, c.1792; (b) Retábulo-
mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Mogi das Cruzes, entalhado por João da Cruz, 1803-1805.
Fonte: fotos de Mateus Rosada, 2015.



216

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

João da Cruz e seus seguidores foram capazes de fazer uma 
leitura que mesclou os padrões rococós paulista e fl uminense em 
um novo, que se tornou uma marca na faixa de municípios que 
vai de Taubaté até a capital, São Paulo. Os trabalhos mais antigos 
possuem coroamento à moda fl uminense, com frontão curvilíneo 
ladeado de volutas, com moldura superior e resplendor ao centro. 
Ao longo dos anos, optou-se pelo coroamento com tarja central, 
sem frontões. As colunas são lisas com apliques de talha, por 
molduras de elementos fi tomorfos, festões de fl ores, anéis e 
guirlandas com elementos rocaille e fl ores, pendentes fl orais que 
descem do capitel, e até mesmo estrias que percorrem apenas 
parte da extensão do fuste. Nos altares laterais e em igrejas de 
menor porte, as colunas são substituídas por painéis planos e com 
fl ores de lis. A fl or de lis é uma espécie de assinatura dos membros 
do grupo de João da Cruz: aparece nos capitéis, nos pendentes e 
nos painéis, nas mísulas e arrematando as tarjas.

Mas mesclas e variações temáticas são vistas na obra 
do mais tardio entalhador rococó registrado em São Paulo: 
Guilherme Francisco Vieira, atuante no século XIX na mesma 
área de João da Cruz, une elementos desse entalhador com os 
de José Fernandes de Oliveira, criando outros padrões, porém de 
forma menos elaborada e com uma talha de menor qualidade de 
acabamento.

O grande boom econômico e populacional que São Paulo 
vivenciou por conta dos ciclos econômicos do café, no século 
XIX, e da indústria, no século XX, ceifou mais da metade dos 
templos do período colonial: as igrejas foram postas abaixo 
para a construção de novos espaços, com outras proporções, 
outras técnicas, outras características, bastante distintas das que 
se sucederam durante os três primeiros séculos. Ainda assim, 
restaram, porém, exemplares em número sufi ciente para se traçar 
um panorama, ainda que lacunar, das modifi cações ocorridas 
com o passar do tempo na arquitetura religiosa do Estado durante 
três séculos.

Atualmente, essas igrejas são, na maioria dos casos, os 
exemplares arquitetônicos mais antigos que restaram em suas 
cidades. Estudá-las signifi ca também adentrar na história de 
vários dos municípios dos mais antigos de São Paulo e valorizar 
seu passado e sua arquitetura. Mais que isso, indica para uma 
ressignifi cação de uma arquitetura e um saber-fazer paulistas 
ainda pouco pesquisados e difundidos. Pouco ainda se sabe 
sobre os exemplares de São Paulo, negligenciados por estudos 
muito localizados ou de pouca abrangência. Grande também 
é o desconhecimento sobre os profi ssionais que fi zeram essa 
arquitetura. Sabemos nomes de poucos mestres, arquitetos, 

Conclusões



217

engenheiros, entalhadores, escultores e pintores que deixaram 
suas marcar na arte paulista. Há ainda muito por se descobrir. 
Este texto buscou fazer um apanhado do que resiste em São Paulo, 
e demonstrar que essa arte, ainda que deslocada dos grandes 
centros, possui em suas especifi cidades um valor inestimável que 
deve ser conhecido e reconhecido para que seja mais qualifi cado 
o legado que deixaremos para as gerações futuras.

Um panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo - M. Rosada
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Quando se analisa a conformação dos núcleos urbanos fundados 
pelos espanhóis nas Índias Ocidentais durante o período colonial 
fi ca claro o impressionante processo de desenvolvimento de uma 
tipologia regular de cidade: uma tendência de ordenação referente 
ao plano gerador dos assentamentos humanos criados – e algumas 
vezes sobrepostos a antigos aglomerados pré-colombianos – que 
teria sido repetida inúmeras vezes, nas mais diversas regiões do 
vastíssimo território sob o domínio da metrópole peninsular. 
Segundo afi rmaria o Professor Alberto Nicolini1, desde Santo 
Domingo2, o delineamento regular dos núcleos urbanos aspiraria 
a um esquema cada vez mais rigoroso, culminando na realização 
de um modelo que apresentaria uma organização absolutamente 
cartesiana: a cidade projetada de forma quadrangular, com 
quarteirões e plaza mayor quadrados, assim como lotes urbanos 
também quadrangulares – fruto da divisão das quadras em quatro 
solares de idênticas dimensões. 

Indubitavelmente, o desenho elaborado com antecedência 
à implantação do organismo urbano propriamente dito viria 
a ser uma ocasião de enorme gravidade para a defi nição do 
cenário que se estabeleceria na vivência do ambiente citadino – 
já que, como diria o arquiteto italiano Aldo Rossi, em seu livro 
de 1966, L’architettura della città, o plano não seria apenas um 
dos mais efi cientes organismos estruturadores da cidade, mas, 
especialmente, um dos elementos que apresentariam maior 
disposição em permanecer inalterado no futuro desenvolvimento 
urbano3.

Considerando que as mais importantes urbes além-mar já 
teriam sido fundadas e delineadas no decorrer do século XVI, 

1. NICOLINI, Alberto. “La ciudad hispanoamericana, medieval, renascentista y americana”. Atrio -  
Revista de Historia del Arte, n. 10-11, 2005, p. 29.

2. Fundada em 1496 e transladada para o sítio atual em 1502, mais do que a primeira cidade levantada 
pelos conquistadores no Novo Mundo, Santo Domingo é o primeiro assentamento europeu no 
continente recém-descoberto. 

3. ROSSI, Aldo. L’architettura della città. Turim: Città Studi Edizioni, 2006, p. 56.
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seria possível supor que a traza das cidades coloniais sofreria 
pouca, ou nenhuma transformação, no período que coincidiria 
com a eclosão do espírito barroco. Por outro lado, mesmo os 
novos assentamentos criados nas próximas centúrias, assim como 
aqueles núcleos urbanos que, nos seiscentos e nos setecentos, por 
diversos motivos – invasões, enchentes, terremotos –, sofreriam 
traslados e seriam refundados, quase sempre apresentariam uma 
estrutura urbanística e um design derivados da prática consolidada 
no primeiro grande século de colonização. Mais do que isso, estas 
cidades seriam projetadas ainda seguindo os procedimentos 
consagrados no século XVI, não oferecendo, praticamente, 
nenhuma inovação enquanto experiência urbanística. Ou seja, 
em relação ao modelo regular dos núcleos hispano-americanos 
– referente à tradição da urbanística ordenadora praticada nas 
Índias Ocidentais, herdeira de diversas experiências teóricas 
e práticas ligadas ao mundo clássico, à Idade Média e à cultura 
do Renascimento –, todos os mais signifi cativos parâmetros de 
assentamento urbano já estariam defi nidos antes da irrupção da 
estética barroca.

Artifícios dramáticos, como as grandes e ininterruptas 
avenidas retilíneas; os epidérmicos cenários teatrais das praças 
reais e das vias de arquitetura contínua e uniforme; os longos e 
marcados eixos perspectivos que, geralmente, apresentariam 
um determinado point de vue assinalado por um poderoso 
monumento escultórico ou arquitetônico; os tridentes e os 
poliviuns que, comumente, se encontrariam em um ponto nodal 
distinguido pela presença de uma fonte, de um obelisco, de 
uma estátua do governante, de um símbolo religioso, sempre 
levantados no setor mais proeminente de uma monumental 
praça que acolheria o leque de vias; nenhum destes mecanismos 
urbanísticos de sedução e de direção das massas fi guraria nos 
assentamentos coloniais durante o século XVI.
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É verdade que a organização do sistema viário dos 
assentamentos conformados por uma grelha contínua que 
poderia ser estendida ad infi nitum acabaria gerando longas vias 
retilíneas. Todavia, a ausência de uma hierarquia dimensional 
entre os inúmeros eixos que se cruzariam em ângulos retos, já 
que as ruas possuiriam sempre a mesma largura, eliminaria o 
destaque essencial que, nas cidades europeias, as vastas avenidas 
abertas no período barroco absorveriam. Na mesma direção, 
o baixo gabarito das edifi cações civis, aliado à parca ocupação 
dos quarteirões e das testadas dos imensos solares, testadas nas 
quais seriam deixadas, no alinhamento das vias, amplas áreas 
desocupadas – vazias, ou fechadas por simples muros –, todos 
estes fatores, coligados à largura sempre signifi cativa das ruas 
e à constante interrupção dos eixos viários pelos inevitáveis 
cruzamentos que se sucederiam em um obsessivo ritmo regular, 
contribuiriam para inibir o impulso necessário àquele fl uxo 
perspectivo tão peculiar nas artérias rasgadas no período barroco.

Como consequência, na América espanhola, a racional e 
burocrática cidade quinhentista atuaria, paradoxalmente, contra 
o Barroco. Mais ainda; atuaria, frequentemente, em oposição a 
qualquer busca de expressão vinculada à constituição estética e 
paisagística do ambiente urbano tridimensional. Logo, muitas 
das iniciativas seiscentistas e setecentistas voltadas ao universo 
da urbanística – assim como grande parte das ações ligadas aos 
domínios da arquitetura e que tocariam a paisagem urbana –, 
quando versadas na aplicação para o espaço urbano da poética 
barroca, operariam em forte confronto e oposição ao modelo de 
cidade regular consolidado no século XVI.

Contudo, ao se comparar as cidades confi guradas como um 
perfeito e imaculado tabuleiro de damas, com os assentamentos 
virreinales delineados a partir de diagramas viários menos 
rígidos, seria possível constatar que os últimos, indubitavelmente, 
aceitariam melhor as intervenções que atuariam contra a 
quadrícula; consequentemente, estariam mais bem preparados 
para se transformarem em cenográfi cas cidades barrocas. 

Para a cidade em forma de grelha, pequenas concessões à 
severidade da malha ortogonal, cujas ruas, praças e quarteirões 
contariam, usualmente, com as mesmas dimensões, poderiam ser 
sufi cientes para suscitar expedientes que auxiliassem a aparição 
de acontecimentos dramáticos pontuados na paisagem urbana, 
eventos que atuariam em prol da constituição de um cenário de 
alto teor barroco. Uma rua contígua à plaza mayor, aberta com 
uma largura ligeiramente superior às das outras vias, poderia 
transformar-se em um evento de enorme destaque no seio da 
cidade: com o tempo e com a nova distribuição fundiária dos 
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solares, a antiga via poderia acolher, prontamente, uma sequência 
ininterrupta de imponentes casarões e de palácios institucionais 
dos dois lados de cada segmento de rua, tornando-se a poderosa 
e monumental avenida senhorial do núcleo urbano, assim como 
seu mais importante eixo de circulação – processo automático que 
favoreceria a confi guração hierárquica da cidade e que revelaria os 
objetivos da coroa espanhola de expressar, no ambiente urbano, a 
retórica e a persuasão barrocas.

Na mesma direção, os núcleos urbanos que possuiriam 
geneticamente um traçado mais fl exível, mesmo seguindo 
a tradição viária da grelha, aceitariam mais naturalmente o 
aparecimento de frontarias e portadas de templos, conventos e 
palácios que atravancariam as ruas originalmente diretas, gerando 
– na conclusão em profundidade do eixo – aquele desejado 
encerramento perspectivo característico da urbanística barroca. 
No que se refere, especifi camente, à arquitetura religiosa, sabe-
se que muitos complexos arquitetônicos alcançariam dimensões 
colossais ainda no século XVI, chegando a cobrir, no âmago das 
cidades, uma área equivalente a duas ou mais quadras do núcleo 
urbano regular, invadindo diversos segmentos das longas ruas, 
que até então fi gurariam diretas e contínuas. Em consequência, 
a grande extensão de terra utilizada para o assentamento de 
certas catedrais, assim como o imenso espaço destinado às 
cercas de determinados conventos e monastérios, acabariam, 
inevitavelmente, provocando singulares enquadramentos 
perspectivos que despontariam na fi nalização de algumas vias, 
eixos que, segundo o plano original, deveriam se estender 
ininterruptamente até os limites da mancha urbana edifi cada, 
mas que agora seriam detidos ao atingirem perpendicularmente 
os imensos conjuntos religiosos. Seriam situações de alto teor 
cenográfi co em que o ponto de fuga fi caria emoldurado por 
uma trabalhada portada barroca, pela presença de altas torres 
e campanários, ou mesmo pelo aparecimento de um elaborado 
frontispício, efusivamente ornamentado.

Como exemplo, a confi guração mais fl exível do traçado 
urbano da cidade de Morelia, no México4, possibilitaria a 
construção de múltiplos expedientes caros à urbanística barroca: 
a presença de um eixo dominante que deveria cruzar a cidade 
– a Calle Real; encaminhamentos perspectivos direcionados 
em profundidade a específi cos points de vues, emoldurados por 
fachadas ou portadas de igrejas; a distribuição radial de vias e 
equipamentos que aconteceria no limite oriental da imponente 
Calle Real – o leque no qual passaria o aqueduto da cidade; a 
abertura de um passeio arborizado, retilíneo e perspectivo, 
direcionado a uma importante estrutura religiosa – a Calzada de 
Guadalupe (Fig. 1).

4. Núcleo urbano fundado em 1541 com o nome de Valladolid de Michoacán.
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Paradoxalmente, a rígida e monótona trama viária da maioria das 
cidades hispano-americanas serviria para destacar, por oposição 
“fi gura-fundo”, expressivos acontecimentos arquitetônicos que 
seriam levantados nos domínios dos assentamentos coloniais – a 
contaminação do seu ambiente estéril por eventos profundamente 
cativantes gerados pela infl uência que a arquitetura (especialmente 
a de cunho religioso) exerceria nas imagens capturadas no seio da 
cidade, “costuradas” na dimensão espaço-temporal da apreensão 
do espaço urbano.

E assim, a engessada estrutura viária preexistente acabaria 
favorecendo a busca por expressões arquitetônicas que pudessem 
destacar os edifícios religiosos na extensa e repetitiva superfície da 
grelha – e aqui entraria uma das maiores contribuições barrocas 
à conformação da paisagem urbana transfi gurada nos séculos 
XVII e XVIII.  Os edifícios e, consequentemente, a cidade, seriam 
acentuados por torres e cúpulas – muitas remanescentes do 
século XVI, outras remodeladas ou construídas segundo a poética 
do Barroco. Os campanários, em congruência com as calotas 
onduladas hemisféricas que se sucederiam nos fechamentos das 
coberturas, apontariam como essenciais contrapontos verticais 
frente à reinante superfície horizontal e monótona das quadras 
que se sucederiam na tradicional cidade regular. Além do mais, 
os contornos exteriores das construções, formados, para além das 
torres e cúpulas, pelas terminações superiores dos frontispícios 
e das fachadas laterais dos templos, provocariam a valorização 
das silhuetas como componentes arquitetônicos dramáticos que 
despertariam a atenção do espectador (Fig. 2).

Mas, sem dúvida, os maiores recursos dramáticos 
justapostos às igrejas, infl uenciando diretamente a paisagem 
urbana de algumas cidades coloniais, seria a decoração efusiva 
aplicada nas suas superfícies externas: adornos lançados nos 
arremates das torres, nas portadas, mas principalmente nos 
núcleos centrais dos frontispícios – produzindo o recurso 
primordial das fachadas-retábulo.

Muitas das elevações principais e laterais das capelas, 
igrejas e catedrais, evoluiriam para a condição superior de 
armações cenográfi cas que acomodariam legítimos retábulos a 
céu aberto: mais do que portadas ornamentadas que anunciariam 
o acesso longitudinal ou transversal ao templo, as fachadas-
retábulos se confi gurariam como complexos frontispícios que 
se apresentariam como altares espalhados pela cidade, levando 

Fig. 1. Sequência de imagens da Cidade de Morelia, no México. Acima: panorama perspectivo da Calle Real, com destaque para 
a Catedral e para a torre e a cúpula do Templo de las Monjas. Próximas figuras: fugas perspectivas direcionadas a edifícios 
religiosos: a Catedral; a Igreja de San José; fachada principal da Igreja do Convento de San Agustin; fachada lateral da Igreja de 
San Agustín; fachada lateral da Igreja de San José; fachada barroca do Templo de las Rosas. Abaixo, duas últimas imagens: ao 
final da Calle Real se Inicia a alameda que segue em direção ao Santuário de Guadalupe, com o aqueduto passando ao lado – 
conhecida como Calzada de Fray Antonio de San Miguel, ou Calzada de Guadalupe.
Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2009.
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os átrios, as praças e as ruas, que se disporiam à frente, a se 
comportarem como projeções exteriores das naves internas das 
igrejas.

Mais que um poderoso artifício da cenografi a urbana 
barroca, as fachadas-retábulo promoveriam uma aproximação 
entre as soluções quinhentistas, preparadas para auxiliar a 
conversão e a catequese dos indígenas nas zonas rurais, e o 
papel que as capitais e os centros regionais deveriam assumir 
como ambientes propagadores da fé. Ou seja, voltadas para os 
núcleos como altares distribuídos pelas ruas e praças – retábulos 
“derramados” nos espaços abertos onde circulariam a grande 
massa dos indivíduos –, expressariam a necessidade barroca de 
sacralizar o espaço urbano, transformando as cidades coloniais 
em grandes teatros da expressão católica e da intensa propaganda 
religiosa (Fig. 3).

Fig. 3. Primeiras quatro figuras: fachadas-retábulo de igrejas barrocas no centro histórico da cidade de Lima, Peru – Igreja de La 
Merced; detalhe do frontispício de La Merced; San Agustín; San Francisco. Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2015. Abaixo: 

Fachada-retábulo da Igreja do Santuário de Ocotlán, em Tlaxcala, México. Fonte: foto de Rodrigo Espinha Baeta, 2013.

Fig. 2. Detalhe da vista panorâmica da Cidade do México – confeccionada por Casimiro Castro em meados do século XIX, feita a partir 
de um balão aerostático. Vislumbra-se a imensa Catedral assentada no colossal vazio da Plaza de Armas (El Zócalo), assim como 
a grande quantidade de igrejas, com suas torres e cúpulas despontando como “figuras” no “fundo” regular da massa edificada na 
grelha ortogonal. Fonte: foto de Rodrigo Espinha Baeta, 2009, a partir de estofado de uma poltrona oitocentista pertencente ao acervo 
do Museo de la Ciudad de México.
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A paisagem urbana no Brasil colonial revelaria seu caráter 
artístico pelo cenário que seria oferecido ao espectador e não 
pela estrutura bidimensional do plano, quase sempre de caráter 
espontâneo ou bastante irregular; e este espetáculo seria absorvido 
através da interação entre todos os fatores que comporiam os 
panoramas emanados na imagem da cidade: a paisagem natural, 
o traçado, mas principalmente o intercâmbio destes elementos 
com a arquitetura.

Da mesma forma que nas cidades regulares hispano-
americanas, os eventos monumentais surgiriam para dar forma 
e expressão ao núcleo urbano; a arquitetura ordinária, por sua 
vez, promoveria uma amarração entre os grandes episódios 
dramáticos dispersos. Deste modo, poderiam até existir núcleos 
urbanos que não teriam sofrido nenhuma modifi cação em sua 
estrutura viária, nenhum plano urbanístico de modernização 
– como aconteceria com a grande maioria dos assentamentos 
coloniais brasileiros –, mas que teriam passado por verdadeiras 
renovações artísticas, irrompendo como representantes legítimos 
das manifestações barrocas. Isto porque, um dos grandes fatores 
de apelo persuasivo para a cidade seria o inevitável processo 
de interconexão da arquitetura com o organismo urbano. E a 
grande maioria dos acontecimentos cenográfi cos de tonalidade 
dramática dispersos pelos assentamentos luso-brasileiros estaria 
também vinculada à massiva presença da arquitetura religiosa.

As igrejas, conventos, mosteiros e colégios assumiriam, na 
paisagem da primeira capital brasileira, um papel proeminente, 
não ameaçado nem mesmo pelos mais importantes edifícios e 
espaços do poder ofi cial português. Sobre o traçado semirregular 
proposto por Luís Dias, bem como acima do tecido urbano 
derivado de sua rápida ampliação na direção norte, muito em 
função da inadequabilidade do sistema viário à topografi a local – 
o que geraria desníveis abruptos e sucessivos no encaminhamento 
das vias, praças e largos –, as igrejas apareceriam gradativamente, 
no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX, como acontecimentos 
prioritários na composição visibilística do espaço.

A condição topográfi ca difícil e particular que o núcleo 
urbano proporcionava acabaria favorecendo, quanto à localização 
dos templos, a busca de assentamentos acomodados à sua melhor 
exposição: nas partes mais elevadas, na altura das encostas, 
cumeeiras ou de outeiros, encravados na falha geológica e voltados 
para a Baía de Todos os Santos ou para o núcleo denso da Cidade 
Alta; mas também na Cidade Baixa, de frente para o viajante que 
desembarcava, assim como nos desníveis que se desenhavam 
com a expansão urbana e a derrubada das muralhas. Seria difícil, 
para o espectador que transitava pela cidade até fi nais do século 
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XIX, não se deparar, a cada passo, com exuberantes organismos 
religiosos quando percorria o espaço urbano – e não só o núcleo 
central, mas também nos caminhos que ligavam a Barra à cidade, 
no percurso que unia a Cidade Baixa ao Bonfi m, etc.

A Igreja em Salvador assumiria, portanto, o papel de 
protagonista das ações teatrais do Barroco, conectando as diversas 
partes da cidade com suas altas torres e frontões sempre visíveis, 
assim como promovendo as mais signifi cativas experiências 
cenográfi cas através da expectativa, da tensão, do suspense, da 
surpresa. A imagem urbana fi caria submetida à ebriedade barroca 
oferecida pelas estruturas religiosas – aliás, como era comum nos 
núcleos urbanos luso-brasileiros, fossem estes arraiais, freguesias, 
vilas ou cidades.

Assim, o conjunto urbano mais monumental da cidade 
de Salvador não era o da administração pública, mas aquele 
que acolhia as duas principais instituições religiosas da capital: 
os poderosos espaços justapostos que se abriam para a igreja e 
o colégio jesuíticos e para a igreja e o convento franciscanos. A 
Igreja dos Jesuítas oferecia um generoso adro que viria a ser uma 
das grandes praças da cidade – o Terreiro de Jesus; a este ambiente 
iria se justapor, pouco mais tarde, no lado oposto, o Pátio de São 
Francisco, espaço de forte direcionamento longitudinal, com um 
imponente cruzeiro ao centro e igreja ao fundo, como era usual 
nos edifícios da Ordem no Nordeste.

Os dois grandes templos seiscentistas, de características 
maneiristas e com seus adros interpenetrantes, entram em grave 
confronto, um em frente ao outro, revelando um claro desafi o de 
poder: a praça jesuítica tornar-se-ia mais monumental ainda com 
a presença, a partir do século XVIII, de outras duas importantes 
igrejas – a Ordem Terceira de São Domingos, assentada em 
frente à estrutura jesuítica, e a Capela de São Pedro dos Clérigos, 
levantada na face norte da praça –, estruturas religiosas que 
dividem espaço e majestade com a atual Catedral de Salvador; 
por outro lado, a Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, 
com suas altas torres e rígida fachada, destacar-se-ia, juntamente 
com o cruzeiro levantado no século XVIII, como ponto de fuga 
do direcionamento perspectivo formado pelo conjunto dos altos 
sobrados agregados que conformavam seu largo.

Esta eloquente imagem barroca, tomada do enquadramento 
perspéctico do frontispício franciscano, estaria, a princípio, 
em confl ito com o caráter pouco expressivo da frontaria do 
grande templo. A princípio, porque a sobriedade da imponente 
fachada maneirista esconde um interior dourado, talha reluzente 
que rompe a dureza do espaço arquitetônico ortogonal. Neste 
ambiente hipnótico, os altares, retábulos, lustres, painéis, forros, 
abóbadas de madeira – elementos decorativos agregados, 
profusamente ornamentados e cobertos de ouro – eliminam 
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a possibilidade de identifi cação dos contornos arquitetônicos 
rígidos da estrutura tipológica do “coração” do edifício, forma 
arquitetônica defi nida pela presença de uma nave principal e 
duas laterais, arco do cruzeiro, capela-mor, transeptos, púlpitos, 
tribunas e coro ao fundo. Na verdade, ao adentrar o edifício o 
que se absorve é o refl exo dourado das superfícies e espaços 
chamejantes que invadem todos os contornos da cavidade interna 
– organismos cintilantes em absoluta sintonia com os painéis de 
azulejaria portuguesa dispostos nos dois lados da capela-mor, 
mas em grave contraste com as complexas balaustradas negras 
espalhadas regularmente pela nave. Tudo dramatizado pela 
presença escassa da luz que entra indiretamente pelas tribunas, 
pelo coro e pelos óculos dos dois transeptos – neste último 
caso, aberturas que literalmente perfuram os imensos retábulos 
joaninos. Teatro puro, reforçado pela impossibilidade de se 
perceber o interior sagrado do edifício a partir de uma leitura 
isolada dos elementos decorativos, arquitetônicos e luminosos 
que se invadem mutuamente.

Entretanto, não é viável a compreensão da exaltação 
cenográfi ca exposta no interior da Igreja da Ordem Primeira 
de São Francisco desconsiderando o caráter que guarda seu 
tratamento exterior. A partir do momento em que é promovida 
a aparição inesperada de um ambiente reluzente impressionante, 
a experiência da descoberta da ebriedade barroca deste evento 
dramático se torna imensamente mais expressiva e teatral em 
função da surpresa assumida no contraste entre a forma dura 
e deselegante da fachada e o espaço animado do interior – 
além de confi rmar que a nave da igreja, como espaço aberto à 
comunidade, também participa da confi guração do ambiente 
urbano. Ou seja, o interior de São Francisco também se coloca 
como um acontecimento ligado à apreensão dramática barroca 
da cidade de Salvador.

Regressando para o espaço externo da igreja conventual 
e para as vistas captadas do Pátio – que neste momento, 
inusitadamente, irão emoldurar, em forte direcionamento 
perspectivo, a fachada da igreja da ordem rival dos jesuítas 
–, outro evento, também ligado ao processo de geração de 
acontecimentos cenográfi cos surpreendentes, desponta: ao se 
voltar novamente para a fachada da Ordem Primeira, uma quinta 
igreja é exposta ao passante no conjunto urbano formado pelas 
estruturas jesuíticas e franciscanas: a Capela da Ordem Terceira 
de São Francisco de Assis. A construção aparece agregada à sua 
homônima, recuada em relação a ela, e sem a presença de torres. A 
posição submissa e pouco perceptível da capela dos leigos poderia 
revelar uma condição desfavorável na apreensão dramática do 
edifício não fosse a estratégia utilizada por Gabriel Ribeiro, seu 
construtor:  a imagem da impressionante fachada-retablo em 
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Fig. 4. Sequência de imagens do Terreiro de Jesus e do Largo de São Francisco. Salvador, Bahia, Brasil. Acima: panorama do terreiro 
jesuíta e do largo franciscano, com destaque para a Igreja de São Pedro dos Clérigos, a Ordem Terceira de São Domingos e a Ordem 
Primeira de São Francisco. Ao meio, à esquerda: Terreiro de Jesus e a antiga Igreja dos Jesuítas, atual Catedral Basílica. Ao meio, à 
direita: Largo de São Francisco, com a Igreja da Ordem Primeira ao fundo. Abaixo, à esquerda: interior da Igreja da Ordem Primeira 
de São Francisco. Abaixo, ao meio: descoberta da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco na abertura da Rua Inácio Accioly. 
Abaixo, à direita: fachada churrigueresca da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2006.
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estilo churrigueresco – talvez único caso no Brasil colonial de 
um tratamento de frontispício vinculado a um padrão estético 
hispânico – aparece de forma inesperada em uma pequena fresta 
aberta à esquerda, entre o adro e a via que sai adjacente.

Quanto mais o transeunte se aproxima, mais é descortinado 
o escorço que expõe a fachada ornamentada, toda esculpida em 
cantaria de arenito. É como se, de repente, fosse exigida a expulsão, 
para o exterior, dos artifícios que comandavam o tratamento 
hipnótico do espaço interno da igreja principal; como se a força 
expressiva e espiritual da nave da Igreja da Ordem Primeira 
alcançasse, inesperadamente, o ambiente citadino pela Capela da 
Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco (Fig. 4).

Voltando ao Terreiro de Jesus, mais eventos barrocos, 
felizmente preservados, contribuirão para a costura que defi ne 
a ebriedade dramática do núcleo histórico de Salvador. Estes 
episódios cenográfi cos estarão sempre ligados à presença de 
outros inúmeros organismos religiosos que se expõem nos 
percursos que, partindo do adro do colégio jesuítico ou do pátio 
franciscano, buscam o Largo do Pelourinho. O largo é hoje 
um dos espaços públicos mais proeminentes da área: ambiente 
confi gurado após a derrubada, em 1780, do acesso norte à cidade 
– a Porta de Santa Catarina, também conhecida como Portas do 
Carmo – e onde, mais tarde, seria transposto o Pelourinho.

Os dois eixos viários que atingem o largo para quem desce 
do terreiro e do pátio franciscano vão oferecer experiências 
inusitadas de descoberta do espaço fechado e afunilado da praça. 
Socorro Targino Martinez descreve, poeticamente, parte do 
percurso assumido ao se descer a Rua Alfredo de Brito, antiga 
Rua do Carmo:

Nenhuma perspectiva, entretanto, é similar à descida para 
alcançar o Pelourinho, saindo-se do Terreiro pela antiga Rua 
do Carmo, ao norte. O caminho tem o contraste do verde, que 
se projeta da primitiva roça do Colégio dos Jesuítas, depois 
Faculdade de Medicina. [...] Cimalhas, beirais, sacadas e janelas 
organizam linhas que o traçado deturpa para a percepção das 
formas sempre inesperadas. Do alto, continua-se a descer. E, 
repentinamente, a surpresa é maior. Como barcos ancorados 
em mar negro de redondas pedras, ei-las brilhantes – as torres 
da Capela do Rosário dos Pretos. Tocadas por amarelos que 
Van Gogh não viu, mas pintou. Retorcidas. Dominadoras. A 
aproximação é mais surpreendente.5

Portanto, esta aproximação vai oferecer as visões 
inesperadas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário literalmente 
se erguendo do solo: o caminho em direção à praça revela, 

5. MARTINEZ, Socorro Targino. Bahia: Signos da Fé. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; 
Bustamante Editores, 1997, p. 96.
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sequencialmente, as ricas imagens da fuga capturada por quem 
busca o Largo do Pelourinho, panoramas que vão-se defi nindo, 
gradativamente, pela aparição sucessiva da estrutura do edifício 
da Irmandade dos Negros – primeiro só as torres; depois a 
visão do frontão; fi nalmente é desvelado, lentamente, o corpo 
do frontispício. Esta percepção não está ligada a um suposto 
uso do artifício perspectivo comum à urbanística barroca, já 
que não seria possível prever, em projeção horizontal, o efeito 
conseguido. O evento é derivado da topografi a irregular onde foi 
assentada a via, pois o logradouro começa em declive suave e, 
subitamente, adquire uma descida acentuada nas proximidades 
do largo. Também não foi previsto, na vivência dramática deste 
percurso, o enquadramento frontal da construção. Esta acaba 
se expondo enviesada, imagem que só favorece a assimilação da 
rica volumetria parcialmente interrompida – particularmente as 
torres, aproximadas pela perspectiva, e a cadência rítmica das 
marcações clássicas e da decoração rococó do frontispício.

Quando se alcança o poderoso anfi teatro que confi gura o 
Largo do Pelourinho, outra imagem surpreendente desponta: a 
uma distância panorâmica, no alto do Monte Carmelo, aparecem, 
agregadas, as Igrejas da Ordem Primeira e da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo, templos voltados para o mesmo 
lado que a Capela do Rosário: a primeira à frente, com a sua 
torre única, e a segunda recuada, vista em primeiro plano, com 
duas altas torres apontando para o céu azul. Assim, é aberto um 
panorama onde três templos – cinco campanários – apontam.

Curioso é que, se o trajeto escolhido para chegar ao 
largo a partir do Terreiro de Jesus é outro, prevendo a descida 
pela Rua Gregório de Matos, a ação cenográfi ca se desenvolve 
de forma completamente distinta. Poucos quarteirões antes de 
alcançar o Pelourinho, outra igreja, a do Santíssimo Sacramento 
da Rua do Passo, se revela ao passante. Seu enquadramento 
perspectivo se torna gradativamente mais intenso até o fruidor 
novamente saborear o sentimento do afunilamento espacial 
exalado na chegada da praça. Neste instante, a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário surge novamente, contudo, confrontando-
se com a imagem panorâmica do frontão e das torres da Capela 
do Passo, que são vistos no morro distante, voltados para o lado 
oposto. O estrangulamento da descida do largo não desvela 
mais o conjunto do Carmo, somente as Capelas do Passo e do 
Rosário. Dois percursos que promovem a descoberta da mesma 
praça, porém partindo de construções cenográfi cas totalmente 
distintas. Se o transeunte se desloca, na parte alta do largo, de um 
lado para o outro, aos poucos a Igreja do Santíssimo Sacramento 
se vai desvanecendo e reaparece a imagem distante do conjunto 
carmelita. Apenas em um breve instante, mais ou menos no ponto 
médio do pequeno deslocamento, é possível capturar a imagem 
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da Igreja do Passo conjugada com a vista do Rosário e com o 
panorama da torre da Ordem Primeira e da Ordem Terceira do 
Carmo.

Chegando à parte baixa do largo, após passar pela fachada 
elegante do Rosário, pode-se galgar a Ladeira do Carmo. Em 
diversos instantes deste percurso, as torres da Ordem Terceira 
apontam “aqui e ali”, vencendo o conjunto de sobrados gregários 
que marcam o corredor sinuoso da ladeira. Da Igreja do Passo, 
logo já não se guardará nenhuma imagem. Contudo, mais uma 
vez, se abre um panorama dramático inesperado: no meio da 
subida, à esquerda, perfurando a fi leira de casas, uma monumental 
escadaria que liga a Ladeira do Carmo à Rua do Passo jorra à 
frente do transeunte – enquadrando perspectivamente a Capela 
do Santíssimo Sacramento. A escadaria foi aberta para funcionar 
como via pública, mas se apresenta como um adro de forte apelo 
teatral para a igreja: mais um poderoso anfi teatro urbano que, 
desta vez, nasce da Capela do Passo, se espraiando para a via 
sinuosa que busca o alto do morro. Mais um pouco se alcança 
o alto da ladeira do Monte Carmelo onde é oferecida a imagem 
desafogada do conjunto carmelita conformado pelas Igrejas da 
Ordem Primeira e da Ordem Terceira, mas também pela estrutura 
conventual que se estende para norte com a Via do Carmo.

Contudo, o largo onde se apresenta a cenográfi ca trama 
que envolve o complexo do Carmo não encerra o drama barroco 
que expõe a paisagem dramática da Salvador colonial. Tantos 
outros eventos também contribuiriam ou, ainda hoje, colaboram 
para este processo, quase sempre pontuadas pelos organismos 
religiosos. (Fig. 5)

Os problemas que envolvem a atribuição de um caráter barroco 
aos assentamentos fundados pelos portugueses nas regiões 
mineradoras alcançariam soluções completamente diversas do 
caso soteropolitano – e muito mais diversas que as experiências 
hispano-americanas. Por isso, seria interessante investigar a 
situação extrema de Vila Rica, a antiga capital das Minas Gerais, 
atual cidade de Ouro Preto, como uma forma de conquistar um 
juízo, mesmo que superfi cial, sobre as possibilidades de ter-se 
constituído verdadeiras experiências barrocas para o espectador 
que vivenciasse alguns núcleos urbanos de formação espontânea 
devido à presença marcante da arquitetura religiosa.

Em Ouro Preto, o meio físico em que a cidade se assentaria 
defi niria, irremediavelmente, as fronteiras visuais e simbólicas 

Fig. 5. Acima e ao meio: Largo do Pelourinho em dois panoramas, com destaque para Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
e para a alternância das visadas distantes das Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo e, do outro lado, da Igreja do Passo. 

As outras imagens revelam a trama capturada ao descer para o Largo do Pelourinho e subir a Ladeira do Carmo –, situação que 
coloca a Igreja do Passo em destaque. Salvador, Bahia, Brasil.

Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2016.
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que encerrariam a apreciação do espaço urbano. Na realidade, 
a natureza ciclópica característica do lugar se concentraria em 
uma área muito reduzida; assim, em função da proximidade com 
que interagiria a parte edifi cada com os acidentes geográfi cos, 
o núcleo urbano fi caria contido entre as serras e os morros 
que se elevariam por toda parte, dando a nítida impressão de 
que o espaço estaria comprimido entre poderosas barreiras. E 
é verdade, pois a cidade nunca venceria as fronteiras da Serra 
de Ouro Preto e dos Morros do Curral, do Alto da Cruz e do 
Cruzeiro. Porém, dentro destes limites que o relevo imporia ao 
núcleo urbano, as colinas, montanhas e serras da antiga capital 
das Minas promoveriam uma variedade realmente inusitada de 
cenários naturais, sendo esta diversidade plenamente absorvida 
dentro do aglomerado urbano. Ou seja, além de moldura e limite 
visual, a montanha enriqueceria a gama infi ndável de cenas das 
mais diversas qualidades que despontariam no circuito fechado 
das vias mais importantes da cidade.

Contudo, antes de estar à frente das cenas monumentais 
que se desenvolveriam em volta dos caminhos que cortariam 
Ouro Preto, o transeunte se depararia com uma série de 
panoramas que antecipariam o persuasivo jogo de imagens que 
iria se abrindo aos olhos ao penetrar na cidade. Estas imagens 
não seriam capturadas apenas nos acessos ao núcleo urbano e 
nas elevações que acolheriam a cidade, mas também nos próprios 
caminhos internos, já que as constantes ladeiras da antiga Vila 
Rica permitiriam, na sua ação de descida, a abertura de diversas 
paisagens atraentes. O mais interessante é que estes panoramas 
fariam uma apresentação prévia dos principais personagens 
do drama encenado no âmago da Ouro Preto barroca: os 
monumentos religiosos já se mostrariam em situações de alto 
teor cenográfi co nas vistas abertas nas estradas que passariam 
nos arredores da cidade. Seria o primeiro ato da peça barroca 
que irromperia na antiga Vila Rica: a posição destes edifícios 
no cume dos morros, com a moldura verde das serras atrás e a 
grande luminosidade do céu de Ouro Preto, ao fundo, ofereceria 
muitas das imagens mais dramáticas. É como se o morro 
funcionasse como o suporte, como a peanha onde se colocaria 
a imagem sagrada composta pela igreja com as suas altas torres. 
Por outro lado, as montanhas verdes dispostas por detrás dos 
monumentos religiosos assumiriam um contraste exuberante 
com a verticalidade das torres e com as paredes brancas caiadas 
que envolveriam o templo – contraste enfatizado pela suavidade 
dos contornos orográfi cos, característica comum ao relevo das 
Minas Gerais.

Por outro lado, no cenário de Ouro Preto os monumentos 
religiosos não se proporiam a uma simples presença nas vistas 
capturadas dos mais diversos pontos da malha urbana irregular. 
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Pelo contrário, as igrejas romperiam a massa amorfa da mancha 
edifi cada distribuída pelo sítio natural, dando legibilidade e 
dramaticidade às imagens que seriam derramadas no ambiente. 
Nos panoramas mais importantes, se apresentariam em grande 
número e se mostrariam plenamente, isoladas de qualquer 
construção que pudesse obstruir a sua visão, exibindo todo 
o seu corpo alvo, movimentado, muitas vezes, por curvas e 
contracurvas.

É neste contexto que seria defl agrada a mais importante 
regra do jogo persuasivo de Ouro Preto: após se apresentarem 
nos acessos à cidade, as igrejas desapareceriam do campo 
de visão do observador, tornando-se impossível prever a 
experiência a ser assimilada no reencontro com os monumentos. 
Na realidade, devido ao acidentado percurso que o transeunte 
precisaria assumir e também em função da sinuosidade geral do 
traçado seria impossível até mesmo prever o trajeto necessário 
para alcançar os edifícios. Portanto, após o observador assumir 
o percurso para a descoberta da cidade, inesperadamente 
um templo poderia vencer a densidade da área construída e 
reaparecer, integralmente ou em parte, pairando sobre um morro 
acima da calha fechada das vias, ou visível em algum panorama 
aberto nos caminhos internos da cidade. No entanto, só pelo 
acaso que o caminhante, fi nalmente, conseguiria absorver uma 
imagem aproximada da igreja e, consequentemente, tomar um 
trajeto simples para chegar ao seu largo, situação que iria se 
confi gurar como um momento de surpresa, após períodos de 
desorientação e tensão. E a reaparição do monumento geraria, 
no contato direto com a sua frontaria e com o seu adro, uma 
experiência de alto teor dramático que muitas vezes chegaria a 
superar as cenas anteriores, capturadas nos grandes panoramas e 
nos caminhos internos da cidade (Fig. 6).

Paradoxalmente, a trama barroca da antiga Vila Rica 
apresentaria um ambiente central e conclusivo não comandado, 
em termos cenográfi cos, por organismos religiosos: o largo 
conhecido, atualmente, como Praça Tiradentes. Ele apareceria 
como um dos elementos prioritários na trama revelada: no ponto 
médio do aglomerado urbano confi gurar-se-ia como centro 
administrativo, social, político e econômico da cidade. Para a 
apreensão da unidade artística da antiga Vila Rica interessaria 
esta condição de centralidade expressa no âmago do núcleo 
citadino, situação derivada de fatores muito mais complexos do 
que o seu simples posicionamento geográfi co – decididamente 
no ponto médio do linear aglomerado urbano.

Na verdade, até o presente momento, pareceria que só 
os edifícios religiosos absorveriam, individualmente, algum 
destaque na paisagem de Ouro Preto. Seriam pouquíssimas as 
construções civis e ofi ciais possuidoras de alguma evidência. A 
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Fig. 6. Panoramas de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Acima: vista da Freguesia de Antônio Dias. Em destaque, a Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição; a Igreja das Mercês de Baixo; a Igreja de São Francisco de Assis; a Casa de Câmara e Cadeia; a Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo. As próximas três imagens: destaque para as igrejas do Carmo, Rosário dos Pretos e São Francisco.
Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2017.
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princípio, este número reduzido de edifícios nunca assumiria 
uma importância comparável às igrejas enquanto à sua relação 
paisagística com o ambiente citadino. Contudo, contrariando 
esta tendência, os focos de maior interesse da Praça Tiradentes 
seriam monumentos ofi ciais – o Palácio dos Governadores, a 
sede política da Capitania das Minas Gerais; a Casa de Câmara e 
Cadeia, centro administrativo e punitivo da vila – monumentos 
que se equivaleriam às construções religiosas como eventos 
prioritários na trama dramática. Logo, o largo se revelaria 
como um grande aparato retórico e persuasivo de ostentação do 
poder ofi cial; os sentimentos de fausto e de esplendor emanados 
singularizariam este espaço em relação ao resto do núcleo urbano 
– voltado, inevitavelmente, a uma atmosfera mais espiritualizada 
–, anunciando a praça como o centro legítimo da cidade.

Este artigo debateu as possibilidades das notórias cidades 
regulares hispano-americanas – implantadas frequentemente no 
século XVI, por meio de um rigoroso desenho pré-concebido, 
onde despontaria um rígido traçado, conformado quase sempre 
por uma obsessiva grelha regular –, bem como dos núcleos 
urbanos luso-brasileiros (de confi guração semirregular ou 
totalmente espontâneos) exaltarem, nos séculos XVII e XVIII, os 
princípios da poética barroca em seu cenário urbano. 

A resposta ao primeiro questionamento partiria de uma 
alegação que asseguraria que a cidade hispano-americana poderia 
alcançar, eventualmente, uma condição barroca, “apesar” da 
urbanística – apesar da presença de sua grelha regular. Ou seja, as 
cidades ordenadas, fundadas no século XVI deveriam contar, nas 
próximas duas centúrias, com intervenções – de teor urbanístico, 
mas especialmente de escala arquitetônica – que atuassem 
“contra” a quadrícula, contra o esquema rígido e estacionado do 
traçado típico hispano-americano. Já que a estrutura urbanística 
das cidades seria extremamente engessada e infl exível, não seria 
fácil transfi gurá-la a partir de intervenções em sua armação viária. 
Logo, os assentamentos poderiam se conformar como cenários 
barrocos especialmente devido à contaminação do seu ambiente 
por “eventos” profundamente expressivos, acontecimentos 
dramáticos gerados pela infl uência que a arquitetura exerceria nas 
imagens capturadas no núcleo urbano, “costuradas” na dimensão 
espaço-temporal da apreensão da cidade.

Em aparente oposição, o traçado mais fl exível – e algumas 
vezes francamente irregular – dos arraias, vilas e cidades 
levantados no território brasileiro pelos portugueses – favoreceria 
imensamente a acumulação de artifícios dramáticos derramados 
no ambiente urbano, frequentemente de teor abertamente 
barrocos. A trama viária, seguindo em parte alguns parâmetros 

Conclusão
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comuns às cidades portuguesas, apresentaria uma adaptação mais 
natural em relação às características morfológicas, topográfi cas, 
geológicas, climáticas do sítio – mas também em relação à 
paisagem circundante (além das preocupações com a defesa, o 
que levou grande parte dos assentamentos – especialmente os 
litorâneos – a serem levantados no altiplano). Nesse contexto, 
alguns núcleos urbanos já nasciam preparados para a exaltação 
da poética barroca, a partir do cuidadoso arranjo alcançado 
na relação da massa edifi cada, que se ondulava ou serpenteava 
nos morros e encostas, mas principalmente na exposição dos 
organismos religiosos em implantações destacadas no alto dos 
outeiros, encostas ou lançados nos vales.  

Logo, a construção ótica da experiência teatral barroca se 
dava, no espaço urbano luso-brasileiro, no processo de rápido 
desenvolvimento, através da amarração dos acontecimentos 
monumentais pontuais (os largos, praças, as novas ruas, os 
palácios e, principalmente, a construção das igrejas), com a 
estrutura urbana inicial e a paisagem natural. Segundo Ávila, 
falando especifi camente sobre as cidades da região de Minas 
Gerais:

Com efeito, é o comprazimento dos olhos que se busca sempre, 
seja no aproveitamento das singularidades topográfi cas, no risco 
ousado da arquitetura, na elegância das fachadas, no ornato 
caprichoso das portadas, na decoração interior das igrejas6.

6. ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 199.
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Iconografia Franciscana e Alegoria Barroca
nas Capitanias do Norte da América Portuguesa (século XVIII)

Carla Mary S. Oliveira [UFPB]
RESUMO
É possível abordar a iconografi a franciscana nas Capitanias do Norte da 
América portuguesa sob o prisma dos valores simbólicos da cultura em que 
ela está ancorada e à qual seus artistas pertenciam: não se pode compreendê-la 
apenas pelo viés estético, já que surgiu totalmente imbricada ao contexto vivido 
não só pelos artífi ces que a produziram no chamado longo século XVIII, mas 
também por seus encomendantes e por seu público. A imagem é polissêmica 
e traz ao observador um determinado discurso permitindo, por entre a névoa 
que recobre seu passado, o vislumbre daquilo que seu autor ou o contratante 
queriam ou não registrar. Nesse sentido, as imagens e monumentos franciscanos, 
como qualquer documento histórico, trazem informações fi ltradas por seus 
produtores, no caso utilizando uma linguagem visual simbólica e também 
alegórica, típica do Barroco. A escolha de personagens postos a decorar forros, 
painéis e outras pinturas dos conventos fazia parte de uma cultura histórica e 
teleológica praticada pelos frades e utilizava-se de matrizes externas ao Novo 
Mundo para engendrar as representações e inculcá-las, como um catecismo 
visual, aos gentios, fi éis em geral e aos membros da própria ordem. Este capítulo 
discute a relação centro/ periferia na produção artística franciscana do litoral 
entre o Recôncavo baiano e a Paraíba no século XVIII, incluindo a cultura 
histórica envolvida em sua elaboração.
Palavras Chave: Iconografi a Franciscana; América Portuguesa; Século XVIII; 
Capitanias do Norte; Alegoria; Cultura Histórica.

RESUMEN
Es posible acercarse a la iconografía franciscana en las Capitanías del Norte de la 
América portuguesa desde la perspectiva de los valores simbólicos de la cultura 
en la que está anclada y a la que pertenecían sus artistas: no puede entenderse 
el tema  solo por el sesgo estético, ya que surgió en un contexto vivido no 
solo por los artesanos que lo produjeron en el llamado largo siglo XVIII, sino 
también por sus comisionados y su público. La imagen es polisémica y brinda 
al observador cierto discurso que permite, a través de la niebla que cubre su 
pasado, vislumbrar lo que su autor o el contratista querían o no registrar. En este 
sentido, las imágenes y monumentos franciscanos, como cualquier documento 
histórico, traen información fi ltrada por sus productores, en este caso utilizando 
un lenguaje visual simbólico y también alegórico, típico del barroco. La elección 
de personajes para decorar techos, paneles y otras pinturas de los conventos era 
parte de una cultura histórica y teleológica practicada por los frailes y utilizada 
fuera de las matrices del Nuevo Mundo para engendrar representaciones e 
inculcarlas, como un catecismo visual, a los gentiles, fi eles en general y a los 
miembros de su propio orden. Este capítulo discute la relación centro / periferia 
en la producción artística franciscana de la costa entre el Recôncavo de Bahía 
y Paraíba en el siglo XVIII, incluida la cultura histórica involucrada en su 
elaboración.
Palabras Clave: Iconografía Franciscana; América Portuguesa; Siglo XVIII; 
Capitanías del Norte; Alegoría; Cultura Historica.
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O ressurgimento do profeta Elias: a pintura setecentista
da nave da basílica do Carmo em Recife, Pernambuco

André Cabral Honor [UnB]

ABSTRACT
It is possible to approach Franciscan iconography in the North Captaincies 
of Portuguese America starting from the point of view of cultural symbolic 
values in which it is anchored and to which its artists belonged. Th is universe 
couldn’t be only understood through Aesthetics, but also by the context where 
lived the craft smen who produced it in the so-called long 18th century, but also 
by its commissioners and their public. Th e image is polysemic and brings to 
the observer a certain discourse allowing, through the fog that covers its past, 
the glimpse of what its author or the contractor wanted or not to register. In 
this sense, Franciscan images and monuments, like any historical document, 
bring information fi ltered by their producers, in this case using a symbolic and 
also allegorical visual language, typical of the Baroque. Th e choice of characters 
to decorate ceilings, panels and other paintings of the convents was part of a 
historical and teleological culture practiced by the friars and used outside New 
World matrices to engender representations and inculcate them, like a visual 
catechism, to the Gentiles, faithful in general and to the members of their own 
order. Th is chapter discusses the center / periphery relationship in the Franciscan 
artistic production of the coast between the Bahian Recôncavo and Paraíba in 
the 18th century, including the historical culture involved in its elaboration.
Keywords: Franciscan Iconography; Portuguese America; 18th Century; North 
Captaincies; Alegory; Historical Culture.

RESUMO
A pintura setecentista do teto da nave principal da Basílica de Nossa Senhora 
do Carmo na cidade do Recife, Pernambuco, possui uma representação de 
falsa arquitetura com sete passagens hagiográfi cas sobre a vida do profeta 
Elias, considerado fundador da Ordem de Nossa Senhora do Carmo. O 
presente trabalho busca analisar essa iconografi a por meio de uma perspectiva 
iconológica que procura não apenas desvendar a matriz iconográfi ca das 
passagens da hagiografi a eliana, mas também entender as possíveis motivações 
que levaram os frades da estrita Observância a essa escolha temática.
Palavras Chave: Pintura Barroca; Século XVIII; Carmelitas Observantes; 
Profeta Elias; Pernambuco.

RESUMEN
La pintura del siglo XVIII en el techo de la nave principal de la Basílica de 
Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Recife, Pernambuco, posee una 
representación de falsa arquitectura con siete pasajes hagiográfi cos sobre la 
vida del profeta Elías, considerado fundador de la Orden de Nuestra Señora del 
Carmen. El presente trabajo busca analizar esa iconografía por medio de una 
perspectiva iconológica que busca no sólo desvendar la matriz iconográfi ca de los 
pasajes de la hagiografía eliana, sino también entender las posibles motivaciones 
que llevaron a los frailes de la estricta observación a esa elección temática.
Palabras Clave: Pintura Barroca; Siglo XVIII; Carmelitas de la Estricta 
Observación; Profeta Elías; Pernambuco.

ABSTRACT
Th e 18th century ceiling painting of Our Lady of Mount Carmel Church’s 
main nave, in the city of Recife, Pernambuco, has a representation of false 
architecture with seven hagiographic passages concerning the life of prophet 
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Elijah, considered to be the founder of the order of Our Lady of Mount Carmel. 
Th is paper analyses this iconography from the perspective of iconology, 
which investigates not only the iconographic matrix of the passages of Elijah’s 
hagiography, but also the possible motivations that led the friars of Strict 
Observance to this thematic choice.
Keywords: Baroque Painting; 18th Century; Carmelites of Strict Observance; 
Prophet Elijah; Pernambuco.

A hagiografia de Santa Teresa de Ávila no arcaz
do convento dos carmelitas descalços em Salvador (Bahia, Brasil)

Roberta Bacellar Orazem [SEEC-SE]

RESUMO
No arcaz da sacristia do Convento de Santa Teresa da cidade de Salvador (Bahia, 
Brasil), atual Museu de Arte Sacra, há um conjunto de dezesseis pinturas de 
pequeno porte, provavelmente, produzidas no primeiro quartel do século XVIII, 
que representam a vida de Santa Teresa de Ávila (1515-1582). Esta religiosa foi 
fundadora dos carmelitas descalços na Espanha e vivenciou a Contrarreforma 
da Igreja Católica (1545-1563). A simbologia barroca predominou em seus 
escritos autobiográfi cos e em sua hagiografi a post mortem. Para além de 
uma contextualização histórica, será feita uma identifi cação iconográfi ca das 
pinturas daquele acervo colonial baiano, com base na biografi a e hagiografi a 
ofi cial e em gravuras barrocas europeias da Santa carmelita. As temáticas 
das pinturas do arcaz privilegiam diferentes fases da vida de Santa Teresa de 
Jesus, representando-a como mística, doutora, ressuscitadora, reformadora do 
Carmo descalço, e retratando-a ao lado de outros religiosos que foram seus 
contemporâneos.
Palavras Chave: Pintura Religiosa; Santa Teresa de Ávila; Iconografi a Barroca; 
Carmelitas Descalços; Contrarreforma Espanhola; Brasil Colonial.

RESUMEN
En el arcaz de la sacristía del Convento de Santa Teresa en la ciudad de Salvador 
(Bahía, Brasil), ahora el Museo de Arte Sacro, hay una colección de dieciséis 
pequeñas pinturas, probablemente producidas en el primer cuarto del siglo 
XVIII, que representan la vida de Santa Teresa de Ávila (1515-1582). Esta 
monja fue la fundadora de los Carmelitas descalzos en España y experimentó 
la Contrarreforma de la Iglesia Católica (1545-1563). La simbología barroca 
predominó en sus escritos autobiográfi cos y en su hagiografía post mortem. 
Además de una contextualización histórica, se realizará una identifi cación 
iconográfi ca de las pinturas de esa colección colonial bahiana, basada en la 
biografía ofi cial y la hagiografía y los grabados barrocos europeos de la Santa 
Carmelita. Los temas de las pinturas del arcaz favorecen diferentes fases de 
la vida de Santa Teresa de Jesús, representándola como mística, doctora, 
resucitadora, reformadora del Carmen descalzo, y retratándola junto a otros 
religiosos que fueron sus contemporáneos.
Palabras Clave: Pintura Religiosa; Santa Teresa de Ávila; Iconografía Barroca; 
Carmelitas Descalzos; Contrarreforma Española; Brasil Colonial.

ABSTRACT
In the great ark of the sacristy of the Saint Teresa Convent of Salvador (Bahia, 
Brazil), now the Sacred Art Museum, there are a collection of 16 small paintings, 
probably produced in the fi rst quarter of the 18th century, which represent the life 
of Saint Teresa of Avila (1515-1582). Th is nun was the founder of the barefoot 
Carmelites in Spain and experienced the Counter-Reformation of the Catholic 
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Church (1545-1563). Baroque symbology predominated in her autobiographical 
writings and post mortem hagiography. In addition to a historical context, an 
iconographic identifi cation of the paintings of that Bahian colonial collection 
will be made, based on the offi  cial biography and hagiography and on the 
European Baroque engravings of the Carmelite Saint. Th e great arks paintings’ 
themes highlights diff erent phases of Saint Teresa’s life, representing her as a 
mystic, doctor, resurrector, reformer of the barefoot Carmel, and portraying her 
alongside other religious who were her contemporaries.
Keywords: Religious Painting; Saint Teresa of Avila; Baroque Iconography; 
Barefoot Carmelites; Spanish Counter Reform; Colonial Brazil.

Profecia, martírio e penitência: as origens da Ordem Terceira do Carmo
nas pinturas da capela-mor dos Terceiros carmelitas de Cachoeira – Bahia

Camila Fernanda Guimarães Santiago [UFRB]

RESUMO
O objetivo deste texto é realizar uma análise iconográfi ca de seis pinturas que se 
encontram na capela-mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Cachoeira, 
Bahia, considerando-as como argumentos de um discurso congruente cujo 
objetivo era defender o pioneirismo dos Terceiros carmelitas em relação às 
outras associações de leigos do cristianismo. Estima-se que as pinturas foram 
feitas na segunda metade do século XVIII. O trabalho é estruturado a partir 
da análise das hagiografi as dos santos representados, bem como das Sagradas 
Escrituras e, principalmente, da literatura produzida pela Ordem Carmelita nos 
séculos XVII e XVIII.
Palavras Chave: Iconografi a; Pinturas; Bahia; Ordem Terceira do Carmo; 
Século XVIII.

RESUMEN
El presente texto tiene como objetivo realizar un análisis iconográfi co de 
seis cuadros que se encuentran en la capilla mayor de la Iglesia de la Orden 
Tercera del Carmen de Cachoeira, en Bahía, considerándolos como argumentos 
de un discurso congruente cuyo objetivo era defender el pionerismo de la 
Orden Tercera de Carmen en relación con las otras asociaciones de laicos 
de la cristiandad. Se estima que las pinturas fueron realizadas en la segunda 
mitad del siglo XVIII. El trabajo está estructurado a partir de los análisis de las 
hagiografías de los santos representados, así como de las Sagradas Escrituras y, 
principalmente, de la literatura producida por la Orden Carmelita en los siglos 
XVII y XVIII.
Palabras Clave: Iconografía; Pinturas; Bahia; Orden Tercera del Carmen; Siglo 
XVIII.

ABSTRACT
Th is article aims at accomplishing an iconographical analysis of six paintings 
located at the Main Chapel of the Carmel Tertiaries’ Church of Cachoeira, in 
Bahia. Th e paintings were probably made in the second half of 18th Century and 
can be understood as arguments of a cohesive discourse whose objective was to 
defense the pioneer character of the Carmel Tertiaries in comparison with other 
associations of Christian lay people. Th e article is mainly based on analyses of 
the literature produced by the Carmelite Order in the 17th and 18th Centuries, as 
well as of the hagiographies of the represented saints and the Sacred Scriptures.
Keywords: Iconography; Paintings; Bahia; Carmel Tertiaries, 18th Century.
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Entre escrito e visual: trânsito das imagens nas cartas jesuíticas

Maria Emília Monteiro Porto [UFRN]

RESUMO
Estudo sobre a tela anônima “Morte do Padre Filipe Bourel”, do século XVIII, 
hoje pertencente ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. 
Representa sua morte em 1709 no aldeamento indígena do Apodi entre os povos 
da nação Paiacu. É de tradição jesuítica e inspirada nas informações enviadas 
a Roma pelo P. Filipe Bourel enquanto missionário nas remotas missões das 
fronteiras coloniais das Capitanias do Norte. Tratamos da relação entre 
palavra e imagem. Encontramos no conceito de visualidade a possibilidade 
de compreender seus trânsitos e repercussões na história, sua historicidade. 
Considerando que a escrita missionária seria sua primeira condição de 
visualização, como ela se expressa nos 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.
Palavras Chave: Pe. Felipe Bourel; Missões Jesuíticas; Escola Portuguesa de 
Pintura; Imagens; Escrita; Visualidade.

RESUMEN
Estudio sobre el lienzo anónimo “Muerte del Padre Filipe Bourel”, del siglo 
XVIII, hoy perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de 
Río de Janeiro. Representa su muerte en 1709 en la aldea indígena del Apodi 
entre los pueblos de la nación Paiacu. Es de tradición jesuítica e inspirada en 
las informaciones enviadas a Roma por el P. Filipe Bourel como misionero en 
las remotas misiones de las fronteras coloniales de las Capitanías del Norte. 
Tratamos de la relación entre palabra e imagen. Encontramos en el concepto 
de visualidad la posibilidad de comprender sus tránsitos y repercusiones en 
la historia, su historicidad. Considerando que la escritura misionera sería 
su primera condición de visualización, ?como se expresa en los elementos 
iconológicos? Por medio del contraste entre los discursos queremos alcanzar el 
entendimiento del contexto inicial de su producción, que hace sobresalir al fi n 
los eslabones de memoria entre el lienzo y la historia local.
Palabras clave: P. Felipe Bourel; Misiones Jesuíticas; Escuela Portuguesa de 
Pintura; Imagen; Escritura; Visualidad.

ABSTRACT
Study on the anonymous painting “Death of Father Filipe Bourel”, done on 18th 
century, today belonging to the collection of the Rio de Janeiro National Museum 
of Fine Arts. It represents his death in 1709 in the indigenous village of Apodi 
among the peoples of the Paiacu nation. It is of Jesuit tradition and inspired by 
the information sent to Rome by Fr Filipe Bourel as a missionary in the remote 
missions of the colonial frontiers of the Northern Capitancies. We deal with 
the relationship between word and image. We fi nd in the concept of visuality 
the possibility of understanding its transits and repercussions in history, its 
historicity. Considering that missionary writing would be its fi rst condition of 
visualization, how does it express itself in the iconological elements? By means 
of the contrast between the discourses we want to reach an understanding of 
the initial context of their production, which highlights the links between the 
screen and the local history.
Keywords: P. Felipe Bourel; Jesuit missions; Portuguese School of Painting; 
Image; Writing; Visuality; 18th Century.



245

“Combate aos inimigos da alma”: alegorias barrocas nos impressos jesuíticos
Ane Luíse Silva Mecenas dos Santos [Univ. Tiradentes]

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o papel da tipografi a de Miguel 
Deslandes na difusão da produção jesuítica em Portugal na segunda metade 
do século XVII. Através da produção de obras que remetem às experiências 
missionárias dos jesuítas, também é possível entender como a circulação do 
conhecimento que seus autores sistematizaram e seu potencial público leitor. 
Através da observação da documentação administrativa, procurou-se analisar 
os interesses que cercavam a publicação de livros nesse período.
Palavras Chaves: Impressos; Miguel Deslandes; Jesuítas.

RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar el papel de la tipografía de Miguel 
Deslandes en la difusión de la producción de los jesuitas en Portugal en la 
segunda mitad del siglo XVII. A través de la producción de obras que remiten 
a las experiencias misioneras de los jesuitas, también es posible entender cómo 
la circulación del conocimiento que sus autores sistematizaron y su potencial 
público lector. A través de la observación de la documentación administrativa, 
se buscó analizar los intereses que rodeaban la publicación de libros en ese 
período.
Palabras Clave: Libros; Miguel Deslandes; Jesuitas.

ABSTRACT
Th e present work aims to analyse the role of Miguel Deslandes typography for the 
diff usion of Jesuit production in Portugal in the second half of the 17th century. 
Th rough the production of works that refer to the missionary experiences of the 
Jesuits, it is also possible to understand how the circulation of the knowledge 
that their authors systematized and their potential public readership. Th rough 
the observation of the administrative documentation, an attempt was made to 
analyse the interests that surrounded the publication of books in this period.
Keywords: Books; Miguel Deslandes; Jesuits.

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

Marília de Azambuja Ribeiro [UFPE]
RESUMO
A partir de um excurso histórico sobre o processo de solenização da morte por 
parte da monarquia portuguesa durante a época moderna, este texto se propõe 
a analisar o contexto de produção do opúsculo publicado em Lisboa em 1709 
contendo a relação da cerimônia de exéquias promovida em honra de D. Pedro 
II de Portugal na capital da Bahia em 1707, bem como examinar o programa 
discursivo veiculado pelo aparato efêmero construído para esta ocasião. 
Palavras Chave: Solenização da Morte; Arquitetura Efêmera; Cultura 
Emblemática; Exéquias Reais; Monarquia Portuguesa; Salvador.

RESUMEN
A partir de un extracto histórico sobre el proceso de solemnización de la muerte 
por la monarquía portuguesa durante la era moderna, este texto tiene como 
objetivo analizar el contexto de producción del folleto publicado en Lisboa en 
1709 que contiene la relación de la ceremonia fúnebre promovida en honor de 
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D. Pedro II de Portugal en la capital de Bahía en 1707, así como examinar el 
programa discursivo transmitido por el aparato efímero construido para esta 
ocasión.
Palabras Clave: Solemnización de la Muerte; Arquitectura Efímera; Cultura 
Emblemática; Funerales Reales; Monarquía Portuguesa; Salvador.

ABSTRACT
Th is text aims to analyze the context of production of the opuscule, published 
in Lisbon in 1709, on the obsequies in honor of D. Pedro II of Portugal in the 
Capital of Bahia in 1707 from a historical inquiry on the solemnization of 
death by the Portuguese Monarchy in Modern Ages. It also aims to inquire the 
discourse served with the trappings conceived for that occasion.
Keywords: Solemnization of Death; Ephemeral Architecture; Emblem Culture 
Royal Obsequies; Portuguese Monarchy; Salvador.

Repertórios circulantes: utilização de modelos iconográficos
e difusão de processos criativos nas Minas Gerais setecentistas

Alex Fernandes Bohrer [IFMG]

RESUMO
Com o advento da imprensa, temos o primeiro processo de mundialização de 
informações e a possiblidade da internacionalização de morfologias específi cas 
e de processos criativos. Tão logo descobertas as lavras auríferas na América 
Portuguesa, as gravuras foram usadas como modelos iconográfi cos na criação 
de obras de arte e na catequese. Entender a circulação desses gravados e sua 
apropriação no Novo Mundo é de fundamental importância. Através desse 
processo, torna-se possível compreender os modos criativos operantes nas 
terras recém descobertas e, além disso, realçar a importância dessa globalização 
imagética, a primeira da História.
Palavras Chave: Iconografi a; Pintura; Barroco; Mundialização; Modelos; 
Gravura.

RESUMEN
Con el advenimiento de la prensa, tenemos el primer proceso de mundialización 
de informaciones y la posibilidad de la internacionalización de morfologías 
específi cas y de procesos creativos. Tan pronto las minas auríferas fueran 
descubiertas en la América Portuguesa, los grabados fueron utilizados como 
modelos iconográfi cos en la creación de obras de arte y la catequesis. Entender 
la circulación de esos grabados y su apropiación en el Nuevo Mundo es de 
fundamental importancia. A través de ese proceso se hace posible comprender 
los modos creativos operantes en las tierras recién descubiertas y, además, 
subraya la importancia de esa globalización imagética, la primera de la Historia.
Palabras Clave: Iconografía; Pintura; Barroco; Mundialización; Modelos; 
Grabado.

ABSTRACT
With the advent of the press, we have the fi rst process of globalization of 
information and the possibility of internationalization of specifi c morphologies 
and creative processes. As soon as gold was discovered in Portuguese America, 
the engravings were used as iconographic models in the creation of works of art 
and in catechesis. Understanding the circulation of these engravings and their 
appropriation in the New World is of fundamental importance. Th rough this 
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process it becomes possible to understand the creative modes operating in the 
newly discovered lands and, in addition, it emphasizes the importance of this 
imagistic globalization, the fi rst of History.
Keywords: Iconography; Painting; Baroque; Globalization; Models; Engraving.

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

Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani [UFVJM]

RESUMO
Na abóbada da capela-mor da Igreja de Nosso Senhor do Bonfi m, em 
Diamantina, Minas Gerais, estão representadas a deposição da cruz contornada 
por quatro sibilas. As profetisas, incorporadas pelo cristianismo desde os 
primórdios dessa religião, foram amplamente representadas no mundo cristão. 
O pintor usa a arquitetura fi ngida aprendida supostamente com José Soares de 
Araújo, bracarense que trouxe para a colônia portuguesa essa técnica refi nada 
e inspirada no jesuíta Andrea Pozzo. Este trabalho pretende apresentar a 
identifi cação das gravuras usadas como base para as pinturas da referida 
abóbada. Para isso utilizo os conceitos de intencionalidade persuasória de 
Giulio Carlo Argan e das sibilas como propaganda político-religiosa a partir de 
Aurelio Peretti.
Palavras Chave: Arte Luso-Brasileira; Modelos Iconográfi cos; Evangelho de 
Nadal; Quadratura; Sibilas; Gravuras.

RESUMEN
En la bóveda del presbiterio de la Iglesia de Nuestro Señor de la Buena 
Muerte, en Diamantina, Minas Gerais, se representa la deposición de la cruz 
contorneada por cuatro Sibilas. Las profetisas, incorporadas por el cristianismo 
desde los primeros días de esta religión, estuvieron ampliamente representadas 
en el mundo cristiano. El pintor utiliza la arquitectura falsa que supuestamente 
aprendió de José Soares de Araújo, de Braga – Portugal, quien trajo a la 
colonia portuguesa esta técnica refi nada inspirada en el jesuita Andrea Pozzo. 
Este artículo tiene como objetivo presentar la identifi cación de los grabados 
utilizados como base para las pinturas de la bóveda. Para esto utilizo los 
conceptos de intencionalidad persuasiva de Giulio Carlo Argan y las Sibilas 
como propaganda político-religiosa de Aurelio Peretti.
Palabras Clave: Arte Luso-Brasileña; Modelos Iconográfi cos; Evangelio de 
Nadal; Cuadrado; Sibilancias; Grabados.

ABSTRACT
In the dome of the main chapel of Our Lord of Good Death Church, in 
Diamantina, Minas Gerais, there is a representation of the deposition of the 
cross circumvented by four sibyls. Sybils were incorporated by Christianity 
in its earliest days, and have ever since been widely represented in Christian 
art. Th e painter who portrayed them in Diamantina uses quadrature, which he 
supposedly learned from José Soares de Araújo, a painter from Braga, Portugal, 
who brought to the colony this refi ned technique inspired by the Jesuit Andrea 
Pozzo. Th is paper intends to identify and present the engravings used as basis 
for the paintings of the aforementioned dome. To do so, I resort to Giulio Carlo 
Argan’s concept of persuasive intentionality, and Aurelio Peretti’s notion of the 
use of the Sibyl myth as political-religious propaganda.
Keywords: Luso-Brazilian Art; Iconographic Models; Nadal’s Gospel; 
Quadrature; Sibyls; Engravings.
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As Instruções de Carlo Borromeo e os sacrários eucarísticos integrados
a altares-retábulos barrocos fabricados em Minas Gerais

Sabrina Mara Sant’Anna [UFRB]

RESUMO
Em 1577, com o intuito de normatizar a arquitetura, a arte, o mobiliário e os 
utensílios usados nas igrejas de Milão, o bispo Carlo Borromeo publicou o código 
intitulado Instructionum Fabricae Ecclesiasticae et Supellectilis Ecclesiasticae libri 
duo. No décimo terceiro capítulo desta obra ele dispôs uma série de diretrizes 
concernentes à composição artística do tabernáculo eucarístico, dentre as quais 
se destacam as formas autorizadas para a concepção de seu corpo arquitetônico 
e os temas iconográfi co mais convenientes para a sua decorosa ornamentação. 
Esclarece-se que embora o objetivo do bispo de Milão tenha sido localista, as suas 
Instruções foram sucessivamente publicadas em outros territórios eclesiásticos 
desde 1588. O estudo de sacrários integrados a altares-retábulos barrocos produzidos por 
entalhadores lusitanos que atuaram nas Minas Gerais (interior da América Portuguesa) 
desde as primeiras décadas do setecentos corrobora a hipótese de que o padrão formal e 
decorativo estabelecido por Borromeo foi assimilado em Portugal e em seus domínios. 
Palavras Chave: Sacrário; Tabernáculo; Santíssimo Sacramento; Instruções 
Borromaicas; Minas Gerais.
RESUMEN
En 1577, para estandarizar la arquitectura, el arte, el mobiliario y los utensilios 
utilizados en las iglesias de Milán, el obispo Carlo Borromeo publicó el código 
titulado Instructionum Fabricae Ecclesiasticae et Supellectilis Ecclesiasticae libri 
duo. En el capítulo trece de este trabajo estableció una serie de pautas sobre la 
composición artística del tabernáculo eucarístico, entre las cuales destacan las 
formas autorizadas para la concepción de su cuerpo arquitectónico y los temas 
iconográfi cos más convenientes para su ornamentación decorativa. Aunque el 
propósito del obispo de Milán era localista, sus Instrucciones se han publicado 
sucesivamente en otros territorios eclesiásticos desde 1588. El estudio de los 
tabernáculos integrados con retablos barrocos producidos por talladores 
lusitanos que trabajaban en Minas Gerais (interior de América portuguesa) 
desde las primeras décadas del siglo XVIII corrobora la hipótesis de que el 
patrón formal y decorativo establecido por Borromeo fue asimilado en Portugal 
y sus dominios.
Palabras Clave: Sagrario; Tabernáculo; Santísimo Sacramento; Instrucciones 
Borromaicas; Minas Gerais.
ABSTRACT
In 1577, in order to standardize the architecture, art, furniture, and utensils 
used in the churches of Milan, Bishop Carlo Borromeo published the treatise 
entitled Instructionum Fabricae Ecclesiasticae et Supellectilis Ecclesiasticae libri 
duo. In the thirteenth chapter of this work he laid down a series of guidelines 
concerning the artistic composition of the Eucharistic tabernacle, among which 
stand out the forms authorized for the conception of his architectural body and 
the most convenient iconographic themes for its decorating ornamentation. 
Although the purpose of the bishop of Milan was localist, his Instructions have 
been successively published in other ecclesiastical territories since 1588. Th e 
study of tabernacles integrated with baroque altarpieces produced by Lusitanian 
carvers who worked in Minas Gerais (interior of Portuguese America) since the 
early decades of the 18th century corroborates the hypothesis that the formal and 
decorative pattern established by Borromeo was assimilated in Portugal and its 
domains.
Keywords: Sanctum; Tabernacle; Holy Sacrament; Borromeo Instructions; 
Minas Gerais.
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José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde:
dois leitores de Andrea Pozzo

Mateus Alves Silva [UNICAMP]

RESUMO
Neste trabalho pretendemos apresentar as relações entre a circulação de 
métodos e a produção artística por meio da tratadística. Para tanto nos valemos 
das evidências da circulação do tratado de perspectiva de Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum et Architectorum, publicado em Roma em dois volumes 
em 1693 e 1700, na pintura de quadratura realizada no território da antiga 
Capitania das Minas Gerais no fi nal do século XVIII e princípio do século XIX, 
especifi camente com José Soares de Araújo, na região de Diamantina, e Manoel 
da Costa Ataíde, em Ouro Preto. Alguns elementos presentes nas pinturas desses 
dois artistas nos sugerem a assimilação dos preceitos do tratado de Pozzo. Além 
disso, apresentamos alguns indícios da circulação física do tratado em terras 
mineiras em diferentes localidades e períodos.
Palavras Chave: Quadratura; Tratadística; Andrea Pozzo; Minas Gerais.

RESUMEN
En este artículo pretendemos presentar las relaciones entre la circulación 
de métodos y la producción artística a través de los tratados. Con este fi n, 
recurrimos a la evidencia de la circulación del tratado de perspectiva de 
Andrea Pozzo, Perspective Pictorum et Architectorum, publicado en Roma 
en dos volúmenes en 1693 y 1700, en la pintura de cuadratura realizada en 
el territorio de la antigua Capitanía de Minas Gerais a fi nes del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX, específi camente con José Soares de Araújo, en la región 
de Diamantina, y Manoel da Costa Ataíde, en Ouro Preto. Algunos elementos 
presentes en las pinturas de estos dos artistas nos sugieren la asimilación de 
los preceptos del tratado de Pozzo. Además, presentamos algunas pruebas de la 
circulación física del tratado en tierras mineras en diferentes lugares y períodos.
Palabras Clave: Cuadratura; Tratadística; Andrea Pozzo; Minas Gerais.

ABSTRACT
Th is paper aims to present the relations between the circulation of methods 
and the artistic production. Our focus is in the evidences of the circulation 
of Andrea Pozzo’s perspective treatise, Perspectiva Pictorum et Architectorum, 
published in Rome in two volumes, in 1693 and 1700, and its uses for the 
painting of quadratura in Minas Gerais in the end of 18th century and early 19th 
century, by José Soares de Araújo in Diamantina and Manoel da Costa Ataíde 
in Ouro Preto. Some elements in the paintings of these two artists suggest the 
assimilation of Pozzo’s method of perspective. Moreover, we show some clues of 
the circulation of this treatise in diff erent places in Minas Gerais.
Keywords: Perspective Painting; Treatises; Andrea Pozzo; Minas Gerais.

Um Panorama do Barroco e do Rococó em São Paulo
Mateus Rosada [UFSM]

RESUMO
Este texto analisa a arquitetura e ornamentação (azulejaria, pintura e talha) 
das igrejas urbanas remanescentes do período colonial no Estado de São Paulo 
(1500-1822). Para isso, ele traça um panorama de seus momentos econômicos 
e tenta entender como os períodos de maior ou menor riqueza, aliados aos 
gostos e movimentos artísticos em vigor, infl uenciaram as soluções formais 
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das igrejas paulistas e das artes nelas aplicadas. Se busca destacar as qualidades 
artísticas dos templos mais tradicionais, com o interesse de entender o resultado 
das infl uências recebidas e como os padrões de ornamentação se espalharam 
por toda a região. Pretende-se com isso apresentar artistas e arquitetos que se 
destacaram no período e contribuir para o conhecimento e preservação dos 
templos abordados.
Palavras Chave: Arquitetura Religiosa; Barroco; Rococó; História; São Paulo; 
Igreja Católica.

RESUMEN
Este texto analiza la arquitectura y la ornamentación (azulejería, pintura y 
talla) de las iglesias urbanas remanentes del período colonial en el Estado 
de São Paulo (1500-1822). Para eso, traza un panorama de sus momentos 
económicos y trata de comprender cómo los períodos de mayor o menor 
riqueza, aliados a los gustos y movimientos artísticos vigentes, infl uenciaron en 
las soluciones formales de las iglesias paulistas y de las artes en ellas aplicadas. 
Se busca evidenciar las cualidades artísticas de los templos más tradicionales, 
con el interés de comprender el resultado de las infl uencias recibidas y como 
los patrones de ornamentación se difundieron por la región. Pretende con eso 
presentar artistas y artífi ces que se destacaron en el período y contribuir al 
conocimiento y la preservación de los templos abordados.
Palabras Clave: Arquitectura Religiosa; Barroco; Rococó; Historia; São Paulo; 
Iglesia Católica.

ABSTRACT
Th is text analyzes the architecture and ornamentation (tiling, painting and 
carving) of the remaining urban churches of the colonial period in the State 
of São Paulo (1500-1822). Th erefore, it provides an overview of the economic 
moments of São Paulo and seeks to understand how the periods of greater or 
lesser wealth, allied to the current artistic tastes and movements, infl uenced the 
formal solutions of the São Paulo churches and the arts applied on there. It seeks 
to show the artistic qualities of the most traditional temples, with the interest 
of understanding the result of the infl uences received and how the patterns of 
ornamentation have been disseminated by the region. It intends, with this, to 
present artists and architects who stood out in the period and contribute to the 
knowledge and preservation of the temples studied.
Keywords: Religious Architecture; Baroque; Rococo; History; São Paulo; 
Catholic Church.

O cenário barroco na constituição da paisagem urbana na América Ibérica:
o protagonismo da arquitetura religiosa

Rodrigo Espinha Baeta [UFBA]

RESUMO
Seria legítimo declarar a existência de cidades barrocas nos territórios 
conquistados e ocupados por espanhóis e portugueses nas Américas? Por um 
lado, como seria possível a urbanística praticada pelo projeto de colonização 
espanhol ter contribuído para a construção do espaço urbano barroco, já que os 
conhecidos planos regulares quinhentistas seriam iniciativas que estariam muito 
apartadas dos princípios essenciais da poética barroca? Por outro lado, como 
os núcleos urbanos levantados pelos portugueses no Novo Mundo poder-se-
iam confi gurar como cidades barrocas se seus planos urbanísticos nasceriam de 
processos espontâneos ou teriam, frequentemente, um desenvolvimento urbano 
irregular? A grande maioria dos acontecimentos cenográfi cos de tonalidade 
dramática dispersos pelos assentamentos estaria vinculada à massiva presença 
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da arquitetura religiosa. Seria claramente perceptível como as igrejas, capelas, 
conventos, mosteiros dominariam a paisagem citadina: tanto no que se refere à 
sua inserção majestosa no sítio, como em relação à sua expressividade formal.
Palavras Chave: Barroco; Paisagem Urbana; Cenografi a; América Hispânica; 
Brasil; Arquitetura Religiosa.

RESUMEN
¿Sería legítimo declarar la existencia de ciudades barrocas en los territorios 
conquistados y ocupados por españoles y portugueses en las Américas? Por 
un lado, ¿cómo podría la planifi cación urbana practicada por el proyecto de 
colonización española haber contribuido a la construcción del espacio urbano 
barroco, ya que los conocidos planes regulares del siglo XVI eran iniciativas 
que estarían muy alejadas de los principios esenciales de la poética barroca? 
Por otro lado, ¿cómo podrían confi gurarse los centros urbanos criados por 
los portugueses en el Nuevo Mundo como ciudades barrocas si sus planes 
urbanos nacieran de procesos espontáneos o tendrían a menudo un desarrollo 
urbano irregular? La gran mayoría de los dramáticos eventos escenográfi cos 
diseminados por los asentamientos estarían vinculados a la presencia masiva 
de la arquitectura religiosa. Sería evidente cómo las iglesias, capillas, conventos 
y monasterios dominarían el paisaje de la ciudad: tanto en términos de su 
majestuosa inserción en el sitio como en relación con su expresividad formal.
Palabras Clave: Barroco; Paisaje Urbano; Escenografía; Hispanoamérica; Brasil; 
Arquitectura Religiosa.

ABSTRACT
Is it legitimate to declare the existence of baroque cities in the territories 
conquered and occupied by Spaniards and Portuguese in the Americas? On the 
one hand, how could the urbanization practiced by the Spanish colonization 
project have contributed to the construction of the Baroque urban space, since 
the well-known 16th-century regular plans would be initiatives that would be 
far removed from the essential principles of baroque poetics? On the other 
hand, how could the urban nuclei raised by the Portuguese in the New World 
be confi gured as baroque cities if their urban plans were born spontaneously or 
had irregular urban development? Th e vast majority of dramatic scenographic 
events scattered throughout the settlements would be tied to the massive 
presence of religious architecture. It would be clearly discernible how churches, 
chapels, convents, monasteries would dominate the city landscape: both with 
regard to its majestic insertion on the landscape, and with regard to its formal 
expressiveness.
Keywords: Baroque; Urban Landscape; Scenography; Hispanic America; Brazil; 
Religious Architecture.
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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 
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