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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação



9

|  Apresentação

arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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A construção de um santo: A figura de Anchieta
nas gravuras “romanas” dos séculos XVII e XVIII

The construction of a saint: The figure of Anchieta in the “Roman” engravings
of the 17th and 18th centuries

Christian Mascarenhas
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-UNICAMP), Brasil

christian.1205@hotmail.com

Resumo
O presente texto não pretende avaliar o perso-
nagem histórico jesuíta ou sua ordem. Antes, o 
interesse aqui é identificar o propósito de suas 
representações por meio da gravura enquanto 
forma de construção e difusão da figura do san-
to no contexto de uma retórica barroca, ainda 
impregnada dos valores da Contrarreforma. A 
construção da figura de Anchieta para o pro-
cesso de beatificação e posterior canonização 
definiu sua iconografia, consagrando sua relação 
com as feras domesticadas e com os indígenas 
“evangelizados”. Tomando por base as gravu-
ras produzidas em Portugal e na Itália durante 
os séculos XVII e XVIII, serão reconhecidos os 
dois principais aspectos nelas presentes: a fi-
gura do missionário evangelizador e do santo 
taumaturgo.

Palavras-chave
Anchieta; Brasil; iconografia; gravura; retórica.

Abstract 
This paper does not intend to evaluate the his-
torical Jesuit character or his order. Rather, the 
interest is to identify the purpose of his repre-
sentations through the engraving as a form of 
construction and diffusion of the figure of the 
saint in the context of a Baroque rhetoric, still 
impregnated with Counter-Reformation values. 
The construction of Anchieta’s figure for the bea-
tification process and later canonization defined 
his iconography, establishing his relationship with 
the domesticated beasts and with the “evangeli-
zed” indigenous people. Based on the engravings 
produced in Portugal and Italy during the 17th and 
18th centuries, their two main aspects will be re-
cognized: the figure of the evangelizing missio-
nary and of the saint thaumaturge.

Key Words
Anchieta; Brazil; iconography; engraving; rhetoric.



96

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

O foco deste artigo encontra-se nas representações da figura de José 
de Anchieta através da gravura1. Limitando-se às imagens produzidas 
em Portugal e na Itália sob o contexto romano, durante os séculos XVII 
e XVIII, o presente texto busca apresentar a iconografia adotada nas 
ilustrações sobre o missionário canarino. Além disso, também sugere 
perceber como cada um dos elementos que as compõem faz parte da 
construção retórica da imagem de Anchieta – ação da Companhia de 
Jesus com o intuito propagandístico de elevá-lo à glória dos altares e, 
mais uma vez, validar a sua ação missionária no continente americano.
Os textos hagiográficos, neste caso, constituem a principal fonte de 
referência para o trabalho dos artistas2. A narração detalhada das vidas 
dos santos, seus hábitos e dos milagres a eles atribuídos oferecem ge-
nerosas ideias a respeito do repertório iconográfico a ser trabalhado e 
provocam a imaginação artística que deve, porém, obedecer ao discurso 
pretendido pelos comitentes. As principais representações de Anchieta 
foram construídas com base nos famosos textos hagiográficos que 
circularam no Brasil e no continente europeu durante o século XVII. 
Escritos sobre a vida do santo também foram produzidos em maior esca-
la a partir do XVIII, mas basearam-se nos relatos do século anterior e não 
trouxeram grandes novidades a serem apropriadas por sua iconografia.

 As gravuras são fontes visuais muito eficazes e, neste caso, 
aliadas à leitura das biografias com as quais se relacionam, tornam-se 
um importante documento histórico. Aqui percebidas não apenas como 
ilustrações de textos, mas como um meio de representação discursiva, 
as gravuras ultrapassam o texto pela potência de sua imediaticidade 
numa construção propagandística como foi a de Anchieta.

 A ilustração mais antiga relacionada ao Padre José de Anchieta 
que se tem notícia é uma gravura (Fig. 1) contida na “Vida do Veneravel 
Padre Ioseph de Anchieta da Companhia de Iesu, Taumaturgo do Novo 
Mundo, na Provincia do Brasil” de Simão de Vasconcelos, publicada 
em Lisboa no ano de 1672. Com impressão pela oficina tipográfica de 
João da Costa3, a imagem ali reproduzida não é datada ou assinada e 
apresenta um Anchieta relativamente jovem.

1. Faz-se necessário lembrar que gravura é uma técnica onde um desenho é inciso 
numa superfície matriz e depois transferido para uma estampa, sua imagem im-
pressa. Neste texto, gravura e estampa serão utilizados como termos genéricos, sem 
fazer essa distinção.

2. Um interessante ponto de partida é a compilação de parte da iconografia relacionada 
à Anchieta presente no Brasil. ABRANCHES VIOTTI, Helio; MOUTINHO, Murillo. 
Anchieta nas artes. São Paulo: Loyola, 1991.

3. Ativa em Lisboa a partir de 1662. Apesar de possuir origem francesa, a oficina do im-
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 Segundo a descrição dada pelo 
seu mais famoso biógrafo e que pode 
ser verificada, de certa forma, na gra-
vura em questão, “Foy o Padre Ioseph 
de Anchieta de estatura medíocre, de-
minuto em carnes, em vigor de espirito 
robusto, & atuoso, em cor trigueiro, os 
olhos parte azulados, testa larga, naris 
comprido, barba rara, mas no semblante 
inteiro, alegre, & amavel [...]”4.

 A iconografia apresentada nes-
ta gravura serviu de base para a cria-
ção das estampas que acompanharam, 
mais tarde, o processo de beatificação 
e as edições italianas da biografia do 
santo. Nesta imagem, Anchieta parece 
estar pregando aos animais que, man-
samente, o escutam. Figuram ao seu 
entorno quatro onças dóceis – animal 
que encontra muita fortuna na icono-
grafia do santo e carrega a ideia do sel-
vagem feroz que era “amansado” ou até 
“domesticado” ao ouvir a sua voz. Nesse 
sentido, não parecia ser tão sútil a relação que era estabelecida entre 
os animais selvagens e os habitantes do novo continente que, segundo 
o próprio Anchieta, viviam como se fossem “bestas feras, sem conhecer 
as coisas de Nosso Senhor”5.

 Várias das passagens a respeito da vida do santo na obra de 
Vasconcelos fazem referência à sua relação com os animais selvagens 
e como estes não ofereciam risco diante de sua presença:

pressor João da Costa gozava de certo prestígio à época. Posteriormente, foi herdada 
pelo seu genro francês, Miguel Deslandes, que em 1683 é nomeado impressor real. 
CUNHA, Xavier da. Impressões deslandesianas: divulgações bibliographicas. Lisboa: 
Imprensa Nacional, Vol. I, 1896, pp. 320-337.

4. VASCONCELOS, Simão de. Vida do Veneravel Padre Ioseph de Anchieta da Companhia 
de Iesu, Taumaturgo do Novo Mundo, na Provincia do Brasil. Lisboa: Officina Ioam 
Costa, 1672, p. 348.

5. ANCHIETA, José de. Cartas Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Rio de Ja-
neiro: Civilização Brasileira, 1933, p. 80.

Fig. 1. Título: Gravura – 
Venerabilis P. Ioseph Anchieta 
è Societate Iesu. Autor: 
desconhecido. Data: 1672. 
Localização: Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin 
– USP. São Paulo, Brasil. . 
Fonte: Vasconcelos, Simão de. 
Vida do Veneravel Padre Ioseph 
de Anchieta da Companhia 
de Iesu, Taumaturgo do Novo 
Mundo, na Provincia do Brasil. 
Lisboa, Officina Ioam Costa, 
1672.
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[...] Ioseph & os companheiros fizeram noite no caminho ao pe de um 

penedo, que chamam Itapuig em huma choupana de palha; he o lugar 

suspeito de onças, & tigres feros, que por alli assaltam os que passam; eis 

que alta noite sentio o companheiro que Ioseph saia fora (parece que a orar 

mais ao descoberto do ceo), & entrando depois de largo espaço, tomou um 

cacho de bananas, & lançandoas poucas & poucas pera fora, dizia, tomai, 

tomai vos outras vossa porçam, sem verem com quem falava; sahio o 

Irmão, & perguntoulhe, vossa Reverencia aquém lança essas bananas?. 

Respondeolhe, a estas minhas companheiras; ficou entendendo que eram 

as onças que o acompanharam; & nao se enganou, por vindo amenham, 

notou & vio o rasto de duas onças [...]6.

 As feras não apenas lhe eram amigas, mas também o entendiam 
e obedeciam, conforme escrito em outro relato:

[...] Persistindo na pesca misteriosa, appareceram da parte contraria duas 

onças medonhas, lançando os olhos cobiçosos aos que trabalhavam, nam 

parecia bem aos oficiais, tanta vesinhança, porem seguro o Irmão com 

a companhia de Ioseph, lhe disse, que folgaria velas mais de perto, [...] 

certificou-o ele que alli seria, falou às onças, & disselhes que tornassem 

pouco depois, porque alguns queriam velas mais de perto: Assi o fizeram 

as feras, porque acabado o trabalho daquelle dia, embarcados em huma 

canoa Ioseph com sua companhia, foram correndo aquella praya, mui perto 

da ribeira, & aqui entam sahiram de suas brenhas as onças, & como obe-

decendo à risca, vieram junto a agoa, & se mostraram aprasiveis, & mui de 

espaço a olhos de todos os que hiam por mar, com alegria, & sem perigo, 

como tinha prometido Ioseph [...]7.

 Voltando à gravura em questão, outros animais também são 
retratados na cena próximos ao padre: um macaco, um gafanhoto, uma 
serpente, uma arara e uma ave que se assemelha a uma águia parecem 
escutá-lo atentamente. Realizando uma leitura da imagem a partir da 
tradição iconográfica cristã, a figura da serpente remeteria ao mal ori-
ginal, o macaco aos vícios da natureza humana e o gafanhoto às pragas 
e destruição. Na parte superior, por sua vez, as duas aves trazem um 
caráter mais brando. A figura da águia é, na Bíblia, uma referência ao 
evangelista São João como símbolo de uma espiritualidade voltada para 
Deus, pois a águia voa alto e fixa o seu olhar no sol (um dos símbolos 
atribuídos a Cristo). Já a arara (ave grande, em Tupi), tornou-se símbolo 

6. VASCONCELOS, Simão de. Op. Cit., p. 275.
7. Ibidem, p. 276.
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destas terras devido à exoticidade das cores fortes de suas penas e dos 
sons por ela reproduzidos.

 A gravura é completada pela paisagem de fundo que abriga 
uma curiosa cena. Neste último plano, pode-se enxergar uma cidade 
costeira não identificável e um pequeno barco ao mar com seis pes-
soas, sobrevoado por um bando de pássaros que parece uma nuvem a 
cobri-lo. Aqui se trata do famoso episódio da pesca milagrosa na lagoa 
de Maricá (hoje município do estado do Rio de Janeiro), narrado no livro 
quarto da obra de Vasconcelos, que abriga a estampa. Naquela ocasião, 
aconteceram diversos fatos que espantaram a todos, o mais famoso 
é o episódio da pesca em si, quando Anchieta, atendendo ao pedido 
dos pescadores, fez com que aumentasse muito o volume de peixes 
retirados da água, em tamanha quantidade que não conseguiram dar 
conta de salgá-los e muitos se perderam na areia da praia. Além disso, 
em cada ponto no qual seria lançada a rede, o padre avisava previamente 
qual seria a espécie de peixe a ser capturada8.  A imagem ilustra, mais 
especificamente, o momento em que, a mando de Anchieta, os guarás9 
fizeram sombra sobre o barco de pesca:

Chegava ja embarcado em sua canoa, a certa paragem do rio da Aldea, 

que desemboca em hum braço de mar, fitio alegre, cercado de mangues, 

& ordinariamente povoado de aves, que por alli nacem, a que chamam 

goarazes, do tamanho de huma galinha, & de cor carmesim finissimo que 

tira pera roxo; nacem brancas, logo se fazem pretas, mas em crecendo 

mais, despem aquella cor, & vestemse do carmesim ja dito, que recrea os 

olhos. Aqui tinham chegado os nossos navegantes, mas quando haviam de 

gozar de tam hermoza vista alegre a todos os que passam, os raios do sol 

eram demasiados, & custavalhe caro ao companheiro o alivio dos olhos, 

quando o corpo todo suava, & se abrasavam os remeiros; propoz a Ioseph 

sua necessidade, & nam foy novo nelle o remédio: vio três ou quatro destas 

aves postas sobre hum mangue, chamouas pella lingoa Brasilica entendida 

dos Indios, que remavam, dizendolhes, ide vos outras, chamaia vossas 

companheiras, & vinde aqui fazer sombra a estes encalmados servos do 

Senhor; estenderam as aves o pescoço, como obedecendo, & logo voando 

foram buscar as outras, & em breve espaço voltaram feitas em nuvem gra-

ciosa, & fizeram reparo à canoa huma boa legoa de mar, até que entrando 

8. Ibidem, p. 275.
9. Ave que chamou atenção de muitos escritores viajantes, o guará é uma ave de pluma-

gem vermelha presente no litoral atlântico da América do Sul, de maneira especial 
no Brasil. Os índios utilizavam muito suas penas devido à forte coloração que advém 
do consumo de um caranguejo específico por parte das aves.
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viraçam fresca, as tornou a mandar a seus usos comuns despedindose 

ellas com estrondo de vozes toscas, mas festivaes, entendidas somente 

do Autor da natureza, que as criara; acho que foy maior portento esse 

que o da nuvem, com que Deos defendeo no deserto a seu Povo mimoso 

do calor do sol, tanto mais tem de gracioso, & aprasivel este chapeo de 

sol, que aquelle. [...]10.

10. Ibidem, pp. 281-282. Sobre o assunto, ver MONIZ MASSA, Sílvia Marília. “Ut pictura 
Rethorica Divina: Obediência dos guarás ao elóquio do Padre José Anchieta” [in] A 
pintura moderna na Ilha de São Miguel (Açores) – séculos XVI-XVIII. Dissertação de 
mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Vol. I, 2010, pp. 
181-186.

Fig. 2. Título: Gravura - V. P. 
Ioseph Anchieta Soc. Iesv. 

Autor: Frezza, Giovanni 
Girolamo. Data: 1733. 

Localização: Biblioteca do 
Museu Paulista – USP. São 
Paulo, Brasil. . Fonte: Sacra 

Ritvvm Congregatione. 
Beatificationis, [et] 

Canonizationis Ven. Servi Dei P. 
Iosephi de Anchieta Sacerdotis 
Professi Societatis Iesu. Roma, 

Typographia Reuerendae 
Camerae Apostolicae, 1733.
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 Esta primeira figuração do santo foi bem divulgada e serviu de 
modelo para as ilustrações posteriores, que se apropriaram de alguns 
elementos e abandonaram outros. De modo especial, a efígie do santo 
nesta primeira gravura pode ser vista em uma pintura sobre tábua no 
teto da sacristia da igreja dos jesuítas de Salvador, onde o missionário 
é representado jovem, com as mesmas feições da gravura comentada 
e acompanhado de uma dócil onça ao seu lado.

 Cerca de meio século depois da obra de Vasconcelos, foi pu-
blicada uma reunião de documentos apresentados para o processo 
de beatificação11 do sacerdote. O frontispício deste grande volume12 
apresenta uma estampa (Fig. 2) derivada daquela da biografia de Simão 
de Vasconcelos, carregando vários de seus elementos compositivos, 
mas também introduzindo novidades ao discurso proposto.

 A gravura, de Giovanni Girolamo Frezza13, foi provavelmente reali-
zada na primeira metade do século XVIII e não parece ter sido usada, além 
do livro para a causa da beatificação, em qualquer das várias versões ou 
edições biográficas vernáculas da vida do jesuíta. A estampa apresenta 
Anchieta figurando no centro da cena e há uma maior precisão nos de-
talhes. É possível identificar com mais detalhes a sotaina, tradicional 
hábito escuro utilizado pelos jesuítas, amarrada à cintura por uma faixa 
onde está pendurado um rosário (objeto de uso comum aos religiosos 
da época, mas que também faz referência direta à devoção especial do 
santo por Nossa Senhora) e sobreposta por uma capa também negra.

 Nesta composição, o missionário encontra-se de pé, cercado 
de animais selvagens que parecem domesticados e por uma paisagem 
mais exótica que a anterior, onde é acrescida uma palmeira. Retornam 
aqui as mansas onças tão assimiladas à figura – uma delas se esfrega no 

11. Devido à extinção e restauração da ordem e mudanças na legislação canônica, a 
espera pela beatificação de Anchieta ainda levou alguns séculos. Apenas em 1980, 
sob o pontificado de João Paulo II, o padre recebe o título de beato e sua canonização 
como santo só ocorre em 2014 por ordem de Francisco, o primeiro jesuíta a assumir 
o governo geral da Igreja Católica. Essa demora para a oficialização do culto à An-
chieta pode ter sido, inclusive, a causa da escassez de produção iconográfica sobre o 
jesuíta entre o final do século XVIII e todo o XIX.

12. Sacra Ritvvm Congregatione. Beatificationis, [et] Canonizationis Ven. Servi Dei P. Io-
sephi de Anchieta Sacerdotis Professi Societatis Iesu. Roma: Typographia Reuerendae 
Camerae Apostolicae, 1733, frontispício. 

13. Giovanni Girolamo Frezza (1659–1730) foi um gravador italiano. Ele nasceu perto 
de Tivoli e morreu em Roma. Foi aluno de Arnold van Westerhout em Roma, onde 
realizou a maior parte de sua produção. Entre suas gravuras encontram-se famosas 
cópias de Maratta, Reni e Corregio.
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hábito do religioso enquanto outra é acariciada por ele e uma terceira 
parece lamber-lhe um dos pés.

Outros animais, já presentes na obra de Vasconcelos, continuam 
novamente próximos ao padre aqui, mas este grupo (macaco, serpente, 
arara e águia) é agora acrescido de um animal mais curioso, o avestruz. 
O animal que parece destoar na cena carrega, contudo, um significa-
do interessante a ser pensado através da emblemática adotada pelo 
Renascimento. Dizia-se que o avestruz possuía a capacidade de comer 
objetos duros e, portanto, simbolicamente representava a capacida-
de do espírito humano de digerir qualquer coisa, de suportar provas 
difíceis. Pode tratar-se de uma referência à capacidade de Anchieta 
de adaptar-se ao “outro” totalmente desconhecido e conseguir incor-
porá-lo à “civilização”.

A maior novidade da estampa, porém, é que as personagens indí-
genas aparecem pela primeira vez associadas a Anchieta, participando 
da construção hagiográfica oficial da imagem do “Apóstolo do Brasil”. 
Na imagem, três nativos são representados como se estivessem mara-
vilhados com a presença daquele homem. Partindo do primeiro plano, 
um índio parece estar ajoelhando-se sobre seu arco e aljava enquanto 
um segundo, já ajoelhado, une as mãos em sentido de prece e outro, 
mais ao fundo, aponta o padre e volta o olhar para o céu.

 A introdução destes indígenas, que agora dividem o espaço 
com as onças, parece uma tentativa de tornar mais explícito o discurso 
sobre o caráter evangelizatório da missão de Anchieta. Curiosamente, 
a gravura é realizada para o processo de beatificação, o que reforça 
a importância retórica daquela iconografia anterior, agora acrescida 
das figuras indígenas.
 No fundo, veem-se duas cenas distintas que podem ser asso-
ciadas a milagres ou fatos relacionados à vida do santo com o intuito 
de apresentar um panorama rápido do percurso hagiográfico daquela 
personagem. À direita, encontra-se a cena da famosa pesca em Maricá, 
já tratada anteriormente, mas que desta vez aparece sem a vista da 
cidade costeira.

 À esquerda, sobre o alto de uma rocha, que pode simbolizar 
o planalto onde Anchieta fundou São Paulo, vê-se o santo batizando 
um nativo. Várias são as possibilidades para o evento, que pode se 
tratar de um batismo qualquer, lembrando a questão da conversão 
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do gentio pelas mãos do missionário, 
ou pode remeter a cena de um batismo 
específico que apontaria um caráter 
hagiográfico (milagre e batismo do 
índio Diogo14) ou político (batismo do 
índio Tibiriçá, primeiro a ser catequiza-
do e batizado por Anchieta), sendo que 
o último é menos provável, pela falta 
de mais um padre (Leonardo Nunes) 
na cena.

 Ainda no século XVIII ao me-
nos mais dois gravadores italianos co-
piaram a gravura de Frezza, omitindo a 
presença dos índios (possível tentativa 
de concentrar a carga simbólica das 
feras) e trazendo pequenas alterações 
nos detalhes. O gravador Carlo Grandi15 
fez sua gravura (Fig. 3) para o livro do 
sacerdote jesuíta Longaro degli Oddi, 
“Vita del Venerabile Servo di Dio P. 
Giuseppe Anchieta dela Compagnia 
di Gesù (...)”, publicado em Roma no 
ano de 1738. Pietro Leone Bombelli16, 
por sua vez, também realizou uma gra-
vura (Fig. 4) nos mesmos moldes que, 
porém, parece não figurar em livros 
sobre o santo.

 Esta retomada da omissão das personagens indígenas do pri-
meiro plano nas gravuras posteriores pode ter se dado pelo escopo 
mais vernáculo das mesmas e/ou pela potência imagética da figura 

14. Um dos milagres atribuídos à Anchieta é a ressurreição do índio Diogo, um nativo 
que morreu na vila de Santos, na casa de Domingos Dias, e que todos tinham por 
católico. Diz-se que, durante o seu velório, o corpo do índio morto moveu-se e ele 
pediu que o padre Anchieta fosse chamado, a fim de batizá-lo. Ao chegar, o santo 
ordenou que o índio retornasse à vida e contasse o que havia ocorrido, depois o 
batizou. Após o batismo, o moribundo pediu licença para partir à outra vida e final-
mente faleceu. Este é o milagre atribuído à Anchieta do qual há o maior número de 
testemunhas segundo o processo canônico e é narrado na biografia elaborada por 
Simão de Vasconcelos. VASCONCELOS, Simão de. Op. Cit., pp. 156-158.

15. Gravador do qual se tem pouca informação. Ativo em Roma entre 1750 e 1755.
16. Pintor e gravador romano com certo prestígio em sua época (1737-1809).

Fig. 3. Título: Gravura – V. P. 
Ioseph Anchieta Soc. Iesv. 
Autor: Grandi, Carlo. Data: 
c. 1738. Localização: The 
John Carter Brown Library 
– Brown University. Rhode 
Island, Estados Unidos. Fonte: 
Oddi, Longaro degli. Vita 
del venerabil servo di Dio 
P. Giuseppe Anchieta della 
Compagnie de Gesú detto 
l’apostolo del Brasile (...). Roma, 
Stamperia Komarek al Corso, 
1738.



104

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

das onças rodeando o santo no centro 
da imagem. 

 Existem, ainda, outras gravuras 
do período a trazer Anchieta retrata-
do, mas que se tratam de cópias ou 
variações das já apresentadas. No 
contexto do norte europeu, tanto na 
Bélgica como na Alemanha, também 
houve uma produção, ainda que dis-
creta, de imagens que divulgavam a fi-
gura de Anchieta nos mesmos moldes 
de discurso.

 É possível dizer que as gravuras 
apresentadas buscam apresentar a 
figura de Anchieta valorizando dois 
aspectos de sua vida, o de missionário 
evangelizador – seja explicitamente, 
pela representação de sua catequese 
com os índios, seja de modo simbólico, 
através da sua relação domesticadora 
com as onças e outros animais – e o de 
taumaturgo – inúmeras são as passa-
gens de suas primeiras biografias que 

relatam acontecimentos fantásticos e ações milagrosas relacionadas 
à intervenção do padre.

 Como aponta Vilar, “até o século XIX, percebe-se certa recorrên-
cia – não necessariamente exclusividade temática –, na qual o modelo 
consagrado [para representar Anchieta] é o jesuíta ao lado de índios e 
animais, à maneira das consagradas gravuras hagiográficas [...]”17.

 Esta forma de representar Anchieta, porém, não é a única. 
Existe outra matriz iconográfica a seu respeito que parte do caráter 
místico do personagem, expresso principalmente através da represen-
tação da escrita de seu grandioso poema à Virgem. Com origem numa 
gravura (Fig. 5) de Juan Laureano publicada em 1677 na biografia escrita 

17. FÁTIMA PACÍFICO VILAR, Socorro de. A invenção de uma escrita: Anchieta, os Jesuí-
tas e suas histórias. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006, p. 57.

Fig. 4. Título: Gravura - V. 
P. Ioseph Anchieta Societ. 

Iesv. Autor: Bombelli, Pietro 
Leone. Data: c. 1770-1790. 

Localização: Biblioteca 
Nacional de Portugal. Lisboa, 

Portugal. Fonte: <http://
id.bnportugal.gov.pt/bib/

catbnp/621818> Acesso em 05 
de março de 2019.
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por Baltasar de Anchieta18, sur-
ge uma iconografia que atende a 
interesses espanhóis sem preo-
cupação com uma necessária 
contextualização do ambiente 
brasileiro dentro da imagem19.

 Esta iconografia dife-
rente será resgatada em con-
texto brasileiro apenas mais 
tarde, na pintura sobre o santo a 
partir do século XX. A partir daí, 
torna-se comum apresentar a 
figura de Anchieta escrevendo, 
seja em papel ou nas areias da 
praia, um poema dedicado a 
Nossa Senhora.

 Ao contrário do que 
ocorre naquilo que se pode 
considerar uma “iconografia es-
panhola” do canarino como um 
místico aos moldes dos grandes 
santos contrarreformistas, o 
que acontece na construção 
focada na beatificação e, por-
tanto, “luso-brasileira”, é uma grande preocupação em conectar a 
figura de Anchieta ao seu campo de missão. A utilização da fauna e 
flora brasileiras – ao menos as correntes no ideário da época – nas 
gravuras de Anchieta realizadas ou publicadas em Portugal e na Itália 
durante os séculos XVII e XVIII, somada à inclusão da representação 
do indígena e de passagens biográficas, contribuiu muito para a cons-
trução hagiográfica do personagem como apóstolo do Brasil e, mais 
tarde, também foi útil dentro da tentativa civil de alçá-lo ao panteão 

18. ANCHIETA, Baltasar de. Compendio de la vida de el apostol de el Brasil, nuevo thau-
maturgo, y grande obrador de maravillas V. P. Joseph de Anchieta, de la companhia de 
Jesus. Xerez de la Frontera: Juan Antonio Taraçona, 1677, frontispício.

19. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier. “A imagem do Padre Anchieta e do Brasil na arte 
espanhola dos séculos XVII e XVIII” [in] Atas do Congresso Internacional Anchieta 
400 anos. 1998, pp. 51-65.

Fig. 5. Título: Gravura - V. P. 
Ioseph Anchieta Soc. Iesv. 
Autor: Juan Laureano. Data: 
1677. Localização: Biblioteca 
do Museu Paulista – USP. São 
Paulo, Brasil. . Fonte: Anchieta, 
Baltasar de. Compendio de 
la vida de el apostol de el 
Brasil, nuevo thaumaturgo, y 
grande obrador de maravillas 
V. P. Joseph de Anchieta, de la 
companhia de Jesus, (...). Xerez 
de la Frontera, Juan Antonio 
Taraçona, 1677.
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(na época, em fase inicial de constituição) dos grandes homens que 
fundaram a nação brasileira20.

 Apesar de serem elementos externos ao texto escrito, as gravu-
ras que retratam a figura de Anchieta constituem parte muito importan-
te da produção sobre o santo e ajudam a compreender a sua recepção 
em diferentes âmbitos. As imagens aqui analisadas, que acompanharam 
(ou não) as primeiras biografias do missionário canarino, são reflexo das 
motivações políticas e sociais dos jesuítas de sua época. Os discursos 
implícitos que estas gravuras carregam são uma forma de propaganda 
da identidade e valores contrarreformistas da própria ordem explorados 
a partir do nível simbólico, mas que se concretizam na recente canoni-
zação de José de Anchieta.

20. Em meados do século XIX começou a ser incentivada, no Brasil, a produção de bio-
grafias com o intuito de exaltar a memória dos personagens ilustres da história do 
país, criando verdadeiros “heróis” nacionais. Esse movimento foi conduzido, em 
grande parte, pelo recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja 
tarefa inicial era o “delineamento de um perfil para a ‘Nação brasileira’, capaz de lhe 
garantir uma identidade própria [...]”. SALGADO GUIMARÃES, Manoel Luís. “Nação 
e Civilização nos trópicos. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto 
de uma história nacional” [in] Estudos Históricos, no 1, 1988, p. 6.


