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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
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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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Função e Iconografia: Estudo de uma Imagem 
Missioneira de São Francisco de Borja
Function and Iconography: Study of a Missionary Image of São Francisco de Borja

Flávio Antônio Cardoso Gil
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

flavog@yahoo.com.br

Resumo
A comunicação busca entender as relações en-
tre função e iconografia de uma imagem de São 
Francisco de Borja catalogada no Inventário da 
Imaginária Missioneira (IPHAN)* de 1993. Para 
isso, recorre-se a pesquisa de documentos, es-
tudos comparativos de imagens escultóricas, 
pinturas e gravuras que possam ter servido como 
modelo para as esculturas religiosas produzidas 
nas oficinas das reduções jesuítica-guaranis du-
rante os séculos XVII e XVIII. A verificação tem 
apoio em um manuscrito da época que se refere à 
imagem em estudo. O objeto inicialmente estava 
abrigado no retábulo-mor de templo missioneiro, 
local de onde foi retirado. A imagem apresenta-
-se atualmente deslocada e, consequentemente, 
descontextualizada. Havia uma integração espa-
cial que refletia nas soluções formais e iconográ-
ficas da peça, o que se perdeu.

Palavras-chave
Imaginária Missioneira; Iconografia Cristã; 
São Francisco de Borja; Missões Guaranis; 
Hagiografia Comparada.

Abstract 
The (present) communication seeks to understand 
the relationship between function and iconogra-
phy of an image of São Francisco de Borja cata-
loged in the Inventory of the Imaginary Missionary 
(IPHAN) * of 1993. For that, we use document re-
search, comparative studies of sculptural images, 
paintings and engravings that may have served as 
a model for the religious sculptures produced in 
the workshops of the Jesuit-Guarani reductions 
during the 17th and 18th centuries. The verifica-
tion is supported by a manuscript of the time that 
refers to the image under study. The object was 
initially housed in the main altarpiece of a mis-
sionary temple, where it was removed. The image 
is currently out of place and, consequently, out 
of context. There was a spatial integration that 
reflected in the formal and iconographic solutions 
of the piece, which was lost.

Key Words
Imaginary Missionary; Christian iconogra-
phy; São Francisco de Borja; Guarani Missions; 
Comparative Hagiography.

* COUTINHO, Maria Inês; LEAL VIEIRA, Mabel. Inventário da imaginária missioneira. Canoas: La Salle, 1993.
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Há várias questões que dificultam o entendimento de como a obra em 
estudo funcionava dentro do sistema reducional jesuíta. Exemplos disso 
são os trânsitos e intervenções sofridos pela peça que interferem nessa 
leitura. Embora a imagem de São Francisco de Borja (Fig. 1) se mantenha 
na matriz da cidade que leva seu nome, a escultura teve deslocamentos 
e hoje apresenta uma repintura não qualificada. Por não trazer atribu-
tos, ter uma eloquência gestual e carregar uma expressão facial muito 
dramática, acreditava-se ter pertencido a um grupo escultórico1.

 A perda de especificidades simbólicas do objeto de estudo e 
um repertório iconográfico pouco conhecido do santo são motivos que 
geram dificuldades de compreensão da obra tridimensional. Dessa for-
ma, iconógrafos e hagiógrafos serviram como parâmetro metodológico 
inicial para este trabalho.

 Desde os primeiros séculos os santos cristãos são apresenta-
dos como personificação de ideais de conduta religiosa. A Igreja romana 
criou um complexo sistema de orientação da produção de hagiografias 
e iconografias, instrumentos essenciais para a divulgação do culto aos 
santos2. A distinção de determinado modelo de santidade revela uma 
série de manifestações, gestos e palavras, traduzindo representações 
coletivas integradas por crenças. Segundo Hector Schenone3, a santi-
dade é um estado essencial de graça e envolve a ideia de separação e 
inviolabilidade. Geralmente é dada em um sentido relativo aos homens 
para expressar que foram consagrados a Deus.

 São Francisco de Borja (1510-1572), jesuíta de origem espanhola, 
herdeiro da casa ducal de Gandia, parente próximo de Carlos V e vice-rei 
da Catalunha. Casou-se com a nobre D. Leonor de Castro. Sua relação 
com Carlos V legou-lhe vários favorecimentos, mas recusou sua dig-
nidade ducal. Após ficar viúvo, ingressou na Companhia de Jesus em 
1551. Foi o Terceiro Geral da ordem inaciana. Criou os Colégios Romano e 
Germânico e foi responsável pelo envio de diversos missionários para a 
América e para as regiões protestantes da Europa. Também foi nomea-

1. As principais características das esculturas concebidas para os grupos são a expressi-
vidade dramática, tendo em vista o impacto visual e a adequação formal e relacional 
de cada imagem com a narrativa, criando um conjunto cênico. As imagens funcio-
nam como “pinturas tridimensionais” fixadas em conjuntos.

2. MARINHO CÉSAR ALMEIDA DINIZ, Aldilene. “O Santo em Imagens: relações entre 
concepções de santidade e iconografia na Época Moderna” [in] VII Encontro de Histó-
ria da Arte, UNICAMP: Campinas, 2011, p. 21.

3. SCHENONE, Héctor H. Iconografía del arte colonial: los santos. Buenos Aires: Funda-
ción Tarea, 1990. v. 1-2. p. 21.
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do Cardeal pelo Papa. Foi beatificado 
em 24 de novembro de 1634 e canoni-
zado em 12 de abril de 16714.

 São Borja foi tema de ha-
giografias bem desenvolvidas, com 
destaque às publicações de Pedro de 
Ribadeneyra, Vida do Padre Francisco 
de Borjam (Madri, 1592), e Juan Eusebio 
Nieremberg, Vida del Santo Padre y Gran 
Siervo de Dios el Beato Francisco Borja 
(Madrid, 1644), traduzidas e adapta-
das por outros autores, como Virgil 
Cepar (Roma, 1624), Filippo Ghisolfa 
(Milão,1635), Scipione Sgambati 
(Bolonha, 1671; Nápoles,1671; Viena, 
1671), entre outros. Outra referência 
vem de Álvaro Cienfuegos que desen-
volveu uma biografia detalhada e de 
suma relevância, Lavida heroyca, virtu-
des e milagres de Grande São Francisco 
de Borja (Madrid, 1702)5.

 Foram as hagiografias que deram suporte para a construção 
da iconografia do Santo, assim apresentaram-se atributos de caráter 
religioso como a custódia (objeto sacro que representa a defesa da 
Eucaristia), a mitra e o galero6; de caráter civil, as coroas ducal e mar-
quesal e a armadura (em alguns casos é representada com a Cruz da 
Ordem de Santiago). As indumentárias do santo mais recorrentes são 
o hábito de Cavaleiro de Santiago, a sotaina e o traje de celebrante.

 Embora muito confundido com santo Inácio de Loyola, muitas 
imagens de São Francisco de Borja são reconhecíveis porque mantêm 
os atributos e também traços procedentes de sua máscara mortuária 

4. RÉAU, Louis. Iconografia del Arte Cristiano. Tomo 2. v. 3. pp. 563-564. Barcelona: 
Ediciones Serbal, 2000.

5. BASSEGODA, Bonaventura. “La iconografia de Sant Francesc de Borja: una primera 
aproximació a partir de l’estampa”. [in] _____. Francesc de Borja (1510-1572), home del 
Renaixement, sant del Barroc Secció. Gandia, 2012, p. 408.

6. O galero (do latim galerum, pl. Galera) na Igreja Católica era um chapéu de asa larga 
usado pelo clero, com cordões terminados em borlas que ficavam sobre o peito. Tem 
sua origem nos chapéus de peregrino. Utiliza-se em heráldica eclesiástica desde o 
século XIV, substituindo as mitras nos escudos.

FIGURA 1. Imagem de são 
Francisco de Borja. Madeira 
policromada. Autor: José 
Fernando Rodrigues, 2016
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(Fig. 2). O molde foi retirado no dia seguinte ao seu falecimento em 
Roma, tendo o original sido perdido em Madri em maio de 1931. Porém, 
se preservaram três cópias: uma na Igreja de Gesú em Roma e outras 
duas em Loyola e no Palácio Ducal de Gandia (Espanha).

 Quanto à reprodução da imagem do nobre que foi reconhecido 
como santo, as primeiras edições da biografia por Ribadeneyra não 
trouxeram retrato do mesmo. Já a versão publicada em Roma em 1596 
apresenta uma estampa confeccionada por um gravador anônimo que 
segue o modelo da referida máscara mortuária. Nesta publicação a 
imagem apresenta dois atributos que serão presentes em várias re-
presentações do personagem: a coroa ducal invertida, o que lembra a 
renúncia à condição de nobre ao se tornar um jesuíta e a visão do cálice 
sagrado simbolizando sua devoção ao Sacramento da Eucaristia.

 Um grande impulso na divulgação da iconografia do Santo 
deu-se com o gravador flamengo Hieronymus Wierix (1553-1619) que 
publicou, entre 1615 e 1619, uma série de verae effígies, a Praepositorum 
Generalium Societatis Jesus. Dentre os personagens da Ordem, uma 
gravura de Francisco de Borja não poderia faltar. Esta oficina foi respon-
sável por mais dois retratos seus, numa das composições já aparecem 
atributos estabelecidos em sua iconografia: o crânio coroado aludindo 
ao corpo em decomposição da imperatriz Isabel7, cujo caixão escoltou 
até Granada, momento decisivo para sua conversão à vida religiosa; 
e o livro, referência a sua grande produção de textos espirituais. Os 

7. Imperatriz Consorte do Sacro Império Romano-Germânico.

FIGURA 2. Cópia da máscara 
mortuária de São Francisco de 

Borja. Autor: Flávio Gil, 2011
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atributos mitra, coroa ducal e galero 
relembram a renúncia às dignidades e 
honras8. (Fig. 3)

 Com o avanço do tempo, a 
iconografia da adoração da Eucaristia 
pelo santo tornou-se mais frequente, é 
o caso da gravura de Jean Aubert que 
seguiu um modelo do pintor Charles 
Joseph Natoire (1700-1777), publicada 
em Paris por Antoine Derbois de 1740.

 No decorrer da história cris-
tã, houve santos que tiveram grande 
divulgação e aceitação, ficando muito 
populares (embora haja dúvidas quanto 
a suas existências, como vários santos 
medievais) em detrimento de outros 
que se destacaram por sua caridade ou 
por seu conhecimento. Por outro lado, 
os fundadores de ordens religiosas e 
personas que foram pilares dessas ins-
tituições foram bem-sucedidos com 
essa inversão porque tiveram o apoio 
de seus seguidores, que ativamente espalharam a fama e a devoção 
de suas respectivas instituições. Considere-se o grande número de 
povoados, cidades, vilas, igrejas, capelas, altares, imagens e pinturas 
dedicados, por exemplo, a Santa Tereza D´Avila, a São Francisco de Assis 
e a Santo Antônio de Pádua. Francisco de Borja, de sua beatificação até 
à supressão da Ordem jesuíta, teve presença marcante em retábulos, 
pinturas, além de ter povoados batizados com seu nome. Mas os fiéis 
não fortaleceram sua devoção9.

 Embora Borja tenha feitos que renderam um consistente ma-
terial hagiográfico, alguns autores apontam que a mesma riqueza não 
corresponde à sua iconografia. Segundo García Gutierrez10, embora haja 
boas biografias dando suporte à seleção de episódios de sua vida religio-

8. Ibidem, p. 409
9. SCHENONE, Héctor H. Op. Cit., p. 25.
10. GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando. Aspectos del arte de la Compañía de Jesús. Sevilha: 

Ediciones Guadalquivir, 2006.

FIGURA 3. “Divo Francisco 
Borgiæ è Duce Gandiæ tertio, 
Soc. Jesu generali, à Clemente 
X Pont. Max. sanctorum 
clitum fastis ad scripto”, 
Encomia emblemate, prosa, 
versu in de salvatoris Soc. Iesv 
ad S. Clementem (Wikimedia 
commons).
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sa, talvez o caráter humilde e reservado de um administrador da ordem 
espiritual e ainda o perfil de escritor, não ajudassem neste processo.

 O culto dos santos é condição importante para fixação icono-
gráfica e consequentemente na divulgação da devoção. O caráter de 
intercessor, facilitador de milagres e de protetor de um povoado, ajuda 
a estabelecer a popularidade de um santo. São Francisco de Borja não 
teve significativa visibilidade nesta condição, embora tenha recebido 
investimento da ordem e descendentes na divulgação de sua santidade; 
recebeu a invocação de protetor dos terremotos, calamidade de certas 
áreas geográficas da Europa e América. Assim, em 1694 foi proclamado 
padroeiro da cidade de Nápoles, depois do terremoto sofrido em se-
tembro daquele ano. 

 Alegou-se, como possibilidade para essa dedicação às pro-
fecias do santo que foram registradas principalmente na hagiografia 
de Cienfuegos de 1702. A prova do esforço para implementar um culto 
popular do santo está registrada na relação de agradecimentos de 
reinos e cidades vítimas de terremoto que têm São Francisco de Borja 
como padroeiro, detalhando várias intercessões milagrosas do santo 
como interventor.

 Portugal, através de seu rei D. José I descendente do santo 
duque, solicitou ao Papa Bento XIV o direito do Reino, conquistas e 
domínios de ter São Francisco de Borja por padroeiro contra os terre-
motos. Esta proclamação data de 1756, ano seguinte ao terremoto de 
primeiro de Novembro de 175511.

 A imagem de São Francisco de Borja foi inventariada pelo patri-
mônio histórico nacional (IPHAN) sob o registro RS/92.0001.0031 e está 
localizada na matriz de São Borja (RS). Suas dimensões são 100 x 50 x 
28,5 cm. Percebe-se que a imagem foi executada com engenhosidade 
por apresentar domínio de proporção anatômica e facial, articulações 
e panejamento.

 O panejamento apresenta complexo jogo de movimento repre-
sentado na túnica com dobras oblíquas em forma de “U”, “V” e cascata. 
Movimentação mais abrupta no estofamento da estola e manípulo por 
representarem um brocado, tecido mais pesado usado na confecção 

11. BASSEGODA, Bonaventura. Op. Cit., p. 420.
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das estolas e manípulos. A indumentária é representada tensionada, 
caracterizando uma movimentação centrífuga.

 O eixo principal diagonal é marcado pela inclinação da estola 
continuado pela cabeça no sentido do lado esquerdo da imagem, em 
contraponto com a inclinação do ombro à direita. Linhas secundárias 
marcadas com a gestualidade; o braço direito esticado com a mão 
espalmada para cima e o esquerdo dobrado com antebraço inclinado 
à direita. Cabelos e sobrancelhas esculpidos, expressão fisionômica de 
angústia, traços proporcionados, com bastante definição de detalhes 
faciais e proporcional.

 A imagem sofreu uma repintura descaracterizando a policromia 
da época. A base é posterior.

Características iconográficas da imagem:
INDUMENTÁRIA: Casula em decote “v”, túnica, estola e manípulo 

no pulso esquerdo.
GESTOS E POSE: Cabeça voltada para cima e esquerda. Braço 

direito semi-estendido e esquerdo flexionado para direita. 
Mãos abertas. Pernas em posição genuflexas.

FISIONOMIA E EXPRESSÕES FACIAIS: Nariz aquilino, boca 
entreaberta. Sem presença de barba nem bigode. Rugas 
marcadas, testa franzida. Olhar para cima e boca semiaberta.

TIPO FÍSICO: Magro, idoso. Cabelos curtos, apresenta calvície, 
pescoço fino.

ATRIBUTO: Não consta.

 Apesar da imagem não carregar nenhum atributo do santo du-
que, as demais características como tipo físico, fisionomia, expressões 
facial, gestos e poses e indumentária podem ser encontradas em ou-
tras representações, seja em gravuras, pinturas ou esculturas que re-
presentam o jesuíta. O santo possui grande reconhecimento dentro da 
Ordem, foi o quarto beatificado e o terceiro canonizado da Companhia 
de Jesus, condição que lhe permitiu ser representado nos retábulos e 
nas portadas das Igrejas, sendo ladeado por Santo Inácio de Loyola e 
São Francisco Xavier. Há gravuras, como a do flamengo Boetius Adamsz 
Bolswert (1580-1633) que apresentam o santo de Gandia contemplando 
a glória eucarística, acompanhado de anjos entre nuvens, um deles se-
gura o cálice sagrado. Segundo Bonaventura Bassegoda, esta imagem 
é o primeiro modelo que ultrapassa o retrato de busto. Neste momento, 
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a representação de São Borja ganha cenário de narrativa, onde anjos 
sobrevoam o santo que está de joelhos, com as mãos cruzadas ao peito 
e olhar direcionado ao cálice. Nesta ilustração, veste sotaina e capa, e no 
canto direito do chão estão a coroa ducal invertida e o chapéu de cardeal.

 A posição ajoelhada é recorrente na produção de artistas e 
artífices para retratar jesuítas, como pode ser observado no frontispício 
de autoria de Juan Schorquens, datado de 1625, que apresenta os dois 
Santos Inácio e Xavier já canonizados e abaixo deles, os dois estudantes 
beatos Kotska e Gonzaga e o então beato padre Borja, na base. 

 A genuflexão expressa respeito, humildade e adoração. José 
Aldazábal12 afirma que esta pose foi herdada da cultura romana, sinali-
zando respeito às autoridades. Lembra que, desde os séculos XII e XIII 
tornou-se símbolo de adoração ao Senhor e de demonstração de fé.

 São os traços faciais e o tipo físico que dão evidência à ico-
nografia de São Francisco de Borja. As descrições presentes em suas 
biografias revelam o tipo magro, já envelhecido e calvo do religioso, 
características reforçadas pela referência da máscara mortuária, a 
exemplo da pintura pertencente ao Museo de Bellas Artes de Sevilla 
de autoria de Alonso Cano.

 A escultura em análise respeita as linhas de orientação ico-
nográfica do personagem de apresentá-lo com vincos em sua face, 
mas não segue a vera effigie, o que se recorre em muitos casos, como 
acontece com uma das imagens mais conhecidas do Santo duque – a 
do escultor da Andaluzia José Martínez Montañés, abrigada na Igreja 
da Anunciação em Sevilha e que faz par com um Santo Inácio.

 Quanto ao item indumentária da imagem em estudo, o santo 
apresenta-se vestindo traje de celebração solene (casula) com estola 
vertical, acessório específico de padres e o manípulo junto ao pulso. 
O Santo duque é bastante representado portando esta indumentária, 
como pode ser observado na obra do forro na igreja de Santo Inácio de 
Roma: Alegoria da Obra missionária da Companhia de Jesus. O pintor 
Andrea Pozzo, teve seus modelos de pintura difundidos, chegando a 
publicar o tratado: Perspectiva Pictorum et Architectorum (Roma 1693-
1700), em que foram reproduzidos alguns de seus afrescos em Roma.

12. ALDAZABAL, José. Gestos e Símbolos. São Paulo: Loyola, 2005.
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 A composição apresenta a mensagem triunfal da Ordem, des-
tacando o trabalho missionário da Companhia em todo o mundo. Raios 
de luz procedentes de Deus Pai atingem o coração do fundador da 
Companhia que flutua em nuvens, este retribui, projetando os raios 
aos quatro cantos do mundo (Europa, Ásia, África e América). Abaixo 
de Santo Inácio, vê-se São Francisco Xavier. O outro Santo Jesuíta é 
São Francisco de Borja que é carregado por uma nuvem acompanhado 
dos noviços beatos Luiz Gonzaga e Estanislau Kotska.

 A difusão do modelo pozziano propagou-se por toda a Europa 
católica e também para domínios além-mar. Na abóbada do presbi-
tério da Igreja de San Francisco Javier de Tepotzotlán no México, é 
representada a Glorificação de Santo Inácio de Loyola e São Francisco 
Xavier. A pintura de autoria de Miguel Cabrera foi executada entre 1755 e 
1756, embora traga uma reinterpretação, é nítida a referência à pintura 
ilusionista de Pozzo da igreja de Santo Inácio.

 A historiadora argentina Estela Auletta13 dedicou-se a pesquisar 
os depoimentos do Padre Jaime Oliver, o jesuíta expulso do território 
espanhol que percorreu as reduções guaranis escrevendo relatos, den-
tre os quais sobre a missão de São Francisco de Borja:

la Yglesia parece en qualqa parte, si estubiera acabada de adornar: la media 

naranja es bella; las columnas, los pedestales, chapiteles del cuerpo de 

la yglesia pueden lucir. És obra de Brazanelli, como el retablo mayor que 

és grande; mui airoso, ochavado, bella talla, y bien dorado. S. Borja está 

como elevado y demasiado ante el sacramento: todo lleno de nuves, y 

Seraphines: En lo restante las estatuas de nros SStos. bien repartida.

 A descrição do retábulo da Igreja de São Borja feita pelo padre 
Jaime Oliver dá pistas da influência exercida por Andrea Pozzo, mas 
transposta para a linguagem retabular e escultural. Com esta premissa, 
considera-se que a escultura em análise seja a referida na descrição 
do jesuíta. O modelo pozziano chegou às reduções guaranis dentro de 
um projeto de divulgação da iconografia da própria Ordem.

 A escultura em análise é atribuída pelo pesquisador Darko 
Sustersic ao Irmão José Brasanelli, exímio escultor, que também é 

13. AULETTA, Estela A. I.  “El P. Jaime Oliver S.J. Y Su Breve Noticia de la Numerosa Y 
Florida Cristandad Guaraní” [in] GADELHA, Regina A.F. Missões Guarani Impacto na 
Sociedade Contemporânea. São Paulo: EDUC- FAPESP, 1999.
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citado por Padre Jaime Oliver em seu depoimento como autor da talha 
do retábulo14. 

 Quanto ao estado da imagem, espera-se que o amador que fez 
a intervenção na imagem tenha ao menos respeitado as referências 
anteriores, pois a cor atual da casula coincide com a representação de 
São Borja presente no afresco da Igreja de Santo Inácio de Roma. Para 
esclarecimento das dúvidas, sugere-se a prospecção do estofamento. A 
gestualidade é muito semelhante, considerando ser uma linguagem que 
traduz sentimentos e significações culturalmente codificadas, nestas 
condições podemos entender que funciona como um instrumento re-
tórico de comunicação tanto da pintura de teto, como no retábulo. Ao 
substituir ou colaborar com a linguagem verbal, a gestualidade adquire e 
desempenha suas funções comunicativas. A gestualidade é intrínseca a 
um conhecimento prévio que é dependente de uma codificação cultural.

 Acreditava-se anteriormente que a imagem poderia pertencer 
a um grupo escultórico por não trazer nenhum atributo. Confrontando 
informações, acredita-se que funcionaria dentro da estrutura retabular; 
ao invés de ser uma narrativa, seria alegórica, por sua representação de 
caráter apoteótico, representando o Triunfo da Companhia de Jesus, 
através de seu terceiro santo canonizado.

14. SUSTERSIC, B. D. “El ‘Insigne artífice’ José Brasanelli: su participación en la con-
formación de un nuevo lenguaje figurativo en las misiones jesuítico-guaraníes” [in] 
ARANDA, Ana Maria (org.). Barroco iberoamericano: territorio, arte, espacio y sociedad 
– vol. I. Sevilla: Ediciones Giralda, 2001.


