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Apresentação

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

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), organizado 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
8
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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-graduação, 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 redigidos 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 concedeu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com contribuições 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 acadê9
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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 fenômenos constantes e característicos da cultura global, marcadamente
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civilizações, em particular da experiência social americana da época colonial, 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 mundial 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 surgimento 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 marginalizando 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 trans10
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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 racionalistas 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 sensista, 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 inserida 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 protestantes, 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 desenvolvimento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das características 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
11
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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 pesquisadores da arte da América Portuguesa na formação de uma rede internacional 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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Resumo
Retraçando paralelos entre os Santuários de
Bom Jesus de Congonhas, nas Minas, e de Bom
Jesus de Braga e de Matosinhos, ambos em
Portugal, o artigo busca reforçar a ideia de um
universo colonial altamente dinâmico, apesar
de periférico.

Abstract
Retracing parallels between the Sanctuary of
Bom Jesus de Congonhas, in Minas/Brazil, and
Bom Jesus de Braga and de Matosinhos, both in
Portugal, the article seeks to reinforce the idea
of a highly dynamic colonial universe, despite
peripheral.

Palavras-chave
Bom Jesus; Congonhas; Braga; Matosinhos.

Key Words
Portuguese and Brazilian religious art; Bom
Jesus; Congonhas; Braga; Matosinhos.
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Obra de Minas colonial, o Santuário do Bom Jesus de Congonhas (Fig. 1)
se inclui no contexto dos chamados sacros montes. Tais lugares seriam
recriações cenográficas, no Ocidente, da Via Crucis e demais cenas
religiosas, estimuladas pelas dificuldades de ir à região de Jerusalém
desde fins da Idade Média.
Os obstáculos para a ida à Terra Santa tornaram-se maiores
depois da conquista muçulmana de Constantinopla, em 1453, que fechou caminhos orientais. A partir do século seguinte, o encorajamento
da Contrarreforma às práticas devocionais, incluindo as peregrinações,
reaqueceria os sacros montes.
Assim, muitas vezes, o conceito por trás dessas montanhas
sagradas é o de reviver os últimos caminhos de Cristo. Inclusive, do
sentido de caminhada vem a denominação de Passos aos pontos do
percurso. Formata-se a ideia a quase roteirizá-la, teatralizando-a e
ritualizando-a. Assim, espacializa-se o ato mental de orar.
Com uma estação a cada trecho, um episódio da Paixão é apresentado, em forma de relevos ou grupos escultóricos. Um caráter mais
realista foi estimulado pelas imagens da Contrarreforma, criando-se o
que poderia ser associado a “quadros-vivos”.
Então, retrocedamos à Europa de fins da Idade Média. Para a
constituição dos chamados Caminhos da Cruz, primórdios do que se
desenvolveria como sacros montes, geralmente um peregrino de volta
da Terra Santa dava impulso à devoção em seu lugar de origem.
Muitos Caminhos da Cruz surgiram na Alemanha do século XV.
Houve, inclusive, o cuidado de suas medidas corresponderem às distâncias entre os pontos tidos como sagrados e então demarcados da
Via Dolorosa de Jerusalém, onde se supõe que Jesus carregou a cruz.
Assim, o fiel ocidental poderia sentir no cansaço do corpo o percurso
cultuado.
Tais Caminhos da Cruz se configuravam, normalmente, como
colunas fazendo papel de estações, nas quais havia relevos esculpidos
com cenas bíblicas, tornando qualquer lugar uma Jerusalém cenográfica e participante da Paixão, por exemplo.
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A ideia logo se espalhou por toda a Europa, simulacro artístico
muitas vezes com início nas ruelas e estendendo-se até as encostas dos
morros, nos arredores urbanos. Tais declives representariam a subida
do Calvário, como se tinha feito em Görlitz, no leste alemão1. Houve,
em fins do século XV, com o Santuário de Varallo, no norte italiano, a
evolução formal do Caminho da Cruz para o Sacro Monte, em si:

Fig. 1: Santuário do Bom Jesus
de Congonhas, sec. XVIII/XIX.
Foto do autor.

Depois das colunas com baixos-relevos, usuais no século XV, o tema desenvolveu-se consideravelmente. De simples baixos-relevos, cada estação
transformou-se numa capela, em que um grupo escultórico, pintado em
cores naturais, evoca, de maneira realista, o episódio da Paixão que se
quer comemorar.2

A cenografia religiosa, somada ao cultivo da paisagem onde
os sacros montes se instalavam, revelaria uma cristandade criadora
de pequenos universos para se atingir o macrocosmo espiritual.
Desloquemo-nos, então, para o século XIV, na Ermida de Santa
Cruz, em montanha nos arredores de Braga, norte português. Aquela
ermida entraria na esteira dos citados Caminhos da Cruz e originaria
um dos mais belos sacros montes europeus. Assim, desde ao menos
o século XIV, os devotos bracarenses peregrinavam para a montanha,
em maio, na exaltação do culto.

1. BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Editora
Record, 1990, pp. 226-227.
2. Ibidem, p. 229.
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José Marques, da Universidade do Porto, indica como a devoção ao Crucificado é antiga e ampla no norte de Portugal. Referindo-se
especificamente ao ramal do culto à Vera Cruz na diocese de Braga, ele
traz exemplos de invocações com a mesma raiz, muitas vezes referidas
a aspectos particulares da Paixão de Cristo:
Santa Vera Cruz, Santa Cruz, Bom Jesus, Bom Jesus da Cruz, Bom Jesus
da Boa Morte, Bom Jesus da Via-Sacra, Senhor dos Passos, Santos Passos,
Senhor das Ânsias, Senhor dos Aflitos, Senhor da Agonia, Senhor Preso,
Santas Chagas, Senhor do Alecrim, do Santo Lenho, etc.3

Observamos que a última invocação apontada, a do Santo
Lenho, se refere a devoções que acreditam ter como relíquia, inclusive, um pequeno fragmento da considerada verdadeira cruz de Cristo,
achada por Santa Helena e distribuída na Idade Média.
Voltemos à referida devoção de Santa Cruz na montanha dos
arredores de Braga. Em 1629, com a fundação da Irmandade de Bom
Jesus do Monte, tal devoção recebeu novo impulso. Realizando bailados sacros nas festas anuais, a comunidade acumulou recursos para
aumentar a capela e abrir a montanha, com acesso pontuado por pequenos nichos, originários dos Passos. Também seria desta época o
primeiro ermitão, a canalização das águas e a constituição de casas
para romeiros.
Porém, em 1710, como o projeto da comunidade estava prosperando, o deão reivindicou-o como seu, espoliando-o e fazendo-o
decair4. Dez anos depois, o projeto foi retomado pelo influente arcebispo
de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles. Assim se investiu na construção das Capelas dos Passos com grupos escultóricos, conectadas por
caminhos, fontes e escadório encimados por igreja. D. Rodrigo ainda
mandaria escrever no pórtico do complexo: “Jerusalem Sancta restaurada e reedificada no anno de 1723”, bem ao espírito de “peregrinação
de substituição” à distante terra bíblica.
Ao longo do século XVIII, mesmo após a morte de D. Rodrigo,
em 1728, a continuidade das obras daria a feição geral do Bom Jesus do
Monte – apesar de os trabalhos se estenderem em sucessivas emprei-
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3. [in] CORREIA, Manuel. Sangue e Água: percursos no Bom Jesus de Braga. Sintra: Caleidoscópio, 2011, p. 28.
4. BAZIN, Germain. Op. Cit., p. 238.
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tadas até o século XIX. Então, muitos artistas e artífices trabalharam
no Santuário, por muito tempo. O resultado é um vibrante circuito enfatizado pelo correr das águas. Canalizada em fontes ao longo de todo
o complexo, a umidade da montanha circula pelo corpo barroco que ali
se instalou. Assim, após o pórtico e caminhos em ziguezague entre os
Passos, chega-se a um terraço, de onde se avistam as fontes no meio
do Escadório dos Cinco Sentidos (Fig. 2).

Fig. 2: Escadório dos Cinco
Sentidos no Santuário do Bom
Jesus do Monte, sec. XVIII,
Portugal. Foto do autor.

Germain Bazin especula que a ideia da escadaria de fontes
pode ter sido inspirada por uma similar, em menor escala, construída
no século XVII e até hoje presente no antigo mosteiro de Tibães, próximo de Braga. Subindo a encosta, a escadaria do mosteiro é pontuada
por sete fontes-retábulos5, encimadas por capela. Quando visitamos
tal obra, tímida entre verdes e musgos (Fig. 3), imaginamos o quanto
supostamente teria brotado dali, inclusive influências que chegariam
ao outro lado do oceano.
Tibães fazia parte da rede de mosteiros beneditinos, também
fortes na Alemanha, onde o rococó se espraiava nas decorações e publicações do século XVIII. Tais referências poderiam ter influenciado
as rocalhas na talha de Tibães, cujas variedades também apareceriam
no Brasil.
Voltando ao Escadório do Bom Jesus do Monte, a água que escorre pelas fontes dedicadas a cada um dos cinco sentidos verte na Fonte
das Cinco Chagas, na base da subida – daí seu sentido barroco e teológi-

5. Ibidem, p. 242.
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Fig. 3: Escadaria de fontesretábulos no Mosteiro de
Tibães, sec. XVII, Portugal. Foto
do autor.

co. Bazin, em nota, lembra que “Santo Agostinho já dizia que o homem,
pecando pelos Cinco Sentidos, foi resgatado pelas Cinco Chagas”6.
Interessante observar que estas “cinco chagas”, associadas às
“benditas fontes” profetizadas por Isaías e simbolizando os sofrimentos
da Paixão, também seriam representadas no equivalente Santuário do
Bom Jesus de Congonhas. Normalmente relacionadas aos cravos nos
punhos e pés de Cristo, juntamente com seu peito trespassado por
lança, as “cinco chagas” a escorrerem estariam presentes no brasão
da Irmandade congonhense – como se pode ver nas cartelas sobre sua
portada e no fecho do arco-cruzeiro.
Em Braga, o Escadório dos Cinco Sentidos conduzia à antiga
igreja mandada construir por D. Rodrigo e completada em 1725. De forma elíptica, “aproximava-se daquela tradicional do martyrium e melhor
reproduzia a igreja do Santo Sepulcro”7. Assim, a igreja de Jerusalém,
na parte circular que abriga a suposta tumba de Cristo, estaria bem
emulada em Braga.
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Em 1837, como continuação do
Escadório dos Cinco Sentidos, fez-se a
Escadaria das Virtudes Teologais. Esta
obra, entretanto, artisticamente, seria
mais pobre que a barroca, refletindo a
decadência das artes8, como também
aconteceu em Minas.
Carlos Amarante, arquiteto da
igreja neoclássica que substituiria a elíptica de D. Rodrigo, escreveu, no desenho
que fez do Santuário bracarense antes
das reformas (Fig. 4): “De vários lugares
do monte descobre-se o mar a uma distância de cinco a seis léguas e os montes de Loura e Gerez à distância bem
maior”9. Tecendo novas relações entre
Braga e Minas, a nota lembraria a admiração dos visitantes com a vista para as
montanhas do adro de Congonhas.
Em 1774, estava a se preparar
um jubileu para o Bom Jesus de Braga.
Planejava-se festa grandiosa, além de cortejo com várias alegorias representando a universalidade católica, aberto com trombeta de ouro e
várias alas10 (não deixaria de lembrar o colonial Triunfo Eucarístico de
Ouro Preto). Mas rivalidades eclesiásticas e novos tempos, não barrocos,
abortaram o festival bracarense e, de certa forma, o próprio Santuário
do Bom Jesus do Monte.. Eliminou-se algo que talvez perdura no catolicismo popular brasileiro, com o Jubileu do Santuário de Congonhas,
por exemplo, sendo uma das principais festas da cidade, até hoje.

Fig. 4: Desenho descritivo do
Bom Jesus do Monte, Carlos
Amarante, 1789, Arquivo do
Santuário, Braga, Portugal. In
OLIVEIRA, 2011, p. 60.

Figuras prosaicas
No livro intitulado Descripção do Sanctuario do Bom Jesus do Monte da
cidade de Braga, de Manoel Antonio Vieira, publicado em Lisboa, em
1793, há a indicação de duas esculturas nas quais agora nos deteremos.
8. Ibidem, p. 245.
9. Ibidem, p. 253.
10. Ibidem, p. 253.
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A primeira, na Capela da Ceia, dos Passos bracarenses, é “hum bem
figurado Mancebo vestido de huma decente casaca, sustentando huma
coberta nas mãos, em acção de servir à Mesa”11.
A segunda, na Capela da Cruz-às-Costas, é “huma das duas
mulheres (que tão somente se achão nesta Capella) com hum menino
no collo acariciando-o officiosa, com amorosas meiguices maternaes,
olhando ambos consternados para o Senhor”12.
Estas duas figuras trazem características prosaicas – não necessariamente obrigatórias na cena – que têm equivalências nos Passos
de Congonhas, esculpidos por Aleijadinho e sua oficina no final do século XVIII. Quanto ao mancebo de Braga, temos a suposta casaca vestindo
um servo da Ceia mineira, vestuário este mais próximo do setecentista
do que as túnicas da Antiguidade13. Inclusive se apresenta, em Minas,
o pano “sustentado”, entretanto, não nas mãos, mas no ombro direito
da imagem.
Quanto à outra figura, também existe, na equivalente Capela da
Cruz-às-Costas mineira, uma dupla de mulheres. Uma delas traz bebê
no colo e olha “consternada” para o Cristo.
A Bíblia não apresenta esses detalhes da cena tal como a
Descripção de Vieira, nem do colo, nem do olhar. O episódio, relatado
por São Lucas, cap. 23, v. 27-28, apenas narra: “E seguia-o uma grande
multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse – Filhas de Jerusalém,
não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos
filhos”. Desta forma, simplesmente encontrar esses detalhes em Minas
– além do pano e casaca setecentista no mancebo – sem conhecer a
Descripção de Vieira, seria muita coincidência.
Já quanto à figura principal, as relações continuam. Tanto no
Cristo do Passo do Horto bracarense como no seu equivalente mineiro,
as gestualidades se aproximam14. Todas essas semelhanças entre os
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11. VIEIRA, Manoel Antonio. Descripção do prodigioso augusto Sanctuario do Bom Jesus
do Monte da cidade de Braga, antigamente nomeado de Santa Cruz. Lisboa: Oficina de
Antonio Rodrigues Galhardo, 1793, p. 39.
12. Ibidem, p. 79.
13. ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Myriam. Aleijadinho, Passos e Profetas. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2002, p. 32.
14. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Os Passos de Congonhas e suas restaurações.
Brasília: IPHAN, 2011, p. 74.
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Passos de Braga e Congonhas nos parecem ser mais indícios de que a
fonte para Aleijadinho não era somente a Bíblia – e que a Descripção de
Vieira, ou obra equivalente, poderia ser conhecida em Minas colonial.
Não se pretende rebaixar a obra de Aleijadinho, mas, muito
pelo contrário, julgá-la culta no universo de referenciais, sem perder
o tom popular que tanto a distingue. Referências iconográficas não
explicam a força que faz tantos fiéis e estetas se identificarem com
tais imagens, permitindo a porosidade de sua apreciação do campo
religioso para o artístico.

Devoção ao Bom Jesus de Matosinhos
Narra-se no Novo Testamento que, após a crucificação, José de
Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e envolveram-no
com o sudário a ser sepultado. Fora da narrativa bíblica e contado como
lenda em Portugal, esse Nicodemos ainda desempenharia importante
papel para o culto ao Bom Jesus de Matosinhos e, consequentemente,
para o correspondente Santuário de Congonhas.
Diz-se que Nicodemos, impressionado com a experiência da
morte de Cristo e sob forte inspiração, teria esculpido imagens de Jesus
crucificado. Para evitar que elas fossem destruídas em tempos ainda de
perseguição ao cristianismo, Nicodemos jogou-as ao mar. Muito depois,
uma delas, segundo a lenda, teria chegado à praia de Matosinhos, no
norte de Portugal. Faltava-lhe um braço, mas a imagem foi recolhida e
levada ao mosteiro medieval de Bouças, próximo, onde passou a ser cultuada. Mandaram-lhe esculpir vários braços, mas nenhum se ajustava.
Até que uma mulher na mesma praia apanhando lenha se deparou com um pedaço de madeira estranho, que foi levado para casa.
Quando a mulher o jogou no fogo, o estranho pedaço de madeira, de
repente, saltou, o que aconteceu repetidas vezes. Ao ver a cena, sua
filha, que era muda, teria falado, milagrosamente: — Não, mãe! É o braço
do Bom Jesus!
Assim, apresentado aos monges, conta-se que aquele seria o
braço que até hoje se encontra no Cristo – que foi transferido do mosteiro de Bouças para a Igreja Matriz de Matosinhos, sua localização atual.
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A história lembraria episódio narrado na barroca Bahia, quanto
a um bracinho de imagem de Menino Jesus. O episódio renderia soneto
de Gregório de Matos:
O todo sem a parte não é todo,
A parte sem o todo não é parte,
Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga, que é parte, sendo todo.
(...)
Não se sabendo parte deste todo,
Um braço, que lhe acharam, sendo parte,
Nos disse as partes todas deste todo15.

Voltando à imagem do Bom Jesus de Matosinhos, encontrada
na praia portuguesa, uma peculiaridade daquele Cristo é ter o olho esquerdo voltado para o céu e o direito para a terra – simbolizando dupla
condição, divina e humana.
Em Lucca, na Toscana, outra imagem, chamada de Santo Volto,
tem lenda semelhante. Encontrada em praia italiana, também foi atribuída a Nicodemos. Mas, independentemente de lenda, tanto o Bom
Jesus de Matosinhos quanto o Santo Volto de Lucca apresentam características de escultura medieval e, mais especificamente, românica.
Com a fama de sua imagem milagrosa, a igreja de Matosinhos
passou a receber peregrinos em romaria, o que fez com que o templo
fosse ampliado pelo arquiteto Nicolau Nasoni, em meados do século
XVIII.
As obras de ampliação em Matosinhos contaram com ofertas,
inclusive, dos emigrados para a mineração no Brasil. Estes ofertantes, depois, poderiam ter destinado recursos para o correspondente
Santuário de Bom Jesus a ser construída nas próprias Minas. Assim,
próximo ao oceano e ao redor de uma imagem que se conta emergida dele, o culto ao Bom Jesus de Matosinhos seguiria esse povo do
Atlântico, mesmo quando distante.
De fato, lendas e cultos a imagens que emergem das águas são
arraigados na cultura luso-brasileira desde tempos coloniais. Similar
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ao Bom Jesus de Matosinhos, de
Portugal, temos o Bom Jesus de
Iguape, achado em uma praia do
litoral sul de São Paulo.
Também similar é a
história de Nossa Senhora
Aparecida, encontrada nas
águas do Rio Paraíba, enquanto,
conta-se, pescavam para o futuro Conde de Assumar. Ele tinha
vindo do reino tomar posse do
governo conjunto de São Paulo
e Minas, o que ocorreu na igreja
paulistana carmelita, e seguia
pelo caminho do Paraíba para
exercer o cargo em Mariana.
Temos ainda Nossa
Senhora de Nazaré, em Belém,
imagem achada no igarapé do
Murutucu pelo caboclo Plácido,
segundo conta a tradição.
Levada, inclusive, para o Palácio
do Governador, a imagem desaparecia para ressurgir em seu
antigo ambiente aquático, sobre
o qual se ergueu a atual basílica.
O Círio de Nazaré (Fig. 5) e o culto a Nossa Senhora Aparecida estão entre as maiores manifestações
religiosas do mundo. Correndo entre elas, a simbologia da água como
substância regeneradora, da limpeza e do batismo. Um retorno a nosso
estado mais puro e mineral.

Fig. 5: Círio de Nazaré, em
Belém do Pará. Foto do autor.

Voltando ao Bom Jesus, similarmente aos jubileus de setembro
do Santuário de Congonhas, até hoje se realizam as festas da Matriz de
Matosinhos, em Portugal, sete semanas após a Páscoa. Ao redor da
igreja lusa, onde está a imagem milagrosa, há espécies vegetais como
castanheiro-da-índia, japoneira, oliveira, palmeira-da-china, carvalho,
palmeira-das-canárias. Tudo como que reflete o antigo projeto universal
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português, já que seu sebastianismo pressupunha levar a fé cristã a
todo o mundo.
Ainda, no adro da igreja de Matosinhos, suas capelas, com figuras de madeira policromada, de João José Braga, representando
Passos da Paixão, também lembram algo de Congonhas. Entretanto,
esses Passos lusos são da virada do século XVIII para o XIX16, portanto
tardios para terem tido suficiente tempo de influência sobre a concepção
mineira. Além do mais, a disposição espacial das capelas, no adro de
Matosinhos, não apresenta a declividade de Bom Jesus do Monte, configurada em começos do século XVIII – e que logo veríamos em Congonhas.
Assim, para concluir, as devoções ao Bom Jesus de Matosinhos
e ao Bom Jesus do Monte, associadas a seus respectivos santuários no
norte de Portugal, são diversas. A primeira, como dito, originou-se no
culto a uma imagem com características medievais, especificamente
românicas, do século XII17, mas cuja lenda diz ser da época de Cristo,
até hoje venerada em Matosinhos.
Já a devoção ao Bom Jesus do Monte, em Braga, está relacionada ao culto à Santa e Vera (Verdadeira) Cruz de Cristo, cuja tradição
conta ter sido encontrada por Helena no século IV, em Jerusalém. Parte
desta cruz de madeira, apesar de supostos fragmentos espalhados,
estaria no Vaticano.
De qualquer forma, ambas as devoções, ao Bom Jesus de
Matosinhos e ao Bom Jesus do Monte, são “cristológicas” (para diferenciá-las de outra grande corrente católica, “mariana”). Mais especificamente,
referem-se ao episódio da crucificação. Assim, cultuam o Crucificado.
O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas, ou
Bom Jesus de Congonhas, resultou das duas devoções do norte português anteriormente descritas. Quanto ao Bom Jesus de Matosinhos,
Congonhas herdou a devoção em sentido litúrgico e teológico propriamente dito. Quanto ao Bom Jesus do Monte, Congonhas herdou influências na configuração arquitetônica, artística e mesmo paisagística.
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