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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 



12

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

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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As devoções marianas e suas relações
com a cristandade luso-brasileira na São Paulo Colonial

Marian devotions and their relationship with Luso-Brazilian Christianity
in Colonial São Paulo

Maria José Spiteri Tavolaro Passos 
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

mariajosespiteri@gmail.com

Resumo
No Brasil Colonial, o catolicismo embasou-se na 
noção de Cristandade, herança da tradição teoló-
gica medieval que foi levada às colônias lusitanas e 
hispânicas na América, tornando-se uma extensão 
dessa Cristandade no além-mar. Essa concepção 
deu origem a princípios religiosos que guiaram 
os passos daqueles que viviam nas novas terras, 
orientando a fé e a moral e influenciando também 
suas crenças e atitudes. A hagiografia mostrou-
-se nesse meio como um poderoso instrumento 
catequético, difundindo as virtudes e os modelos 
de conduta para o “bom cristão”. Nesse contexto, a 
promoção do culto aos santos foi de fundamental 
importância, para o que concorreram os religiosos 
e membros das fraternidades leigas que reuni-
ram nos espaços sagrados um extenso repertório 
iconográfico sob a forma de pinturas, esculturas 
e objetos que refletiam as orientações nortea-
doras das ações dos fiéis nas terras coloniais. 
Tendo como ponto de partida os remanescentes 
escultóricos representados pelas imagens sacras 
em igrejas paulistas, o presente trabalho analisa 
as devoções marianas, estabelecendo possíveis 
relações entre o universo religioso, a sociedade 
colonial e a cristandade luso-brasileira.

Palavras-chave
Devoções marianas; escultura devocional; Brasil 
Colônia; São Paulo.

Abstract 
In Colonial Brazil, Catholicism was based on the 
notion of Christianity. It is a legacy of the medie-
val theological tradition that was brought to the 
Portuguese and Hispanic colonies in America. 
This conception gave rise to religious principles 
that guided the behavior of those who lived in the 
new lands, guiding faith, morals and also influen-
cing their beliefs and attitudes. Hagiography was 
used as a powerful catechetical tool for the disse-
mination of virtues and models of conduct for the 
“good Christian”. The cult of saints was important, 
being spread by religious and brotherhoods. In 
the sacred spaces they gathered an extensive 
iconographic repertoire in paintings, sculptures 
and objects that reflected the guidelines of the 
actions of the faithful in colonial lands. Based on 
devotional imagery from that period present in 
churches of São Paulo, the present work analy-
zes Marian devotions, establishing relationships 
between the religious universe, colonial society 
and Luso-Brazilian Christianity.

Key Words
Marian devotions, devotional imagery, Brazilian 
colonial period, São Paulo.
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Introdução
Durante o período colonial brasileiro a produção escultórica dirigida 
aos espaços religiosos foi bastante significativa. De início importadas 
da Europa e posteriormente produzidas na própria colônia por artesãos 
portugueses e brasileiros, essas obras que envolveram desde elemen-
tos ornamentais e imagens de santos se espalharam pelos templos e 
espaços católicos.

 Apresenta-se aqui um estudo a respeito de alguns conjuntos de 
esculturas devocionais presentes em terras paulistas remanescentes 
do período compreendido entre o século XVI e princípio do XIX, com 
ênfase para recorrências iconográficas e suas possíveis relações com 
a sociedade colonial brasileira e paulista. Para tanto, convém destacar a 
noção de Cristandade vigente no período, uma herança de uma tradição 
teológica medieval, que foi levada às colônias portuguesas, tornando-as 
uma extensão da metrópole no além-mar.  

 Conforme definido por Eduardo Hoornaert1 essa Cristandade, 
que envolvia um sistema de relações estabelecidas principalmente 
entre Igreja e Estado, nos remete ao século IV, quando Constantino 
assumiu o Império Romano e, posteriormente passou a defender e pro-
mover a religião cristã. Desde então, a Igreja passou a ser identificada 
como o Império Cristão, o que aplicou tanto na vertente romana, como 
na franca e na germânica.

 A associação entre os poderes celestiais e terrenos encontrou 
em Portugal um terreno propício. As tradições lusitanas reuniam dife-
rentes narrativas envolvendo alguns de seus mais importantes monar-
cas, como D. Afonso Henrique (o que teria sido incumbido de fundar o 
Império de Cristo)2, D. Sebastião (aquele que desapareceu combatendo 
os mouros e defendendo a fé cristã)3, e D. João IV (que restaurou a mo-

1. HOORNAERT, Eduardo et. al. História da Igreja no Brasil: ensaio da interpreta-
ção a partir do povo. Primeira época - Período Colonial. Petrópolis: Vozes, 2008.

2. Para os portugueses, sua condição de “nação escolhida” estaria ligada à historia de 
Dom Afonso Henriques (século XII): segundo o cronista Fernão Lopes, a Virgem Ma-
ria teria aparecido à Dom Egas Moniz, marcando o menino como o escolhido para 
uma missão religiosa. Posteriormente Dom Afonso Henriques narraria uma aparição 
de Cristo, na qual Ele incumbiria o próprio Dom Afonso de formar um reino “sobre 
terra firme”, seu novo Império. - Tal aparição, narrada pelo rei em documento redigido 
em Coimbra em 20 de outubro de 1153, teria sido registrada em texto apócrifo de Frei 
Bernardo de Brito, publicado em 1602. Cf. MATTOSO, Jose ́. Portugal medieval: novas 
interpretações. Louşã, Imprensa Nacional, 1985. p. 14, apud AZZI, Riolando. A teologia 
católica na formação da sociedade colonial brasileira. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 17.

3. Dom Sebastião tornou-se uma figura mítica na história portuguesa, ao morrer muito 
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narquia portuguesa após o domínio espanhol, mostrando a predileção 
de Deus pelos reis de Portugal)4 e conferiam ao povo português uma 
missão político-religiosa de expandir na Terra a fé e o reino de Cristo. A 
expansão desse império cristão se faria por diferentes medidas, entre 
elas a conquista de novos territórios e a cristianização de áreas colo-
niais, especialmente na América. Desse modo, o Império Português se 
tornaria o novo Império de Deus na Terra e, consequentemente, como 
herdeira de seus colonizadores, a sociedade luso-brasileira passou a 
ter também um caráter sacral e as manifestações da vida cotidiana 
eram envolvidas pela fé.  

 Segundo Riolando Azzi5 essa Teologia da Cristandade era uma 
afirmação para a nacionalidade lusitana, que encontrava nas diferentes 
teologias coloniais (da Reino Católico, a da Conquista, a do Povo Eleito 
etc) uma justificativa da religião para diversas ações agressivas dos 
portugueses enquanto colonizadores. 

 Segundo as Teologias do Reino Católico e da Conquista, 
os portugueses se distinguiam dos outros povos que habitavam a 
Península Ibérica - espanhóis e mouros; as Teologias da Conversão e 
da Escravidão, fundamentavam as ações ligadas à conversão dos indí-
genas e à escravização dos negros, associando as duas práticas a opor-
tunidades de salvação dessas populações consideradas como pagãs ou 
ainda portadoras de dívidas para com Deus; as Teologias da Inquisição 
e da Guerra justificavam a segregação dos judeus, a inquisição e as 
batalhas realizadas na disputa de terras com franceses e holandeses, 
estabelecendo associações entre esses embates e as guerras santas 
medievais, ou seja uma nova versão da defesa do território católico da 
posse dos “hereges”. 

jovem (1554-1578) na batalha de Alcacer-Quibir, em 4 de agosto de 1578, durante 
uma cruzada que tinha por objetivo conter o poderio árabe na África, e expandir a 
Cristandade lusa, conforme os versos de Camões em Os lusíadas. D. Sebastião nasceu 
em uma época em que muitos judeus acreditavam que a chegada do Messias estava 
próxima; ao mesmo tempo católicos “se empolgavam com a ideia messiânica”, Por-
tugal realizava conquistas territoriais e aguardava-se pela chegada de um rei que 
estenderia o império cristão por todo o mundo. Ibidem, p. 18.

4. Entre 1580 e 1640 Portugal e suas colônias estiveram sob domínio espanhol e coube 
a D. João IV a restauração da monarquia portuguesa, desde então esse rei passou a 
ser visto como o “Redentor Português” e sua atitude teria promovido uma predileção 
de Deus pelos reis lusitanos. Ibidem, p. 19.

5. Ibidem, p. 248.



228

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

 Já no contexto luso-brasileiro, a Teologia do Povo Eleito ope-
rava como um conjunto de “elaborações doutrinárias” que se inter-rela-
cionam, e favoreciam não apenas o exercício do poder, como também a 
aceitação da vida no além-mar, fundamentando e conferindo um status 
diferenciado à população colonial. 

 Todas essas concepções deram origem a princípios religiosos 
que orientaram a fé e a conduta dos colonos nas novas terras, o que 
se dava com a forte presença do culto aos santos. A hagiografia mos-
trou-se em todo o contexto colonial latino-americano como um pode-
roso instrumento catequético, difundindo as virtudes e os modelos de 
conduta para o “bom cristão”. Religiosos e membros das fraternidades 
leigas reuniram nos espaços sagrados um extenso repertório icono-
gráfico sob a forma de pinturas, esculturas e objetos que refletiam as 
orientações norteadoras das ações dos fiéis nas terras coloniais. 

As recorrências iconográficas
Com o objetivo de estabelecer, com base na imaginária religiosa cató-
lica presente na São Paulo colonial, algumas relações entre o universo 
religioso e a sociedade colonial luso-brasileira analisaremos alguns 
conjuntos de exemplares remanescentes das esculturas devocionais 
das igrejas paulistas da capital, litoral e interior, destacando entre 
as principais devoções católicas de então, aquelas ligadas à figura 
de Maria.

 Ressalta-se aqui que tudo o que pudesse de alguma forma 
representar a metrópole no Brasil fortalecia os laços entre os dois ter-
ritórios. Assim, as heranças devocionais, as trasladações de imagens e 
relíquias de santos de Portugal para o Brasil ratificavam a ideia de uma 
“cristandade brasileira” e sua íntima ligação com Portugal.

 Segundo o historiador da arte Louis Réau6 as principais de-
voções católicas podem ser divididas em quatro grupos básicos: a 
Virgem Maria, a Sagrada Família de Jesus, Deus Pai-Filho-Espírito Santo 
e os Santos Patronos (incluindo-se aqui religiosos, mártires, profetas 
e outros). 

6. RÉAU, Louis. Iconografia del arte Cristiano: iconografía de los santos. Barcelona: Edi-
ciones de Serbal, 2001. 3v.
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 Observa-se que, com relação às questões devocionais, é 
possível encontrar algumas recorrências em cada época ou ainda em 
cada região. Ao desenvolvermos nossa pesquisa a respeito da imagi-
nária devocional de uso retabular em São Paulo7, especialmente entre 
os séculos XVII e início do XIX, observamos um predomínio de exem-
plares relacionados à figura de Cristo, especialmente aquelas ligadas 
às representações dos Passos da Paixão8.

 Paralelamente, foi identificada a presença de diferentes san-
tos patronos, sobretudo do gênero masculino, muitos deles ligados a 
ordens religiosas, entre os quais podemos destacar: Santo Antônio e 
Santo Antônio Categeró9, São Benedito, São Francisco das Chagas, 
Santo Elias e Eliseu, São João da Cruz, São Bento, Santo Amaro, Santo 
Inácio e São Francisco Xavier, algumas figuras femininas como Santa 
Tereza, Santa Catarina, mártires como São Sebastião e também aque-
les ligados à família de Cristo, especialmente São José, Santana e São 
Joaquim.

 Mas foi sobretudo no universo das devoções marianas, que 
localizamos a grande maioria dos exemplares e a respeito das quais 
passaremos a tratar. 

As devoções marianas e sua relação
com o mundo luso-brasileiro

Entre todas as figuras bíblicas femininas Maria foi a que recebeu maior 
destaque no catolicismo. O culto mariano foi oficializado no Concílio de 
Éfeso (431 d.C.), quando se passou a considerar Maria não apenas como 
“mãe”, mas também a “esposa mística de Deus encarnado”.

7. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Imaginária retabular colonial em São Paulo: 
estudos iconográficos. 2015. Tese de doutorado. Instituto de Artes da Universidade 
Estadual Paulista, São Paulo, 494 p. 

8. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. “A escultura religiosa no período colonial 
em São Paulo: um estudo dos grupos da Paixão em terras paulistas” [in] Imagem 
Brasileira. n. 7. Belo Horizonte: Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, 2013. 
pp. 162-171.

9. Também chamado Santo Antônio Noto em Portugal, Itália e em Minas Ge-
rais (Brasil). O mesmo santo pode ser identificado ainda em algumas loca-
lidades brasileiras como Santo Antônio de Cartegerona, Catigiró e outras 
corruptelas semelhantes. 
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 Na Península Ibérica o culto mariano teve raízes na cultura 
pré-cristã, quando estaria associado à Mãe-Terra. A relação dos portu-
gueses com a devoção à Maria se estreitou gradativamente ao longo da 
Idade Média e, no século XIII, sobretudo por influência dos franciscanos, 
o culto à Virgem ganhou força, quando esta passou a ser tratada pelo 
vocativo de “Nossa Senhora”, título a ela conferido no século V, na Síria 
e popularizado no Ocidente durante a Idade Média, especialmente por 
São Bernardo, da ordem de Cister.

 Bartolomeu Lourenço de Gusmão, em um sermão de 20 de 
abril de 1712, assim descreveria essa relação entre o povo português e 
a Virgem Maria:

Enfim, é o Reino de Portugal filho adotivo da Senhora; quereis saber desde 

quando? Desde que é Reino. Acabava Cristo de aparecer na Cruz ao nosso 

primeiro Rei D. Afonso Henriques no Campo de Ourique, e de fundar nele, 

e em seus sucessores, o Reino de Portugal, com as regalias de Imperio 

seu, e de seu amado: Volo en te et in semine tuo Imperium mihi stabilire, 

et erit mihi Regnum pietate dilectum. [...] O tributo que aquele Rei impôs 

ao Reino, foi de cinquenta escudos de ouro, mas não para Cristo, senão 

para a Senhora, que ainda hoje se pagam a sua amada Casa de Santa Maria 

de Claraval.[...] Assim ficou vinculado ao Reino de Portugal desde o seu 

primeiro nascimento o glorioso morgado de filho da Senhora, e filho tão 

parecido ao nosso do Evangelho, que não julgarei que João e Portugal foram 

dois filhos diferentes, senão o mesmo filho adotado em diversos tempos.10 

 Essa mesma devoção dos portugueses à Virgem foi transferida 
às colônias. As ordens religiosas e confrarias tiveram em toda a América 
de colonização ibérica um papel fundamental na difusão das múltiplas 
devoções marianas, que operavam também como um elemento agre-
gador, sendo associadas aos diferentes grupos do mundo colonial: 
europeus, negros, indígenas, mestiços. Desse modo, as imagens das 
Virgens, em suas diferentes invocações, estão entre as mais frequentes 
representações sagradas encontráveis nas igrejas brasileiras.

 No meio luso brasileiro Maria tornou-se não apenas protetora, 
como também conquistadora visto que entre as primeiras devoções 
marianas no Brasil estiveram as de Nossa Senhora da Esperança, Nossa 

10. Obras diversas de Bartolomeu Lourenço de Gusmão. São Paulo, Melhoramen-
tos, 1934. pp. 91-92 apud SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. 2015, 
Op. Cit., p. 234.
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Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Mares, Nossa Senhora da Boa 
Viagem, ou seja, aquelas ligadas à situações milagrosas e à gratidão dos 
portugueses pela vitória contra os perigos da travessia do Atlântico. 
Seguem-se a essas aquelas que acompanham o plano de colonização, 
correspondendo à proteção da nova terra contra os inimigos e as guer-
ras, a Virgem assume nessas ocasiões a posição da guerreira. 

 O período de dominação espanhola (1580-1640) trouxe para 
o Brasil, e São Paulo, invocações como as de Nossa Senhora do Pilar, 
Nossa Senhora de Montserrat, Nossa Senhora da Penha de França e 
outras provenientes da hispano-América, como Nossa Senhora de 
Copacabana e Nossa Senhora de Guadalupe, encontráveis em outras 
localidades brasileiras. 

 O período da restauração da coroa portuguesa favoreceu a 
difusão de devoções como Nossa Senhora do Livramento. Porém, em 
1646, como símbolo de sua gratidão pela restauração portuguesa, D. 
João IV consagrou a nação à Nossa Senhora da Conceição11.

 Nossa Senhora da Conceição ganhou maior espaço entre as 
devoções a partir do século XVIII, surgindo como uma representação 
do período áureo da economia do Brasil Colonial, o da exploração das 
minas de ouro e pedras preciosas.  E simbolicamente? 

 Dedicar o reino de Portugal, então restaurado após o domínio 
espanhol, à Imaculada Conceição poderia conduzir a uma associação 
entre o reino e a pureza e fidelidade que a Virgem dedicaria a Deus. 
Como sua madrinha, Maria, a escolhida para trazer ao mundo Aquele que 
conduziria a humanidade à salvação, Portugal e suas colônias, haviam 
assumido fielmente a missão da construção do Império de Cristo na 
Terra, ratificando assim uma imagem de cristandade e de povo eleito.

 No universo colonial luso-brasileiro a presença da Virgem Maria 
se tornou uma constante e, seus exemplos como modelo de perfeição 
feminina, acompanhavam a vida dos colonos, da gestação à morte, sen-
do as suas muitas invocações objeto de estudo de diferentes autores 
como os levantamentos pioneiros de Frei Agostinho de Santa Maria, 

11. “[...] à consagração de Portugal e suas colônias a Maria como ‘promessa’ que cum-
priu D. João IV no dia 25 de março de 1646, em gratidão pela restauração portuguesa 
após o domínio espanhol (1580-1640)”. HOORNAERT, Eduardo et. al., Op. Cit., p. 249.
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publicados já no século XVIII, no Santuário Mariano12, aos quais se segui-
ram muitos outros entre os quais destacamos mais recentemente os de 
Hector Schenone e especificamente no Brasil, Nilza Botelho Megale13.

Maria no contexto colonial brasileiro
Nos textos bíblicos Maria é apresentada como a serva fiel a Deus, pura 
e cheia de virtudes.  Simbolicamente, sua postura se opõe à de Eva, 
aquela que teria levado Adão ao pecado e, como consequência, toda a 
humanidade à posição de “filhos degredados”, destinados a viver em um 
“vale de lágrimas”, conforme encontramos na oração da Salve Rainha14, 
na qual se exalta a figura de Maria, apresentando-a como uma nova Eva, 
porém “cheia de graça”, misericordiosa e protetora.

 Essas polaridades determinaram no mundo colonial dois tipos 
básicos de mulher: a primeira geralmente europeia, branca, dedicada 
ao lar e à família, que via no sexo apenas a função de procriar e que se 
responsabilizava no âmbito doméstico pela transmissão da religiosida-
de católica15; essa mulher que tinha ao seu lado muitas vezes a figura 
ancestral de Santana Mestra, a mãe que ensina o catecismo à filha16. 

 Como ocorre em grande parte da arte ocidental, Maria é re-
presentada como a senhora branca. A pele branca, poderia estar rela-

12. SANTA MARIA, frei Agostinho de. Santuário Mariano e historia das imagens mila-
grosas de Nossa Senhora: tomo decimo, e ultimo. Lisboa Occidental, na Officina de 
Antonio Pedrozo Galram com todas as licenças necessarias, anno de 1723. Rio de 
Janeiro: INEPAC, 2007. 

13. A esse respeito sugere-se os excelentes trabalhos: MEGALE, Nilza Botelho. 
Invocações da Virgem Maria no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1998; SCHENONE, 
Héctor. Santa Maria: Iconografía del arte colonial. 1a. Ed. Buenos Aires: Edu-
ca, 2008.

14. Salve Rainha (oração católica)
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! 
A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. 
Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei; e depois 
deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, 
ó doce sempre Virgem Maria. 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.  
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

15. HOORNAERT, Eduardo et. al., Op. Cit., p. 372.
16. Santana, mãe de Maria pode em alguns contextos ser interpretada como um 

símbolo da casa-grande ensinando o catecismo à senzala.
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cionada ao amarelo, cor mais luminosa do espectro e que pode estar 
relacionada à representação simbólica de uma ligação com o divino17.

 Assim, podemos entender o quão polêmica pode ter sido a 
pintura de Manuel da Costa Ataíde executada no forro da Igreja de São 
Francisco, em Ouro Preto, na qual o artista representou a Virgem com 

17. Enquanto a figura da mãe de família, grande senhora da propriedade rural está 
associada às imagens de Maria ou de Santana, encontra-se no lado masculino o seu 
complemento nas imagens de São José trajado com botas (São José de Botas), o fiel 
esposo de Maria ou ainda o de São Joaquim (pai de Maria e esposo de Santana).

Figura 1. Nossa Senhora 
da Conceição – Madeira 
policromada e dourada - Igreja 
de São Francisco, São Paulo, 
SP – Fonte: MJ Spiteri (2014)
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traços de mulata. Afinal, em contraposição àquele modelo de mulher 
virtuosa (mãe de família, branca e senhora do lar) aqui mencionado, 
havia um outro tipo de mulher que poderia representar “a pecadora”, 
que não seguia os padrões éticos e morais da sociedade colonial e que 
muitas vezes poderia ser associada à figura das mulheres indígenas, 
negras e mestiças.

 Conforme já apontado por Réau18, Maria pode ser compreendida 
como padrão de pureza, majestade e ternura, resignação e piedade, 
misericórdia e glória o que acreditamos como indicativo para, no con-
texto colonial, conformar padrões de conduta dirigidos principalmente 
à população feminina. E esse mesmo modelo pode assim direcionar 
a recorrência de determinadas representações da Virgem Maria no 
contexto luso-brasileiro, e paulista.

a) A mulher deve ser pura
Como símbolo máximo de pureza podemos exemplificar esse modelo de 
mulher virtuosa por meio da figura de Nossa Senhora da Conceição (Fig. 
1). Localizável em diferentes templos paulistas, a figura da Virgem esco-
lhida por Deus antes mesmo do seu nascimento, tendo sido concebida 
por Ana sem pecado, encontra em terras paulistas diversos exemplares, 
tornando-se patrona de muitas igrejas. Na baixada Santista, a Virgem 
de Anchieta e a imagem de Nossa Senhora da Conceição atribuída a 
João Gonçalo Fernandes estão entre as mais antigas.
 Já no Santuário Mariano, inventário das “imagens milagrosas 
de Maria” elaborado por Frei Agostinho de Santa Maria, entre as cerca 
de 40 imagens da Virgem localizadas nas atuais terras de São Paulo, 
oito eram de Nossa Senhora da Conceição. Os diversos exemplares 
espalhados pelas cidades da São Paulo colonial representativos da 
imaginária dos séculos XVII e XVIII, apontam para a difusão dessa devo-
ção que não apenas representava a importância de uma pureza nessa 
figura feminina, como também reforçava uma imagem do Brasil como 
extensão da metrópole portuguesa, e, mais uma vez a ideia de integrar 
o projeto de Cristandade. 

b) A mulher deve contrair matrimônio e se tornar mãe
O matrimônio poderia significar a possibilidade de fixação da população 
da colônia e a formação de uma relação de maior proximidade entre o 
colono e a terra.

18. REAU, Louis. Op. Cit.
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 Durante mais de dois séculos, 
a Coroa portuguesa tentou ampliar 
a presença de mulheres brancas no 
Brasil. A escassez desse contingente 
na colônia, levou a Coroa a assumir di-
versas medidas que favorecessem a 
fixação do público feminino no Brasil, 
para que se casassem com os colonos. 
Essas providências envolviam desde a 
doação de terras aos homens que se 
casassem, passando pelo envio de ór-
fãs portuguesas para o Brasil para que 
contraíssem matrimônio com os colo-
nos até, como o próprio Padre Manuel 
da Nóbrega  havia sugerido em cartas 
enviadas ao seu superior em Lisboa e 
ao próprio rei de Portugal, a criação 
de casas que acolhessem as moças 
cristãs para protegê-las, educá-las e, 
posteriormente, encaminhá-las para 
o casamento nas novas terras, no in-
tuito de evitar assim que os colonos se 
unissem em concubinato com as índias. 
Ao mesmo tempo, havia um controle 
severo quanto à criação de conventos 
femininos, evitando-se assim que as jo-
vens se dedicassem à vida monástica.19

 Nesse sentido, as invocações 
de Maria sob a figura da mãe, com o 
Menino no colo, como símbolo de ter-
nura em relação à prole foram muito 
frequentes, como as de Nossa Senhora 
dos Prazeres, da Ajuda, dos Remédios, 
da Candelária, do Pilar, da Luz, da 
Escada, também identificadas em São 
Paulo pelo Santuário Mariano,  podem 
ser entendidas como um incentivo para 
o fortalecimento da imagem da mulher 
devotada ao lar e à prole (Fig. 2). 

19. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Op. Cit., p. 399.

Figura 2. Nossa Senhora dos 
Remédios – Barro policromado 
e dourado - Igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios, São 
Paulo, SP – Fonte: MJ Spiteri 
(2015)
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c) A mulher, como mãe, reina 
em seu lar
Também a figura de Mãe é repre-
sentada em majestade (Fig. 3), 
sentada no trono ou com símbo-
los reais (coroa ou cetro), cola-
borava para reforçar essa figura 
de mulher como rainha dentro 
de seus domínios, dirigindo o 
lar, administrando as atividades 
a ele relacionadas e cuidando da 
integridade de sua família.
 No contexto paulista es-
sas atribuições exigiam ainda 
mais determinação das espo-
sas, por tratar-se de um terri-
tório em que em que muitos ho-
mens deixavam suas casas para 
se embrenharem pelos sertões 
em expedições exploratórias, 
legando às mulheres a direção 
e segurança dos lares20.
 Para essa mulher, figuras 
como a de Nossa Senhora de 
Montesserrat, Nossa Senhora 
do Amparo, representavam de 
certa forma um conforto encon-
trado no convívio com os filhos, 
espaço esse no qual tinha a 
possibilidade de exercer algum 
domínio21.

d) A mulher deve ser resignada
 A vida na colônia poderia ser pouco confortável se comparada à estru-
tura de que dispunham os portugueses na Europa, além do que o exílio 
na colônia apartava essas jovens do convívio familiar e social de que 
talvez dispusessem na metrópole. Essas condições adversas exigiam 
das mulheres significativa resistência e assim, um modelo de mulher 

20. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Op. Cit., p. 402.
21. DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades 

no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Ednunb, 1993. p. 17.

Figura 3. Nossa Senhora do 
Amparo – Barro policromado - 

Convento de Nossa Senhora do 
Amparo – São Sebastião, SP – 
Fonte: Mozart Bonazzi (2016)
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resignada como o da Virgem Maria, especialmente como Mater Dolorosa, 
aceitando o sofrimento pela perda de seu ente mais querido: o Filho, 
poderia lhes trazer um alento para que enfrentassem de forma passiva 
as restrições que a permanência no Novo Mundo lhes reservava.
 Nesse sentido, as invocações de Maria como Nossa Senhora 
das Dores, ou de Nossa Senhora da Piedade, traziam por meio dessa 
figura sacrificada a mensagem daquela que aceita resignadamente a 
dor; a mensagem de que ela é apenas uma peça que integra um plano 
muito maior.
 Nossa Senhora da Piedade é em si uma representação de gran-
de impacto emocional, apresenta a Virgem em geral sentada, ampa-
rando o filho morto em seus braços. Maria evoca a dor da perda de uma 
pessoa, ao mesmo tempo que se coloca submissa à vontade divina. 
 Já o alento para a dor promovida pelo exílio na colônia viria 
da própria história de Maria que fugiu para o Egito em busca de refú-
gio e proteção para que se concretizasse um plano divino. Assim, os 
portugueses deveriam aceitar as condições da vida na colônia como 
uma oportunidade de crescimento. Nesse sentido a devoção à Nossa 
Senhora do Desterro, associada à Sagrada Família na Fuga para o Egito 
ou na Volta do Egito tornou-se querida entre os colonos, especialmente 
entre as comunidades envolvidas com viagens exploratórias ou comer-
ciais. Na Catedral de Jundiaí, dedicada à Nossa Senhora do Desterro, 

Figura 4. Nossa Senhora do 
Desterro (Sagrada Família 
/ Volta do Egito) – Madeira 
policromada e dourada – 
Catedral de Nossa Senhora do 
Desterro, Jundiaí, SP – Fonte: 
Mozart Bonazzi (2015)
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encontra-se um singular conjunto escultórico que nos remete a essa 
iconografia (Fig. 4). A cidade foi fundada em 1651 por antigos bandei-
rantes, que teriam deixado a cidade de São Paulo, em razão conflitos 
naquela localidade. Portanto, no contexto paulista o desterro pode não 
se referir apenas a uma posição resignada, mas também ao empreen-
dedorismo de um povo habituado às longas viagens pelo sertão.

e) A mulher como protetora e intercessora
A partir do século IV Maria passa a ser entendida como intercessora, 
aquela que em uma ação de extrema misericórdia defende a humani-
dade perante Deus. 
 A posição de protetora e intercessora também estava associa-
da a devoção à Virgem da Misericórdia, que foi amplamente difundida, 
especialmente pelas irmandades da Misericórdia.
 As Casas de Misericórdia, criadas seguindo o modelo da 
Misericórdia de Lisboa, tinham como objetivo realizar obras humanitá-
rias ligadas sobretudo à criação de hospitais para cuidar dos enfermos. 
No Brasil vários estabelecimentos como esse foram erguidos, tendo 
sido o mais antigo da primeira metade do século XVI, a Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, no litoral paulista, criada por Brás Cubas ao 
lado da igreja de mesmo nome. A essa se seguiram outras como a de 
Salvador, Olinda e Rio de Janeiro. 
 No entanto em São Paulo as virgens intercessoras são pre-
dominantemente as devoções de Nossa Senhora do Rosário e Nossa 
Senhora do Carmo.
 No Brasil, Nossa Senhora do Rosário, invocação aqui difundida 
pelos capuchinhos22,  se transformou na protetora dos negros. Em São 
Paulo, uma das mais tradicionais igrejas dedicadas à Nossa Senhora 
do Rosário data do século XVII, e está no Embu, em terras doadas por 
Fernão Dias Paes Leme aos inacianos. 
 Destaca-se aqui o papel da Teologia da Escravidão justificando 
a presença dos negros escravos, desde que fosse resultado das guerras 
justas, ou seja, das ações de defesa das bases coloniais portuguesas na 
África. Ou ainda a ideia de que aquele que não tinha o que comer viveria 
em regime de escravidão, trocando sua mão-de-obra por alimento e 
moradia.
 A diáspora africana era acompanhada por Nossa Senhora do 
Rosário, transformada em protetora daqueles que realizavam a tra-

22. Essa devoção foi levada ao Congo por missionários dominicanos e difundida no 
Brasil pelos frades capuchinhos a partir de uma autorização obtida junto ao superior 
dos dominicanos.
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vessia do oceano rumo a uma terra na 
qual, teoricamente encontrariam a sua 
salvação, visto que eles teriam a “opor-
tunidade”, a “sorte” de serem cristiani-
zados. O rosário e a contemplação dos 
mistérios da Virgem, especialmente 
os dolorosos tornaram-se símbolos 
da cristianização dos africanos, e a in-
vocação da Virgem do Rosário como a 
protetora dos menos favorecidos23. 
 Em contrapartida os brancos 
teriam a seu favor Nossa Senhora do 
Carmo, devoção amplamente difundida 
pelos carmelitas dos quais é a proteto-
ra. A iconografia da Virgem do Carmo se 
consolidou no século XVII, tornando-se 
uma tradição hispânica, amplamente 
divulgada entre os conventos daquele 
período e no século seguinte, sendo 
incorporada também pelo mundo por-
tuguês, difundida entre as fundações 
carmelitas conventuais, bem como 
entre as ordens terceiras24.
 Segundo a lenda, a Virgem 
teria legado ao inglês São Simão 
Stock o escapulário, como um ta-
lismã que protegeria das penas do 
Inferno e do Purgatório aqueles que o 
carregassem25. 

f) A mulher virtuosa e vitoriosa
Coroando esse conjunto de devoções 
e modelos comportamentais estariam 
as Virgens em glória, aquelas que re-
presentam a morte e assunção de Maria. Desse modo, podemos en-
tender que simbolicamente essa mulher que durante toda a sua vida 

23. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Op. Cit., p. 333.
24. Convém ressaltar que ao lado das ordens terceiras franciscanas, as carmelitas con-

gregavam alguns dos mais importantes cidadãos da São Paulo colonial, o que colo-
cava a Virgem do Carmo como uma protetora para os homens brancos, enquanto os 
negros ficariam guardados sob o olhar da Virgem do Rosário.

25. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José.  Op. Cit., p. 344.

Figura 5. Nossa Senhora 
da Assunção – Madeira 
policromada e dourada – 
Mosteiro de São Bento, São 
Paulo, SP – Fonte: Mozart 
Bonazzi (2014)
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foi pura, mãe devotada, protetora, resignada diante dos sofrimentos, 
em prol da concretização de um projeto divino, encontraria nos seus 
momentos finais honras e glórias, representadas por figuras como as 
de Nossa Senhora da Dormição, ou da Boa Morte, e de Nossa Senhora 
da Assunção (Fig. 5).

Considerações Finais
Retomando o ponto de partida deste estudo nos voltamos a alguns dos 
princípios religiosos que acompanharam o processo de colonização do 
império ultramarino português, especialmente na América, orientando 
não apenas a fé, mas também as atitudes e a organização da sociedade 
luso-brasileira.

 As diferentes teologias coloniais estiveram presentes desde 
os primeiros tempos muitas vezes justificando posturas e atitudes 
adotadas pelos europeus nas novas terras.

 Ao estudar a presença de algumas das principais devoções ma-
rianas em terras paulistas é possível entender a imaginária devocional 
como um instrumento que contribuía para o reforço das orientações 
teológicas que direcionavam determinados modelos de conduta, so-
bretudo da população feminina no espaço da colônia.

 O reduzido contingente feminino nos primeiros tempos da co-
lônia, motivou a adoção de medidas para que houvesse um aumento 
do número de mulheres brancas em terras brasileiras, para viabilizar 
o povoamento do território brasileiro por descendentes diretos dos 
povoadores. As providências se estenderam da criação de casas as-
sistenciais para o acolhimento de meninas órfãs a serias restrições à 
criação de casas religiosas, evitando-se assim que as jovens se dedi-
cassem à reclusão conventual. Isto posto observa-se o quão justificável 
e conveniente poderia ser a difusão das invocações marianas, em lugar 
daquelas que envolvessem santas ligadas à vida monástica.

 No entanto, embora na maior parte do território colonial, em 
especial nas áreas de extração aurífera, houvesse falta de mulheres, 
em São Paulo ocorria o contrário, visto que muitos homens paulistas 
partiam rumo ao sertão em expedições exploratórias.
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 Portanto, esse vasto repertório iconográfico pode ser enten-
dido como um veículo balizador de padrões comportamentais, princi-
palmente do contingente feminino nas novas terras, em especial no 
território paulista, onde a mulher além de encontrar um ambiente hostil 
e repleto de perigos fossem eles ligados à natureza ou em relação à 
presença de indígenas, se via muitas vezes sozinha, sendo necessário 
assumir o comando da casa e a liderança da família.

 Desse modo, estabelecendo-se um paralelo entre o modelo ma-
riano da mulher que diz “sim”, eram exaltados valores ligados à pureza, à 
maternidade, à obediência, à resignação, em prol de um projeto Divino 
de Cristandade, que se concretizaria por meio das ações do império 
ultramarino português.




