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Resumo: A Pesquisa concentra-se na análise da atuação da Companhia de 

Jesus na área da educação e na produção da arte sacra brasileira ao longo do 

século XVII e início do século XVIII, tendo como base preliminar documentos 

históricos do período, principalmente. Recorreu-se, em regime de observação 

e coleta de dados, às Igrejas jesuíticas e monumentos pertinentes ao objetivo 

da pesquisa. Deu-se maior destaque à Igreja Nossa Senhora do Rosário em 

Embu das Artes, São Paulo. Nesse complexo religioso Barroco, além da Igreja, o 

museu e a sacristia foram relevantes para a pesquisa. 

Partindo do pressuposto de que a arte constitui elemento de relevância para o 

estudo de um dado momento histórico e de que a educação é um dos alicerces 

fundamentais de uma dada sociedade, é possível afirmar a existência de uma 

interlocução entre estes dois elementos, fato que, no caso específico da 

Companhia de Jesus, teria em muito colaborado para a catequese de nativos e 

colonos que frequentavam a Igreja do Rosário, na época, localidade central de 

um aldeamento jesuítico. 

Para tanto, buscaram-se referenciais teóricos em autores cujas obras têm 

como foco a produção da arte sacra do referido período, em especial do 

Barroco, bem como nos autores que discutem, de maneira singular, o papel dos 

inacianos na educação durante o período colonial no Brasil. Em paralelo, foram 

mantidos frequentes contatos com locais históricos, visitas a igrejas e 

monumentos, bem como algumas entrevistas com especialistas e autoridades 

no assunto. 

Palavras-chave: educação, Barroco, jesuítas. 

  



 

Abstract: The research focuses on the analysis of the performance of the 

Company of Jesus in the area of education and the production of Brazilian 

religious art throughout the seventeenth century and early eighteenth century, 

with the preliminary base historical documents of the period, mostly. We 

resorted, under observation and data collection, the Jesuit churches and 

relevant to the purpose of the survey monuments. Lent greater emphasis to 

Our Lady of the Rosary Church in Embu das Artes, São Paulo. In this Baroque 

religious complex, beyond the church, the museum and the sacristy were 

relevant to my research. 

Assuming that art constitutes element of relevance to the study of a particular 

historical moment and that education is one of the fundamental building 

blocks of a given society, it is possible to affirm the existence of a dialogue 

between these two elements, the fact that in the specific case of the Society of 

Jesus, have much contributed to the catechesis of natives and settlers who 

frequented the church of the Rosary, at the time, the central location of a Jesuit 

settlement. 

To do so, I sought theoretical references on authors whose works are focused 

on the production of sacred art in this period, especially from the Baroque and 

the authors argue that, in a singular manner, the role of Ignatian education 

during the colonial period in Brazil. In parallel, kept frequent contacts with 

historical sites, visits to churches and monuments. I managed a few interviews 

with experts and authorities on the subject. 

Keywords: education, baroque, Jesuit. 
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INTRODUÇÃO  

O tema que inspirou esta pesquisa foi a educação jesuíta e sua contribuição 

para a história da educação no Brasil e a correlação desta com o rico universo da 

arte sacra barroca. Para tanto, o objeto de estudo escolhido foi a Igreja Nossa 

Senhora do Rosário e seu acervo barroco-jesuítico, do século XVII, localizada em 

Embu das Artes, São Paulo. 

A presença dos jesuítas no Brasil data do início de nossa colonização, 

quando padres da Companhia de Jesus foram enviados pela Coroa Portuguesa a 

estas terras, com o objetivo primeiro da conversão dos nativos. 

Muito embora o objetivo principal da Companhia fosse a catequese, os 

missionários, ao virem para o Brasil, estavam imbuídos da missão de servir à Coroa 

Portuguesa, buscando alargar as fronteiras da fé, como parte do projeto 

colonizador. 

No início da colonização, os inacianos empenharam-se em cultivar as mais 

diversas manifestações artísticas, tais como o teatro, a música, as procissões 

religiosas, utilizando-as como importante ferramenta de catequese junto aos 

indígenas e colonos, transmitindo “cultura” e “língua”, na “linguagem” dos brancos 

europeus. Na vivência deste processo, além de nativos e colonos, também se 

incluíram os africanos. 

No entanto, o ensino jesuítico foi além do processo de catequese 

inicialmente proposto, criando as bases de uma formação pedagógica cuja 

estrutura se perpetuou, mesmo após a expulsão dos jesuítas (1759), e manteve-se 

como o grande alicerce do ensino no Brasil. 

Nesse período, a Europa sofria as influências da Reforma Protestante e, no 

sentido oposto, a Igreja Católica empreendia a Contrarreforma, que, praticamente, 

validou a formação proposta e aplicada pelos inacianos, a fim de alicerçar a fé. 

Além das letras, e em complemento a estas, os templos católicos (as igrejas), em 

específico, assumiram grande papel, na medida em que serviram como 

importantes espaços de reflexão do sagrado, de uma busca introspectiva de Deus, 

de uma educação da alma e dos sentidos. 
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Até que ponto a Companhia de Jesus utilizou-se destes templos como 

espaços de ação educativa, de reconversão e atração de novos fiéis, tendo as 

manifestações artísticas como veículo principal, é o que pretende mostrar esta 

pesquisa. 

A escolha do tema de estudo se deve a um duplo aspecto: primeiramente, na 

qualidade de educadora, o meu compromisso com a educação. Neste sentido, passo 

a sentir-me imbuída da responsabilidade de elucidar as origens da educação no 

Brasil. Em segundo lugar, resgatar as principais fontes nas quais se inspiraram os 

primeiros sistemas educacionais brasileiros adotados nas Instituições de Ensino. 

Reiterando a questão pessoal, pela opção da área de ensino, considerando-me de 

certa forma herdeira de alguns elementos filosóficos educacionais da ordem e, 

como ex-aluna, interesso-me em dar um corpo maior ao tema pesquisado. 

Creio que somente por meio deste resgate de informações se tornará 

possível obter uma compreensão mais apurada das condições atuais do sistema 

educacional brasileiro. Daí o recurso histórico: reunir elementos presentes na arte 

e educação jesuíticas, semeados em solo brasileiro. Tais elementos apontam para 

um papel importante da Companhia de Jesus em muitos setores da vida brasileira, 

em especial nos da educação e arte, bem como na ocupação efetiva da terra. 

Nesse sentido, a história da colonização em território brasileiro encontrou 

sua expressão maior na Companhia. Por essa razão, dediquei um capítulo ao 

estudo da Companhia em si, pela importância de sua ação evangelizadora, no 

tocante ao desenvolvimento da Colônia e de seus habitantes como um todo. 

A escolha da Igreja Nossa Senhora do Rosário, como referencial concreto de 

busca, deve-se ao fato de encontrar-se nela um conjunto arquitetônico-escultórico 

de riquíssimo valor e de, curiosamente, não haver grandes estudos sobre o local e 

seu contexto. Tal fato despertou-me interesse maior para esta pesquisa. 

A pesquisa pretende, portanto, trazer alguma contribuição à educação 

brasileira, trilhando, para isso, a rota e a filosofia da Ratio Studiorum, dos 

Exercícios Espirituais, bem como das Constituições da Companhia, alicerces das 

práticas pedagógicas dos jesuítas no Brasil e, pari passu, das experiências por mim 

vivenciadas ao longo do exercício do magistério. 
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A arte, elemento instrutivo e educador por excelência, vem como parte 

fundamental do processo educacional, na medida em que expressa valores e 

pensamentos relativos a autores das referidas formas de expressão artística, num 

dado momento histórico. 

Esse processo não poderia se dar de maneira diferente em relação aos 

jesuítas, cuja expressão “clássica” de valores no campo religioso deu-se por meio 

da arte sacra, imbuída de valores próprios à Ordem, tais como retidão, disciplina, 

singeleza, em alguma medida dotados de grande apelo evangelístico, exercendo 

certa “catequese dos sentidos”, com uma função claramente educadora e 

direcionadora de valores apregoados pela Companhia, sob a orientação tridentina. 

Como objetivos específicos, a pesquisa promove a análise da educação 

introduzida pelos jesuítas no espaço luso-brasileiro, bem como das principais 

formas de manifestações artísticas do período, averiguando até que ponto os 

preceitos educacionais da Companhia de Jesus refletiram-se no espaço sagrado dos 

templos religiosos e expressaram-se através dos elementos sacros no exterior e 

interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Embu das Artes, especialmente. 

O aspecto formal da Igreja do Rosário se configura por meio dos elementos 

didático-pedagógicos em interlocução com a arte sacra barroca que compõe o 

cenário interno da Igreja, sacristia e museu. Trata-se de analisar em que medida se 

deu esta interlocução entre arte e educação. 

Ao longo desta pesquisa, serão analisados o corpus interno da igreja, 

composto por altar-mor e altares colaterais, a sacristia e algumas peças da 

imaginária do museu, outrora pertencentes ao cenário da Igreja. O conjunto foi 

construído no século XVII e trasladado para o referido local, que corresponde ao 

Embu atual, vindo a ser tombado pelo patrimônio histórico em 1938, quando 

sofreu sua primeira restauração em 1939 e 1940. 

O atual museu, anexo à Igreja do Rosário e parte do conjunto arquitetônico, 

serviu como residência dos padres jesuítas, razão pela qual sua aparência é 

simples, uma vez que sua função se restringia tão somente à de moradia e vivência 

dos hábitos cotidianos dos sacerdotes. Ao se comparar o museu ao espaço da Igreja 

do Rosário, encontram-se grandes diferenças, uma vez que o espaço da Igreja, um 

espaço sagrado e consagrado a Deus, recebia tratamento diferenciado no que diz 
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respeito à sua aparência interna: altares ricamente ornamentados e detalhados 

deveriam servir ao ensinamento dos valores cristãos, “educando” o público 

frequentador da igreja. Além disso, fora as celebrações comuns, eram feitos na 

igreja os registros de nascimentos, casamentos e mortes da “província”, no período 

que antecedeu a existência dos cartórios na região. 

Assim como o espaço do templo, a sacristia também assumiu especial 

importância, adquirindo o caráter de espaço social onde se recebiam os membros 

da comunidade. 

O museu, antiga residência dos padres, atualmente abriga um conjunto 

significativo de imagens e peças, algumas pertencentes ao século XVIII, cujas 

funções encontravam-se estreitamente ligadas ao culto religioso e às procissões 

regularmente realizadas na Colônia. 

De maneira geral, templo, altar, sacrário, imagens, livros litúrgicos, vestes, 

paramentos e demais objetos de uso religioso teriam de convergir para a 

manifestação da dignidade do culto, que, como expressão de fé, deveria identificar-

se com a natureza de Deus. 

Tendo em vista a presença dos jesuítas na sociedade atual, e notadamente 

sua atuação na sociedade-colonial luso-brasileira, buscou-se desenvolver uma 

reflexão no sentido de analisar o papel desempenhado pela Companhia junto à 

educação em território brasileiro durante o período colonial. Seguindo o roteiro 

deste processo educacional empreendido pelos inacianos, buscou-se evidenciar a 

dimensão da arte sacra barroca como um dos recursos para a reafirmação dos 

valores da fé católica. 

Nesse sentido, empenhei-me em esclarecer em que medida deu-se a 

interlocução desta arte sacra com os fundamentos educacionais da Companhia de 

Jesus, ou seja, em que proporção a arte teria sido utilizada como instrumento 

pedagógico intrínseco à Ordem e como isso se revelou no conjunto arquitetônico 

da Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

Tais constatações credenciam-me a afirmar que elementos de base do 

pensamento educacional jesuítico, coadunados à filosofia do período histórico em 

questão, se fizeram presentes de forma atuante e determinante na história da 
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educação brasileira ao longo da colonização e, de forma significativa, continuam 

presentes nos processos educacionais jesuíticos atuais. 

De igual modo, no tocante à arte sacra, os elementos arquitetônicos, tais 

como igrejas, colégios, museus etc., apontam na direção de uma significativa 

participação dos jesuítas na produção artística do espaço colonial luso-brasileiro, 

notadamente nos espaços religiosos, sob a forma de rituais, musicalidade, pinturas, 

imaginária, talha, arquitetura etc. Ao que tudo indica, todas essas produções foram 

portadoras de mensagens e valores que deveriam ser seguidos pela sociedade do 

período. Essas manifestações artísticas refletiam uma sociedade em 

transformação, com acentuadas marcas evangelísticas, com forte apelo aos 

sentidos, através de imagens, cenários litúrgicos etc. Nisso, o Barroco impõe-se, 

mais do que como um estilo artístico, como um estado de espírito. 

Os valores da fé, buscando atrelar-se de maneira “necessária” a este novo 

estado de espírito, proporcionaram significativos avanços no projeto de exploração 

colonial e, ao que tudo indica, o “espetáculo barroco” foi eficiente na arte do 

convencimento. 

Portanto, parece-me consequente aliar a arte sacra barroca à educação, 

tarefa esta empreendida pelos inacianos, no propósito de promover o 

convencimento e a persuasão da fé. Nas palavras de Bury, 

é possível apreender que a construção de um templo exigia mais propriamente o 

uso dos sentidos do que o intelecto, na assimilação cristã, e a arquitetura, 

juntamente com as outras artes, se tornou um veículo prático para a educação 

cristã e os empreendimentos missionários (2006, p. 45). 

O monumental arquitetônico religioso estudado revelou notável 

interlocução entre a arte e a fé, em concordância com o conjunto de preceitos 

educacionais apregoados pela Companhia de Jesus e com as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, válidas para todo o território brasileiro. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizei-me do método observacional, 

bibliográfico e documental. 
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A pesquisa observacional consistiu em visitas regulares à Igreja do Rosário 

para observação e registro de elementos do conjunto sacrobarroco que compõem o 

cenário da Igreja, tais como: os elementos de talha, pintura e imaginária da 

sacristia e do Museu de Arte Sacra. Esses elementos constituem partes integrantes 

da Igreja do Rosário. Igual procedimento adotei para os demais monumentos e 

igrejas visitados. 

A pesquisa bibliográfica e documental buscou dar sustentação ao conjunto 

de elementos observados, recorrendo a autores específicos e demais tipos de 

documentos que foram utilizados para corroborar a pesquisa. 

Também recorri a entrevistas com autoridades sobre a história da 

Companhia, cujos informes foram-me valiosos. 

De todas as fontes pesquisadas, a principal fonte e/ou documento histórico 

foi o conjunto barroco da igreja e sacristia, que me forneceu os elementos 

necessários para a análise da temática proposta. 

Em relação à pesquisa bibliográfica recorri a diversos autores, tanto no que 

se refere aos estudos sobre a História da Arte (com ênfase no Barroco), quanto à 

história da Companhia de Jesus (educação) e do município de Embu das Artes, sede 

da Igreja do Rosário. 

Como referencial teórico básico, busquei centrar o diálogo com autores 

reconhecidamente consagrados na área, entre eles Adone Agnolin (Jesuítas e 

Selvagens: a Negociação da Fé), José Eisenberg (As Missões Jesuíticas e o 

Pensamento Político Moderno), Serafim Leite (História da Companhia de Jesus no 

Brasil) e Marina Massimi (História da Psicologia no Brasil). Busquei neles 

referenciais que melhor explicitassem o elemento educação, a partir de sua função 

pedagógica, no processo de conversão dos nativos. 

Os referidos autores analisam a educação sob enfoques distintos. Adone 

Agnolin vê a educação jesuítica a partir de um criterioso estudo dos sacramentos. 

Serafim Leite assume uma preocupação eminentemente histórica: enfatiza o reino 

português e, notadamente, os feitos dos padres jesuítas portugueses, e contrapõe-

se, de certa forma, a José Eisenberg, cuja discussão central consiste no modo de 

proceder da Companhia (o etos moral característico dos inacianos), parte do 

processo de conversão dos nativos. Ganham destaque nesta discussão, os 
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Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. Esse etos, abordado por Eisenberg, 

encontra eco nos estudos de Hansen, mais especificamente em seus escritos acerca 

da Ratio Studiorum e da política católica ibérica no século XVII, onde a educação é 

tratada sob a perspectiva de uma ordem a ser estabelecida por meio de uma 

cultura escolar jesuítica sistematizada, definidora de saberes a serem ensinados e 

condutas a serem inculcadas nos habitantes no Novo Mundo. 

Marina Massimi, por outro lado, analisa a educação sob a perspectiva 

psicológica, preocupação esta característica da Segunda Escolástica. 

Os trabalhos de Cristina Pompa (Religião como Tradução) e de Charlotte de 

Castelnau-L’Estoile (Operários de uma Vinha Estéril) contribuíram na compreensão 

da atividade missionária jesuítica no Brasil colonial. Charlote destaca a formação 

do Brasil colonial, a presença de portugueses e inacianos, e como estes últimos 

conquistaram grande autonomia econômica na Colônia. Eisenberg e Pompa 

também foram essenciais para a discussão do caráter operacional das ações dos 

inacianos nas missões. 

Em relação ao Barroco, Hansen (Alegoria: Construção e Interpretação da 

Metáfora) propõe para o estudo da arte sacra barroca uma especial atenção ao 

conceito de “alegoria”, fundamental para a compreensão do universo do Barroco. 

Affonso Ávila (Barroco: Teoria e Análise), em caráter complementar, sugere 

que se faça uma leitura do Barroco brasileiro não somente tendo em conta suas 

especificidades, mas também uma leitura que contemple a herança do Barroco 

desenvolvido na Europa e de cujas características não pode o Barroco brasileiro 

prescindir. 

Busquei estabelecer uma ponte entre os estudos de Hansen e Marina 

Massimi, no tocante ao estudo das ideias psicológicas dos jesuítas nos séculos XVI a 

XVIII. 

Giulio Argan (Imagem e Persuasão: Ensaios sobre o Barroco) prestou-me 

contribuição relevante em relação à formação do universo histórico do Barroco, 

bem como na análise de pontos comuns e diferentes entre o Barroco e o 

Renascimento, vistos sob o prisma artístico e histórico, além da descrição 

detalhada dos vários desdobramentos do Barroco na arte. 
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Ivan Martins Barbosa (A Formação do Embu no Período Colonial) analisa a 

formação histórica do aldeamento e a ação evangelizadora da companhia de Jesus 

junto aos guaranis. 

Ainda sobre aspectos históricos (a Igreja do Rosário e aldeamentos), 

considero os escritos de Jordão (O Embu na História de São Paulo), de Pasquale 

Petrone (Aldeamentos Paulistas) e de Manoel da Fonseca (Vida do Venerável Padre 

Belchior de Pontes) referências imprescindíveis nessa perspectiva histórica. 

Estruturei o trabalho em quatro capítulos. 

No capítulo I, apresento uma abordagem geral do surgimento da Companhia 

de Jesus e de sua importância específica no Brasil colonial, descrevendo o cenário 

histórico a partir do qual se solidificou o papel da Companhia e sua atuação em 

território brasileiro. Abordo os fundamentos educacionais da Ordem e sua missão 

educacional-catequética na capitania de São Paulo, dando destaque aos 

aldeamentos e à atuação específica da Companhia em Embu (antigo M’Boy). 

No capítulo II, destaco o universo do Barroco, as origens e usos do termo, os 

elementos históricos a ele relacionados, tendo em vista a atuação da 

Contrarreforma e as formas de expressões artísticas do período, com ênfase nas 

produções da arte sacra resultantes deste novo movimento no interior do 

catolicismo. Enfatizo, nesse mesmo capítulo, a substancialidade do Barroco das 

igrejas jesuíticas, percebido como anúncio significativo da arte sacra e instrumento 

catequético utilizado pela Companhia junto aos nativos e habitantes do mundo 

colonial. 

No capítulo III, fundamento a importância e a contribuição da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário e anexos. Para tanto, analiso o histórico da devoção do Rosário 

e como ela chegou a Embu. Realizo igualmente nesse capítulo a descrição de partes 

do conjunto barroco da igreja e de sua relação com o universo guarani. 

No capítulo IV, dou sequência à descrição do conjunto Barroco da Igreja: 

música, arquitetura, festividades e, com maior ênfase, a pintura da sacristia e da 

capela-mor. Encerro com um estudo dos sacramentos e de seu significado no 

processo evangelizador dos nativos. 

Por fim, à medida que os capítulos foram sendo desenvolvidos, a proposta 

de relação entre arte e educação foi sendo desenhada e, gradativamente, 



20 

adquirindo sentido. Pretendo com isso dizer que o caminho trilhado pelos 

inacianos rumo à catequização dos nativos, não pretendendo alcançar uma 

perfeição, apresentou objetivos claramente definidos. A confiança por eles 

depositada na força dos símbolos foi grande, e, nesse sentido, o apelo ao recurso 

das artes sacras, com finalidades nomeadamente didáticas, intensificou-se e 

ganhou expressiva dimensão no conjunto da Igreja do Rosário. 
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CAPÍTULO  I  
A  COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL  

Introdução 

Este capítulo inaugura toda uma discussão sobre a importância da 

Companhia de Jesus na América colonial, no final do século XVI e ao longo do 

século XVII, explicitando sua atuação na catequese de nativos, tendo como pano de 

fundo histórico a Reforma Protestante e a Contrarreforma Católica. 

Na esteira do processo colonizador que a Companhia empreendeu, em 

estreita concordância com a Coroa Portuguesa, o capítulo propõe uma discussão 

mais aprofundada sobre a importância dos aldeamentos no projeto missionário, 

amparado no alicerce teórico sob o qual se fundamentou a Ordem inaciana. Presta 

especial destaque à formação do aldeamento de Embu, antigo M’Boy, à presença e 

atuação de jesuítas no local, enfatizando a Igreja Nossa Senhora do Rosário como o 

núcleo em torno do qual se desenvolveu a dinâmica do aldeamento. 

1. Análise histórica e institucional da Companhia de Jesus no 
Brasil  colonial  

1.1.  A Companhia de Jesus e o processo educacional -catequético no 
território brasileiro: análise histórica  

A atuação da Igreja no Brasil sempre foi de grande peso para a história do 

país. Desde o período colonial, a Igreja atuou em intensa concordância com o 

Estado português através do Padroado. Na realidade, o Padroado se tornou um 

mecanismo eficaz de participação da Igreja no cenário colonial, uma vez que, dada 

a escassez1 de bispos e das longas vacâncias entre um prelado e outro, a ausência 

de padres e clérigos, por ser significativa, tornava necessária a busca por caminhos 

que propiciassem a vinda de novos membros da Igreja para a Colônia, a fim de 

                                                             
1 O número de bispos na América portuguesa não era suficiente para controlar todo o 

território conhecido à época, devido à sua extensão geográfica. Em todo caso, havia 

quem exercesse um tipo de função eclesiástica nas várias vilas e fazendas, tanto no 

litoral quanto no interior (Hoornaert, 1991, p. 277). 
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promover um trabalho de organização político-religioso entre a população local 

existente. Por meio do Padroado, ao Estado era concedido o poder de intervir na 

nomeação de bispos e padres; em contrapartida, a Igreja poderia contar com o 

apoio do Estado para sua atuação no universo religioso da Colônia, o que envolvia 

desde o apoio aos trabalhos de catequese até a cobrança dos dízimos. Segundo 

Hoornaert, 

os bispos eram considerados nobres vinculados à Coroa real, e portanto sua 

atuação religiosa estava limitada com frequência aos interesses políticos. Alguns 

bispos que agiram com certa independência em seu múnus pastoral foram 

afastados do exercício de seu cargo pela autoridade do rei (2008, p. 172). 

Convém salientar que a instituição do Padroado no Brasil se deu em moldes 

muito específicos. Tradição antiga em Portugal, o Padroado praticamente herdou 

os recursos destinados à Ordem de Cristo, organização formada por antigos fundos 

da Ordem dos Templários. 

A necessidade maior do uso de recursos financeiros por parte da Ordem de 

Cristo se deu a partir da conquista de Ceuta pelos portugueses (1415), fato que 

lançou Portugal como grande empreendedor marítimo, ao mesmo tempo em que 

combatia contra os mouros, considerados infiéis pela Igreja Católica. A este 

respeito nos informa Hoornaert que, “em consequência disto, os papas publicaram 

ao longo do século XV numerosas bulas, ‘bulas de cruzada’, em número de 69, das 

quais 47 mencionam o Islão como grande inimigo, embora a empresa estivesse 

sobretudo atuando na África em regiões não atingidas pelo Islão” (2008, p. 35). 

Como pioneiro dos mares e considerado legítimo representante da fé 

católica, Portugal lançou-se à conquista de novos espaços de além-mar, com o 

intuito de formar Colônias e, com isso, adquirir riquezas. Os “discursos de 

conquista de novas terras” vinham intensamente atrelados à tarefa missionária de 

conversão de povos nativos, tarefa essa que deveria, segundo a visão dos 

conquistadores lusos, ser da responsabilidade oficial de Portugal. É Hoornaert 

quem novamente reforça que “Portugal é senhor dos mares ‘nunca dantes 

navegados’, organizador da Igreja em termos de conquista e redução, planificador 
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da união entre missão e colonização” (2008, p. 35). Sobre isso escreveu Vieira, 

ressaltando a nação portuguesa como sendo o Quinto Império na Terra, o que 

consequentemente a imbuía da missão de levar a fé cristã católica ao mundo. 

Dentre as determinações exigidas pelo Padroado, destacam-se: os clérigos e 

bispos, de maneira geral, não poderiam partir de Portugal sem autorização do 

monarca; havia entre o rei e a Igreja (representada por seus membros) uma 

espécie de juramento de fidelidade. O mesmo se dava em relação aos missionários 

(naturais ou estrangeiros), cujos trabalhos passavam por fiscalização e controle em 

terras portuguesas, antes de partirem para seus destinos. Além disso, os bispos 

não poderiam comunicar-se de maneira direta com o Papa, fato que criava 

significativas distâncias entre a Igreja no Brasil e a sede do papado em Roma. Tal 

situação limitou sobremaneira a comunicação entre Roma e a Igreja no período 

colonial, num momento muito importante de alicerçamento e solidificação da fé 

cristã católica nas terras recém-encontradas. 

A Coroa Portuguesa mantinha um rígido controle sobre as operações que 

ocorriam em solo colonial. A Igreja, representada praticamente pela Companhia de 

Jesus em terras brasileiras, possuía tímida autonomia de ação, e, em que pese sua 

fiel devoção à autoridade papal, o fato é que sua manutenção e sustentação em 

muito dependiam da Coroa. A Igreja não podia prescindir de sua aliança com o 

Estado português, pelo menos num primeiro momento, quando a Companhia de 

Jesus ainda não reunia capital suficiente que a tornasse autônoma e plenamente 

independente para tomar decisões. Segundo Moreau, 

os jesuítas tinham certa autonomia, respondendo mais a Roma que ao rei de 

Portugal, mas serviam a interesses da Coroa no desenvolvimento da Colônia, sendo 

no começo sustentados por ela. Seriam o contraponto para a dizimação 

desenfreada de índios praticada pelos colonos, visando preservá-los pela 

adaptação ao trabalho produtivo (2012, p. 10). 

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o processo de colonização se fez 

nos moldes de um empreendedorismo colonial. Na esteira das grandes 

transformações que aconteciam na Europa, e de maneira pioneira em alguns 
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países, dentre os quais se destacou Portugal, as coroas reinantes viam à sua frente 

mares a serem desbravados, populações novas a serem conquistadas. Para tanto, o 

papel da igreja se tornou central. 

Diante da conquista de novas terras, havia que dominar as populações 

nativas; é fato que este processo de contato inicial pareceu ocorrer de forma 

pacífica, uma vez que os nativos, ao se depararem com os portugueses, 

estabeleceram um contato inicialmente cordial; no entanto, com o passar do 

tempo, a Coroa necessitou contar com a ajuda da Igreja, a fim de dar 

prosseguimento ao trabalho iniciado junto aos indígenas. 

Embora algumas ordens religiosas tenham adentrado as terras brasileiras, 

não resta dúvida quanto à proeminência dos jesuítas no tocante à fundamentação 

da educação no Brasil, bem como de todo o processo da catequese, empreendido 

desde o início da colonização. O modo como o trabalho missionário se desenvolveu 

na Colônia e a independência administrativa e econômica gradualmente adquirida 

pelos inacianos, diante das dificuldades ao longo do tempo encontradas, 

impulsionaram a Companhia de Jesus na busca de novas alternativas, alinhavando 

caminhos por meio dos quais ela pudesse arregimentar, manter e, principalmente, 

alcançar os objetivos catequético-pedagógicos propostos pela Ordem. 

De fato, os inacianos reuniam as condições necessárias para a realização de 

tal projeto, uma vez que eram os legítimos representantes das determinações 

tridentinas (1545-1563). De acordo com Pompa, “do ponto de vista teológico e 

institucional, as diretrizes da missão no Brasil foram determinadas totalmente pelo 

pensamento jesuítico” (2003, p. 57). É importante reforçar que o projeto teológico 

pensado para as missões, citado acima, encontrava-se coadunado ao projeto 

político-econômico representado pela Coroa Portuguesa, que dele fez uso a fim de 

alcançar seus objetivos mercantilistas. 

No tocante à fé, a fim de combater as heresias protestantes, o Concílio 

seguiu um sistema doutrinário ortodoxo e adotou como eixo não mais o batismo, 

mas a confissão, que, vista como um caminho mais eficiente no processo da 

conversão, foi fielmente usada pelos jesuítas junto aos nativos e à população 

colonial. Nas palavras de Pompa, “o Concílio de Trento, respondendo com a 

sistematização da ortodoxia aos medos apocalípticos suscitados por Lutero, 
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enquanto Anticristo, elaborou com minúcias o projeto de catequese, interna e 

externa, cujo eixo principal não era mais o batismo, mas a confissão” (Pompa, 

2003, p. 61). Na visão dos jesuítas, dada a inconstância da alma selvagem, as 

primeiras missões haviam fracassado e, por isso mesmo, era necessário 

desenvolver um novo projeto que alcançasse essas almas nativas, carentes da 

verdade do Evangelho. A esse respeito, Pompa novamente se expressa: 

O conteúdo moderno do conceito de “missão” nasceu da crise do modelo de 

conversão baseado no sacramento administrado por pregadores fervorosos […]. A 

descoberta da Nova Espanha da “simulação” dos índios, que continuavam 

praticando seus rituais “idolátricos”, apesar da aparente conversão, fez com que 

fosse elaborado um novo modelo de missão, de tipo apostólico, com um corpus de 

agentes especializados, métodos específicos e lugares apropriados. Este modelo foi 

encarnado pelos jesuítas (Pompa, 2003, p. 65). 

As aldeias missionárias revelaram-se como a expressão genuína do projeto 

de catequese proposto pela Companhia, que deveria contemplar, acima de tudo, a 

construção do reino de Deus na terra. Os aldeamentos se mostraram uma 

alternativa interessante para tal empreitada, na medida em que poderiam 

responder à conquista empreendida e promover a integração dos nativos à nova 

ordem. Formar cidadãos com retidão moral, alicerçados na Palavra de Deus, com 

vistas ao crescimento de Seu reino, constituía o objetivo central a ser perseguido. A 

este respeito, nos informa Leite que, 

estando submetidos os índios a uma lei eficaz que lhes proíba comer carne humana 

e os situe em aldeias estáveis onde possam ser instruídos, eles são susceptíveis de 

se converter, porque são homens. E todas as almas dos homens foram criadas à 

imagem e semelhança de Deus e todas capazes da glória e criadas para ela. E tanto 

vale diante de Deus por natureza a alma do Papa como a alma do vosso escravo 

Papaná (1965, p. 61). 
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Para a realização de um empreendimento de caráter tão audacioso, os 

jesuítas logo se deram conta das dificuldades que encontrariam, e, portanto, o 

trabalho a ser realizado requeria uma análise minuciosa dos dois universos em 

questão, a fim de que se pudesse chegar a um bom termo, com vistas ao alcance do 

objetivo final da missão: a conversão destas almas a Cristo. 

A seguir, faremos um breve histórico acerca do nascimento da Companhia 

de Jesus, a partir de seu fundador, Inácio de Loyola, e, mais à frente, do modus 

operandi da Companhia no campo da educação e da catequese, em especial nos 

aldeamentos durante o período colonial. Na sequência, procederemos a uma 

análise mais detalhada do trabalho desenvolvido pelos inacianos no aldeamento de 

Embu (M’Boy) de devoção a Nossa Senhora do Rosário, no século XVII, em relação 

à população colonial e, em especial, aos índios guaranis, nativos da terra. 

1.1.1. Inácio de Loyola: vida e caminhada rumo à fundação da Companhia de Jesus 

A Companhia de Jesus, fundada em 27 de setembro de 1540, pela bula papal 

Regimini militantis ecclesiae, segundo Eisenberg, “era uma Ordem religiosa com 

fins pastorais […], instituída para o aperfeiçoamento das almas na vida e na 

doutrina cristãs, e para a propagação da fé” (2000, p. 32). Alicerçados nas 

Constituições da Companhia, bem como nos Exercícios Espirituais de seu fundador, 

Inácio de Loyola, os jesuítas viam na prática das boas obras parte fundamental do 

exercício de suas missões. Como legítimos propagadores da fé cristã, além do 

empreendimento missionário, assumiram a responsabilidade de punir hereges, 

numa época de intensa turbulência religiosa por conta da Reforma Protestante que 

se estendia pela Europa. Audaciosos, e acima de tudo amparados teologicamente, 

os jesuítas buscaram persuadir fiéis e nativos acerca da verdade do Evangelho e da 

necessidade da conversão. Todo este trabalho encontrava-se sustentado por 

determinações de origem tridentina e forneceram alicerce para o desenvolvimento 

do trabalho jesuíta na Colônia. Acerca da missão da Igreja e das heresias, assim 

ratificou o Concílio: 

Este sacrossanto Sínodo ecumênico e geral de Trento, legitimamente reunido no 

Espírito Santo, sob a presidência dos três legados da Sé Apostólica, considerando a 
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importâncias dos assuntos a tratar, especialmente os compreendidos nos dois 

temas da extirpação das heresias e da reforma dos costumes, pelos quais foi 

primordialmente reunido […], julgou por bem expressar, com as mesmas palavras 

com que é lido em todas as Igrejas, o Símbolo da Fé em uso na Santa Igreja 

Romana, como princípio no qual todos os que professam a fé em Cristo convergem 

necessariamente e como o fundamento sólido e único contra o qual as portas dos 

infernos não prevalecerão jamais [cf. Mt 16, 18] (Concílio de Trento, Sessão 3ª., 4. 

fev. 1546: Decreto sobre o Símbolo da Fé, in Denzinger, 2006, p. 395). 

No entanto, todo este trabalho só faz sentido se nos reportarmos à biografia 

do fundador da Ordem, Inácio de Loyola, a quem a Companhia deve não somente o 

seu nascimento, mas principalmente sua razão de ser e de existir. Faremos, 

portanto, uma biografia resumida de Loyola, a fim de que possamos conhecer os 

alicerces de fundação e sustentação de uma Ordem cuja força se mantém estável 

até nossos dias. 

Inácio de Loyola ou Íñigo de Oñez y Loyola, nasceu em Loyola, atual 

Azpeitia, na Espanha, em 30 de novembro de 1490.2 Filho de Marina Oñez e Beltrão 

Loyola, fez parte de uma família católica, de poder econômico considerável, 

embora sem títulos de nobreza, composta de treze irmãos, sendo ele o mais novo. 

A vida de Inácio, posteriormente Santo Inácio, de caráter bem peculiar, se 

desenvolveu em meio a guerras e batalhas travadas no cotidiano dos reinados 

europeus, por demarcação e conquistas territoriais, além das questões religiosas 

que marcaram sobremaneira o período. O século XVI, marcadamente de transição 

social, política e econômica, assistiu a grandes movimentos culturais e religiosos, 

tais como o Renascimento Cultural e Cientifico, além da Reforma Protestante, que 

provocaram um verdadeiro abalo nas estruturas tradicionais feudais da Idade 

Média, questionando paradigmas estabelecidos e lançando novas sementes, que 

com o tempo germinaram, estabelecendo novos conceitos e ideias voltados para o 

mundo capitalista: estes conceitos e ideias chocaram-se com as sociedades 

estáticas do universo feudal, movimentaram sua economia e fizeram surgir uma 

                                                             
2 Há discordância entre algumas fontes quanto ao ano exato do nascimento de Inácio de 

Loyola, oscilando entre os anos de 1540 e 1541. 
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nova concepção de mundo que abraçava a ideia do homem como o centro do 

universo, e não mais Deus, como ocorrera no período medieval. Loyola fez parte 

deste universo, e sua vocação religiosa veio a desabrochar com o tempo, após 

intensas peregrinações por ele realizadas. Inácio integrou um momento de 

intensas necessidades de mudanças aspiradas pela sociedade europeia. 

É curioso observar como a vida de Íñigo (ignis, em latim, significa “fogo”), 

depois Inácio, sofreu revezes sucessivos que desencadearam um longo processo de 

mudanças na vida do jovem, demovendo-o de sua vida mundana, durante a qual foi 

amante da guerra, da violência, das mulheres e demais prazeres mundanos, para 

um caminho de santidade e espiritualidade; daí a necessidade de ter um novo 

nome, “Inácio”, agora não mais um homem do mundo, mas, um homem humilde, 

serviçal e fraterno. 

Até os 26 anos de idade, Inácio esteve entregue aos prazeres do mundo, o 

que pode ser atestado em sua autobiografia, traduzida pelo padre Cardoso: 

Até os vinte e seis anos de sua idade, foi homem entregue às vaidades do mundo. 

Deleitava-se principalmente no exercício das armas, com grande e vão desejo de 

ganhar honra. Assim, estando ele numa fortaleza que os franceses combatiam, 

eram todos de parecer se rendessem, com a condição de salvarem as vidas: pois 

viam claramente que não se podiam defender (1974, p. 19). 

Na passagem acima, Inácio, já atuando como soldado, foi ferido durante um 

combate à fortaleza de Pamplona, então sitiada por Francisco I da França. Retirou-

se para o castelo de Loyola para se recuperar, pois se encontrava muito ferido. Foi 

gradativamente se recuperando e, à medida que isto ocorria, já habituado à prática 

da leitura, principalmente de livros de cavalaria, solicitou que lhe fornecessem 

alguns livros a fim de que pudesse passar o tempo. Foram-lhe entregues dois 

livros: a Vita Christi, de Ludolfo da Saxônia, e a Legenda Áurea, que narra a vida de 

todos os santos, do dominicano Jacobo de Varazze. Ambos os livros pertenciam à 

sua cunhada, Da. Madalena de Araoz. 

À medida que lia os livros e acompanhava a trajetória de vida dos santos, 

pouco a pouco se alinhavava sua devoção religiosa. Internamente ia nutrindo 
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desejo por realizar as ações dos santos, colocando diariamente para si o desafio de 

realizar tais feitos, particularmente em relação às vidas de São Francisco de Assis e 

de São Domingos. 

Inácio percebia que, embora ainda pensasse nos assuntos mundanos e 

encontrasse algum prazer nisto, ao mesmo tempo sentia-se vazio e descontente. 

Pensou então em fazer uma peregrinação a Jerusalém e submeter-se a vários 

sacrifícios de ordem física. A ideia lhe enchia a alma de alegria. Esta dubiedade de 

sentimentos sentidos por Inácio, à qual ele atribuía ora à presença de Deus, ora à 

presença do demônio, foi algo intensamente discutido nos Exercícios Espirituais, 

redigidos mais à frente, em Manresa. 

Assim, Inácio pôs-se a caminho de Jerusalém, tendo como primeira parada o 

mosteiro beneditino de Montserrat. Ali, já mais amadurecido, Inácio revelou sua 

decisão vocacional a um padre. Começando uma nova vida de abstinência ao 

mundo e de entrega à causa alheia, Inácio percorreu toda a região, fazendo uma 

parada em Manresa, onde permaneceu todo o ano de 1522. Foi durante este 

período que Inácio escreveu os Exercícios Espirituais, segundo Eisenberg, “um 

livro de exercícios de devoção religiosa inspirado no método do abade Cisneros 

que ele tinha conhecido em Montserrat” (2000, p. 29). Essa obra foi o alicerce da 

futura Companhia de Jesus. 

A peregrinação não parou por aí. Inácio seguiu caminho até Jerusalém, aí 

chegando em 1523. Durante esta parada na Terra Santa, Inácio refletiu muito 

acerca da importância da prática das intenções cristãs no mundo: não somente 

pregar e fazer discípulos, mas, principalmente, agir no mundo e auxiliar os fiéis a 

salvarem suas almas, eis a prioridade do peregrino. Daí sairia um dos grandes 

princípios que sustentaram as ações da Companhia: a operacionalidade. 

No espaço de 1524 a 1536, Inácio manteve-se em peregrinação por várias 

regiões da Europa, ensinando os Exercícios Espirituais. Por conta disso, sofreu, por 

diversas vezes, perseguições do Santo Ofício, das quais sempre conseguiu se livrar. 

Em meados de 1536, Inácio encontrou seus irmãos de fé vindos de Paris, em 

Veneza, aí permanecendo por um ano, estudando teologia e ensinando os 

Exercícios Espirituais. De posse de uma primeira versão do documento (em 3 de 

setembro deste mesmo ano) que fundamentaria a Companhia de Jesus, a Fórmula 
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do Instituto, Inácio parte para Roma a fim de mostrar ao Papa esta primeira versão. 

Assim, em 27 de setembro de 1540, se dá a confirmação da criação da Companhia 

de Jesus, por meio da Bula Regimini militantes Eclesiae, limitando o número de 

professos a sessenta. 

Em 10 de março de 1541, Inácio redige as Constituições, que são aprovadas 

e subscritas. Em 31 de julho de 1556, vítima de dores constantes de estômago e de 

febre, que o acometiam desde janeiro, Inácio vem a falecer, às 05h30 da manhã, no 

Colégio Romano, na presença dos padres Madrid e Fusio. Em 3 de dezembro de 

1609, foi beatificado por Paulo V e, em 12 de março de 1622, foi canonizado por 

Gregório XV e declarado santo. Em 25 de julho de 1922, foi declarado, pelo papa 

Pio XI, celeste padroeiro dos Exercícios Espirituais e das obras e casas a eles 

relacionadas. 

Os Exercícios Espirituais, que descreveremos a seguir, constituíram o 

principal alicerce da Companhia, sua razão de ser e de existir enquanto instituição 

imbuída da responsabilidade de levar a fé cristã católica ao mundo recém-

conquistado. 

1.1.2. Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola: um caminho para a iluminação 

espiritual 

Nascidos da profunda reflexão realizada por Loyola, acerca de sua própria 

vida, os Exercícios Espirituais revelaram uma nova interpretação do cristianismo 

pelos jesuítas, focada no “modo de proceder” inaciano, que nada mais foi do que o 

etos institucional da ordem, contendo sua essência e valores. 

Os jesuítas cedo se deram conta da necessidade de seguir um conjunto de 

procedimentos que fossem comuns a todos os irmãos. Esses procedimentos 

orientavam, tanto em relação à moral, o que compreendia valores que deveriam 

nortear o comportamento dos irmãos, tais como ordem, obediência, caridade, 

pobreza, liberdade do monasticismo e santidade, quanto à Instituição em si, na 

qual, segundo Eisenberg, “os jesuítas procuravam se engajar em atividades 

apostólicas de conversão, as quais eram orientadas pelo preceito soteriológico 

tomista de que o trabalho de caridade contribui para a salvação da alma” (2000, p. 

33). 
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Havia na doutrina inaciana um objetivo de duplo alcance: a busca pela 

santificação pessoal aliada a uma atividade apostólica de alcance do próximo. Essa 

forma inaciana de pensar espelhou-se no ideal mendicante dos franciscanos, 

diferenciando-se deste apenas pelo fato de que, enquanto os franciscanos 

devotavam-se à reclusão conventual – o que compreende obediência às normas, 

bem como participação em atividades monacais, como orações, jejum, boas obras, 

cantos sacros e estudos –, os jesuítas, ao contrário disso, deveriam lançar-se ao 

mundo e tomar contato com as aflições que surgissem ao longo do caminho. Para 

Inácio, a santificação era um processo individual e interno, podendo somente ser 

alcançada pela prática contínua de exercícios de oração, ou seja, os Exercícios 

Espirituais. 

Outro aspecto importante sobre os exercícios diz respeito à relação destes 

com a estrutura hierárquica da Companhia, que deveria espelhar a “estrutura” 

contida nos Exercícios Espirituais. Segundo Eisenberg, 

na concepção inaciana da ordem expressa naquele documento, o papel dos 

superiores dentro das instituições seria similar ao papel terapêutico do diretor nos 

Exercícios Espirituais […]. Na verdade, os superiores jesuítas viriam a exercer 

várias das funções originalmente conferidas por Loyola ao diretor dos exercícios. 

Eles deveriam guiar os irmãos das casas jesuíticas, ouvir-lhes a confissão e ajudá-

los a tomar decisões corretas quando envolvidos em suas atividades religiosas 

(2000, p. 35). 

Assim, os superiores da Companhia, mais do que exercer hierarquicamente 

o seu papel, deveriam fazê-lo imbuídos de um espírito de sabedoria e 

discernimento necessários ao bom andamento da obra. Esperava-se que os 

superiores fossem dotados de um espírito diligente e prudente, pronto ao trabalho 

de ajuda ao próximo, aconselhando e orientando tal como um remédio pronto a 

sarar as feridas do corpo e da alma. 

O conceito de obediência presente nos Exercícios Espirituais também foi 

outro elemento extensivo à organização da Companhia. A obediência basicamente 

se fazia em duas frentes: a primeira consistia em manter os votos tradicionais 
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firmados, como a pobreza, a castidade e a “obediência”; a segunda, que constituía 

um reforço da primeira, consistia numa obediência irrestrita ao Papa, visto pelos 

jesuítas como o Vigário de Cristo na terra. Sendo assim, todas as atividades 

missionárias deveriam ser cumpridas fielmente, indo os padres onde o Pontífice 

determinasse. Estes deslocamentos pressupunham que os inacianos certamente se 

movimentariam de um local para o outro no cumprimento da missão, não ficando, 

como outras ordens, cumprindo votos pelo enclausuramento. 

Esta grande mobilidade, por sua vez, proporcionou autonomia à Companhia 

de Jesus, inclusive em relação ao poder temporal dos reis cristãos, na medida em 

que, por deverem os jesuítas obediência somente ao Papa, terminavam por ficar 

fora da jurisdição das autoridades religiosas locais. 

Com o tempo, Loyola se deu conta de que a obediência cega aos Exercícios 

Espirituais e, por extensão, à autoridade papal, não se encaixava na realidade 

prática das missões empreendidas pela Companhia, de cujos investimentos 

provenientes da autoridade real não poderia prescindir, uma vez que precisava de 

ajuda para dar prosseguimento às missões. 

Assim, Loyola introduzirá um novo conceito de obediência que constará nas 

Constituições da Companhia: não mais uma consciência cega, mas sim uma 

obediência que, sendo consciente, deve proporcionar uma compreensão sobre o 

porquê da necessidade de obedecer, ou seja, um obedecer coerente e maduro. 

Ao lado do conceito de “obediência”, Loyola introduziu o conceito de 

“prudência”, uma espécie de atividade reflexiva que deveria ser realizada tanto por 

aquele que obedecia quanto por aquele que emitia a ordem. Guiada pela prudência, 

a obediência tornava-se uma prática reflexiva e consciente, nada arbitrária e 

unilateral, mas de comum acordo, tanto no tocante ao obedecer quanto ao de dar 

ordens. Esta prática reflexiva deveria ser feita cotidianamente, por meio da prática 

da reflexão pessoal, do exame de consciência, proposto pelos Exercícios 

Espirituais. Nas palavras de Eisenberg, 

assim como o conceito de “obediência”, o conceito jesuítico de “prudência” 

também teve origem nos Exercícios Espirituais. Segundo Loyola, através do exame 

diário de sua consciência, o exercitante aprende a discernir entre os movimentos 
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de sua alma, que provêm de Deus, e aqueles que são produzidos pelo inimigo de 

Deus (2000, p. 38). 

A fim de convalidarmos o reflexo dos Exercícios Espirituais na estrutura 

hierárquica da Companhia, faremos, a seguir, uma explanação resumida acerca da 

estrutura destes exercícios, sua forma, função e organização. 

1.2.  A estrutura dos Exercícios Espirituais: compreendendo o modo de 
ser jesuíta  

A finalidade principal dos Exercícios Espirituais consistia numa completa 

reforma de vida orientada pela vontade de Deus. Para tanto, o aprendiz destes 

exercícios deveria passar por um longo e necessário processo de leitura interior, 

seguido de uma conscientização acerca dos pecados praticados, e, 

consequentemente, da necessidade de uma reforma espiritual. 

Alcançar a perfeição era o alvo final dos Exercícios Espirituais: esta somente 

poderia ser alcançada quando o exercitante conseguisse se aproximar o máximo 

possível de Jesus, o modelo ideal a ser seguido. Nas palavras de Loyola, nos 

Exercícios Espirituais, “o ápice da perfeição é desejar e procurar ocasiões para nos 

tornarmos verdadeiramente semelhantes a Jesus na pobreza real, nas humilhações 

e nos sofrimentos, não querendo melhor sorte que nosso divino Mestre” (1939, p. 

38). 

Evidentemente, Inácio sabia que esta não era uma tarefa nada fácil, mas 

que, com esforço e energia, seria possível cumpri-la. Para explicitar este esforço 

necessário a ser feito pelo exercitante, Inácio recorreu contínua e intensamente ao 

exemplo de vida dos santos, aos sofrimentos e abnegações por eles vivenciados. 

Segundo Loyola, os santos receavam não alcançar a Jesus, mas, mesmo assim, não 

deixavam de suplicar por dores e humilhações. Estes exemplos dos santos, vistos 

como modelos de vida cristã, sempre nortearam a vida de Loyola, servindo como 

referência ao longo de sua trajetória de vida, auxiliando-o na definição de sua 

vocação religiosa. 

Para a realização destes exercícios, primeiramente deveria haver, por parte 

do exercitante, uma disposição em fazer os exercícios. Esta disposição deveria ser 



34 

natural, algo que, vindo diretamente de Deus para o coração do homem, pudesse 

de fato despertar no devoto o desejo de colocar-se disponível à vontade divina. A 

partir daí, uma vez aberto à realização dos exercícios, o praticante deveria fazê-los 

ao longo de quatro semanas. A ideia era que o praticante adquirisse um 

crescimento espiritual progressivo ao longo das semanas (Loyola, 1939, p. 39), 

numa linha espiral, a partir de uma dada organização.3 

Os Exercícios Espirituais foram, e ainda são, o manual de vida do jesuíta, seu 

recurso de sobrevivência espiritual, seu caminho de permanência nas missões que 

lhe eram confiadas. 

No universo difuso e diverso dos aldeamentos, o emprego dos Exercícios 

Espirituais estendeu-se do sacerdote ao indígena. A proposta trazida por Loyola, 

de reforma pessoal, cujo objetivo era formar padres jesuítas voltados para a obra 

missionária de amor e abnegação, foi transmitida aos nativos como um caminho 

para a conversão de suas almas a Cristo: uma vez pagãos e de comportamento 

inconstante, os indígenas necessitavam da graça divina. A meditação acerca dos 

pecados praticados, e principalmente do que seria o inferno, amedrontava a alma 

indígena que almejava, no caso do mundo guarani (nosso estudo), alcançar uma 

terra sem males, onde pudesse desfrutar de paz e tranquilidade como frutos de sua 

conquista espiritual, obtida em vida. Assim, tudo indica que os jesuítas intentavam, 

a partir da ótica inaciana, transformar os índios em “irmãos” de fé, ou seja, em 

jesuítas.4 Conforme Neves, “o índio, nas penas jesuíticas, oferecia várias vantagens 

para copiar o ‘ser inaciano’, em relação aos cristãos velhos já empedernidos e 

surdos havia anos às pregações” (2007, p. 147). 

Quanto mais os padres estivessem fundamentados e experientes na prática 

dos Exercícios Espirituais, melhor poderiam conduzir o trabalho catequético junto 

aos nativos. No aldeamento de M’Boy, assim como nos demais aldeamentos 

jesuíticos, a prática dos exercícios era algo incondicional e o seu sucesso se 

                                                             
3 Essa estrutura organizacional não será aqui detalhada, uma vez que seu conteúdo não é 

relevante para o estudo do objeto proposto. Poderá, no entanto, servir de inspiração 

para futuros trabalhos acadêmicos. 

4 Conforme Karnal (1994, pp. 64-65), o cristão que a Companhia de Jesus pretendia gerar, 

no Brasil, era praticamente um jesuíta. 
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convertia em condição necessária para o bom andamento da catequese 

empreendida junto aos povos nativos. Daí depreende-se o quanto a figura do 

sacerdote que direcionava os exercícios era importante, pois este norteava o 

caminho por onde o exercitante (no caso, o nativo) deveria seguir, tal qual se dava 

em relação aos padres e seus superiores hierárquicos, na condução dos Exercícios 

Espirituais. 

Cada etapa dos Exercícios Espirituais deveria ser, mais do que ensinada, 

aplicada à vida dos nativos, a fim de que estes pudessem visualizar e vivenciar suas 

próprias experiências de fé. No caso da Igreja do Rosário, que passou a integrar o 

universo espiritual guarani, a etapa de visualização do local (ou composição visiva, 

segundo Loyola) foi fundamental para proporcionar aos índios um ambiente de 

paz, no qual eles pudessem meditar sobre suas faltas e pudessem “ver com os olhos 

da imaginação o lugar físico onde se desejasse contemplar a Deus e Seu reino” 

(Loyola, 1939, pp. 30-31). 

Muitos dos elementos presentes nos Exercícios Espirituais (Loyola, 1939) 

integraram o alicerce teórico das Constituições da Companhia, outro documento de 

suma importância para a Companhia de Jesus, a Fórmula do Instituto, apresentada 

e publicada nos anos de 1558-1559, sob autorização papal. 

1.3.  As Constituições da Companhia de Jesus:  Nossa “Formula 
Institutio”  

Consideradas o documento mestre e fundador da Ordem Inaciana, as 

Constituições, segundo Eisenberg, “continham aquelas instruções de como 

obedecer, como ser prudente e como organizar as missões, as escolas e as casas 

jesuíticas” (2000, p. 44); ou seja, nas Constituições poderiam ser encontrados boa 

parte dos elementos constantes nos Exercícios Espirituais e na Ratio Studiorum, 

constituindo-se, assim, na espinha dorsal teórico-metodológica da Companhia de 

Jesus, compreendendo, desde seu embasamento teológico até o modo de proceder 

jesuíta nas missões, na instituição em si e na aplicação da pedagogia inaciana em 

âmbito geral. 

As Constituições foram fruto de madura reflexão e longa experiência no 

campo missionário. Foram revistas e reescritas algumas vezes, a partir da edição 
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original, redigida por Loyola, a fim de que alguns ajustes e acertos necessários 

pudessem ser feitos e seu conteúdo pudesse chegar a um bom termo. Na realidade 

o texto das Constituições deveria prever prováveis adaptações, à medida que as 

diversas realidades com as quais a Companhia se deparou, particularmente no 

campo missionário, assim o exigissem. 

O texto das Constituições, guiado pelo conceito jesuítico de “prudência” 

descrito nos Exercícios Espirituais, era composto por um conjunto sistematizado 

de regras que deveriam guiar a organização e o funcionamento da Ordem religiosa. 

Um trecho das Constituições reforça que elas de fato constituem uma espécie de 

arma de combate do jesuíta, em sua luta diária, um alicerce de fé ao qual se poderia 

apegar e consultar: “Em suma, as Constituições formam todos nós para a perfeição 

e ensinam com que armas devemos lutar contra nossos três inimigos mais 

poderosos, contrapondo a castidade à concupiscência da carne, a pobreza à 

concupiscência dos olhos e a obediência à soberba da vida” (1997, p. 17). 

Além da formação pessoal fornecida aos padres, as Constituições, sendo 

portadoras dos fundamentos teóricos para as missões, apregoavam a defesa e a 

propagação da fé cristã junto às almas necessitadas. Nesse sentido, elas 

sustentavam todas as ações praticadas em nome da fé, tais como pregações em 

público, formação cristã das crianças e de povos desconhecedores do Evangelho, 

bem como a administração dos sacramentos. Toda a prática da Companhia na 

Colônia, e prioritariamente nos aldeamentos, encontrava-se sustentada pelo texto 

da Fórmula. 

Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio, como não poderia deixar de ser, 

constituem parte do conteúdo das Constituições. A força espiritual necessária a 

cada jesuíta, a fim de que este conseguisse prosseguir o caminho trilhado por Deus, 

e a irrestrita obediência e fidelidade à autoridade papal são pontos importantes 

que, constantes nos Exercícios Espirituais, encontram-se abordados nas 

Constituições da Companhia: 

Procure ter diante dos olhos, enquanto viver, primeiramente a Deus e depois a 

regra deste seu Instituto, que é um caminho determinado para ir até Ele. E este fim, 

que lhe foi proposto por Deus, procure alcançá-lo com todas as forças, cada um 
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porém segundo a graça que lhe foi concedida pelo Espírito Santo […]. Os que nesta 

Companhia fizeram Profissão lembrem-se, não só nos princípios dela mas 

enquanto viverem, de que toda esta Companhia, e cada um dos que nela se alista, 

combate por Deus, sob a fiel obediência ao Santíssimo Senhor nosso o Papa Paulo 

III e aos outros Romanos Pontífices seus sucessores (1997, pp. 22.24). 

Além do princípio da obediência, igualmente aparece um elemento muito 

presente nos Exercícios de Loyola, a “mobilidade”, algo que caracterizou as ações 

dos padres inacianos no tocante à transmissão do Evangelho em qualquer local 

onde houvesse almas necessitadas de Cristo. Essa flexibilidade dos jesuítas, 

apoiada pelo Papa, foi um traço decisivo no caráter da Companhia de Jesus. Dispor-

se à pregação do Evangelho, “aquém” e “além”, conferiu liberdade e autonomia aos 

jesuítas e os ajudou sobremaneira na condução das missões, em especial nos 

aldeamentos, que, distribuídos ao longo do território colonial, apresentavam 

realidades e populações muito distintas: 

E assim fiquemos obrigados, quanto estiver na nossa mão, a ir sem demora para 

qualquer região aonde nos quiserem mandar, sem nenhum subterfúgio ou escusa, 

quer nos enviem para entre os turcos ou outros infiéis, que habitam mesmo que 

seja nas regiões que chamam Índias, quer entre hereges ou cismáticos, quer ainda 

para junto de quaisquer fiéis (Constituições da Companhia de Jesus, 1997, p. 25). 

Catequizar significava sobretudo educar, ensinar, orientar para uma vida 

com Deus. A fé foi o caminho para tal empreendimento, de responsabilidade nada 

pequena. Havia espaço para todos neste novo universo de formação pedagógica. 

Contudo, aos nativos foi reservada atenção especial em relação à doutrina cristã, 

uma vez que estes eram considerados, em muitos aspectos, seres com 

comportamentos bestiais e, uma vez que desconheciam por completo a doutrina, 

havia a necessidade de criar estratégias que auxiliassem os padres no ensino da fé. 

Acerca disso, corroboram as Constituições: “Considerem como particularmente 

recomendada a educação das crianças e gente rude na doutrina cristã, o ensino dos 

dez mandamentos e outros rudimentos semelhantes que lhes parecerem 
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convenientes, segundo as circunstâncias de pessoas, de lugares e de tempos” 

(1997, p. 26). 

As estratégias educacionais das quais se valeram os jesuítas, além das 

tradicionais pregações e orações, rumaram para o campo das expressões artísticas 

que, coadunadas ao campo religioso, produziram um riquíssimo universo de 

manifestações culturais de cunho religioso que impactaram a América barroca 

colonial no século XVII. 

Assim, na Colônia, abundaram manifestações religiosas5 das quais 

participavam famílias inteiras, além de negros e indígenas, estes últimos em 

estreito envolvimento com aquilo que lhes parecia mágico e, de alguma maneira, 

muito próximo ao seu universo. 

Além das Constituições da Companhia, descritas na abertura deste tópico, 

que nortearam o trabalho jesuíta na Colônia, seguiremos descrevendo a Ratio 

Studiorum, que, em consonância com os Exercícios Espirituais de Loyola e as 

                                                             
5  Toda esta gama de manifestações também foi validada pelas Constituições Primeiras, 

que, não restritas aos jesuítas, se tornaram de caráter universal na Colônia, validando 

toda e qualquer forma de expressão artística de cunho religioso, desde que voltadas 

para o alcance de vidas para Cristo, além do resgate de hereges e pagãos, de práticas 

contrárias à fé, com vistas ao arrependimento e à conversão a Cristo. Estas foram as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, publicadas em 21 de julho de 1707, 

após terem sido aprovadas pelo Sínodo Diocesano. Embora tenham sido publicadas no 

início do século XVIII, seu conteúdo original, datado de 1605, foi aplicado à Colônia, em 

geral, incluindo os aldeamentos (séculos XVI e XVII), como foi o caso de M’Boy, e 

serviram para reafirmar e validar determinadas práticas que se deram nestes locais, 

como é o caso da devoção aos santos, dentre outras, todas constantes do Concílio de 

Trento (1545-1563), que, ocorrido por ocasião da Contrarreforma Católica, consagrou a 

Companhia de Jesus como a grande representante da conquista espiritual a ser 

empreendida no Novo Mundo, sob a bandeira papal. No entanto, em que pese a força do 

texto original das Constituições, houve a necessidade de promover algumas adaptações 

de elementos de seu corpus teórico em relação aos aldeamentos, a fim de ajustá-los ao 

“meio”. Divididas em cinco livros, e com títulos distintos, as Constituições Primeiras, 

segundo Flexor, “tratavam do modo de propagar a fé, culto devido às figuras sagradas, 

dias santos de guarda, sacramentos, livros proibidos, Quaresma, dízimos” (2003, p. 13). 
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Constituições Primeiras, reproduziu uma cartilha que norteou o ensino na Colônia, 

fortalecendo, inclusive, a formação dos jesuítas em seu preparo missionário, junto 

aos aldeamentos. 

1.4.  “Ratio Studiorum” :  uma cartilha para os ensinamentos da 
Companhia de Jesus  

A Ratio Studiorum (Ratio Studiorum atque Institutio Societatis Jesu) é um 

conjunto de regras muito claras e específicas acerca da educação realizada pela 

Companhia de Jesus no mundo e em território colonial. Seu significado encontra-se 

revelado através do significado das palavras: ratio = “plano”, “ordem”, “regra”, 

“razão”, e institutio = “ordem e maneira dos estudos”, ou seja, um conjunto de 

regras compiladas sobre a educação a ser promovida segundo os padrões 

jesuíticos. 

Um primeiro rascunho da Ratio Studiorum foi feito em 1581, sob a direção 

do então Geral da Companhia, o padre Acquaviva (eleito Geral da Ordem neste 

mesmo ano), ao nomear uma comissão de doze padres, pertencentes a seis 

nacionalidades, para formular uma ordem de estudos que deveria ser “abraçada” 

pela Ordem. Muito embora cada um dos colégios já apresentasse um regimento 

interno próprio, a intenção de Acquaviva era criar um regimento que se tornasse 

universal e pudesse, acima de tudo, apresentar uma finalidade prática, ou seja, que 

todo o conhecimento adquirido por meio do plano de estudos pudesse refletir-se 

na prática cotidiana da missão jesuítica. Segundo Hansen, 

a ordem de Acquaviva explicita uma das principais características da ação da 

Companhia, a mesma, aliás, que modela a concepção de ensino exposta na Ratio 

Studiorum de 1599: o conhecimento deve ser produto da prática coletiva dos 

padres que repetem saberes autorizados como aplicação imediatamente útil 

(2001, p. 2). 

De acordo com o autor, fica claro o quanto o caráter operacional e filosófico 

da Companhia assumiu uma centralidade nas ações missionárias, estendendo-se 

principalmente ao espaço dos aldeamentos, cujas realidades apresentavam 

especificidades que deveriam ser levadas em conta no projeto catequético. 
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Com as crescentes mudanças que vinham ocorrendo em relação à catequese 

e ao ensino nas missões, a partir de 1547 a Companhia se deu conta de que a Ratio 

necessitava sofrer várias reformulações, até que chegasse a uma fórmula cujo 

conteúdo fosse condizente com as necessidades que se apresentavam nas missões. 

Assim, a Ratio teve sua fórmula final definida em 1599, sob o título de Radio atque 

Institutio Studiorum Societatis Iesu, e permaneceu como documento oficial dos 

jesuítas até a expulsão da Ordem das terras brasileiras, em 1759. 

Mais do que um tratado teórico de pedagogia, a Ratio era um “código prático 

de leis pedagógicas” (Hansen, 2001, pp. 13-41). Toda a teoria disposta nesse 

código deveria ter uma finalidade prática, que pudesse tornar-se aplicável. 

No entanto, este “plano”, “perfeitamente” aplicável aos colégios, não pôde 

encontrar a mesma ressonância no contexto dos aldeamentos, uma vez que a 

realidade das missões exigia estratégias regulares de adaptação ao meio indígena. 

Com isso, não estamos dizendo que não houve influência da Ratio nos 

aldeamentos, mas que, dada a realidade muito particular das missões no século 

XVII no Brasil, era perceptível a inadequação exata do programa de estudos na 

Colônia, inclusive nos poucos colégios nela existentes, cuja realidade distava muito 

dos colégios europeus. 

Mesmo assim, a filosofia teórica proposta pela Ratio fundamentou muitas 

das ações realizadas pela Companhia no tocante às missões em solo colonial. Em 

tempos de Contrarreforma, todo embasamento teórico da Companhia de Jesus 

precisou ser revisto, a fim de atender ao objetivo primeiro da ordem: a conquista 

de almas para Cristo e o retorno de muitos fiéis, desviados pelo protestantismo, à 

fé católica. Assim, a Ratio deveria tipificar a essência do que era a Companhia e 

fornecer-lhe auxílio para desenvolver, com singularidade, a sua missão. De acordo 

com Hansen, 

na situação contrarreformista do século XVII, tal intervenção não podia dissociar-

se da prática das virtudes cristãs. Assim, o sentido por assim dizer “final” das 

normas e práticas da Ratio Studiorum de 1599 é o da ortodoxia, seguindo-se com a 

máxima fidelidade a tradição e os textos canônicos autorizados pela Igreja a partir 

do Concílio de Trento (2001, p. 5). 
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Por fim, é importante acrescentar que as últimas versões produzidas do 

documento continham elementos presentes na história da Companhia desde sua 

fundação, o que revelava elementos próprios ao ensino ministrado no século XVII. 

Dando sequência à discussão sobre a Ratio, apresentaremos um pouco de 

sua aplicabilidade na dinâmica dos aldeamentos, que é de fato o que interessa para 

a análise de nosso objeto de estudo. 

1.4.1. A “Ratio Studiorum” e o universo dos aldeamentos 

Os princípios contidos na Ratio Studiorum não poderiam ser aplicados nos 

moldes tradicionais aos aldeamentos, na medida em que não existiam colégios 

propriamente ditos nas aldeias. Houve, sim, um plano de ensino às populações 

nativas e, em medida mais aprofundada, aos filhos das famílias que moravam na 

Colônia. De todo modo, não era possível transpor toda a metodologia essencial da 

Ratio, aplicada nos colégios europeus da Companhia, para o espaço colonial, e 

menos ainda para o universo dos aldeamentos. 

No entanto, a Ratio Studiorum, mais do que conter disciplinas e conteúdos 

correlatos, foi portadora de uma moral cristã muito particular. Foi a partir desta 

moral cristã que a Ratio encontrou um espaço específico nos aldeamentos, 

fornecendo-lhes o alicerce necessário para o empreendimento das missões, na 

medida em que proveu o conteúdo6 de formação de muitos dos padres que foram 

encaminhados para as missões. 

Os jesuítas logo perceberam que, em se tratando dos aldeamentos, haveria 

necessidade de desenvolver uma pedagogia especial necessária para, segundo a 

visão inaciana, converter o indígena, considerado selvagem, num indivíduo social 

e, nas palavras do padre Madureira, “susceptível de receber educação e viver numa 

comunhão social. Essa preparação não podia ser trabalho de poucos anos, pois não 

                                                             
6 Conforme Hansen (2001, p. 6), um dos elementos essenciais que fizeram parte do 

conteúdo da Ratio foi a Retórica, conhecida como “a arte do bem falar, do 

convencimento, da persuasão”; para tanto, os estudantes recebiam três elementos 

essenciais no curso de retórica, voltados para a educação: os preceitos, o estilo e a 

erudição. 
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se mudam costumes inveterados sem trabalho apurado e durante muitas gerações” 

(1929, p. 354). 

Essa pedagogia especial foi desenvolvida pelos próprios jesuítas. Ela 

compreendia princípios da colonização cristã, com vistas à integração social e 

cultural dos nativos à sociedade cristã colonial. Ainda que esta pedagogia aplicada 

não correspondesse exatamente ao corpus da Ratio Studiorum, desenvolvido nas 

esferas europeias, nem por isso deixou de ser um método especificamente 

proposto com objetivo primeiro de corresponder à essência da Companhia de 

Jesus e sua missão no Novo Mundo: a conquista de almas para o cristianismo. 

Talvez resida aí a singularidade e beleza deste método de ensino, demonstrando a 

grande capacidade de adaptação dos inacianos às diferentes realidades culturais 

existentes encontradas. 

No aldeamento de M’Boy, atual Embu, a aplicação de uma pedagogia 

diferenciada aos guaranis seguiu o mesmo padrão empregado para os demais 

aldeamentos. Os jesuítas que para lá foram encaminhados, e aqui vale destacar o 

trabalho do padre Belchior de Pontes, não hesitaram em promover ensinamentos 

aos nativos, formando-os nos princípios inacianos da fé. A despeito de todas as 

dificuldades encontradas pelos padres, a missão caminhou no M’Boy, e seus frutos, 

solidificados, se converteram numa herança religiosa e cultural, acessível aos 

habitantes de Embu nos dias atuais. 

Esta pedagogia especial, aplicada em moldes diferentes, por estender-se a 

todos os aldeamentos, foi universal e revelou o chamado noster modus procedendi 

da Companhia. Este modo de proceder compreendeu vários elementos que, uma 

vez reunidos, revelaram a solidez da instituição e de seus métodos pedagógicos. 

Agregando à “essência cristã” da Ratio os Exercícios Espirituais de Loyola e as 

Constituições, a Companhia avançou rumo à reconquista do mundo cristão 

(influenciado pela Reforma Protestante), estabelecendo um padrão em educação 

que, mesmo entre erros e acertos, não encontrou precedentes no Novo Mundo. 

1.5.  Diálogo da conversão do gentio,  por Manoel da Nóbrega  

Em meio a tantos referenciais teórico-metodológicos elaborados pelos 

jesuítas, certamente não poderíamos deixar de apresentar a singularidade do 
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Diálogo da Conversão do Gentio,7 de autoria do padre Manoel da Nóbrega.8 Segundo 

Eisenberg, no Diálogo, Nóbrega “tenta demonstrar aos seus colegas jesuítas a 

necessidade mais do que eminente de uma reforma do projeto missionário” (2000, 

p. 93). Pela citação, fica claro que o desenrolar do projeto missionário, no início de 

sua empreitada, dava sinais de debilidade. Isso foi percebido por Nóbrega, que já 

vislumbrava a possibilidade de apresentar um novo projeto de conversão dos 

nativos, tão logo chegasse o Novo Governador da Capitania, Mem de Sá, em 1557, 

mais aberto a negociar questões relativas à fé. 

Os personagens que compõem o diálogo são dois missionários jesuítas, os 

padres Gonçalo Alvarez, um tradutor-intérprete das línguas nativas, e Matheus 

Nogueira, um ferreiro. Ambos, ao longo do texto, vão dialogando acerca das 

dificuldades encontradas na empreitada missionária junto aos nativos. Durante os 

diálogos, os jesuítas revelam com clareza a inoperância persuasiva dos sermões e, 

a partir daí, ambos, alternados nos papéis de expositor e perguntador, propõem, 

por exemplo, a entrega de presentes aos índios, além de outras estratégias que se 

mostraram relevantes para alcançar a alma nativa, com vistas a encontrar um 

espaço cristão correspondente no universo indígena e, com isso, tornar a 

mensagem cristã mais acessível aos nativos. 

A necessidade de ser trabalhado por Deus, abrindo mão dos pecados 

cometidos em vida, em razão da natureza humana invariavelmente pecaminosa, 

proveniente de Adão, segundo demonstra o diálogo, é de todos. Com isso, após o 

indivíduo “ser talhado no fogo, tal como o ferro” (Nóbrega, 1954, p. 63), talvez se 

                                                             
7 Nóbrega teria escrito o Diálogo em meados de 1556, quando, doente por um tempo, 

necessitou descansar em Rio Vermelho e aguardou a vinda do Novo Governador 

(Eisenberg, 2000, p. 93). 

8  Manuel da Nóbrega nasceu em Sanfins do Douro, Portugal, em 18 de outubro de 1517. 

Foi fundador da Província do Brasil. Filho do desembargador Balthazar da Nóbrega, 

permaneceu quatro anos em Salamanca e, posteriormente, transferiu-se para Coimbra, 

formando-se bacharel em Cânones (Direito) e Filosofia, aos 14 de junho de 1541. Aos 27 

anos de idade, entrou para a Companhia de Jesus no dia 21 de novembro de 1544, aí 

permanecendo até sua morte, em 18 de outubro de 1570, no Rio de Janeiro (Nóbrega, 

1931, pp. 21-25). 
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tornasse possível o alcance da graça divina. Nóbrega relata um pequeno trecho do 

diálogo entre os dois jesuítas, acerca da natureza humana: 

Nuguera: Pois estai atento. Despois que nosso pai Adam peccou, como dis o 

psalmista, não conhecendo a honrra que tinha, foi tornado semelhante à besta 

[212r], de maneira que todos, asi Portugeses, como Castelhanos, como Tamoios, 

como Aimurés, ficamos semelhantes a bestas por natureza corrupta, e nisto todos 

somos iguais. 

Gonçalo Alvares: Isso bem entendo eu, porque ho vi em mim antes que fosse 

cassado, que andava em pecados e ainda agora praza a Deus que não tenha muito 

disso (1954, p. 63). 

Para além da questão do pecado, pelo conteúdo do Diálogo, Nóbrega aponta as 

fragilidades do trabalho desenvolvido junto aos índios, não somente do ponto de vista 

da estratégia utilizada pelos padres, praticamente reduzida à pregação da Palavra, 

mas sobretudo pelo comportamento nativo que, muito inconstante, não colaborava 

para a assimilação da doutrina. Em contrapartida, o fato de os indígenas 

desconhecerem a Palavra talvez pudesse ajudar em alguma medida o ensino da 

mesma, pois estes, segundo Nóbrega, uma vez isentos de quaisquer doutrinas 

consideradas vãs pela igreja, se resumiam ao que denominou de “tábula rasa”, limpos 

de qualquer “ranço” doutrinário e, por isso, mais aptos a receber o Evangelho. 

Desse modo, o diálogo propunha uma espécie de sistematização de 

argumentos em favor da continuidade das missões no Novo Mundo. Essa 

insistência de Nóbrega quanto à continuidade do trabalho missionário amparava-

se na máxima jesuíta da caridade, que, independentemente do resultado obtido, 

deveria ser posta em prática. O amor às vidas era visto como o grande mote das 

propostas do diálogo e, nesse sentido, era preciso converter e salvar esses nativos, 

cuja realidade se mostrava a pior possível, imersos que estavam em práticas pagãs 

e vícios dos mais terríveis. 

Esse novo empreendimento propunha uma revisão das estratégias de 

conversão até então utilizadas e, a partir daí, analisados os progressos e os 

fracassos, buscar-se-iam novos caminhos. Nóbrega chegou à conclusão de que 
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novas estratégias, que não somente as da Pregação da Palavra, deveriam ser 

adotadas nas missões. A este respeito, Eisenberg novamente reforça que, “se por 

um lado a caridade justificava as missões independentemente do êxito ou fracasso 

da empreitada evangelizadora, por outro, nada impedia os jesuítas de procurar 

esse êxito através de práticas que conferissem maior eficácia e perenidade à 

conversão” (2000, p. 99). 

O que o diálogo propunha não era nada fácil. Exigia dos padres fé e força, 

presentes nos Exercícios Espirituais, a fim de permanecerem nesta caminhada. 

Assim, mais do que conhecer o idioma nativo, que de fato ajudava muito mas não 

era suficiente, importava conhecer a alma nativa, para poder alcançá-la. Como uma 

das estratégias encontradas, que se revelaram com o tempo eficazes, podemos 

apontar a utilização das artes em suas variadas manifestações, tais como pintura, 

esculturas devocionais, além de procissões e danças, que superabundaram na 

Colônia e tiveram uma ressonância significativa entre os nativos e africanos na 

América barroca, colaborando sobremaneira para o processo da catequese. Essas 

estratégias foram muito utilizadas pelos jesuítas em seus aldeamentos, envolvendo 

nativos do nosso Embu, a tal ponto que, até hoje, a cidade apresenta em seu 

calendário oficial muitas festas religiosas que perduraram desde a Colônia, dentre 

elas a de Nossa Senhora do Rosário, devoção oficial local. 

Os guaranis acreditavam numa terra sem males e pretendiam alcançá-la 

praticando boas ações em vida. No entanto, a partir do trabalho realizado pelos 

jesuítas, com destaque para o padre Pontes, no M’Boy, com o despertar da 

consciência nativa, a possibilidade de perda deste suposto “paraíso” poderia vir a 

se tornar real. A estratégia do medo,9 muito empregada por Pontes, segundo relato 

                                                             
9 Além das artes, outras estratégias serviram aos jesuítas enquanto caminho para 

persuadir os nativos a aceitarem a doutrina de Cristo. Umas das principais estratégias 

foi o medo, cujo intuito era coibir qualquer rebeldia indígena contrária à ação 

doutrinária que estava sendo empreendida. Impingir o medo psicológico nos nativos se 

mostrou uma estratégia eficiente de domesticação do indígena e, consequentemente, de 

sua adesão à catequese. Este medo poderia se dar em diversos aspectos, tais como: o 

medo da punição, em caso de fugas, e principalmente, o medo do mal, que absorvia a 

atenção dos nativos. Segundo o diálogo, o medo era algo que, proveniente de Deus, 
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de Fonseca (1752), atuou como uma ferramenta poderosa, indo ao encontro da 

“expectativa indígena de salvação”. 

Para a concretização desse projeto, Nóbrega intentava obter apoio da Coroa 

Portuguesa, pois necessitava, sobretudo, dos investimentos reais a fim de seguir 

com seu intento. Para tanto, a fim de convencer as autoridades e justificar os 

recursos a serem utilizados, Nóbrega, então, elaborou o plano civilizador de 1558, 

que, na visão do jesuíta, tinha um duplo alcance: promoveria a continuidade da 

catequese e auxiliaria a conversão, ao mesmo tempo em que iria se coadunar à 

política econômica da Coroa. 

Por fim, é fundamental acrescentar que o Diálogo foi escrito por Nóbrega, 

que era um jesuíta, para outros jesuítas, convertendo-se numa espécie de manual 

de orientação para as missões. Além disso, por conter princípios discutidos nos 

Exercícios Espirituais, direcionados à formação dos jesuítas, colaborava para 

fortalecer as bases de formação teológica ministradas pela Companhia aos irmãos. 

Neste ponto, a presença de um supervisor espiritual, que, no caso, é representado 

pela personagem do expositor, revela a importância que tinha a orientação de um 

superior espiritual na caminhada do jesuíta, a fim de que este não desanimasse e 

nem se perdesse no meio do caminho. Transpondo para a realidade da missão, o 

jesuíta deveria fazer este papel em relação ao nativo. 

1.6.  As correspondências no universo jesuíta  

Consideradas verdadeiras fontes de pesquisa de dados para muitos 

historiadores, as cartas ou correspondências utilizadas nas missões eram canais de 

revelação do pensamento e sentimento jesuítico, seja em relação às atividades no 

campo missionário, seja em relação às lutas espirituais e emocionais travadas 

pelos irmãos no duro caminho da jornada da vida religiosa. 

                                                                                                                                                                                   
pairava como uma ameaça sobre o indivíduo. Assim, caso o indivíduo não se 

arrependesse e continuasse deliberadamente praticando as abominações que 

costumava praticar em sua vida antes do conhecimento do Evangelho, certamente seria 

condenado e seu fim seria o inferno. Ao que tudo indica, esta estratégia, aliada ao 

trabalho de catequese dos padres, alcançou resultados significativamente positivos 

(Eisenberg, 2000, p. 116). 
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Faremos, aqui, uma descrição sucinta dos tipos de correspondências 

utilizadas pela Companhia. Sucinta porque, embora essas fontes10 sejam citadas 

alhures, não constituem a principal fonte de pesquisa desta dissertação. 

Primeiramente, a utilização de cartas como meio de comunicação, no 

período em estudo, era algo comum, pois poucos eram os meios de comunicação 

existentes. Desde os empreendimentos das Grandes Navegações, em especial, as 

cartas já eram utilizadas como recursos para relatar às coroas os avanços das 

viagens e as conquistas ou fracassos delas decorrentes. Segundo Eisenberg, “o 

meio de comunicação mais prático entre pessoas separadas por grandes distâncias 

era, obviamente, a escrita” (2000, p. 47). 

Além do veículo de comunicação, as cartas eram diário-registro das 

missões, relatando os avanços da catequese. Loyola insistia na importância de 

escrever cartas e manter uma comunicação sadia entre os irmãos, fortalecendo 

laços e edificando-se a fé. 

O “escrever cartas” foi algo instituído pelas Constituições da Companhia e, 

portanto, deveria ser cumprido com rigor. Aliás, foi somente após a publicação das 

Constituições que, de fato, se consolidou a estrutura da instituição epistolar. No 

item 674 das Constituições, a emergência do uso das cartas fica evidente: “L. Os 

Superiores locais e os Reitores que residem na província, assim como os enviados a 

produzir fruto no campo do Senhor, devem escrever cada semana ao seu Superior 

Provincial, se tiverem possibilidade. O Provincial e os outros Superiores devem 

igualmente escrever todas as semanas ao Geral, se ele estiver perto” (Constituições 

da Companhia de Jesus, 1997, p. 211). 

                                                             
10 As cartas jesuíticas utilizadas neste trabalho não fazem menção direta ao aldeamento de 

Embu e dos padres que ali atuaram, e não nos foi possível localizar estas fontes. No 

entanto, nós nos valemos de relatos de algumas destas cartas como apoio teórico para o 

aldeamento de Embu, tendo em vista que o trabalho dos jesuítas primou sempre por 

uma coerência e uniformidade nas práticas, comuns em praticamente todos os 

aldeamentos. Assim, muito do que foi citado acerca das práticas dos jesuítas, 

principalmente em relação aos índios, corresponde a procedimentos universais em 

todos os locais de atuação da Companhia, notadamente nas aldeias. 
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Segundo as Constituições, dois tipos de cartas poderiam ser escritos pelos 

irmãos. O primeiro deles, a hijuela, além de escrito e endereçado ao seu imediato 

superior hierárquico, deveria tratar dos assuntos internos à ordem. O segundo tipo 

de carta, os relatos edificantes, eram escritos num estilo bem diferente das 

primeiras cartas, numa forma mais sistematizada; o objetivo destas últimas cartas 

era promover a edificação dos irmãos na fé, por meio do relato das vitórias e 

conquistas importantes obtidas no campo das missões; diferentemente das 

hijuelas, os relatos edificantes, de caráter público, continham narrações mais 

suaves e agradáveis de se ler e ouvir. 

Fontes históricas de valor incontestável, as correspondências jesuíticas 

foram responsáveis pela construção de um memorial de conhecimentos histórico-

etnográficos, aos quais é possível recorrer até os dias de hoje. Indo além do caráter 

administrativo-organizacional da Ordem, as correspondências se revelaram 

verdadeiros mananciais de uma humanidade extremamente necessária aos padres, 

os quais, muitas vezes isolados pelas forças do ofício, encontraram equilíbrio e 

alento, delas retirando forças para prosseguir na dura caminhada que o cotidiano 

das missões exigia. As cartas se revelaram para os jesuítas fontes inspiradoras da 

fé. 

2. A atuação da Companhia de Jesus na Capitania de São Paulo 
e a formação do aldeamento de M ’Boy 

2.1.  Antecedentes históricos da formaçã o de São Paulo 

O município de Embu das Artes, situado à margem oriental de um dos 

confluentes meridionais do Rio Tietê, e bem próximo à Serra do Mar, é dono de um 

patrimônio histórico incomum. O lugar foi, ao longo dos primeiros séculos de 

colonização portuguesa, palco de intensa atividade evangelística empreendida pela 

Companhia de Jesus. 

O interesse de Portugal por essas terras girava, prioritariamente, em torno 

da descoberta do ouro. Baseava-se no princípio mercantilista do metalismo, 

segundo o qual a riqueza de um reino era medida levando-se em conta a 

quantidade de metais preciosos (na época, o ouro e a prata) que este possuísse em 

seus cofres. Além dos metais preciosos, os produtos que frequentemente 
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encontravam-se na ordem do dia eram as especiarias orientais (pimenta, canela, 

gengibre etc.), cujo mercado já era muito conhecido por Portugal em suas viagens 

ao Oriente, especialmente por conta das incursões comerciais realizadas à Índia. 

Nas palavras de Fausto, 

a dupla jornada pelo ouro e pelas especiarias constitui os bens mais buscados na 

expansão portuguesa. É fácil perceber o interesse pelo ouro. Ele era utilizável 

como moeda confiável e, por outro lado, empregado pelos aristocratas asiáticos na 

decoração de templos, palácios e na confecção de roupas (2008, p. 12). 

A Espanha, grande concorrente de Portugal à época, contou com uma 

determinada dose de sorte, uma vez que as incursões comerciais encaminhadas 

pela Coroa Espanhola à América se depararam com um cenário cujos “atores” já 

faziam uso da prata. Sabe-se que os povos maias, incas e astecas, que habitavam as 

porções central, sul (atual Peru) e norte (atual México) da América, 

respectivamente, havia muito tempo conheciam as riquezas minerais da região, 

delas fazendo uso em suas necessidades diárias, fato que em muito interessou aos 

espanhóis11 pela conveniência da situação. 

Assim, restou a Portugal, além da manutenção de seu comércio de 

especiarias e do lucrativo tráfico de ouro, marfim e escravos na costa africana, o 

patrulhamento geográfico dessas novas terras recém-encontradas. No entanto, 

esse comércio indiano de especiarias, outrora muito lucrativo para Portugal, vinha 

decaindo, o que praticamente “obrigou” os portugueses a investirem na América. 

Na medida em que a frágil burguesia lusitana dependia da distribuição dos 

produtos orientais feita pelos comerciantes flamengos, terminava por arcar com o 

ônus dos preços e lucros altos que estes lhe impunham. 

Não somente os portugueses mas também boa parte dos reinos europeus 

necessitavam e pretendiam intensificar suas redes comerciais, não preocupando-

                                                             
11 Acerca disso, reforça Caio Prado Junior: “Os espanhóis serão os mais felizes: toparão 

desde logo nas áreas que lhes couberam com os metais preciosos, a prata e o ouro do 

México e do Peru” (1976, p. 17). 
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se, num primeiro momento, com o povoamento de terras encontradas. A esse 

respeito, nos informa Caio Prado Júnior: 

A ideia de povoar não ocorre inicialmente a nenhum. É o comércio que os 

interessa, e daí o relativo desprezo por estes territórios primitivos e vazios que 

formam a América; e, inversamente, o prestígio do Oriente, onde não faltava objeto 

para atividades mercantis. A ideia de ocupar, não como se fizera até então, em 

terras estranhas, apenas com agentes comerciais, funcionários e militares para a 

defesa, organizados em simples feitorias destinadas a mercadejar com os nativos e 

servir de articulação entre rotas marítimas e os territórios cobiçados, mas ocupar 

com povoamento efetivo, isto só surgiu como contingência, necessidade imposta 

por circunstâncias novas e imprevistas (1976, pp. 16-17). 

As tais contingências às quais o autor se refere foram várias. Abrangiam 

desde a situação econômica de Portugal e da Europa como um todo, no início do 

século XVI, marcada por um período de recuperação das graves crises que haviam 

assolado a Europa no final de Idade Média, e que os reinos em franco processo de 

expansão marítima, intentavam resolver; até a intensa disputa empreendida entre 

esses reinos pioneiros dos mares, notadamente entre Portugal e Espanha, bem 

como dos novos que iam aparecendo, pelo comércio de novas terras e das riquezas 

a elas associadas. 

A necessidade de proteger e resguardar estas terras recém-encontradas, 

mesmo que ainda não inteiramente ocupadas (as incursões se prestavam a realizar 

um trabalho de reconhecimento das terras e recursos existentes, somente), 

impeliu os portugueses de realizarem uma ação mais efetiva de ocupação da terra, 

a fim de preservar seu domínio em terras brasileiras. Caso emblemático foi a 

disputa, entre portugueses e espanhóis, pelas terras do sul do Brasil, pois 

acreditava-se que elas eram ricas em prata. Por essa mesma razão, os espanhóis 

pretendiam desenvolver uma política que promovesse não somente o 

desenvolvimento econômico mas também demográfico de toda a região. Daí o 

interesse da Espanha pelas bacias do Prata. 
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Por outro lado, Portugal havia estabelecido uma política diplomática com a 

Espanha e a França, segundo a qual comprometia-se a ocupar efetivamente a terra, 

povoando-a (uti possidetis12). Para tanto, foi necessário enviar uma expedição que, 

liderada por Martim Afonso de Sousa (Neves, 2007, p. 44), saiu de Lisboa em 

março de 1530. Acerca disso nos informa Jordão: 

Foi graças às incursões francesas à costa do Brasil, à atividade do Governo 

espanhol, na ânsia incontida de chegar às Molucas, fazendo o périplo da América, e 

ao redescobrimento do Rio da Prata por navegadores dessa nacionalidade, que 

Portugal enviou, em 1530, a expedição de Martim Afonso de Sousa para demarcar 

e tornar efetiva a posse do sul do Brasil, em cuja esfera julgavam achar-se o Rio de 

Solís, tão rico em prata, como diziam. Segundo os espanhóis, a linha de demarcação 

vinha findar em São Vicente, chegando Ruy de Moschera a estabelecer-se em 

Iguape e, atacado por Pero de Góes, a saquear a vila fundada mais acima por 

Martim Afonso. E, conquanto os portugueses levassem essa linha até o Rio da Prata 

e até mesmo ao sul do Golfo de S. Matias, em quarenta e quatro graus pouco mais 

ou menos, Martim Afonso retrocedeu para o norte e fundou São Vicente (1960, pp. 

10-11). 

Assim como os espanhóis, Martim Afonso intentava chegar ao estuário do 

Rio Santa Maria, conhecido como Rio de Solis, designação atribuída em 

homenagem ao navegador espanhol Juan Díaz de Solis. Posteriormente, este rio 

veio a chamar-se Rio da Prata. 

Portugal e Espanha, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas (1494), 

mantinham interesses acirrados sobre terras ainda não povoadas, cujas riquezas 

saltavam aos olhos destas monarquias em processo de expansão ultramarina. 

Muitos foram os conflitos pela posse de territórios entre Portugal e Espanha ao 

longo dos primeiros anos de colonização na América. No entanto, enquanto os 

                                                             
12 “Uti possidetis: expressão latina, literalmente significando ‘tal como possuís’, que 

constitui fórmula diplomática usada em convenções e tratados cujo objetivo é a fixação 

de limites territoriais entre países, estabelecendo o direito ao território pela ocupação 

efetiva e prolongada” (Azevedo, 2012, p. 449). 
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espanhóis foram arregimentando, ainda que esparsamente, seus domínios no sul 

do continente, os portugueses empreenderam uma lenta colonização no Brasil 

meridional. 

De fato, a expedição colonizadora levada a cabo por Martim Afonso de Sousa 

se consolidou mais ao sul, com a fundação de São Vicente no litoral e Piratininga no 

planalto, em 1532, e pôde contar com expressivo apoio de dois portugueses aí 

radicados, Antônio Rodrigues e João Ramalho, ambos bem entrosados no 

relacionamento com os nativos. Segundo Jordão, 

dois portugueses, desde longos anos vivendo em terras paulistas: João Ramalho 

nos campos de Piratininga, Antonio Rodrigues exatamente ali, naquele litoral que 

apresentava aliás admiráveis condições para o abrigo das esquadras […]. 

Estabelecida a vida regular da sua Colônia, sobe Martim Afonso aos campos de 

Piratininga e assina as primeiras concessões territoriais da região paulista (1960, 

p. 13). 

As raízes do que vieram a ser os aldeamentos, e no caso de nosso estudo em 

específico o aldeamento de M’Boy, encontram-se diretamente atreladas ao 

nascimento da capitania de São Paulo, no Planalto do Piratininga, que se fez anos 

mais tarde. 

Aos poucos, Martim Afonso, cuja função inicial era o estabelecimento e 

concessão de sesmarias, a quem fosse necessário, viu este sistema “evoluir” para o 

sistema de capitanias hereditárias (Koshiba, 1945, p. 23), segundo o qual grandes 

lotes de terras foram doados pela Coroa Portuguesa a capitães donatários que, em 

geral, pertenciam a uma classe nobre (que prestava serviços administrativos 

diversos), para que estes organizassem o uso da terra de maneira autônoma. 

Mesmo assim, esta autonomia era relativa, na medida em que estes donatários 

deviam dar conta do andamento dos negócios, bem como do pagamento de 

impostos à Coroa. A implantação deste sistema estava estreitamente vinculada às 

dificuldades financeiras encontradas pelo Estado português para promover, de 

maneira direta, a colonização, que inicialmente baseou-se no estabelecimento das 

sesmarias. Segundo Neves, “transferida para a América portuguesa, a instituição da 
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sesmaria estava destinada a atender o objetivo precípuo da posse da terra e do 

povoamento. Por isso mesmo, os forais das doações regulavam a concessão de 

sesmarias a qualquer pessoa de qualquer qualidade” (2007, p. 53). 

As capitanias poderiam ser donatárias e reais. As capitanias reais13 teriam 

sido as que, de fato, contribuíram para ocupação da América portuguesa, na 

medida em que a própria Coroa precisou, por conta dos problemas ocorridos ao 

longo do caminho e da implantação deste sistema e sua administração pelos 

donatários, dar conta de resolver e sanar os prejuízos daí advindos. Segundo 

Neves, “já no início do século XVII, eram Capitanias Hereditárias, as de São Vicente, 

Santo Amaro, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Pernambuco, Itamaracá; eram 

capitanias reais a do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande, Ceará, 

Maranhão e Pará” (2007, p. 56). 

A capitania de São Paulo, em Piratininga, citada anteriormente, que é de fato 

o que nos interessa, pois, ao descortinarmos seu surgimento chegaremos ao 

aldeamento de M’Boy, pode contar com a expressiva ajuda de João Ramalho, que, aí 

estabelecido, assumiu o governo e a administração das referidas terras, 

contribuindo para que as colônias aí fundadas prosperassem economicamente, 

principalmente por meio do cultivo da cana-de-açúcar, que se adaptara ao solo 

brasileiro. Data desse período a criação do primeiro engenho no Brasil (1532). 

Para compreendermos em que momento de nossa história se deu a 

fundação do aldeamento de M’Boy, importa primeiramente explicitarmos como se 

deu a criação de São Paulo de Piratininga, da qual o mesmo derivou. 

A designação Vila de São Paulo de Piratininga, antes de obter esta 

nomenclatura final, passou por diversas práticas de representação que se 

revelaram no desenrolar do processo histórico. Foi Aldeia de São Paulo, São Paulo 

de Piratininga, Aldeia de Piratininga, Piratininga, Campos de Piratininga, Vila de São 

Paulo, São Paulo do Campo e Vila de São Paulo de Piratininga (criada em 5 de 

setembro de 1558). Ainda, nas palavras de Neves, “São Paulo de Piratininga da 

                                                             
13 Conforme Serafim Leite, o padre Nóbrega, na época do Governo-geral de Duarte da 

Costa, alegava a necessidade das capitanias serem somente reais. Em carta ao rei de 

Portugal, D. João III, afirmava que a criação de um colégio na Baía deveria ser de 

fundação real (Companhia de Jesus, 1965). 
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Capitania de São Vicente por Provisão do Marquês de Cascais, e em 22 de março de 

1681 passou a ser a sede da capitania, instalando-se nessa categoria em 1683” 

(2007, pp. 17-18). 

Portanto, São Paulo correspondia à expansão territorial da capitania de São 

Vicente (desde fins do século XVII) e teve sua origem a partir das cotas de terras 

doadas a Martim Afonso e Pero Lopes de Sousa, a saber, as capitanias de São 

Vicente, Itanhaém e Santana. A Vila de São Paulo foi essencial para o processo de 

colonização empreendido por Martim Afonso: diferentemente do litoral, voltado 

para os interesses econômicos da capitania, constituiu-se como uma área de 

povoamento significativa, além de estar estrategicamente localizada do ponto de 

vista geográfico. A este respeito, Neves novamente acrescenta que “a posição 

geográfica da Vila de São Paulo de Piratininga foi decisiva, transformando-se, 

durante a União das Coroas, em um dos pontos estratégicos da defesa das Índias de 

Castela” (2007, p. 23). 

Do ponto de vista do povoamento que se fez na Vila de São Paulo, o 

predomínio foi de povos de origem europeia, fato diretamente relacionado ao 

processo de fundação da vila, empreendido por europeus (notadamente pelos 

portugueses), que deixaram a marca de sua presença, história e costumes, 

atribuindo ao local uma identidade característica. 

Ao longo do tempo, as raízes europeias foram intensificando-se e a presença 

de outros europeus, além dos portugueses, tais como espanhóis, alemães e 

franceses, tornou-se mais frequente. Daí o porquê de certa parcela da população 

existente nos aldeamentos criados (a partir da presença dos jesuítas) ser europeia. 

Foi o caso do aldeamento M’Boy, atual Embu, composto majoritariamente por 

europeus, não somente portugueses mas também espanhóis. Sobre isso, Jordão 

informa que, 

além do português, elemento preponderante na formação étnica de nossa 

população do primeiro século da conquista […], teve grande participação o 

elemento germânico, com Pedro Taques, Martim Lems, Geraldo Betting, Cornélio 

de Arzão, Francisco de Wanderburg (troncos dos Campos), Estevam Furquim, 

patriarcas fundadores de enormes tribus, flamengos, lorenos e alemães […]. Há, 
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porém, em terras paulistas, além do luso, um elemento de máxima importância, 

como contribuição étnica da sua população branca: o castelhano, representado por 

numerosos patriarcas da maior relevância; como os chefes de grandes clans que 

foram Bartolomeu Bueno da Ribeira e Juseppe de Camargo, Baltazar de Godói, 

Francisco de Saavedra, Martim Rodrigues Tenorio de Aguilar, Bernardo de 

Quadros, Francisco Martins Bonilha, Diego de Lara, os irmãos Rendon, Simão de 

Toledo Piza e tantos mais (1960, p. 59). 

Em que pese a importância desta população europeia na Vila de São Paulo, o 

ponto mais significativo foi, sem dúvida, a presença dos padres jesuítas no local, 

que desenvolveram um trabalho catequético expressivo junto aos nativos e 

colaboraram sobremaneira com o desenvolvimento econômico da região. São 

Paulo, portanto, teve, e ainda tem, em sua essência, um alicerce cultural que não 

pode prescindir da influência inaciana, notadamente no campo da educação. 

2.2.  A Capitania de São Paulo e os jesuítas: uma relação necessária  

Alguns estudos, como os da Suma Histórica da Companhia de Jesus no Brasil 

(1549-1760), de Serafim Leite, apontam como marco fundante de São Paulo a 

chegada dos jesuítas ao Brasil em 1553, quando a Companhia contava com o padre 

Manuel da Nóbrega à frente dos trabalhos catequéticos. 

A atuação da Companhia de Jesus em terras brasileiras era o reflexo do 

Padroado, uma aliança entre a Coroa Portuguesa e a Igreja, em favor do projeto 

colonizador que, mercantilista em sua essência, necessitou coadunar-se ao 

universo religioso, hasteando uma bandeira em defesa da fé cristã católica e, 

consequentemente, da propagação da Palavra Divina aos gentios, num tempo em 

que a Reforma Protestante se alastrava pela Europa como um rastro de pólvora. 

Esse duplo aspecto, inerente ao projeto colonizador, não deixa dúvida quanto à 

“essência” do Padroado, que, nas palavras de Hoornaert, 

regulava o número de religiosos segundo as necessidades do sistema colonial, ora 

proibindo a fundação de novos conventos […], ora fundando conventos em lugares 

ermos e desertos como pontos de segurança e avanço para a empresa. Daí a 

fundamental desconexão entre a instituição missionária e as necessidades reais, 
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desconexão que é típica e significativa do sistema colonial, não só no Brasil mas 

também em outras partes (2008, p. 37). 

Mesmo sendo uma espécie de agente regulador das relações entre “trono” e 

“altar”, o fato é que, com o tempo, o Padroado não pôde dar conta dos desgastes e 

atritos que estouraram entre as duas instituições, que, pelo lado da Coroa, primava 

por se manter soberana e, pelo lado da Igreja, no caso brasileiro, fielmente 

representada pela Companhia de Jesus, obtinha uma autonomia cada vez maior. 

Mesmo assim, durante um longo tempo, iniciado quando da chegada dos 

portugueses ao Brasil, a Igreja procurou, ainda que sempre buscasse patamares 

mais independentes, manter-se fiel às decisões do rei português, na época, D. João 

III, desenvolvendo um trabalho missionário de amplo alcance, extremamente 

necessário ao projeto colonizador, e pôde contar com a preciosa presença do padre 

Manuel da Nóbrega (1517-1570), que aportou em terras brasileiras no ano de 

1549, com o então governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. 

Antes do governo-geral, o Brasil era regido pelo sistema de capitanias 

hereditárias, criadas por D. João III, em 1532, mas somente implantadas em 1534. 

No entanto, dadas às dificuldades encontradas quando da sua implantação, tais 

como nativos rebeldes, falta de recursos financeiros e de colonos, ataques 

estrangeiros, dentre outros, que se fizeram sentir pelos donatários, percebeu-se 

que havia a necessidade de se proceder a uma nova forma de organizar a 

colonização. Com isso, pretendia-se não extinguir o sistema de capitanias mas sim 

fornecer apoio aos donatários em todas as instâncias que fossem necessárias. 

Segundo Neves, foi, assim, instituído o governo-geral, em 1548, que “correspondia 

à necessidade de uniformizar a administração de todo o país […]. Não se trata de 

uma substituição do sistema de capitanias hereditárias, mas da criação de um 

centro de unidade a dar-lhes ‘favor e ajuda’” (2007, pp. 57-58). 

Assim, em 1549, Tomé de Souza foi nomeado primeiro governador-geral da 

América portuguesa, em carta régia de 7 de janeiro de 1549. Em março desse 

mesmo ano, Tomé de Souza aportou na Bahia, acompanhado de Pero Borges 

(ouvidor-geral), Antonio Cardoso de Barros (provedor-mor), Pero Góis (antigo 

donatário) e Luís Dias (mestre de obras). Num total de dez mil homens, a 
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população ainda contava com a presença de funcionários, soldados e cinco 

padres14 jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. 

A trajetória de Tomé de Souza em terras brasileiras foi marcada por intenso 

patrulhamento da costa, bem como pelo grande desenvolvimento econômico da 

região, principalmente de Salvador, cuja cidade foi edificada no começo do mês de 

maio, chamando-se cidade do Salvador da Baía.15 Tanto os portugueses quanto os 

padres jesuítas empenharam-se em promover o desenvolvimento de Salvador, fato 

que corroborava a unidade inicial de seus objetivos. Serafim Leite nos informa que, 

enquanto os portugueses edificavam as outras obras da nova capital do Brasil, 

ergueu Nóbrega a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, construindo-a os jesuítas por 

suas mãos, indo ao mato buscar a madeira e fazendo as taipas; e não tardaram as 

cerimônias públicas […]. Fundaram-se de mãos dadas a cidade de Salvador da Baía 

e a Missão do Brasil, porque os homens da governança, todos, ajudavam a Missão e 

prestigiavam quanto podiam os padres; e, com a persuasão de apóstolo, já Nóbrega 

declarava que “esta terra é nossa empresa”, e pedia de Portugal mais padres, 

necessários para levar adiante quanto ele expressa nas cartas de agosto, 

verdadeira campanha em que abarca a todos (1965, p. 3). 

Paralelamente, em consonância com o projeto colonizador, se desenvolvia o 

trabalho da Companhia de Jesus, especialmente focado na catequese dos nativos, 

sob a salvaguarda do padre Nóbrega. Segundo Neves, o próprio Tomé de Souza 

empreendeu, juntamente com Nóbrega, em 1552, uma viagem pelo sul da América 

portuguesa, cujos resultados não tardaram a aparecer, 

concorrendo para a fixação de núcleos populacionais, especialmente com a 

construção do colégio dos jesuítas no Planalto de Piratininga. Em São Vicente, 

                                                             
14 Foram os padres: Leonardo Nunes, Antonio Pires e João de Aspilcueta Navarro, e os 

irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jácome (Jordão, 1960, p. 17). 

15 O termo Baía aparece escrito dessa forma em Leite (1965), muito provavelmente pela 

grafia antiga da produção escrita. Em outros autores mais contemporâneos, como Neves 

(2007) e Hoornaert (2008), e termo de uso corrente é Bahia, utilizado neste trabalho. 



58 

elevou a povoação de Santo André da Borda do Campo à condição de vila, fazenda 

ainda construir, na ponta da Armação da Ilha de Santo Amaro, o Forte de São 

Felipe (2007, p. 61). 

É perceptível que havia um bom relacionamento entre o governador-geral e 

o líder inaciano, fato que concorreu para o avanço do trabalho catequético 

empreendido pelos padres da Companhia, em solo brasileiro. Para Nóbrega, diante 

do apoio recebido e do cenário auspicioso a partir do qual se desenvolviam as 

missões, Tomé de Souza, certamente, havia sido um governador escolhido por 

Deus. 

A armada de Tomé de Souza, da qual Nóbrega fez parte, chegou à capitania 

de São Vicente em 17 de janeiro de 1553. Nesse lugar, Nóbrega encontrou o padre 

Leonardo Nunes, que havia fundado um colégio e uma igreja da Companhia. 

Uma vez em São Vicente, Nóbrega instituiu a confraria do Menino Jesus, na 

qual eram ensinados os ofícios da leitura e da escrita, além de uma escola de cantos 

e instrumentos e aulas de latim. No entanto, todo este trabalho necessitava de 

apoio para ser realizado, a ponto de Nóbrega solicitar por carta, ao provincial de 

Portugal, a presença de um bispo para São Vicente, disposto a trabalhar naquelas 

terras, sem remuneração. Em vez de uma ajuda, Nóbrega acabou arrumando um 

problema. 

Mesmo assim, embora o sonho de Nóbrega fossem as missões no Paraguai,16 

porque ali os nativos apresentavam-se mais dóceis e abertos à pregação do 

Evangelho, apercebeu-se de que São Vicente era o local mais apropriado para a 

conversão do gentio, uma vez que era a entrada para as gerações do sertão. 

Nessa ocasião, Nóbrega percorreu Piratininga, no Planalto, que contava 

então com três aldeias pequenas de índios que desejavam unir-se a fim de ouvir o 

Evangelho. Embora pretendesse ir ao sertão, Nóbrega aguardava a chegada de 

padres e irmãos para auxiliá-lo em São Vicente, sem o que não poderia deixar a 

                                                             
16 No tocante às missões no Paraguai, o governador vetou-as, alegando que São Vicente 

poderia ficar despovoado. Além disso, a região contava com a presença espanhola no 

local, fato que poderia desencadear um conflito entre os dois reinos, o que não 

interessava a Portugal (Leite, 1965, p. 11). 
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capitania. Como isso não ocorreu de imediato, Nóbrega iniciou seu trabalho em 

Piratininga. No dia 29 de agosto de 1553, festa de São João Batista, fundou a aldeia 

de Piratininga, hoje São Paulo. A data tradicional da fundação de São Paulo, 25 de 

janeiro de 1554, corresponde, na verdade, à celebração da primeira missa no local 

(pois em outras regiões e capitanias “o rezar” a missa deveria ser diário e isso já 

acontecia). O nome dado à aldeia, de acordo com Serafim Leite, deriva de uma 

homenagem ao apóstolo Paulo: 

Nessa aldeia, assim junta, no dia 29 de agosto de 1553 […], Nóbrega realiza o acto 

solene da admissão de 50 catecúmenos em vista ao futuro baptismo […]. A aldeia 

de Piratininga, assim fundada, nunca mais deixou de existir até hoje […]. A nova 

aldeia de índios, “com casa e igreja nossa para os doutrinar”, como escrevia 

Nóbrega a D. João III em 1552, uma vez que era de residência, não podia ficar sem 

missa […]. Como apóstolo que era da conversão do gentio, entre outros possíveis 

dias, Nóbrega escolheu o do “apóstolo das gentes”, 25 de janeiro, para a 

inauguração; e por esse motivo a Casa da Companhia em Piratininga se chamou 

casa de São Paulo (1965, pp. 13-14). 

Em 22 de março desse mesmo ano, Nóbrega realizou, numa Quinta-Feira 

Santa, o primeiro lava-pés de São Paulo (Neves, 2007, pp. 48-63) e já pôde contar 

nesse momento com a preciosa ajuda de José de Anchieta, recém-encaminhado da 

Bahia para São Vicente e cujo nome seria relembrado pelos grandes feitos 

empreendidos em nome da fé cristã católica. José de Anchieta, na época apenas 

“irmão Anchieta”, pois ainda não havia sido ordenado sacerdote, chegou em terras 

brasileiras juntamente com a esquadra de Duarte da Costa, segundo governador-

geral do Brasil, em 3 de julho de 1553. 

2.3.  Fundação dos aldeamentos: aspectos históricos  

Nóbrega seguiu para a Bahia a fim de fundar um colégio no local. Contudo, 

não havia como abandonar São Vicente naquele momento, uma vez que se 

aguardava a vinda de padres, devidamente aptos, para a continuidade do trabalho 

que vinha sendo realizado. 
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Contudo, Nóbrega recebeu instruções de Lisboa para que fosse residir na 

Bahia, capital do Estado do Brasil, e aí iniciasse um colégio. A fundação dos 

colégios, pelos padres da Companhia, encontrava-se inicialmente atrelada à 

questão pedagógica dos “meninos”. Esta preocupação com a educação dos 

pequenos também se estendeu aos aldeamentos. Nas palavras de Leite, “o que mais 

preocupava o superior da missão do Brasil, escreve ele ainda ao provincial, era a 

criação de colégios e a educação dos meninos, incluindo os órfãos vindos de 

Portugal e o modo de prover a sua sustentação, para ‘dar princípios a casas que 

fiquem enquanto o mundo durar’” (1965, p. 9). Contudo, num segundo momento, a 

formação especificamente dada aos meninos passou a estender-se ou quase 

dedicar-se com exclusividade aos filhos de famílias que moravam nas vilas e 

cidades, perdendo seu caráter genuinamente missionário. 

Após receber a profissão solene (26/04/1556), Nóbrega saiu de São Vicente 

em 23 de maio de 1556, chegando à Bahia em 30 de julho deste mesmo ano. Na 

época, o Brasil tinha Duarte da Costa como governador-geral (segundo) e foi a este 

que Nóbrega solicitou aquilo que, no seu entender, eram elementos centrais para a 

realização do trabalho missionário: a criação de aldeamentos e a proibição de 

comer carne humana. Assim, teve início, a partir de 15 de agosto de 1556, a criação 

das aldeias.17 

Faz-se necessário explicitar os conceitos de “aldeia” e “aldeamento”, que, 

embora interligados, têm significados diferentes. O termo “aldeia”, de uso mais 

corrente em Portugal, se remete a um local particular de moradia, algo mais 

concentrado, diferentemente do “aldeamento”, que pressupõe algo maior e 

consequentemente mais expandido. Na análise de Petrone, 

aldeia é termo trazido pelo colono português que aqui se instalou. Na área de 

origem tem significado preciso. Vê-se utilizado para indicar uma forma particular 

de habitat rural concentrado; corresponde ao villaggio italiano, village francês, 

Dorf alemão. Na nova terra passou a ser utilizado para indicar as tabas indígenas, 

numa transposição interessante que foi, ao mesmo tempo, fruto da aplicação de 

                                                             
17 Nas palavras de Hoornaert (2008, p. 132), “as aldeias eram do rei de Portugal: ele 

conferia aos missionários a ‘administração’”. 
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um rótulo mais aproximadamente correspondente ao fato batizado, e decorrência 

de uma particular atitude psicológica do colono dentro dos novos quadros de que 

passava a participar (1995, p. 103). 

Desse modo, estabelecia-se uma clara distinção entre os que habitavam nas 

aldeias e os que habitavam nas cidades, estas últimas alçadas a uma categoria 

superior, mesmo que fossem timidamente desenvolvidas. Petrone (1995) ainda 

reforça que o viver nas cidades conferia status aos seus habitantes, qualificando-os 

num nível superior em relação aos habitantes das aldeias. Portanto, não foi à toa 

que as aldeias foram destinadas aos indígenas, definidos socialmente como 

escravos ou como “servos” de uma classe superior, composta por cidadãos, no caso 

europeus, a quem era designado o poder. Como consequência, não é difícil 

imaginarmos o porquê da ocorrência de abandono dos aldeamentos nos primeiros 

séculos de colonização, em função de um dualismo cidade versus aldeia, que 

imprimia características degenerativas ao último. 

Os aldeamentos, em contrapartida, nada mais foram do que uma reunião de 

aldeias, situadas numa determinada região. Eles pressupunham uma aglomeração 

de núcleos populacionais, em geral de origem religiosa ou leiga. Segundo Petrone, 

aldeamento, por outro lado, implica a própria noção de processo de criação de 

núcleos ou aglomerados, portanto, inclusive, a ideia de núcleo, criado 

conscientemente, dentro de uma intenção objetiva. Neste sentido, expressa o 

fenômeno dentro do processo de colonização com mais fidelidade do que poderia 

fazê-lo o termo aldeia (1995, p. 105). 

Quanto à origem, o aldeamento resulta de um descimento de indígenas, 

localizados no interior, para a zona litorânea ou para uma zona de confluência de 

rios. Este descimento, no sentido exato da palavra, ocorria ao longo de dias, sendo 

os índios guiados por alguns padres ao longo do trajeto. Algumas vezes acontecia o 

deslocamento de uma aldeia antiga (considerada pagã) para uma aldeia nova 

(considerada cristã). Isso muitas vezes incluía queimar e deixar para trás a aldeia 

antiga, com seus hábitos e costumes que não mais diziam respeito aos índios em 
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processo de conversão. Nas palavras de Hoornaert, “após o descimento, começa a 

organização do aldeamento com enorme sacrifício sobretudo por causa da fuga dos 

indígenas” (2008, p. 128). Essas fugas, às quais se refere o autor, se davam durante 

os deslocamentos dos índios, pelo fato de o caminho realizado quase sempre exigir 

muito esforço físico, o que cansava os nativos. Além disso, o fato de esses 

aldeamentos exigirem, com vistas à sua organização, os tais deslocamentos dos 

indígenas, já prefiguravam um abandono de toda a cultura autóctone e, em última 

análise, a destruição dos fundamentos dessa cultura. Acerca dessa 

descaracterização cultural, nos informa Azzi: 

Na verdade, embora congregando gente num espaço limitado, o aldeamento teve o 

efeito de uma verdadeira destribalização, na medida em que foram tirados dos 

índios seus suportes de natureza cultural e religiosa, e foi desfeita ou modificada 

sua organização social ou familiar, sendo ao mesmo tempo destruídos seus 

fundamentos míticos (2008, p. 18). 

Em essência, os aldeamentos foram resultado de um processo colonizador, 

cujos objetivos, embora num primeiro momento consonantes com o propósito da 

Igreja, mostraram-se ferrenhos defensores de um ideal mercantilista que 

ultrapassou as fronteiras da fé. É por essa razão que, nas palavras de Azzi, “se o 

apoio e o poder metropolitano garantiram, por um lado, a duração e amplitude do 

projeto missionário, por outro, tiraram-lhe quase que totalmente o espaço para 

uma busca livre e criativa de métodos mais consentâneos com a realidade dos 

povos indígenas” (2008, p. 17). 

Isso pode ser atestado por meio dos resultados que, historicamente 

comprovados, denunciam a dizimação sofrida pelos indígenas, em vista de duros 

trabalhos aos quais foram submetidos, além do fato de estes nativos terem sido 

simplesmente apartados de seu habitat natural, e entrado em contato com outros 

indivíduos de culturas diferentes das suas. Além disso, sabe-se que as missões 

realizadas registraram um alto número de mortes, provocadas, em geral, pelas 

doenças e epidemias desconhecidas pelos nativos, além da exploração do trabalho 

indígena por parte dos colonos, fato que, mais à frente, desencadeou um atrito 
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violento entre jesuítas e colonos, os primeiros posicionando-se em defesa dos 

nativos. 

Mesmo a par de todas essas dificuldades, os aldeamentos seguiram sendo 

importantes locais da catequese empreendida pelos jesuítas, com vistas à 

arregimentação da fé cristã católica. A catequese nada mais foi do que a ação de 

conservação e fortalecimento da fé e não deve ser vista como sinônimo de 

evangelização, que, nas palavras de Azzi, é o “termo reservado para o anúncio da 

mensagem cristã” (2008, p. 19). 

No tocante ao circuito das aldeias de Piratininga, São Paulo comportou, 

inicialmente, doze aldeias fundadas pelos jesuítas, que foram: Pinheiros, 

Carapicuíba, M’boy (atual Embu), Itapecerica, Itaquaquecetuba, São José, Conceição 

dos Guarulhos, Barueri, São José do Peruíbe, Conceição de Itanhaém, Escada e São 

João Batista de Queluz. 

A origem da aldeia de Embu, no entanto, deve ser compreendida a partir de 

outra aldeia, anterior a Embu, de nome Maniçoba, considerada o primeiro 

estabelecimento jesuítico nos sertões da capitania de São Vicente, onde Nóbrega 

realizou suas experiências missionárias. Conforme nos indica Petrone, 

teve um caráter pioneiro no conjunto das iniciativas dos jesuítas no Planalto 

Paulista, tendo sido criado como uma cunha no sertão, aproveitando as condições 

favoráveis oferecidas pela presença da importante via indígena do Peabiru. 

Maniçoba fora criado visando aos Carijó, que para ela poderiam ser atraídos pelo 

citado caminho. Entretanto, não pôde estabilizar-se, dada a insegurança que teria 

caracterizado a área onde se situou (1995, p. 115). 

Com o tempo, por uma série de circunstâncias, se deu o abandono de 

Maniçoba, o que discutiremos no próximo tópico. No entanto, o interesse dos 

inacianos pelos carijós, que haviam sido conduzidos a esta aldeia, se manteve. 

2.3.1. As origens históricas de M’Boy 

Manuel da Nóbrega fundou Maniçoba em 1553, fato que é relatado na carta 

escrita ao padre Luiz Gonçalves da Câmara, em 31 de agosto de 1553. Esta aldeia 
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distava 35 léguas dos campos de Piratininga, em direção ao sertão, no caminho 

para o Paraguai. Ao que tudo indica, Nóbrega intentava se aproximar e atrair o 

povo carijó,18 considerado, pelos jesuítas, o grupo mais apto a receber a catequese. 

No entanto, este grupo de índios residia numa área de domínio espanhol, o que 

poderia significar uma dificuldade para os padres, em função de acordos firmados 

entre Portugal e Espanha. Mesmo assim, manteve-se Nóbrega no seu intento e 

iniciou suas experiências missionárias com os carijós. Contudo, filhos desta terra 

eram os tupiniquins,19 que, instigados pelos portugueses, não tardaram em entrar 

em conflito com os povos carijós. Acerca disso, Jordão complementa que, 

impedido, pois, de realizar os seus desejos de se internar até o Paraguai […], atraía 

Nóbrega a Maniçoba o gentio Carijó e dêle se servia para as suas observações e 

experiências de catequese […]. Entrementes, os Tupiniquins naturais destas partes, 

prevenidos ou instigados pelos portugueses […], cortaram o passo a tais 

adventícios (1960, p. 27). 

Diante das dificuldades apresentadas, os jesuítas não viram outra saída a 

não ser abandonar Maniçoba e transferir os índios carijós para o sítio mais 

próximo a Piratininga. Jordão novamente reforça que, “dada a incompatibilidade 

dos índios Carijós com os nativos de Piratininga, era natural que, logo no início, os 

padres os mantivessem afastados no aldeamento de Bohi. Bastava-lhes, como 

vimos, a triste experiência de Maniçoba” (1960, p. 28). Assim, ficaram os nativos 

                                                             
18 Segundo Theodoro Sampaio, o nome “carijó” se deve escrever cari-yó, forma contrata de 

cari-yóc, que quer dizer “o que vem do branco ou de um povo superior” (1928, p. 94). 

19 As aldeias comportavam diversos grupos indígenas e suas respectivas regiões de 

habitação, assim distribuídos: 

– no litoral, do norte até o centro (hoje região de Santos): tamoios e tupinambás; 

– do centro mais para o sul: tupiniquins; 

– no extremo sul do Estado: carijós; 

– no Vale do Ribeira: goianas, cujo território abrangia até a região em que hoje se situa a 

grande São Paulo; 

– em Registro: guaianazes. 
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aldeados no Bohi, considerado o local mais acertado para os objetivos da 

Companhia, uma vez que, mesmo estando distante do núcleo do Colégio, não 

estava distante de Maniçoba. 

Por esse caminho chegar-se-ia às terras de Fernão Dias e sua esposa 

Catarina Camacha, posteriormente doadas ao Colégio de São Paulo, em 24 de 

janeiro de 1624, por testamento, beneficiando a Companhia de Jesus. Para chegar a 

essas terras, partindo-se da vila, primeiramente era necessário atravessar o sítio 

do Capão, que pertencia inicialmente a Fernão Dias (Jordão, 1965, p. 80), o Velho. 

Passando a aldeia de Carapicuíba e, logo depois, chegando-se à povoação de 

Parnaíba (André Fernandes), começava o tão almejado sertão. Do outro lado da 

aldeia de Carapicuíba, encontravam-se as terras de Domingos Luiz Grou (Jordão, 

1965, p. 80), parte das quais ficou em poder dos jesuítas. 

Embora a origem do aldeamento de M’boy estivesse atrelada à aldeia de 

Maniçoba, o fundamento de Embu (nome posterior) enquanto aldeamento 

somente se deu a partir da doação de Dona Catarina Camacho aos jesuítas. M’Boy 

apresentava-se, de início, como uma aldeia particular, e muito provavelmente suas 

raízes remontem ao século XVI. Ao que tudo indica, a doação se deu em função de 

um filho do casal, de nome Francisco Moraes, ter entrado para a Companhia e ter 

sido ordenado padre, o que lhe vetava o direito à herança de seus pais. 

Alguns autores, como Sérgio Buarque de Holanda e Pasquale Petrone, 

discordam quanto à data de surgimento da aldeia. Para Petrone (1995), o fato de 

Holanda (1941) ter encontrado as primeiras referências ao nome Campos de Boy 

em um documento de 1615 já constitui evidência da presença de um número de 

aldeados em fins dos quinhentos. 

De todo modo, o ponto de referência mais preciso (e oficialmente adotado) 

foi a doação de Dona Catarina aos padres jesuítas, em escritura feita na nota do 

tabelião Simão Borges, aos 24 de janeiro de 1624. Essa doação foi confirmada em 

testamento de Dona Catarina, datado de 1655 e aprovado em 1688. A seguir, 

apresentaremos alguns trechos principais do referido documento, que comprovam 

a preferência de Dona Catarina em doar os bens à Companhia de Jesus, além das 

condições impostas para tal, fundamentalmente ligadas à permanência da devoção 

à Virgem do Rosário: 
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ALDEYA DE M’BOY – Fernam Dias e sua mulher Catherina Camacha da cidade de S. 

Paullo por húa escriptura feita na nota do Tabalião Simão Borges cerqueira aos vinte e 

quatro de Janeiro de mil seis centos e vinte e quatro fizeram doação de seos bens ao 

Collegio de S. Ignacio da Com. de Jesus da mesma cidade de S. Paulo com a condição 

seguinte – Por que tudo dão e doão livremente a esta caza de S. Ignacio sem ser 

necessária mais algúa outra doação que esta de prezente fazem e só em suas vidas 

reservão cada hum deles para si os uzos, e frutos que de toda esta fazenda lhes cabe 

prorata e por quanto eles ditos Fernam Dias e a dita sua mulher Catherina Camacha 

tem muitos índios da terra que descerão do certão e por outras vias adquirirão e os 

tem e reconhecem a todos por livres e sem embargo disso se sentem com escrúpulo de 

consciencia pelo modo com que os deterão e tratarão por descargo de suas almas e 

consciencias por entenderem que em nenhúa outra parte serão também tratados nem 

serão também acomodados do remedio corporal e espiritual de suas almas que hé o 

principal fim porque vierão do certão […]. Porem antes desta Composição no anno de 

1655, aos 15 de 8.bro. fes a dita Catherina Camacha depois da morte de seo marido o 

seo testamento e nelle instetuhio por seu herdeiro ao Reytor do Collegio que então 

hera e ao diante fosse tornando a rateficar a dita doação que havia feito ao seo marido 

no anno de 1624 e novamente acrescentava que tudo deixava ao Collegio e seos 

Relligiosos como encargo que consta da verba seguinte – Meu corpo será sepultado no 

Collegio de S. Ignacio na minha Capella do Santo Crusifixo […]. Declaro que dos 

rendimentos da minha fazenda deixo vinte mil réis cada anno para os paramentos da 

dita Capella que meos herdeiros terão cuidado de aparamentar com toda a decencia. E 

aprovando-se o dito testamento aos 27 de julho de 1668 entre outras declaraçoens dis 

o seguinte – Declarou que na sua fazenda de Bohy tinha húa Igreja da Virgem do 

Rozario muito bem aparamentada pedia e rogava a seos herdeiros a conservem e 

augmentem solenizando o seo dia quanto for possível. Declarou mais que o curral que 

tinha na dita fazenda hé da Virgem do Rozario, procedido de sete novilhos que lhe deo 

de esmola para a limpeza do seo altar e para o sustento dos Relligiosos assistentes na 

fazenda e para na festa da S.nra. se dar a gente duas ou tres rezes (grifo meu) 

(Documentos Interessantes para a Historia e costumes de São Paulo, 1915, v. 44, pp. 

368-370). 

O referido testamento não somente deixa explícita a doação das terras em si 

mas também enfatiza as condições necessárias que deveriam ser seguidas para 



67 

possibilitar a tomada efetiva da posse dessa terra pelos inacianos. Mesmo após a 

morte do marido, Dona Catarina praticamente refez o testamento, reforçando a 

doação da fazenda aos padres da Companhia e reiterando a importância 

fundamental da devoção à Virgem do Rosário e à preservação de sua capela. 

Essas terras, doadas aos jesuítas por Fernão Dias e Dona Catarina e depois 

transformadas no aldeamento de M’Boy, pertenciam a uma fazenda que 

intermediava as aldeias de Carapicuíba e Itapecerica. Segundo Martins (2007, p. 

59), é bem provável que, a fim de vigiar estas aldeias ou mesmo assentar índios 

escravos e agregados, Fernão Dias tenha se estabelecido neste local, cujas terras 

outrora pertenciam a seu pai, Fernão Dias Paes. 

O nome “M’Boy” atribuído à fazenda era proveniente de um riacho próximo 

ao local. Quando tomaram posse das terras, os jesuítas optaram por mantê-lo. 

Segundo alguns documentos, o nome inicial do aldeamento era Reis Magos. Mas, 

segundo Jordão, a única aldeia que possuía essa denominação se encontrava na 

Capitania do Espírito Santo, muito distante de Piratininga, o que invalidava o uso 

dessa denominação para a aldeia local. 

No entanto, o esclarecimento desta questão se fez por meio da Ata da 

Câmara da Vila de São Paulo (Jordão, 1960, p. 29) acerca do ajuntamento de 15 de 

agosto de 1611, segundo a qual havia, inclusive, dois grupos de índios carijós: os 

naturais da terra e os pertencentes à aldeia dos Reis Magos, cuja presença era 

anterior à ida dos padres ao sertão. 

Fica claro, portanto, que a dita aldeia dos Reis Magos pertencia à Capitania 

do Espírito Santo e que o uso da mesma denominação se deveu, muito 

provavelmente, à semelhança arquitetônica entre a igreja que existia em M’Boy e a 

igreja da aldeia da Capitania vizinha. Acerca disso, reforça Jordão: 

A designação da Aldeia de M’Boy por esse nome se prendia à semelhança da sua 

igreja com o templo religioso da referida Aldeia da Capitania vizinha, fato que 

podemos hoje explicar, combinando a tradição oral corrente em Embu, da 

existência de uma antiga “sinagoga” nas imediações, com os esclarecimentos de 

Lúcio Costa, em sua obra “Arquitetura Jesuítica no Brasil”, segundo o qual “quando 

a cobertura das torres era feita com tijolo – como nas Igrejas do Espírito Santo e do 
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Estado do Rio: Reritiba, Reis Magos etc.”. Eis aqui, portanto, a “sinagoga” que nada 

mais era senão a torre da antiga igreja do Embu que, por sua semelhança com a 

aldeia dos Reis Magos do Espírito Santo, era aqui também designada pelo mesmo 

nome, como se viu na aludida Ata (1960, p. 29). 

Tanto o sentido do nome M’Boy quanto as lendas que pertencem à história 

do local são bem singulares. Por essa razão, na sequência abriremos um espaço 

para discutir mais a respeito. 

2.3.2. O significado do nome M’Boy: origem lendária 

O nome M’Boy, de origem tupi, do qual deriva o nome Embu, passou por 

diversas alterações de grafia, adquiriu diversas sonorizações ao longo da história e 

é originário do nome Mair, apelido atribuído pelos índios tupis aos franceses. 

Sampaio nos explica que 

os guaranís do Paraguay chamavam aos Hespanhoes – mbaí. Os dous vocabulos 

Mair e Mbaí são formas contractas de mbae-ira, que exprime – o apartado, o 

solitario, o que vive distante. De mbae-ira procedem: mbaíra, maíra, mair e mbaí. 

Este appellido davam os indígenas aos franceses e hespanhóes, não só por virem 

de longe, como porque os equiparavam, pela sua superioridade, aos seus 

feiticeiros, chamados pagés ou carahybas, os quaes levavam vida solitária no 

recesso das mattas, nas cavernas das montanhas distantes (1928, p. 257). 

Conforme relato do autor, os guaranis do Paraguai, mais conhecidos como 

carijós, chamavam os espanhóis de MBai. Com o tempo, MBai foi se transformando 

em M’Boi e M’boy, aparecendo em documentos antigos de São Paulo, com grafias 

diversificadas, tais como: Boy, Bohi, Bohu, Emboí, Alboi, Embohu, Boimirim (em 

alguns casos) e finalmente M’Boy (Holanda, 1941). 

Estas mudanças das línguas tupi e português foram resultantes de uma 

metamorfose ocorrida em ambas ao longo da história e dos processos de 

adaptação regionais aos quais foram “submetidas”. Sampaio novamente reforça 

que “as duas línguas, em níveis differentes, foram-se, com effeito, alterando, 
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trocando entre si elementos, assimilando palavras, segundo a phonetica peculiar a 

cada uma, até o aparecimento de idioma geral, médio, em língua brasilica, falada 

pela maioria da população da Colônia” (1928, p. 59). 

O termo M’Boy, que significa “cobra”, encontra-se diretamente relacionado 

à origem lendária do aldeamento: reza a tradição que o padre Belchior de Pontes 

(1644-1719), quando de sua estada na região, recebera ordens de fundar outro 

colégio no Planalto. De Itanhaém, subiu a serra rumo a Piratininga, trilhando 

regiões extremamente acidentadas geograficamente, vindo a desfalecer no meio do 

caminho. Segundo a lenda (Jordão, 1960, p. 167), o jesuíta teria sido resgatado por 

um índio que o havia encontrado desfalecido. Deixando temporariamente o padre, 

o índio saiu para buscar água, mas não retornou. Uma vez recobrado de seus 

sentidos, o padre Belchior veio a saber, pela esposa do índio que o resgatara, que o 

mesmo se encontrava desaparecido havia dias. Saíram, então, à sua procura e o 

encontraram morto, com o corpo picado e envolvido por uma cobra. O índio foi 

velado e sepultado dentro dos padrões da Igreja. Sobre o local do acontecido, o 

padre levantou a capela Nossa Senhora do Rosário, que depois tornou-se igreja, em 

idos de 1690. 

As lendas dizem muito a respeito das culturas e revelam toda uma 

historicidade existente em seu bojo. Por meio de uma lenda, é-nos facultado 

conhecer um pouco da essência dos povos, no que diz respeito às suas crendices e 

aos valores que lhe são caros. Assim, ainda que o universo lendário esteja 

alicerçado no imaginário, frequentemente se apoia em elementos que, de maneira 

direta ou indireta, têm algum vínculo com a realidade. 

Em que pese a inequívoca importância dos fatos reais no cotidiano das 

sociedades, o universo lendário se configura como um arcabouço de ideias 

necessárias à constituição da identidade de um povo, delineando a essência de sua 

história, sua razão de ser e existir no mundo. 

3. A chegada dos jesuítas e a formação do aldeamento de M ’Boy 

O antigo aldeamento de M’Boy, hoje cidade de Embu das Artes, ainda 

conserva marcas incontestes da presença indígena que outrora habitou o 

território, então administrado pelos inacianos, na esteira do projeto de colonização 
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empreendido por Portugal, em terras brasileiras. Cumpre frisar que esse projeto 

abarcou, desde os núcleos mais “urbanizados”, até as regiões mais afastadas. Essas 

regiões, algumas mais distantes do núcleo principal, em geral habitadas por povos 

indígenas, constituíram-se como aldeamentos e/ou reduções jesuíticos. 

Evidentemente, o alcance destes grupos indígenas mais afastados, 

considerados hostis, quando de seu contato com o colonizador, se fez de maneira 

estratégica pelos padres da Companhia. Considerados selvagens e pouco afeitos ao 

“modo de ser europeu”, além de apresentarem um comportamento 

diametralmente oposto ao do padrão cristão, estes nativos necessitavam de uma 

“educação específica” que pudesse norteá-los, conduzindo-os ao “caminho do 

bem”. Nas palavras de Martins, “na análise do processo de formação colonial do 

Brasil, São Paulo, antes Piratininga, aparece como um local povoado por grandes 

tribos indígenas, consideradas hostis para se escravizar ou catequizar, como os 

tapuias e os tupiniquins” (2007, p. 14). 

A despeito de todas as dificuldades existentes, os inacianos empreenderam 

um profícuo trabalho com os nativos de M’Boy e deixaram no local as marcas de 

sua história. 

Os aldeamentos se constituíram como locais “separados” pelos jesuítas, com 

vistas à realização da catequese junto aos nativos. A pedagogia jesuítica, 

empreendida aos moldes inacianos, teria mais resultados positivos se os índios 

pudessem morar e ser orientados em locais mais isolados, apartados das grandes 

cidades e, portanto, livres de quaisquer influências negativas que pudessem 

intervir no trabalho dos padres. De acordo com Neves, “era realizada na aldeia a 

racionalização da moradia, das roupas, do uso do corpo, do tempo de lazer e de 

trabalhos indígenas, segundo padrões não indígenas, com a intenção de alcançar a 

sujeição, para então catequizá-los” (2007, p. 145). 

Além da catequese, os inacianos empreenderam a administração temporal20 

das aldeias, fato que suscitou a necessidade de um regimento interno ou estatuto 

                                                             
20 A administração temporal das aldeias, pelos inacianos, foi adquirida paulatinamente. 

Todo este processo era regulamentado pelo regimento das aldeias, em vigor desde 1548 

(Tomé de Souza). Todas as aldeias deveriam seguir o regimento instituído pelo 
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(Jordão, 1960, p. 51) para estes locais, com vistas ao estabelecimento de uma 

ordem interna, com uma racionalização das tarefas do cotidiano dos nativos, com 

vistas ao bom andamento da missão. 

Embora aos padres não tenha sido confiada, nominalmente, a administração 

das aldeias, na prática, a partir do regimento aprovado pela Companhia, essa 

administração acontecia, de modo que não somente era realizado o exercício das 

tarefas espirituais e doutrinárias, mas também do cotidiano operacional nas 

aldeias. Nas palavras de Assunção, “manter o edifício cristão, tanto espiritual como 

temporal, era mandatório, pois todos os bens convergiam para a maior glória de 

Deus” (2009, p. 228). 

No aldeamento de M’Boy, o regimento seguiu a mesma direção constante 

das demais capitanias, uma vez que o mesmo havia se tornado um modelo para 

todos. Os padres que aí atuaram deixaram contribuições significativas, o que 

compreende, desde o trabalho com os nativos aldeados até a administração local, 

manifestando zelo aos bens doados por Dona Catarina e Fernão Dias Pais (quando 

da ida de seu filho para a Companhia), em especial com a Igreja do Rosário 

(inicialmente uma capela), ao redor da qual se estabeleceu uma forte devoção. 

Todo o processo de formação deste aldeamento se deu aos cuidados da 

Companhia de Jesus. A apropriação do mesmo teve início com o padre Nóbrega, 

que, presente na aldeia de Maniçoba a partir de 1553, empreendeu um sério 

trabalho junto aos nativos, especialmente os carijós. Maniçoba, abandonada em 

1554 por questões estratégicas, teve em Embu sua sucessão. 

Assim, tudo leva a crer que, possivelmente, tenha sido Nóbrega o fundador 

de Embu, uma vez que, segundo Martins, “além de ter estado em M’Boy, era o 

responsável pelas aldeias que circundavam Piratininga” (2007, p. 61). No entanto, 

este ainda é um ponto obscuro na história do aldeamento e encontra divergências 

teóricas por parte de vários autores. Joaquim Gil Pinheiro (1910), por exemplo, 

discute a história de Embu a partir da presença do padre Belchior de Pontes, de 

importância significativa para o aldeamento. Moacir Jordão rebate o argumento, 

                                                                                                                                                                                   
Governo-geral, além de um regimento interno que, baseado no modelo implementado 

por Vieira, era de caráter universal (L’Estoile, 1967, p. 115). 
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propondo que, certamente, o deslocamento da aldeia faria parte de uma estratégia 

articulada pela Companhia a fim de confundir seus inimigos. 

Outra possibilidade para a fundação do aldeamento seria pelas mãos dos 

padres Afonso Gago e João Almeida. Estes, uma vez encaminhados pelo visitador 

dos jesuítas, padre Manuel de Lima, para a região, em 1609, a fim de catequizar os 

nativos, poderiam ter empreendido a fundação do aldeamento. De todo modo, 

permanece o fato de que, nas antigas terras da fazenda de Fernão Dias e Catarina 

Camacha, se empreendeu um trabalho missionário de grande vulto que contou 

com a colaboração de muitos jesuítas na construção de um patrimônio humano e 

espiritual que conferisse sentido à missão por eles realizada. 

A contribuição mais memorável que se deu no aldeamento, até onde nos 

indicam as fontes, partiu do padre Belchior de Pontes (1644-1719), cujos trabalhos 

deixaram marcas até hoje presentes na história local. Os demais jesuítas que 

depois dele se estabeleceram no local, embora tenham contribuído para o 

desenvolvimento do aldeamento, procuraram dar sequência às tarefas iniciadas 

por Pontes, principalmente no diz respeito ao trabalho árduo da catequese e aos 

contatos e orientações cotidianamente empreendidos pelo jesuíta junto à 

população local, além da manutenção da fervorosa devoção à Senhora do Rosário. 

Sobre isso, Manoel da Fonseca nos informa que durante 

alguns annos teve tambem a seu cargo a Aldêa de M’Boy, doutrinando os Índios, e 

servindo aos moradores com o mesmo fervor de espírito, com que tinha servido 

em Carapicuyba e Taquacocetyba. Era com tudo nesta mayor o trabalho, porque 

tinha annexa a Aldêa de Itapycyryca distante duas legoas, a cujos índios acudia, 

dividindo ordinariamente o tempo da assistencia (1752, p. 139). 

Muito afeito aos trabalhos de doutrina, o padre Belchior atendia com 

frequência aos diversos chamados que lhe eram dirigidos, cujas causas envolviam 

desde a fuga de índios até a cura de enfermidades variadas. Fazia confissões, 

extrema-unções e, se necessário, repreendia os nativos duramente com castigos. 

Conta-nos o padre Manoel que eram comuns, naquele período, fugas noturnas de 

índios, de uma aldeia a outra, acreditando que não seriam descobertos: “Mas não 
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lhes valião todas estas prevençoens, para que elle no outro dia os naõ 

reprehendesse por estas faltas, chegando muitas vezes a castigá-los, quando nestas 

jornadas commetiaõ crimes dignos de tal pena” (1752, p. 144). Com tudo isso, os 

nativos guaranis21 o consideravam um Padre Santo e, no idioma indígena, o Abaré 

Tupãn, pois reconheciam, no sacerdote, as virtudes necessárias para a organização 

das necessidades do aldeamento. 

Belchior de Pontes, além da preocupação com a assistência e com os 

Exercícios Espirituais, organizou a mudança da aldeia de M’Boy que, inicialmente 

sediada nas terras doadas por Catarina Camacha, encontrava-se numa ladeira 

alcantilada, ou seja, íngreme, abrupta e com pouca vista, uma vez que os montes 

que a cercavam impediam a visão da mesma, ainda que os pinheiros que a 

protegessem, como uma muralha, a fizessem vistosa. No entanto, a visibilidade da 

aldeia não foi o motivo real que teria movido o padre Belchior a transferir sua sede 

para um local geograficamente mais adequado, naquele momento. 

Há que se levar em conta que a aldeia tinha necessidades de todas as 

ordens, inclusive econômica, o que forçava os missionários a encontrar um local 

mais propício para a realização de suas atividades, facilitando o sustento dos 

índios e da população da aldeia. Manoel da Fonseca relata que o local para onde foi 

mudada a aldeia, mesmo pouco distante do primeiro, a mantinha ainda carente de 

visibilidade externa, porém a mesma “ficava com tudo assentada em hum plano 

cercado de ribeiras, as quaes, ainda que naõ eraõ abundantes de grandes peixes, 

com tudo produziaõ miudos em tal quantidade, que podiaõ ajudar muito a 

sustentaçaõ dos Índios” (1752, p. 142). 

Soma-se a isso a presença da Igreja do Rosário, que, outrora residente nas 

terras de Catarina Camacha, uma vez sediada nas novas terras, deveria ser 

                                                             
21 Os guaranis foram um dos grupos indígenas que habitaram regiões da Argentina, 

Bolívia, Paraguai e Brasil, ainda existindo, na atualidade, alguns remanescentes 

espalhados por estes países. Não devemos confundi-los, no entanto, com os tupis, outro 

grupo indígena que habitava o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. O uso do termo “tupi-

guarani” se refere a um tronco linguístico no qual se ramificam outras vinte e uma 

línguas, incluindo algumas faladas por indígenas do Brasil e de alguns países vizinhos, 

inclusive a guarani (Bechara, 2011, pp. 687.1115). 
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construída a partir das referências vindas de Roma, no sentido de atender à 

perpetuidade. Assim, o custo de produção da nova igreja sairia mais barato, se 

comparado ao custo da primeira construção, no primeiro local. Além disso, havia 

que se seguir o regimento interno das aldeias, segundo o qual, em todas as aldeias 

das residências,22 deveria haver casa junto à igreja. Manoel da Fonseca, novamente, 

enfatiza a construção da Igreja do Rosário e da devoção a Nossa Senhora, nas novas 

terras escolhidas pela Companhia: 

Fabricou-lhes Igreja com sufficiente capacidade, para que os Indios, e vizinhos 

pudessem commodamente observar os preceitos, a que estaõ obrigados. Dedicou-a 

a Nossa Senhora do Rozario, collocando nella huma formoza Imagem, querendo 

que até pelos olhos lhes entrasse hum cordial affecto a taõ Soberana Senhora 

(1752, p. 142). 

De papel central no M’Boy, o padre Pontes buscou, dia a dia, reforçar a 

devoção a Nossa Senhora do Rosário junto aos nativos, bem como às famílias 

residentes ao redor do aldeamento cujo cotidiano mantinha-se estreitamente 

vinculado em torno da devoção local. Este fervor à devoção da venerada Senhora 

se constituía parte da vida do padre Belchior, estendendo-se aos demais jesuítas 

que habitaram no aldeamento. 

3.1.  Vida e obra do padre Belchior de Pontes  

Parece com tudo, que todos estes merecimentos naõ seriaõ bastantes para tanto 

premio, se naõ tivesse a fortuna de ser patria do P. Belchior de Pontes, o qual com 

tanto espírito soube conquistar o Ceo, no mesmo tempo, em que seus patricios tanto 

se empenhavaõ em conquistar a terra, que com razaõ se póde afirmar que seus 

merecimentos naõ somente o faziaõ merecedor da gloria, para onde caminhava a 

                                                             
22 M’Boy era um aldeamento particular que permaneceu sob a tutela inaciana até fins do 

séc. XVI. No entanto, no início do século XVII, por conta da União Ibérica, entre Portugal 

e Espanha, novas normas foram estabelecidas para os aldeamentos (Palacin, 1986, p. 

32). 
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passos largos, mas tambem das honras, que com tanta liberalidade foraõ concedidas à 

sua patria (Fonseca, Vida do P. Belchior de Pontes Da Companhia de JESU). 

Filho de Pedro Nunes de Pontes e Ignes Domingues Ribeira, Belchior de 

Pontes nasceu em 6 de novembro de 1644, em um sítio localizado junto às 

margens de um pequeno rio, de nome Pirajuçara. 

Seus pais, embora de origem humilde, constituíram uma família de quinze 

filhos, incluindo o nosso Belchior. Em que pese o grande número de filhos, nem por 

isso Pedro e Ignez deixaram de se preocupar com a formação de todos. Nas 

palavras de Manoel da Fonseca, Ignes Domingues e Pedro Nunes “eraõ faltos de 

bens da fortuna, e de poucos cabedaes, mas taõ ricos de graças, que parece 

apostava o Ceo a enriquecê-los, fazendo-os naõ somente depositarios de huma vida 

exemplar, e Christãa, mas ainda progenitores de uma numerosa descendencia” 

(1752, p. 42). Estes filhos, segundo a ordem de seu nascimento, foram: Ignacio de 

Pontes, João de Pontes, Catharina de Pontes, Salvador de Pontes, Belchior de 

Pontes, Manoel de Pontes, Ignes Domingues, Antonio Domingues de Pontes, 

Marianna de Pontes, Anna de Pontes, Joseph Domingues de Pontes, João de Pontes 

Domingues, que também se tornou padre, Sebastiana de Pontes, Maria Domingues 

de Pontes e, por fim, Innocencio de Pontes, que morreu precocemente. 

Desde cedo, Belchior e seus irmãos foram criados num clima de muita fé e 

devoção a Deus, com uma devoção especial a Nossa Senhora, a quem recorreram 

quando Ignes adoeceu. Conta-nos o mesmo Manoel da Fonseca que, ao completar 

seus sete anos de idade, Belchior de Pontes pediu a seu pai que o levasse à vila, 

com o intuito de buscar um médico para sua mãe, a fim de que ela viesse a recobrar 

a saúde, ao que prontamente atendeu seu pai. 

A caminho da vila, Belchior novamente pediu ao pai para que ambos 

entrassem na aldeia criada por José de Anchieta, a aldeia dos Pinheiros, pois o 

menino desejava prestar reverência a Nossa Senhora de Monserrate, padroeira do 

local, a quem intentava pedir uma graça de cura para sua mãe, que se encontrava 

enferma. Assim, passaram Belchior e seu pai primeiramente pela aldeia e, logo 

após, seguiram para a vila, a fim de encontrar um médico. 
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Prossegue Manoel da Fonseca em sua narrativa, contando-nos que, ao 

chegarem à Pirajuçara, Belchior e seu pai, juntamente com o médico, encontraram 

Dona Ignes curada. Manifestava-se, assim, o primeiro milagre por intermédio 

daquele que viria a se tornar um sacerdote da Companhia. 

Fora Belchior de Pontes o responsável pela mudança da Igreja do Rosário 

(ao que tudo indica, por volta de 1698), de sua antiga localidade, para o Embu 

atual, preocupado e envolvido que esteve com a causa indígena. Nas palavras de 

Arroyo, “o padre Belchior de Pontes deve ter entrado em contato com o gentio de 

Embu nesse período de decadência. Assim se explica a preocupação que teve em 

mudar a aldeia para garantir a estabilidade do grupo indígena” (1954, p. 134). Esse 

período de decadência ao qual o autor se refere corresponde aos anos finais do 

século XVII, um período difícil pelo qual passava a aldeia, não somente ligado a 

fatores de ordem administrativa, mas também a fatores da geografia local que 

estavam influenciando na produção agrícola, o que provocou grande instabilidade 

da comunidade indígena que habitava a região. 

Em relação à entrada de Belchior de Pontes (Fonseca, 1752, p. 44) para a 

Companhia de Jesus, ela não se deu da noite para o dia. Tendo sua educação sido 

entregue aos padres, encontrou Belchior resposta ao que viria a ser o seu 

apostolado futuro. Segundo Fonseca, “cuidando em lhe dar mestres, que com as 

letras lhe ensinassem a virtude […], julgaraõ que só na direcçaõ dos Padres da 

Companhia de JESU, que na Villa de S. Paulo tinhaõ escólas ficavaõ inteiramente 

satisfeitos os seus desejos” (1752, p. 44). 

Assim, estudou Belchior nos colégios dos jesuítas em São Paulo e, somente 

em 25 de junho de 1670, na cidade de Salvador, na Bahia, foi aceito pela 

Companhia. Iniciou seu trabalho percorrendo diversas aldeias, por elas 

disseminando o Evangelho, bem como realizando curas (pois era visto como 

“Médico de Almas”) e aconselhamentos diversos. De acordo com Martins, 

a primeira aldeia que visitou como missionário, após sua chegada da Bahia, foi a de 

Carapicuíba, depois a de Guarulhos. Foi pároco das aldeias de Carapicuíba e 

Itapecerica, entre as quais ficava a fazenda de M’Boy, onde fixou residência. A 
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localização entre as aldeias permitia atender aos chamados de moradores de 

ambos os povoados e arredores (2007, p. 63). 

Uma vez residente em M’Boy, seria natural que boa parte de seus esforços aí 

se concentrassem. Na aldeia, empenhou-se na catequese dos nativos e na 

preservação da Igreja do Rosário, em torno da qual se desenvolveram as atividades 

sociais e religiosas da aldeia. 

Após a trasladação da Igreja, permaneceu Belchior de Pontes por mais 

alguns anos na aldeia, vindo a falecer em 22 de setembro de 1719, tendo vivido na 

Companhia por quarenta e nove anos e quase três meses. 

3.2.  Sucessores do padre Belchior de Pontes  

Além do padre Belchior, atuaram no aldeamento de M’Boy outros irmãos da 

Companhia que, ao darem andamento ao trabalho já iniciado por seu antecessor e 

inaugurarem novas tarefas, deixaram significativa contribuição para a comunidade 

local. 

Após a “mudança da Igreja” do Rosário para o Embu atual, o padre Belchior 

dedicou-se a edificar um templo que pudesse atender ao número de nativos e 

vizinhos presentes no local, a fim de que estes pudessem observar os preceitos a 

que estavam obrigados. Após o término da construção,23 por volta de 1700, e 
                                                             
23 Em que pese a grande contribuição da mão de obra indígena para os trabalhos realizados 

em Embu (M’Boy), envolvendo principalmente a Igreja do Rosário, inevitavelmente a 

construção do templo, ao que tudo indica, teve grande colaboração da mão de obra 

escrava negra. Vale lembrar que os jesuítas, mesmo fazendo uso do indígena, apoiaram-

se, conforme relata Jordão (1960, p. 42), nos “animais inferiores” para o trabalho 

realizado em suas fazendas. Alguns registros de batismos presentes no Arquivo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo podem atestar a presença de africanos no aldeamento, no 

período em estudo, até porque não devemos nos esquecer de que muitos africanos que 

por aqui aportaram tinham estreita relação com a irmandade do Rosário, que, de origem 

africana, arregimentou em terras americanas a devoção de seus fiéis. A título de 

complemento, Serafim Leite nos informa que “já [havia] ‘escolas de ler, escrever e 

algarismos para os moços de fora’, em todas as casas e aldeias, quando em 1581, 32 anos 

depois da primeira Escola dos Jesuítas, começaram a fixar-se no Brasil as demais 
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poucos anos à frente, Belchior ampliou o patrimônio da Igreja, acrescentando a 

esta um belíssimo retábulo24 de talha, conjunto em madeira do altar, digno de 

ainda hoje ser apreciado na Igreja do Rosário, em Embu das Artes. Nas palavras do 

padre Manoel da Fonseca, 

vê-se hoje este Templo ornado de hum formoso retabolo de talha primorozamente 

lavrado, e já dourado: nem lhe faltaõ preciosos ornamentos, com que se celebre o 

santo Sacrifício da Missa; porque ainda que naquelles tempos naõ pode o Padre 

orná-lo, naõ faltaraõ com tudo successores, os quaes levados da devoçaõ, que timhaõ 

à Senhora, fizeraõ todo o possível, para que nequelle ainda que pequeno palacio 

estivesse com a decencia, que se lhe devia como a Rainha (1752, pp. 142-143). 

Com base nas palavras de Fonseca, fica claro que a devoção ao orago25 de 

Nossa Senhora do Rosário tornou-se o elemento mais significativo do aldeamento. 

Não somente Belchior de Pontes, mas também os demais padres que ali se fixaram, 

principalmente após sua morte, mantiveram e incentivaram a devoção à Senhora, 

assumindo, em primeira instância, a tarefa de concluir o acabamento dos 

ornamentos internos do templo, o que incluiu acrescentar ao interior da igreja as 

imagens de São Miguel, Santo Inácio, São Francisco Xavier e Santa Catarina de 

Alexandria,26 todas estas, bem ornadas e trabalhadas. 

                                                                                                                                                                                   
corporações religiosas, que, com o tempo e o Clero Secular, iriam colaborar na gloriosa 

empresa da educação das classes humildes” (1938, p. 202), o que pode atestar a presença 

dos negros nos aldeamentos, bem como a necessidade de, em alguma medida, instruí-los 

e manter lógica e necessariamente o uso de sua mão de obra para diversos fins. 

24 Mais detalhes sobre o significado e função do retábulo estão descritos no capítulo III, 

item 5.1. 

25  O orago se constitui num santo ao qual se dedica uma capela ou templo (Bechara, 2011, 

p. 880). 

26  A presença de todos estes santos na igreja não se deu de maneira aleatória, assim como todos 

os elementos constituintes no universo do barroco. No caso específico das igrejas da 

Companhia, conforme poderá ser visto no capítulo III, item 5, cada santo em questão assumia 

seu lugar em função de uma posição importante adquirida pelo mesmo junto à Ordem. 
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Após a morte do padre Belchior, o primeiro a assumir o aldeamento foi o 

padre Domingos Machado (superior em Embu em 1720 e em 1748), que, contando 

com a ajuda primorosa dos índios, cuidou da construção do convento anexo à 

Igreja. Segundo Arroyo, neste período (meados do século XVII), a aldeia, uma vez 

sob o zelo de Domingos Machado, progrediu muito, dando sinais visíveis de sua 

organização interna: “Produzia algodão,27 em escala não desprezível, fiado em 

seguida e tecido pelas índias, havendo notícia de exportação para Rio de Janeiro e 

Bahia em 1757, quando a população da aldeia se compunha de 261 índios” (1954, 

p. 137). Além disso, foi também Domingos Machado o responsável pela construção, 

em 1740, da casa residencial ou convento, no estilo das casas da Companhia, tão 

necessária para os padres. 

Segundo Arroyo, ainda atuaram no local os padres José do Valle (1755), 

Tomaz Villanova (1759) e, o último deles, José de Castilho (1759), que muito 

dedicou-se à igreja e aos índios. De acordo com o Livro do Tombo (ARQUIVO DA 

CÚRIA METROPOLITANA DE SÃO PAULO, 1984, v. 52, 31/01/1986), anotado por 

D. Duarte, após o padre Castilho, aparece uma sequência de outros sacerdotes 

seculares, que para Embu se dirigiram, a começar com o padre Inácio Rodrigues 

Barbosa, José Joaquim da Silva (1795-1807), José Jacinto Pereira (1808), José 

Joaquim da Silva Macaré (1813-1816), Alexandre Gomes de Azevedo (1824-1827), 

Rafael Antônio de Barros, por conta do impedimento do anterior (1825), e, 

novamente, o padre José Joaquim da Silva Macaré (1828-1843), não jesuíta, 

pertencente à diocese. 

O padre Macaré, de forte atuação em Embu, dedicou especial atenção à 

confecção de esculturas, legando à Igreja obras belíssimas de sua autoria, até hoje 

presentes no museu, tais como a imagem do Senhor dos Passos (FIGURA 7), uma 

imagem de Nossa Senhora das Dores (FIGURA 8) e doze imagens dos apóstolos 

(FIGURA 9). 

Provavelmente o padre Macaré tenha sido influenciado pelos resquícios do 

espírito barroco reinante na época (ainda que boa parte de suas obras seja do 

                                                             
27 Acerca da contribuição econômica do aldeamento de Embu para São Paulo de 

Piratininga, ver Jordão (1960, p. 122) e Barbosa (2007, p. 67). 
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século XIX), que alçou a produção artística sacra do período a uma condição de 

qualidade quase inigualável. Este espírito barroco, que percorreu o século XVII, 

estendendo suas raízes até meados do XVIII, esteve presente em muitas das 

produções de arte sacra no aldeamento de Embu: algumas de autoria indígena e 

outras de autoria de artistas locais, e mesmo dos religiosos. É sobre este Barroco 

que faremos uma discussão aprofundada no próximo capítulo, descortinando os 

valores sociais, morais, culturais e religiosos, e notadamente pedagógicos, a ele 

subjacentes. A marca deste novo universo, aliada ao avanço do empreendimento 

jesuítico na Colônia, fez nascer uma nova sociedade que, ainda mantendo seus 

valores tradicionais, inaugurou um novo modo de ser, viver e pensar o mundo. 

Conclusão 

Do que pudemos apreender neste início de discussão acerca da presença 

jesuíta no aldeamento de M’Boy, a marca inconteste do empreendimento 

evangelístico se fez presente como um objetivo central a ser alcançado. Seja junto 

aos habitantes da comunidade colonial e prioritariamente junto aos nativos, o 

trabalho pedagógico alinhavado pelos inacianos deveria seguir seu rumo, 

baseando-se nos princípios práticos da Companhia, do “estar no mundo”, 

convivendo com os problemas nele existentes e, a partir daí, traçar estratégias que 

pudessem, com o tempo, se tornar eficazes na divulgação do Evangelho. 

Ainda que desenvolvendo um trabalho em estreita coligação com a Coroa 

Portuguesa, os jesuítas primaram por manter certa autonomia na práxis de seu 

trabalho, a fim de que pudessem manter seu investimento sobre bases teológicas 

sólidas. Essas bases teológicas interagiram com o universo da arte sacra barroca, 

cujo processo histórico consagrou a Companhia de Jesus como legítima 

representante da fé cristã em terras brasileiras. 
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CAPÍTULO II  
O  ESPLENDOR DO BARROCO  

Introdução 

Neste capítulo serão analisadas as origens do Barroco, partindo dos 

conceitos existentes acerca do tema e dos diversos significados que a palavra 

assumiu mediante uma pluralidade de realidades históricas distintas. Tendo 

sempre como pano de fundo o processo histórico a partir do qual o Barroco 

ganhou luz e forma, o capítulo fundamentará o Barroco enquanto uma arte de 

expressão essencialmente religiosa e o amplo universo imaginário que ao redor 

dele se desenvolveu, a fim de expressar uma mentalidade típica do século XVII, 

própria a uma sociedade de corte, hierarquizada, e ao mesmo tempo 

profundamente arraigada a preceitos religiosos, notadamente católicos, de cunho 

contrarreformista. Os recursos retóricos e poéticos, bem como os referenciais 

teóricos que os sustentam, também aparecem explicitamente abordados no 

capítulo. A manifestação deste universo Barroco como ferramenta da catequese 

empreendida pela Companhia de Jesus será abordada a fim de esclarecer por quais 

vias e métodos se fez o trabalho pedagógico inaciano, de modo pontual nos 

aldeamentos, e quais os frutos decorrentes deste trabalho. 

1. O Barroco e o universo imaginário da fé  

1.1.  Barroco: dimensões históricas do termo  

O momento de explosão do “estilo barroco” corresponde ao período de 

consolidação das monarquias nacionais no século XVI. Nas monarquias 

absolutistas católicas (Portugal Espanha, Itália e Europa Central), com um apoio 

razoável de um mecenato régio, eclesiástico e confrarial, essa cultura encontrou as 

melhores condições para desenvolver-se. Nessas monarquias, todo o cerimonial 

utilizado (palácios, igrejas, artes plásticas e decorativas) despertou nos súditos e 

devotos grande emoção e verdadeiro deslumbramento. 

Esse foi um período marcado, especificamente em relação à Europa Ibérica 

(Portugal e Espanha), pela forte atuação da instituição do Padroado, através da 
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qual as coroas ibéricas exerceram grande influência na administração eclesiástica 

de seus impérios ultramarinos. Assim, a Igreja teve papel quase decisivo quanto à 

elaboração de uma nova forma de ver, pensar e sentir o mundo, tão necessária 

num momento de transição histórica, das conquistas do mundo colonial e de 

reafirmação da fé católica, diante da ameaça protestante no século XVI. Para 

Campos, “o Barroco não foi apenas um estilo artístico, mas uma visão de mundo 

envolvendo formas de pensar, sentir, representar, comportar-se, acreditar, criar, 

viver e morrer” (2006, p. 7). 

Nesse processo é fundamental acrescentar a influência do Concílio de 

Trento (1545-1563), cujos decretos tinham por objetivo trazer às mãos da Igreja 

Católica as rédeas do controle da fé, ameaçadas pela Reforma Protestante que se 

alastrava na Europa desde o século XVI, com uma velocidade assustadora, 

cooptando novos adeptos, sob as mais variadas denominações. Importava 

reafirmar os dogmas da fé católica, ditados e estabelecidos pelo Concílio. Nesse 

momento, Roma destacava-se como sede do Papado e da Companhia de Jesus, e 

fornecia modelos artísticos e cerimoniais para o restante do mundo católico. A isso 

se somou o firme propósito de agregação dos habitantes do Novo Mundo em 

processo de conquista: negros, índios e mestiços deveriam integrar-se ao quadro 

do Novo Mundo colonial. Esse movimento de adaptação é que delineou o perfil do 

Barroco, cujas obras triunfaram e alcançaram maturidade de estilo, em especial 

neste cenário. 

Para compreendermos melhor o uso da expressão “Novo Mundo” nesse 

período, devemos nos remeter ao tempo dos empreendimentos coloniais europeus 

e às consequências advindas destes empreendimentos, tais como o choque entre as 

culturas europeia e indígena, europeia e africana, e a maneira pela qual, em algum 

momento deste “entrelaçamento de culturas”, se processou a “assimilação” 

obrigatória dos valores coloniais pelos povos dominados. 

No Brasil litorâneo, as ordens primeiras (jesuítas, franciscanos, beneditinos 

e carmelitas) destacaram-se na evangelização e alfabetização das populações, com 

destaque para a Companhia de Jesus, que empreendeu o trabalho de catequese e 

evangelização junto às populações negras e indígenas, consideradas pagãs. 



83 

Sendo a sociedade barroca aquela que “civilizava” as maneiras, esta deveria 

imbuir-se da responsabilidade de revelar ao Novo Mundo a verdade de Cristo. 

Cada homem, cada indivíduo nesta sociedade, embora tivesse uma natureza, 

deveria deixá-la em prol do bem comum. A sociedade barroca propunha o 

encontro da semelhança na diferença e do múltiplo no uno, tendo como modelo 

sempre o passado. Dizia-se que, uma vez que não havia progresso no tempo, o 

tempo era providencialista, ou seja, o tempo se constituía como a participação de 

Deus na história. 

Dessa maneira, o caminho mais apropriadamente utilizado (e que atendia às 

exigências específicas neste Novo Mundo de conquistas), com o firme propósito de 

alcançar o significado único desta sociedade, foi o da educação, uma vez que havia 

a preocupação de se reproduzir a ideologia do Estado, no caso específico, da 

Colônia luso-brasileira, do Estado português. 

Na teoria do Estado português, cada homem deveria interiorizar as virtudes 

e reprimir os instintos. Quando se chegava a este estágio, obtinha-se a 

tranquilidade do ânimo, pois, ao ocorrer, por parte do “corpo”, a interiorização das 

virtudes católicas, como consequência, agia-se bem, tanto do ponto de vista moral, 

como político. 

No entanto, quando a assimilação de valores, principalmente por parte dos 

povos recém-conquistados, não pudesse se dar via processo pedagógico-

educacional, certamente se dava de maneira compulsória e, quase sempre, 

acompanhada de atitudes de violência justificada1 por parte do Estado português. 

No entanto, mesmo a despeito dos atritos existentes, o que importava era, na 

medida do possível, tentar detectar elementos equivalentes entre os dois mundos, 

com vistas à composição de uma aparente unidade. A este respeito, se expressa 

Silva: “Sobreviventes ao confronto, indígenas e europeus reconciliaram-se à 

medida que ambos aprenderam a manipular formas de representação capazes de 

transformar o conflito em convivência pacífica” (1992, p. 119). 

                                                             
1 “Guerra justa” é um conceito geralmente aplicado às populações indígenas, cujo objetivo 

maior era a manutenção da paz interna, por meio de aparelhos repressivos. Importava 

manter o bem comum, mantendo-se a unidade das paixões. 



84 

Foram várias as formas de representação adotadas em face da realidade 

encontrada pelos portugueses, quando do contato com os nativos. Logicamente, à 

frente deste processo estava a Igreja, especificamente os jesuítas, os quais 

buscaram caminhos estratégicos para absorver a atenção dos indígenas, alheios 

aos valores cristãos. Uma das ferramentas mais eficientes foi o teatro: as 

representações teatrais, especificamente religiosas, tiveram um papel essencial na 

evangelização e conversão do gentio, uma vez que fluíram de maneira bem 

pedagógica, tendo quase sempre como base as narrativas bíblicas. Outro elemento 

que nos ajuda a compreender o teatro religioso no século XVI é a hagiografia: a 

palavra vem do grego hagio (“sagrado”) e grafia (“descrever”), significando a 

descrição de uma biografia dos santos, sua trajetória de vida. À época, foi um 

recurso essencial para o trabalho da Igreja no intuito de alicerçar a fé, uma vez que 

os santos, considerados modelos de virtude, tornavam-se passíveis de imitação. 

Além do teatro, o uso intenso de danças e outras manifestações artísticas, 

bem como de outros recursos, tais como efeitos especiais ou recursos cênicos e 

elementos folclóricos, abundaram no teatro jesuítico. Uma vez que não eram 

estranhos à cultura indígena, somados aos demais, contribuíram de maneira 

eficiente para o trabalho da catequese. Acerca disso, complementa Karnal: 

O teatro mostra um dado de valorização do indígena dentro do universo cristão. As 

peças tornam as almas dos índios parte do processo de salvação e da cosmologia 

cristã. Quando os demônios disputam com santos e anjos a posse de uma aldeia, 

tornam clara a ideia de que a alma indígena é suficientemente importante a ponto 

de mover potestades do céu e do inferno para disputá-la (1998, p. 97). 

Essas representações teatrais, normalmente iniciadas no adro das igrejas, 

estendiam-se por outros locais, propiciando aos indígenas participarem 

ativamente do desenvolvimento desse trabalho, de modo que pudessem se sentir 

integrados e valorizados dentro do universo cristão barroco, ainda que não 

pudessem escolher entre participar dele ou não. 

Quer através do teatro, quer através de outras formas de transmissão 

cultural, por meio das quais era possível estabelecer um diálogo catequético junto 
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aos habitantes do Novo Mundo, o catolicismo imbuía-se da responsabilidade única, 

e quase providencial, de promover o ingresso dessas almas no universo do 

sagrado, do divino, por meio da integração de inúmeros elementos reunidos num 

único discurso. 

Na realidade, o que se pretendia nesta nova fase (e é o que se chama de 

Barroco) era colocar a cidade num espaço em que houvesse a concretização do 

modelo português, especificamente católico. Assim, a cidade passava a ser um 

espaço urbano, como representação da política católica, que, por sua vez, 

reelaborava-se continuamente, utilizando modelos2 de representações sociais 

(hierarquia), políticas (a figura do rei, o Estado) e religiosas (o imaginário sacro e 

seus elementos). Esses modelos, característicos do Barroco, passaram a ser 

“modelos” de vida e de comportamento a serem seguidos pela nova sociedade que 

estava sendo constituída e reelaborada a partir desses novos valores. 

O que ocorria nessa sociedade era uma adaptação de elementos clássicos3 à 

doutrina da Contrarreforma, validada pelo Concílio de Trento. Nos espaços das 

igrejas, fazia-se um discurso de louvor, associando-se muitos elementos sacros à 

sociedade do período. Nesse espaço, os santos assumiam papéis de cortesãos e as 

santas, de cortesãs. 

Sendo essa a sociedade da representação, todos os “modelos”, quer no 

âmbito político, quer no âmbito religioso, eram postos em cena. Seus significados 

eram continuamente reafirmados, no intuito de delimitar o espaço de cada 

indivíduo num momento extremamente difuso e conturbado da história. 

Paradoxalmente, a Igreja, enquanto instituição, passou a reafirmar a fé católica 

                                                             
2 Segundo Hansen, o gênero dos novos tempos consistia na celebração da hierarquia, 

através do triunfalismo católico, segundo o qual, a igreja venceu a barbárie, cruelmente 

aqui representada por índios, negros e judeus (desde a Idade Média; na época barroca, 

recrudesceu a intolerância religiosa das autoridades em relação aos judeus, aos mouros 

e aos cultos pagãos: indígenas e africanos). A sociedade ideal do período se faria na 

figura do fidalgo, cortesão, branco e católico (2001, p. 180). 

3 Segundo Janice Theodoro, ocorreu uma passagem da estética renascentista para a 

estética barroca, fato que se constituiu determinante para a formação de uma América 

Barroca (1992, p. 119.) 
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como sendo a única capaz de promover a salvação, pautada em um tradicional e 

amplo suporte teológico, liderado, na Colônia luso-brasileira, pelos inacianos. 

1.2.  Barroco: conceito e  abrangências  

O Barroco, reconhecido como estilo artístico de grande peso, de fins do 

século XVI até o primeiro quartel do século XVIII, que supomos como unidade, é na 

realidade um conjunto de práticas de interesses, discussões e estéticas diversas. A 

esse respeito, Edson Duarte acrescenta que 

pensar o Barroco como um conceito fechado e ao mesmo tempo orgânico, 

homogêneo, como se houvesse um único Barroco é algo que pode ser considerado 

contraditório consigo mesmo. 

Em vez disso, talvez devêssemos pensar em grandes escritores e artistas (dos 

séculos XVI e XVII) que produziram obras singularíssimas que escampam dessa 

possibilidade de serem engessadas pelo conceito Barroco, seja ele qual for. Temos, 

penso, tantos Barrocos quanto teóricos que se ocuparam de descrever 

coordenadas estéticas e temáticas de uma determinada corrente literária ou 

artística que se convencionou chamar Barroco (2008, p. 86). 

Depreende-se desse autor que há um movimento de compreensão do 

fenômeno Barroco a partir de concepções teóricas distintas. Além disso, o 

significado do Barroco transcenderia os limites de um estilo artístico propriamente 

dito, encaminhando-se para um fenômeno de eco social, político, econômico e 

cultural, correspondente a momentos históricos distintos. 

O escritor francês Victor Tapié (1900-1974), em uma de suas produções 

sobre o Barroco, nos informa acerca dos riscos que existem quando se procede a 

uma análise reducionista do termo. Ele aponta, dentre muitos fatores, que o 

Barroco revela-se mais propriamente como um modelo civilizacional, do que como 

um estilo artístico. Daí os “riscos” decorrentes de uma análise indevida acerca do 

termo. O mesmo autor assim se expressa: “Em tudo isso, porém, há muita 

imprudência, pois não se criticou nem definiu previamente, com rigor, a categoria 

empregada” (1983, p. 13). Esse mesmo autor, também aponta os erros de análise 

do fenômeno Barroco, se visto a partir de um conceito geral: 
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O inconveniente reside no conceito geral de Barroco. A civilização europeia do 

século XVI ao XVIII encerra também extraordinária riqueza intrínseca, para que se 

possa submetê-la a uma categoria exclusiva […]. A moderação e a cautela do 

verdadeiro conhecimento recomendam discernir o que compete incluir na 

categoria e o que deve ser preterido (1983, pp. 13.14). 

É perceptível o quanto diversos significados acerca do Barroco foram 

enquadrados erroneamente na história das sociedades, tendo em vista os 

interesses sociais, políticos, econômicos e notadamente culturais a elas 

subjacentes. Nesse sentido, é importante refletir acerca da aplicação negativa do 

conceito de “Barroco”, uma vez que o conceito propriamente dito, mais próximo ao 

que se conhece hoje, sequer existia. 

Sabe-se que os séculos XVI e XVII (início) não conheceram propriamente o 

conceito “Barroco”, cabendo ao século XVII a utilização metafórica do termo, para 

indicar o uso de alegorias. Ao longo dos séculos, esse conceito foi sendo modificado 

e reaproveitado. Muitos artistas dos séculos XVIII e XIX apropriaram-se do 

conceito, tornando-o mais positivo e adequando-o às circunstâncias históricas e 

artísticas do período. Na verdade, o conceito de “Barroco” foi expresso pelo século 

XIX e oficializado no século XX, apenas. 

O século XIX contemplou o surgimento de importantes correntes de estudo 

da arte, cujas influências foram significativas para a formação de novos conceitos 

em História da Arte e dos estilos artísticos a eles relacionados. 

Duas grandes escolas neste período assumiram especial relevância: a Escola 

Positivista e a Escola de Viena, que teve em Heinrich Wölfflin (1864-1945) um de 

seus principais representantes. 

Nesse campo difuso das artes, a grande preocupação do período focou-se na 

capacidade de expressão da arte pelo artista, e não somente na capacidade deste 

artista em tão somente visualizá-la. Propôs-se algo que fosse além de uma 

concepção individualizada da obra: tornava-se necessário partir para a concepção 

de uma nova História da Arte, fundamentada na História dos Estilos. 

Wölfflin, representante da Escola de Viena, incorporou essa nova forma de 

conceber a arte: além da interpretação individualizada, o artista deveria, 
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sobretudo, buscar em outros artistas, imersos num mesmo padrão estilístico que o 

seu, elementos em comum. Segundo Barros, a Escola de Viena era frontalmente 

oposta à Escola Positivista de sua época. A Escola Positivista, 

de um lado preocupava-se com o desenvolvimento da técnica e de outro lado 

assumia muito habitualmente um padrão de narratividade associado à História dos 

Grandes Homens […]. Ao contrário, a Escola de Viena procurou focar mais 

especialmente o fenômeno da Visualidade, da Expressão da Visualidade, bem como 

dos modos como a obra de arte é organizada para a expressão das ideias do artista 

e para a posterior fruição do expectador (2011, p. 67). 

Ora, uma vez que o Barroco, enquanto estilo, tem sua força na expressão 

visual que lhe é muito marcante, parece natural concluirmos que a fundamentação 

de seu conceito tenha ganhando força a partir desse momento histórico muito 

importante para o campo das artes de uma maneira geral. 

Para Wölfflin, era natural que cada artista visualizasse as obras de arte 

tendo como referência o momento histórico no qual ele se encontrava. Assim, cada 

obra de arte seria “filha de seu tempo” e, nesse sentido, portadora de um sentido 

histórico-artístico-cultural muito singular, ligado ao seu momento de produção. Tal 

efeito, na visão wölffliana, também se manifestou no Barroco, que, muito próprio à 

filosofia de seu “tempo”, se revelou como a arte da expressão visual por excelência. 

De fato, foi somente por meio dos estudos de Heinrich Wölfflin que o 

Barroco obteve visibilidade e proeminência maiores. Victor Tapié nos fala a esse 

respeito, assinalando inclusive as diferenças entre o Renascimento e o Barroco, 

enquanto estilos artísticos: 

H. Wölfflin, além de sua primeira obra, embrenhou-se numa paciente e profunda 

reflexão. O confronto entre os caracteres do Renascimento e os do Barroco 

permiti-lhe melhor descobrir os caracteres próprios de um e outro […]. O Barroco 

lhe pareceu traduzir um ideal peculiar, oposto ao do Renascimento, à maneira de 

uma réplica, como se o gosto e a sensibilidade dos homens da época pudessem ter 

atuado em dois registros alternados (1983, p. 8). 
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No entanto, para Maffesoli, o conceito de Barroco ou arte barroca, a reboque 

das diversas sociedades que se formaram e das matrizes culturais a elas atreladas, 

foi ganhando sucessivas roupagens e significados no desenrolar do processo 

histórico: 

De fato, não desejo fazer, por falta de competência, uma nova História da Arte, mas 

utilizar o Barroco como alavanca metodológica para compreender nosso tempo. E, 

assim, prosseguir a intuição de E. D’Ors (1935, pp. 119-121), que via no Barroco 

“um gênero comum a séries variadas de acontecimentos históricos, mais ou menos 

afastados cronologicamente” (1996, p. 188). 

A definição uniforme de um conceito sobre o Barroco parece encontrar 

alguma ressonância em alguns autores. O Barroco não se resumiria a um conceito 

fechado, mas seria portador de um sentido comum, aplicável, por assim dizer, a 

vários campos do conhecimento. Assim, poderíamos atribuir o termo “Barroco” a 

uma situação bizarra ou mesmo, assumindo o sentido contrário, a uma situação 

exuberante, chamativa. Enfim, alguns autores, dentre eles E. D’Ors, aceitavam o 

fato de que o Barroco se configurava como um conceito mais ou menos “ajustável” 

a determinadas sociedades e situações, pertencentes a determinados períodos 

históricos. 

Porém, na visão de João Adolpho Hansen, uma definição e/ou conceito de 

Barroco, próprios ao século de seu suposto surgimento, de fato nunca existiu: 

O “Barroco” nunca existiu historicamente no tempo classificado pelo termo, pois 

“Barroco” é Heinrich Wölfflin e os usos de Wölfflin. Melhor dizendo, a noção só 

passou a existir formulada positivamente, em 1888, na obra admirável de Wölfflin 

[…]. Antes de Wöllflin, em 1855, indiciando o crescente interesse pela noção, Jacob 

Burckhardt havia proposto que o Barockstyl era um “dialeto selvagem” da 

linguagem renascentista (2006, p. 16). 

Em contrapartida, Duarte discorda da análise de Hansen acerca da “não 

existência” do Barroco, apontando que o problema real residiria não no conceito 
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de Barroco propriamente dito mas sim na capacidade de esse conceito, uma vez 

formulado, dar conta do arcabouço “existencial” do termo. A esse respeito, 

informa-nos Duarte, citando Deleuze: 

Todavia é estranho negar a existência do Barroco como se nega a dos unicórnios ou 

dos elefantes rosas, pois, em tais casos, o conceito está dado, ao passo que no caso do 

Barroco trata-se de saber se se pode inventar um conceito capaz (ou não) de lhe dar 

existência. As pérolas irregulares existem, mas o Barroco não tem razão alguma de 

existir sem um conceito que forme essa própria razão. É fácil tornar o Barroco 

inexistente, bastando não propor um conceito dele […]. Para nós, com efeito, o 

critério ou o conceito operatório do Barroco é a Dobra em toda a sua compreensão 

e extensão: dobra conforme dobra (Deleuze apud Duarte, 2008, p. 97) (grifo do 

autor). 

Pensar o Barroco, portanto, requer uma análise apurada dos processos 

históricos, bem como dos diversos teóricos e suas respectivas linhas de pesquisa, 

que buscaram fundamentar o conceito. Portanto, o Barroco enquanto conceito 

nunca se esgota; antes, está aberto para o desenvolvimento de muitas definições e 

debates acerca do emprego adequado do conceito. 

Nesta dissertação, optamos por fazer uso desse conceito tendo como 

referência o período histórico a partir do qual o Barroco ganhou luz e forma, 

refletindo uma sociedade típica do período. Não nos importa tanto o momento de 

nascimento do conceito em si mas mais o modo como o arcabouço de elementos 

que o constituíram conferiu sentido e sustentabilidade a um projeto de colonização 

em estreita correlação com os ditames da fé. 

1.3.  Significado do termo “Barroco”  

Para compreendermos melhor o significado do Barroco, a partir da 

discussão estabelecida, convém partirmos da definição do termo. Várias são as 

definições apresentadas por diversos autores, ou mesmo um só autor, para o 

Barroco, muito embora praticamente todas confluam para um sentido similar. São 

muitas as discussões acerca do(s) significado(s) da palavra “Barroco”. 

Apresentaremos a seguir apenas algumas designações. 
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A origem da palavra, segundo nos informa Tapié, remonta à palavra 

portuguesa barroco, utilizada para designar “pérola irregular”. A mesma palavra, 

em castelhano, berrueco, significa “rochedo granítico” que dá origem à “berrocal”, 

“terra áspera”. Esse mesmo autor, em concordância com o Dicionário da Academia 

Francesa, em sua primeira edição de 1694, acrescenta que o “barroco” é um 

adjetivo e significa pérola de esfericidade muito imperfeita; a edição de 1718 não se 

distanciou desse significado e apresentou o sentido figurado para o Barroco, como 

sendo algo irregular, bizarro, desigual. 

Otto Carpeaux, em Teatro e Estado Barroco, afirma: “Lembramo-nos de que 

a palavra ‘barrocco’ significa, em italiano, ‘acumulação’” (1990, p. 13). 

Em linhas gerais, a ideia de Barroco compreende tudo aquilo que se traduz 

como bizarro, excessivo, carregado, confuso e em muitos aspectos, ridículo. Estes 

“adjetivos” estendem-se ao campo das artes de uma maneira geral. Assim, 

encontramos definições e qualificações diversas, tanto para a música barroca, 

quanto para as artes plásticas (arquitetura e pintura), bem como para a literatura. 

A música barroca, por exemplo, era identificada como tendo uma harmonia 

confusa, sobrecarregada de dissonâncias e modulações, de movimentos diversos e 

afetados, dentre outras atribuições. Num universo extremamente marcado pelo 

apelo religioso, as manifestações musicais barrocas contribuíram para expressar 

com profundidade os valores da fé. No entanto, muitas dessas composições 

musicais também encontraram expressiva aceitação nos ambientes civis, 

revelando artistas ímpares no período, cujos arranjos musicais traduziram a 

monumentalidade do Barroco. Sobre isso, nos informa Carpeaux: “Comparam-se as 

qualidades que os esteticistas barrocos ressaltam na música: a música deve ser 

‘meravigliosa’, ‘grandiosa’, ‘massiccia’, ‘miracolosa’, deve ‘farlo stupore’ e ‘colpire i 

sensi’” (1990, p. 13). 

Englobando toda a riqueza e monumentalidade das artes barrocas, e, em 

que pese a força de definição do conceito e de sua autonomia enquanto estilo, o 

fato é que não é possível analisá-lo sem levar em conta outros estilos que, de 

maneira direta ou indireta, o influenciaram. Analisar o Barroco pelo Barroco não 

nos fornece elementos suficientes para compreender seu significado e lugar na 

história. É conveniente estabelecer uma distinção entre o Barroco e os estilos que o 
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precederam, o Maneirismo e o Renascimento, tendo em conta que as 

características do estilo renascentista, embora diametralmente opostas às do 

Barroco, foram essencialmente valiosas para a composição dos significados 

singulares do Barroco. Segundo Tapié, 

quer se considere uma decadência, quer uma renovação de valores, a ligação entre 

o Renascimento e o Barroco continua sendo o problema fundamental. De qualquer 

maneira, o Barroco está relacionado com a ruptura do equilíbrio aparentemente 

alcançado pelo Renascimento florentino e, em outra escala, pelo Renascimento 

romano, em que as exigências do espírito, o esforço para o conhecimento 

universal, a consonância das paixões humanas e das riquezas da natureza com o 

ideal platônico de beleza pareciam ter encontrado sua realização (1983, p. 15). 

A partir daí, apreende-se que, de maneira direta ou indireta, a existência do 

Barroco encontrou-se atrelada, em alguma medida, ao Renascimento. Somente é 

possível compreendermos a profusão do estilo enquanto “quebra” do equilíbrio 

característico da arte clássica. Em relação ao Maneirismo, algumas características o 

assinalam não como um estilo artístico definido, mas como uma fase pré-barroca e, 

como afirma Sergio Rouanet, “um curto interregno entre a Renascença e o Barroco 

(1520-1620)” (2004, p. 4). No Maneirismo, as antíteses céu e inferno, claro e 

escuro, bem e mal, bom e ruim se traduzem como constantes tensões e aparecem 

de maneira bem explícita, sem nenhuma mediação, ao passo que, no Barroco, essas 

mesmas antíteses afloram, porém de maneira mediatizada e, sob certos aspectos, 

“misturadas”. Essas antinomias, uma vez mediatizadas, segundo Rouanet, “nos dão 

a ilusão de que o desejo contido em cada um dos polos está sendo atendido, mas 

sabemos que é uma reconciliação fraudulenta e que nossa subjetividade está 

irremediavelmente fraturada” (2004, p. 13). 

De todo modo, parece-nos difícil dissociar elementos antagônicos, 

intrínsecos à natureza humana, tais como o divino e o humano, o bem e o mal, a vida 

e a morte, o sagrado e o profano, a essência e a aparência, uma vez que essas duplas 

tensões, queiramos ou não, imbricam-se em nossa caminhada de vida e diluem-se 
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nela, vindo a constituir parte de nossa existência. O Barroco coloca em evidência 

todas essas tensões, “expondo” visceralmente a dualidade una da essência humana. 

Parece coerente considerar o Maneirismo um ensaio do Barroco. No 

entanto, não nos cabe aqui aprofundar o estudo de outros estilos e períodos, mas 

analisar quais foram as matrizes gestacionais do Barroco e as influências delas 

provenientes. A este respeito, Rouanet novamente reforça que 

há uma tentativa de síntese. Como observou José Guilherme Melchior, essa 

tentativa se nota na arquitetura religiosa, que procurava conciliar a espiritualidade 

da Idade Média com o humanismo da Renascença, combinando a grande nave 

longitudinal, dominada pela visão do altar-mor, com o emprego de cúpulas 

centralizantes: o espaço humanista a serviço do edifício teocêntrico. Os extremos, 

no Barroco, não são disjunções. Não há escolhas entre o céu e a terra, mas 

copresença (2004, p. 4). 

Conforme a análise de Wölfflin, um dos traços que diferenciavam o Barroco 

do Renascimento era sua capacidade de envolver o espectador, de capturá-lo, de 

absorvê-lo para dentro da obra, diferentemente do Renascimento, no qual o 

espectador mantinha-se numa posição externa em relação à obra. Além disso, 

segundo o autor, “característico da época clássica é o fato de ela ter desenvolvido 

um ideal de clareza absoluta […], que o século XVII aboliu deliberadamente” (2000, 

p. 20). 

Essa essência dual, tão característica do Barroco, extravasou o campo das 

artes como um todo, influenciando-as e transformando-as em espelhos da alma 

humana. Rouanet nos diz que, “no Barroco, a consciência dos pavores da história 

estava associada à esperança numa salvação transcendente, por obra e graça da 

religião” (2004, p. 10), ou seja, os sentimentos de pavor e esperança/fé coexistiram 

em muitos fiéis, alcançados que foram pela força de uma arte que revelou a 

essência de seu tempo. 

Com efeito, o sentido do Barroco nunca se encerra, e seu significado, ao 

transcender seus limites temporais, imprimiu na história uma memória que lhe é 

própria. 
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2. O Barroco e o mundo das representações  

O Barroco é, por excelência, o mundo das representações, a sociedade do 

símbolo. Desse modo, antes de iniciarmos a descrição da sociedade barroca, 

faremos uma breve discussão acerca do conceito de “representação”, uma vez que 

fizemos uso recorrente dele ao longo do trabalho e o consideramos fundamental 

para entender o sentido amplo do Barroco, incluindo a sociedade, o momento 

histórico e as manifestações artísticas do período. 

A palavra “representação”, de origem latina, é proveniente do vocábulo 

representare e significa “tornar presente” ou “apresentar de novo”. Com o tempo, a 

palavra foi incorporando novos significados, modificando-se e adaptando-se às 

diversas circunstâncias histórico-sociais existentes. Se aplicado a objetos, por 

exemplo, o termo pode significar “ocupar o lugar de”, correspondendo a “algo” ou 

“alguém”. 

O conceito em si é muito complexo e pode assumir muitos significados, a 

partir do referencial estabelecido, quer seja histórico, social, artístico etc. Se 

aplicado ao contexto do Barroco, o conceito de “representação” assumido é do tipo 

alegórico ou imagético. Uma vez que o Barroco é a sociedade do símbolo, a 

representação se apresenta em posição suprema, pois nessa sociedade tudo é 

representação. No campo da fé, onde o Barroco se expressou com força e pujança, 

todas as formas de alegorias4 utilizadas tinham por objetivo transmitir, 

                                                             
4 Segundo Hansen (2006, pp. 7.8), “a alegoria (grego allós = ‘outro’; agourein = ‘falar’) diz 

b para significar a. A Retórica antiga assim a constituiu, teorizando-a como modalidade 

da elocução, isto é, ornatus ou ornamento do discurso […]; ela é mimética, da ordem da 

representação, funcionando por semelhança”. Segundo o autor, as alegorias podem ser 

de dois tipos: alegorias dos poetas ou alegorias dos teólogos; este último tipo de alegoria 

é utilizado no Barroco, pois consiste, “não num modo de expressão verbal retórico-

poética, mas numa interpretação religiosa das coisas, homens e eventos figurados em 

textos sagrados” (2006, p. 8). Assim, todos os significados religiosos que envolveram a 

concepção do Barroco estiveram revestidos de uma metaforização que serviu como um 

padrão de uma linguagem de corte, ligado à estrutura do Estado absolutista e, no campo 

das artes, se tornaram instrumentos de propaganda do dogma católico contra as 

heresias. 
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metaforicamente, a mensagem cristã. Se tomarmos como exemplo o uso recorrente 

das imagens, muito forte nas igrejas barrocas, veremos que a representação por 

meio da imagem, é, segundo Santos “a interpretação, ou a performance, através da 

qual a coisa ausente se apresenta como coisa presente” (2011, p. 30). Assim, para o 

fiel, embora o santo não estivesse presente, “ao vivo”, a força de sua representação 

atuava como se o mesmo estivesse ali, agindo de maneira a reconstituí-lo na 

memória do devoto. 

Do ponto de vista social, as representações sintetizam referências que 

determinado grupo, por exemplo, tem de si próprio, o modo como vê o mundo. 

Segundo Chartier (1990, p. 17), “tome por objetivo a compreensão das 

representações do mundo social, que o descrevem como pensam que ele é ou como 

gostariam que fosse” (apud Santos, 2011, p. 34). 

A sociedade barroca era uma sociedade de corte, típica do século XVII, na 

qual cada indivíduo tinha uma “representação” própria e deveria viver de acordo 

com essa representação. Sendo uma sociedade de ordens, corporativista, o decoro5 

constituía-se como elemento fundamental para o bom andamento do corpo social. 

Segundo essa característica, cada ambiente pedia um discurso adequado, fato que 

sugeria uma concordância harmônica das partes do discurso, ou da obra, em 

função do seu conjunto ou unidade. Assim, se tomarmos como exemplo os 

discursos reproduzidos no interior das igrejas, observaremos o quanto eles 

vinham carregados de decoro, na medida em que se adequavam às necessidades e 

interesses específicos trazidos ou trabalhados no interior daquele ambiente. As 

igrejas barrocas coloniais buscavam reproduzir, a partir da própria arquitetura, 

aliada a outras manifestações artísticas, como escultura, música, talha e pintura, 

um “discurso” religioso voltado para os objetivos da Igreja enquanto instituição 

legitimamente imbuída de propagar os valores e modelos da fé cristã. 

Victor Hugo, em seu famoso livro O Corcunda de Notre Dame, sobre a 

arquitetura enquanto uma representação metafórica, vista enquanto um livro de 

pedra, declarou que 
                                                             
5 Decoro: a palavra significa “conveniência”, que, aplicada ao texto, significa conveniência 

aos assuntos, às pessoas e às ocasiões; o decoro deve observar a conveniência entre o 

ornato e a matéria. 
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isto matará aquilo. O livro matará o edifício […]. Os primeiros monumentos foram 

simples blocos de rocha que o ferro não tocara, disse Moisés. A arquitetura começa 

como toda escritura. Ela foi de início alfabeto. Plantava-se uma pedra em pé, tinha-se 

uma letra. E cada letra era um hieróglifo, e sobre cada hieróglifo repousava um grupo 

de ideias como o capitel sobre a coluna. Assim fizeram as primeiras raças, por toda a 

parte, ao mesmo tempo, sobre a superfície do mundo inteiro. Encontra-se a pedra 

levantada dos celtas na Sibéria asiática; nos pampas da América (Entre Culturas). 

Pela fala do autor, percebe-se quão grande era o valor de uma obra 

arquitetônica6 quando esta se revelava, mais do que como um edifício de pedra, 

como um livro de ideias, um relato harmonioso de um discurso. Assim, a 

arquitetura das igrejas barrocas coloniais luso-brasileiras, distribuídas ao longo do 

território (o que abrange, desde as igrejas maiores, sediadas nas cidades, até 

igrejas de menor porte, como no caso dos aldeamentos), representou verdadeiras 

mensagens de uma fé característica de seu tempo. A esse respeito, nos informa 

Argan que “a história da construção do ‘monumento por excelência’ resulta numa 

complexa relação entre duas exigências fundamentais: uma plena 

representatividade simbólica e uma funcionalidade que é, ainda, definitivamente 

representativa” (2004, p. 78). 

De uma maneira geral, a arquitetura7 colonial, em destaque nas igrejas 

barrocas do período, esboçou certa funcionalidade aliada a uma forte carga 

simbólica característica do estilo barroco, com o intuito de alcançar os fiéis que 

frequentavam esses templos, em busca de conforto e alento para suas almas, bem 

como aos nativos, nos aldeamentos, sob os cuidados inacianos. 

                                                             
6 Segundo Argan (2004, p. 78), a ideia de monumento como construção expressiva de 

valores ideológicos é originalmente clássica, quinhentista. 

7 O “monumento tipo”, em sua expressão alegórica, media autoridade e persuasão, 

apresentando-se ao mesmo tempo como uma forma plástica unitária, porque o que ele 

quer é revelar a universalidade de um valor ideal; uma forma alegórica, porque não só 

alude mas também explicita o tema ideológico, e uma forma urbanística, porque articula 

o monumento “sacro” no espaço habitado de uma cidade “sagrada”. 
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As disposições internas dos diversos elementos existentes nesses “espaços” 

sacros “agiam” em concordância com o modelo de arquitetura interna e externa 

proposto, fato que evidenciou a existência de um discurso que, embora elaborado 

por homens, tinha como princípio gerador a inspiração, a “mão” divina. 

Sendo a sociedade barroca uma sociedade de corte, cada parte deveria agir 

dentro de sua função, e os indivíduos que dela faziam parte assumiam o modelo 

social correto para o período. Na cabeça dessa estrutura social encontrava-se o rei 

(monarca) e, abaixo dele, os demais estamentos.8 Segundo Jurien (1691), “o rei 

tomou o lugar do Estado; o rei é tudo; o Estado não é mais nada. Ele é o ídolo a 

quem se oferecem as províncias, as cidades, as finanças, os grandes e os pequenos, 

em uma palavra, tudo” (apud Elias, 2001, p. 133). 

As igrejas barrocas deveriam ser (e assim o foram), por excelência, o espaço 

dessas representações (e reproduções) sociais que, por sua vez, se constituíram 

como reflexos da imitação de um universo maior: o divino. Na medida em que Deus 

era a causa de tudo o que havia (pois orientou a criação), constituía-se como a lei 

eterna a ser seguida (perfeita e imutável). Assim, a inteligência do homem deveria 

ser treinada para aquilo que, no tempo, buscasse realizar a vontade de Deus.9 Com 

isso, fundamentava-se o sentido de existência das instituições religiosas, que 

existiam para manter e fundamentar essa verdade e “formar” o modelo do homem 

virtuoso (Pilla, 2003, pp. 105-134). 

As representações barrocas objetivavam definir espaços de ação, moldados 

a partir de um conjunto ordenado de preceitos, notadamente católicos, que 

poderiam ser bem observados no interior das igrejas barrocas. Para aqueles 

                                                             
8 Estamento: denominação pela qual são identificadas as três categorias sociais que, a 

partir do século XI, surgem no Ocidente medieval e que adquirem sua formação clássica 

no Antigo Regime. Essas ordens ou estamentos são distintas umas das outras, porém 

integram-se de maneira singular. 

9 Santo Tomás de Aquino dizia que existe uma lei natural: na natureza e no homem existe 

a presença de Deus. 
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considerados hereges (árabes, judeus, luteranos, maquiavélicos10), aplicava-se a 

perseguição e a fogueira. Ao mesmo tempo, as virtudes da civilização, 

sedimentadas dos séculos XVI ao XVIII, deveriam ser postas em cena pelas 

representações que se faziam presentes no âmbito civil e no âmbito religioso. As 

maiores representações do período tiveram projeção notória no âmbito religioso, 

com destaque para o espaço das igrejas barrocas coloniais, nas quais uma 

característica era (e ainda se mantém) particularmente notável no interior do 

templo: a ausência de “vazios” (espaços) na elaboração quer da talha dos altares-

mor, quer dos retábulos ou das composições pictóricas dos forros das naves. 

Assim, o fato de o espaço sagrado do templo estar praticamente todo ornamentado 

deixava explícito que “vazios locais” não poderiam existir, pois estes eram 

considerados espaços habitados pelo demônio. Daí o efeito de “continuidade” 

dessa arte sacra produzida nos templos, fosse através das composições musicais, 

dos entalhes dos altares, da imaginária ou das composições pictóricas, ou seja, 

praticamente em todos os seus níveis e especificidades. 

Nesse conjunto das representações artísticas, a arquitetura barroca assumiu 

especial importância, na medida em que o corpo físico da igreja (prédio) deveria 

representar, alegoricamente, um navio que conduziria as vidas para fora do 

pecado. 

No interior das igrejas, o formato dos púlpitos (ao alto e nas laterais) 

mostrava a posição superior dos padres em relação ao todo, uma vez que estes 

traziam a Palavra de Deus a toda a comunidade. A partir daí, o fiel deveria procurar 

interiorizar a “virtude dos santos”, de significado especial para a fé católica. 

As igrejas constituíram-se em verdadeiros canais de comunicação da fé 

cristã católica, na medida em que não somente exerceram uma função de 

integração social, reproduzida na disposição dos espaços, no interior dos templos, 

mas principalmente revelaram-se como palco de um teatro sacro, palco de um 

drama cósmico centralizado na figura de Cristo, considerado o modelo ideal a ser 

seguido e imitado por essa sociedade, cujas maneiras deveriam educar-se e 
                                                             
10 Nicolau Maquiavel (1469-1527), pensador italiano segundo o qual o poder não tem 

fundamento natural. Maquiavel pôs em xeque a concepção medieval do poder como de 

origem divina. Suas obras foram perseguidas pelo Concílio. 
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moderar-se continuamente. O jogo social era constantemente ressignificado, posto 

em cena. As igrejas, embora templos religiosos, também ganharam proeminência 

significativa enquanto cenários sociais. 

2.1.  Estética e retórica no Barroco 

Dando sequência à nossa exposição acerca das formas de representação e 

discurso no cenário religioso colonial brasileiro, parece-nos relevante discutir a 

importância de duas grandes fontes do pensamento estético, fortemente presentes 

no Barroco: a poética e a retórica. Sem elas, nossas explicações acerca da “filosofia 

barroca” perderiam sentido. Tanto a retórica quanto a poética tiveram sua grande 

referência em Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo grego, discípulo de Platão. 

A primeira dessas fontes, a retórica, diz respeito à arte do bom discurso 

(techné) com vistas à persuasão de seus ouvintes e, como especifica Aristóteles, “é 

sobretudo a arte de falar no Areópago, isto é, da discussão política” (2004, p. 68). 

No entanto, segundo Aristóteles, mais do que a persuasão propriamente 

dita, os caminhos escolhidos para o alcance de tal objetivo é que importavam. A 

esse respeito, é o próprio Aristóteles que acrescenta: “A Retórica é a faculdade de 

ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão” (1964, 

p. 22). 

Na visão de Aristóteles, a retórica assemelhava-se à dialética, em muitos 

aspectos, na medida em que ambas poderiam ser consideradas artes persuasivas, 

diferenciando-se apenas em relação à produção de provas por parte do orador 

e/ou discursante. Essas provas deveriam constituir-se, primeiramente, do caráter 

moral do orador e, depois, das disposições criadas nos ouvintes, além do conteúdo 

do próprio discurso. Acerca disso, afirma Aristóteles que, para a retórica, “os 

discursos baseados em exemplos prestam-se mais que os outros para persuadir; 

mas os discursos baseados em entimemas impressionam mais” (1964, p. 25). 

Assim, um bom exemplo moral por parte do orador do discurso tende a 

apresentar uma eficácia persuasiva significativa uma vez que “este” deixa nos 

ouvintes uma impressão de o orador ser digno de confiança. Caso típico foi o padre 

Belchior de Pontes, a quem os nativos do M’Boy chamavam de “Médico das Almas”, 
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pois seu exemplo de amor e abnegação, impressionando a todos, o tornou um 

exemplo a ser seguido. 

Os entimemas (Aristóteles, 1964, p. 25), silogismos incompletos, produzem 

uma ação que gera sobre os ouvintes um impacto maior, conduzindo o indivíduo à 

reflexão. Um entimema caracteriza-se pelo fato de uma das premissas apresentar-

se subentendida. Tomemos como exemplo o seguinte silogismo: Todos os homens 

são mortais. Pedro é homem. Depreende-se que, por lógica, Pedro é mortal. Da 

mesma forma, é um entimema a famosa reflexão de Descartes, na qual, o fato de o 

indivíduo, na busca pela verdade do conhecimento, duvidar de algo, questionar, já 

constitui evidência de sua existência enquanto ser pensante. Assim: Se duvido, 

penso. Se penso, logo existo. 

Não entraremos em mais detalhes sobre as modalidades de discurso 

empregadas no Barroco, uma vez que não são relevantes para a compreensão de 

nosso estudo. Basta reforçar que a oratória deveria vir impregnada de uma 

religiosidade que, mais do que impressionar, pudesse persuadir o ouvinte, 

conduzindo-o à reflexão sobre sua vida. A oratória jesuíta (exemplos valiosos 

foram o padre Vieira, além do padre Pontes, em Embu), extremamente 

engenhosa11 e carregada de alguns artifícios do Barroco, atingiu a muitos. No 

entanto, esse discurso, quando não feito em forma de palavras ou de pregações 

mas expressando-se por meio da arte sacra nas igrejas, promoveu um alcance mais 

eficaz do que a pregação, persuadindo fiéis por meio do intenso apelo ao visual, 

característico do Barroco. 

No tocante à poética, traduzida ao pé da letra como “a arte de fazer poesia 

ou algum tipo de atividade manual”, o grande referencial é igualmente Aristóteles. 

Arte da imitação por excelência, a poética apresenta variados gêneros com funções 

específicas. São eles: a epopeia, a poesia trágica, a comédia, a poesia ditirâmbica, a 

maior parte da aulética e da citarística, a dança, a música, todas enquadradas nas 

artes da imitação. O que difere esses gêneros diz respeito aos meios de 

transmissão dos mesmos, nos objetos que imitam e na maneira como são imitados. 

                                                             
11 Atribui-se ao termo engenho a capacidade interior do indivíduo, ao talento individual 

que lhe permite encontrar novos caminhos para o discurso por meio da invenção. 
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Para Aristóteles, o que a arte deveria imitar seriam os caracteres, as emoções e as 

ações. O fato de não produzir verdade não se configuraria um problema, pois isso, 

segundo ele, não era tarefa dela. Ao contrário, na visão aristotélica, a arte 

propunha-se a uma verossimilhança e não a uma verdade, que se revelava nas artes 

da pintura e da imaginária barroca. A esse respeito, citemos Carlos Ceia: 

Em sentido genérico e comum, verossimilhança é a qualidade ou o caráter do que é 

verossímil ou verossimilhante; e verossímil, o que é semelhante à verdade, que 

tem a aparência de verdadeiro, que não repugna à verdade provável […]; não 

precisa ser historicamente “verdadeira”, bastando que seja verossímil (Dicionário 

de Termos Literários, “Verossimilhança”). 

A poética, fundamentada no princípio da ut pictura poesis (“como há 

pintura, há poesia”), envolve, segundo Argan, “o problema da atividade produtora 

de imagens e da discriminação entre imagens úteis e nocivas […]. São úteis as 

imagens produzidas pelo processo de verossimilhança; nocivas as imagens 

produzidas pelo capricho arbitrário da fantasia” (2004, pp. 67.68). 

O eixo norteador da produção artística se baseava na capacidade de 

comunicação proporcionada pelo artista, por meio de suas obras. Não importava 

tanto o aspecto original ou verdadeiro da obra, mas mais o alcance e o efeito 

produzidos pela mesma no espectador. A esse respeito se expressa Argan: 

Os artistas são orgulhosos da própria técnica de comunicação e frequentemente se 

servem de técnicas diferentes para atingir os fins diversos a que se propõem […]. O 

que importa é que se estabeleça a comunicação e que esta se dê em todos os níveis, 

como os meios e os processos, diretos e indiretos, mas eficazes (2004, p. 71). 

No Barroco, em que a chave para a leitura e compreensão da nova 

atmosfera social, política, econômica e religiosa residia no poder da persuasão, 

tanto por meio das imagens quanto por meio das palavras, podemos apreender 
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quão grande foi o peso dessas duas fontes do pensamento estético para os artistas 

e religiosos do período.12 

2.2.  Teatro barroco e teatro barroco jesuítico  

Dentro do campo das artes, o teatro constituiu-se como uma forte 

representação dos modelos da fé, uma vez que os espectadores eram participantes 

de um drama cósmico (centrado na figura de Cristo). Assim, nas palavras de 

Campos, 

através do teatro religioso, das pregações missionárias e do clero diocesano e de 

uma religiosidade fortemente devocional, redobraram-se os esforços para 

converter as populações rurais europeias que conservavam crenças pagãs nas 

Colônias. Com isso, esperava-se controlar o avanço das heresias (2006, p. 11). 

As teatralizações sacras muito serviram às ordens religiosas do período, 

especialmente aos jesuítas, como forma de catequese e, ao mesmo tempo, como 

modelo de comportamento adequado de vida. Tratou-se de uma estilização do 

modelo europeu, possível de ser imitado. É Karnal que reforça o pensamento 

acima, dizendo: 

                                                             
12 Cumpre frisar que a Reforma Protestante, a Contrarreforma Católica, o Renascimento 

Cultural e Científico, solidificação das monarquias absolutistas em aliança com a classe 

burguesa, foram algumas das grandes transformações que assinalaram os séculos XVI e 

XVII no mundo, e em maior escala o continente europeu. Suas influências certamente se 

fizeram presentes no campo das artes como um todo. Por conta disso, a busca por novas 

respostas diante das crises que emergiam a todo o instante gerou conflitos em todas as 

dimensões para o homem barroco, em uma sociedade em plena transição. A partir deste 

período, um novo indivíduo passou a ser “talhado” e absorveu intensas mudanças, nas 

quais fé e razão se misturavam e muitas vezes se confundiam, imprimindo e revelando, 

por meio da arte, um significado muito próprio ao seu tempo, carregado de conflitos e 

representações típicos de uma sociedade que se revelava e se autorrepresentava o 

tempo todo. 



103 

Porém, pouco a pouco, fomos percebendo que a questão teatral extrapolava o nível 

específico da encenação propriamente dita. Fomos percebendo que também as 

relíquias recebiam atenção teatral, transformavam-se em adereços cênicos. Da 

mesma forma, a procissão e a própria literatura (1998, p. 24). 

O teatro e a representação cênica não se faziam tão somente nos palcos 

ornamentados, mas também por meio do significado assumido por uma relíquia 

sagrada ou mesmo por um ritual realizado durante uma procissão ou uma missa, 

por exemplo. As relíquias, normalmente ligadas aos santos, foram imbuídas de um 

sentido sagrado, na medida em que se constituíam em objetos outrora 

pertencentes a esses homens virtuosos e, por isso mesmo, portadoras de uma 

“função espiritual”. Essas diversas formas de representações, associadas à fé, 

tornavam-se uma forma através da qual o homem se aproximaria mais de Deus. 

Numa sociedade de corte, típica do século XVII, que continuamente se 

autorrepresentava, seria natural encontrarmos na arte da encenação não somente 

a temática cristã mas também a hierarquia política do Estado, a essência de seu 

significado. 

A representação da hierarquia estatal, aliada à instituição Igreja, buscou o 

tempo todo fazer uso de ferramentas que legitimassem a origem divina do poder 

do rei, validando seu poder soberano na terra. Acerca disso, se expressa Carpeaux: 

“A tragédia barroca reencontrou, em versão cristã, o destino da tragédia antiga, 

representado pelas forças cósmicas, cujos representantes terrestres são a Igreja, o 

Estado e ‘o exército do diabo’” (2004, p. 12). 

Na América barroca, a arte do teatro encontrou sua grande proeminência na 

Companhia de Jesus, que, vale reiterar, fez uso intenso dessa “ferramenta” para fins 

evangelísticos. Segundo Karnal, “a conversão do índio é colocada por Nóbrega 

como o maior objetivo da Companhia no Brasil” (1998, p. 65). Fica claro que a 

conversão dos nativos era premente, uma vez que, segundo Anchieta, os índios 

eram como uma “tábula rasa”, desprovidos de quaisquer referências morais e 

espirituais. Daí a necessidade de convertê-los à fé cristã, modelando-os moral e 

espiritualmente aos padrões europeus. Para tanto, importava encontrar o caminho 

e a(s) estratégia(s) mais adequada(s) para o enfrentamento de tal desafio. 
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De posse de algumas experiências sem sucesso, realizadas com os nativos, 

os jesuítas perceberam que novos caminhos deveriam ser buscados. O uso 

intensivo de imagens, na pintura e na escultura, aliado às peças teatrais, pareceu 

um meio mais eficaz para se proceder à catequese e, por consequência, à 

conversão, principalmente centrada nos nativos, mas também extensiva aos 

colonos. A esse respeito, complementa Gruzinski: 

Contudo, por mais que se cercasse de comentários para explicar seu conteúdo e 

dissipar as confusões, a pregação cristã não permitia visualizar as entidades as 

quais se referia incessantemente. Daí o recurso imediato a suportes visuais, como 

nos catecismos testerianos13 […]. Os afrescos, as pinturas e as esculturas, em 

compensação, tiveram uma difusão muito mais ampla […]. Ao lado das pinturas de 

retábulo e das esculturas […], afrescos monumentais expunham aos índios o 

essencial da iconografia cristã (2003, p. 274). 

No teatro (Karnal, 1998, p. 83), o drama era o gênero mais encenado. As 

primeiras dramatizações dirigidas pela Companhia, de cunho religioso eram 

portadoras de uma moral própria, que visava educar os sentidos, “convencendo” os 

nativos e colonos de sua situação real e, em muitos casos, coagindo-os por meio do 

medo: um caminho de persuasão utilizado pelos inacianos, respaldado na teologia 

tomista. Sobre a importância do teatro, acrescenta Karnal que, “apesar de não 

oferecer aos índios a possibilidade de escolha, o teatro mostra um dado de 

valorização do indígena dentro do universo cristão. As peças tornam as almas dos 

índios parte do processo de salvação e da cosmologia cristã” (1998, p. 97). 

A linha de teatro religioso desenvolvida na América do século XVI foi a do 

teatro em vernáculo, que incluía peças em tupi, português e espanhol. A base desse 

teatro foi a narrativa de base bíblica e hagiográfica. Karnal novamente reforça: 

                                                             
13 Testeriano refere-se a um sistema de escritura pictográfico que se usou até o século XIX 

no México. Sua invenção é atribuída a Jacobo de Testera, um franciscano que chegou ao 

México em 1529. 
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A estrutura bíblica originou uma fonte correlata, a estrutura hagiográfica, outro 

forte elemento para a compreensão do teatro religioso do século XVI. O discurso 

hagiográfico apresenta como modelo de discurso o predomínio da personagem 

sobre o indivíduo, a construção da imagem com base em elementos semânticos e 

um discurso (apologético) de “virtudes” (1998, p. 88). 

Valendo-se de danças, músicas e muitas cores, já pertencentes à tradição 

indígena, o teatro jesuítico tinha como marca de suas apresentações a presença da 

figura do diabo como o grande arquiteto do mal, aquele que sempre intentava uma 

obra maligna. Essas peças, quase sempre encenadas no adro das igrejas, 

prosseguiam ao longo da vila (caminhadas) ou começavam em outros locais e se 

encerravam nos adros. 

Não se configurando como um teatro de concepção linear, o teatro jesuítico, 

segundo Karnal, “relativizava o tempo e o espaço em função do referencial divino 

que é eterno e absoluto” (1998, p. 92). Assim, o “tempo” ou o momento 

representado pelo teatro seguia uma ordenação divina: Deus é o Senhor de tudo e 

de todos; Deus é o Senhor do tempo, de um tempo que é contínuo e que, portanto, 

nunca se esgota. 

Uma característica fortemente presente no teatro barroco foi o dualismo, 

elemento identificador da sociedade do período: bem e mal, amor e ódio, santidade 

e sexualidade, dentre outras, são dualidades continuamente encenadas no teatro 

barroco. Essa dualidade, tão própria à natureza humana, ao ser representada, 

punha em cena os conflitos humanos e gerava constrangimento em seus 

espectadores, incitando-os, psicologicamente, a buscar caminhos de libertação. 

Os espectadores que assistiam a esses dramas encenados, uma vez 

despertos e conscientes acerca de suas condições “morais”, tornavam-se terreno 

propício para a semeadura do Evangelho e a pregação dos sacramentos cristãos, 

necessários ao processo de regeneração, conversão e salvação da alma. 

Próprio ao teatro barroco foi o “movimento” contínuo: o teatro tipicamente 

barroco se revelava por “cenas sucessivas” dos dramas representados; daí o 

sentido de movimento. Essa simultaneidade representada pelas teatralizações 

buscava demonstrar o drama vivenciado pelo homem dessa sociedade, ciente da 
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condição invariavelmente transitória de sua vida terrena. Acerca disso, Carpeaux 

afirma que 

o espírito barroco é moralista e moralizante, o que tem relação com a renovação 

moral do mundo católico pelo Concílio de Trento. Recordem-se os dois exércitos, 

do bem e do mal, os exércitos inacianos. No teatro barroco, todas as personagens 

são partículas do bem e do mal, do alto ou do baixo, que pululam em torno de nós 

[…]; o drama barroco é pessimista. Os homens resistem penosamente ao mundo, 

por uma moral estoica,14 se não são salvos pela graça […]. Não há salvação 

definitiva fora da graça. Mas, quando o clarão da graça incide, a peça acabou. A 

graça só pode ser a conclusão dramática (1990, pp. 16.17). 

Esperava-se que, desse embate entre o bem e o mal, o bem vencesse, 

representando a soberania divina e, ao mesmo tempo, a opção correta feita pelo 

homem, pelo caminho do bem. 

2.3.  Imaginária barroca no universo colonial  luso -brasileiro  

Além do teatro, um caminho que contribuiu significativamente para a 

pedagogia da fé foi o retorno do culto às imagens sacras, reforçado e chancelado 

pelo Concílio de Trento (1545-1563), como suporte material para representar o 

sagrado, o que contribuiu positivamente para a reafirmação da fé cristã católica. 

Em contraposição ao ataque protestante, que pregava a iconoclastia, ou seja, 

a destruição de quaisquer formas de ídolos, a retomada do uso das imagens, 

segundo a Igreja, reafirmava a força da doutrina cristã católica e atuava como um 

meio eficaz de persuasão religiosa. 

                                                             
14 Moral estoica: que ou de quem segue o estoicismo. Estoicismo: doutrina filosófica que 

prega a rigidez moral e a serenidade diante das dificuldades. A matriz da palavra deriva 

do grego stoá = “pórtico”. É característica de um período muito ímpar da história grega, 

o helenístico. Partindo da análise do filósofo Zenão (séc. III a.C.), o estoicismo tinha 

como base a preocupação ética e negava a discussão de causa e finalidade. 
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As igrejas barrocas luso-brasileiras apresentavam um conjunto simbólico 

riquíssimo, de valor artístico-devocional inestimável. Ornamentos, volutas e 

cornijas, alinhados, criavam um ambiente de fé e “refúgio” para os fiéis. 

As imagens sacras encontravam-se na base de toda arte barroca produzida 

nesse período, sobressaindo-se da arquitetura e da escultura e refletindo toda uma 

cultura local. Céu e inferno eram o respectivamente prêmio para os bons e o 

castigo para os maus. Cristo e sua ampla corte de santos e santas foram os 

símbolos que materializaram as religiões dos reis de Portugal e Espanha. 

A religião católica, única admissível em todo o período colonial (mantendo-

se em caráter oficial até a República), tinha em suas imagens o objeto de culto e 

veneração dos fiéis que para elas dirigiam suas preces. Ainda que inicialmente 

baseadas em matrizes europeias, as imagens aqui encontradas poderiam ser 

consideradas brasileiras (independentemente de sua procedência, que variava), na 

medida em que o que lhes conferia certa “cidadania” era o fato de estarem 

assentadas em nossos templos, onde foram cultuadas por nossos antepassados. 

O que diferenciava as imagens sacras umas das outras era o tipo de missão à 

qual deveriam destinar-se: poderiam destinar-se à contemplação (contemplativas), 

poderiam ser retabulares (expressivas e convincentes), processionais (típicas das 

procissões ou de outros cultos católicos), oratória (feitas para o culto doméstico) 

ou narrativas (feitas para integrarem-se a um determinado conjunto). 

Independentemente da missão a que se destinasse, cada imagem, por si só, 

cumpria um grande desafio no universo barroco das representações: convencia e 

emocionava os fiéis, alargando seus horizontes de fé, diluindo suas dúvidas e 

conflitos e possibilitando, por meio da visualização, uma maior proximidade com o 

santo ou santa de devoção, fato que gerava um sentimento de pertença do 

indivíduo ao plano divino. 

A ampla circulação das imagens se processou em todas as direções na 

Colônia, tendo sua presença marcada não somente nos grandes templos mas 

também no interior dos próprios lares, agregadas que foram ao grande número de 

oratórios. A presença de santos ou santas no interior dos lares trazia paz, 

segurança e a certeza de um contato mais direto com Deus. Não é à toa que o 

universo das imagens sacras foi e continua a ser (principalmente em alguns 
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Estados brasileiros), o referencial de fé de muitas pessoas, sendo parte do seu 

cotidiano. 

As imagens sacras apresentavam algumas características formais como a 

teatralidade e a emoção nos gestos, o cabelo “em movimento”, a policromia com 

tons fortes, características tipicamente associadas ao tipo de sentimento que 

deveriam despertar, de maneira singela, no fiel, além de gerarem uma identificação 

entre “elas” e os fiéis, em função dos elementos “humanos” presentes em ambos. 

Recorrer à imaginária sacra foi um dos mais eficientes passos dados pela 

Igreja com vistas ao alcance dos nativos, uma vez que o processo de conversão 

destes (além dos colonos), a cabo do Novo Mundo recém-descoberto, se configurou 

como um desafio de peso para a Coroa Portuguesa, que conferiu à Companhia de 

Jesus a realização de tal empreitada. 

Muitos foram os percalços que surgiram ao longo dessa caminhada, tais 

como a dificuldade natural de comunicação dos missionários com os nativos, por 

conta da não compreensão de ambos os idiomas (português e tupi-guarani), bem 

como da própria transmissão dos valores cristãos, num universo indígena 

diametralmente oposto em valores, ao universo ocidental cristão. Como apregoar 

aos índios a noção de um único Deus? Como fazê-los compreender o conteúdo das 

orações e dos sermões ministrados? Essas foram questões complexas que não 

poderiam prescindir de uma solução quase que imediata. 

Os santos, via de regra, representavam um modelo de virtude para o fiel, de 

retidão moral e santidade, a cabo de uma sociedade que, uma vez entremeada por 

valores ético-morais em transição, típicos do período em ebulição do Barroco, 

clamava por um escape que pudesse lhe proporcionar um refrigério para a alma 

abatida por lutas, entre a carne e o espírito, e pudesse, por meio desse novo 

caminho, reintegrar-se ao sagrado. Segundo Argan, 

se dirigida para o bem, a função da imagem é prática, educativa, didática; mas essa 

função não se explica apenas pelo ato de transmitir, por meio de imagens, 

exortações morais ou edificantes. A Igreja quer manifestar na arte a origem e a 

extensão universal da própria autoridade; porém, já que esta tende sobretudo a 

influir concretamente no comportamento humano, em vez de enunciar e impor 
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verdades da fé, deve poder condicionar todas as ações dos homens, qualquer que 

seja sua posição social e sua preparação cultural (2004, p. 57). 

Por meio do uso das imagens, a Igreja possuía um objetivo de duplo alcance: 

sendo um objeto de adoração comum a todos, o “culto” às imagens provavelmente 

promoveria o alcance dos fins catequéticos esperados, ao mesmo tempo em que a 

Igreja reafirmaria sua autoridade mediante os ataques protestantes. 

A forma como as imagens eram dispostas no interior das igrejas denotava 

uma preocupação não somente com o aspecto religioso-contemplativo das 

mesmas, pelos fiéis, mas, em larga escala, com a composição social dessa sociedade 

barroca. Nas palavras de Argan, “a devoção […] é o meio de chegar à salvação por 

intermédio das obras, ou seja, vivendo no mundo e cumprindo os deveres sociais 

[…] o devoto não pede a demonstração das verdades supremas, mas apenas elege 

certo modo de comportamento” (2004, pp. 58-59). 

Portanto, na América barroca, a representação religiosa proliferou de 

maneira intensa. É notável e surpreendente observar a variedade da imaginária 

sacra no período em estudo. Os ditos “santos barrocos” eram muitos, haja vista o 

número significativo de promessas pagas de que se tem conhecimento. 

As igrejas barrocas foram os locais que mais abrigaram essa rica imaginária 

e, por isso mesmo, impactavam o olhar de quem as apreciava, pela carga de 

detalhes, não somente da imaginária existente, mas do conjunto Barroco como um 

todo, envolvendo o expectador pela beleza e riqueza de suas cores e formas. A 

utilização desses e de outros recursos no interior das igrejas, tais como luzes e 

vitrais, e toda uma técnica de produção de imagens foram fundamentais para criar 

representações dessa sociedade, pondo em cena as representações de poder. A 

igreja, enquanto palco deste cenário sacro, revelou-se como o espaço do sagrado, 

reservado para o contato entre Deus e os fiéis. Nas palavras de Frade, “o templo 

simboliza o ‘centro’, o lugar sagrado por excelência” (2007, p. 19). 
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3. A força do Barroco em terras ameríndias  

3.1.  Barroco americano 

O Barroco que se constituiu em terras brasileiras ao longo do século XVII 

reuniu uma série de características que lhe conferiram uma feição própria, 

precisamente nativa: na medida em que se deu um encontro entre as matrizes 

culturais europeias e americanas, produziu-se um hibridismo cultural que resultou 

na produção de formas de arte espontâneas e autônomas. Assim, o Barroco 

americano em nada foi inferior ao produzido na Europa e tampouco pode ser visto 

como mera reprodução da matriz metropolitana, uma vez que as produções em 

solo brasileiro, seja na arquitetura, seja na pintura, seja na escultura etc., 

abarcaram uma temática simbólica rica e diversificada, gerando uma arte de 

caráter popular, incomum ao período. Nas palavras de Averini, 

o ímpeto vital do Barroco colonial não é inferior ao da contemporânea arte 

europeia; pode ser, talvez, superior, por uma sua intrínseca espontaneidade e 

autenticidade de sentimento. Os seus monumentos não são sempre cansativas 

repetições ou variações gratuitas de modelos europeus, nem os seus produtos 

permanecem expressões artesanais a um nível de suficiência medíocre; pelo 

contrário, conseguem, muito mais frequentemente do que se pensa, constituir-se 

como obras-primas, e impõem um trabalho de penetrante exegese para serem 

compreendidos nos valores absolutos (1997, p. 26). 

A arte barroca produzida na América foi uma obra de fôlego e delineou uma 

nova sociedade, com marcas singulares em seu ambiente social, político, 

econômico e cultural. Diante dos iminentes choques culturais que se processavam, 

a nova realidade exigiu um processo de adaptação contínuo às circunstâncias que 

se apresentavam. Averini reforça que, 

do momento em que a Europa mandou gente povoar os continentes longínquos, 

extraindo-a de particulares camadas da sua população, e não pôde impedir que ela 

se misturasse com os indígenas ou com o de outros estratos de emigração coacta, a 
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produção de novos termos linguísticos, aptos a criar e a favorecer as condições de 

adaptação, torna-se imprescindível e de certo modo imparável (1997, p. 29). 

Como parte desse processo de adaptação, as temáticas abordadas pelo 

Barroco na América se apresentavam constituídas por elementos ora comuns aos 

da matriz europeia, ora não comuns, mas igualmente importantes para sua ação 

civilizadora. Temas do Antigo Testamento e iconografias de origem medieval 

foram comumente utilizados na Europa e na América enquanto ferramentas para 

conversão, fato que marcou a posição central da Igreja nesse novo cenário de 

produção artística. 

A ação civilizadora do clero por meio das artes encontrava-se em estreita 

relação com o projeto colonizador: havia que se adaptar a sociedade recém-

formada no Novo Mundo com vistas a dar consistência às possessões e domínios 

metropolitanos. 

No campo vasto das produções artísticas, as obras arquitetônicas 

assumiram um lugar de destaque. Os templos religiosos se configuravam como 

espaços sagrados e sociais, congregando fiéis e exprimindo, ao mesmo tempo, a 

solidez da Igreja Católica enquanto instituição legitimamente portadora dos 

valores da fé cristã. A construção desses templos, regulamentada pelo Padroado, 

era feita em locais estratégicos, como as costas litorâneas, a exemplo das igrejas 

construídas em Salvador (a partir de 1549). Nas palavras de Frade, 

tendo esta constatação como pano de fundo, compreende-se como a escolha do 

litoral, lugar de construção inicial das primeiras igrejas, deveu-se não só a motivos 

religiosos, mas também a motivos estratégicos inerentes à colonização […]. O 

desenvolvimento da arquitetura religiosa na Colônia torna-se extremamente 

desigual, devido às vastas dimensões do território e ao incremento político e 

econômico de determinadas regiões (2007, pp. 53-54). 

Em razão da vasta extensão do território e das facilidades geográficas 

disponíveis, várias ordens religiosas para lá migraram e se estabeleceram (além da 

Bahia, outros locais considerados igualmente estratégicos), como ocorreu, em 
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caráter especial, com os jesuítas, que aí fundaram suas casas e colégios. 

Consequentemente, as igrejas estabelecidas nesses locais desenvolveram-se muito 

do ponto de vista artístico. Para a Coroa Portuguesa a escolha de locais 

estratégicos para a construção de igrejas tinha duplo interesse: religião e economia 

se tornavam as duas faces de uma mesma moeda, de modo que uma não poderia 

prescindir da outra. Para a Coroa, a fixação de igrejas no litoral facilitava a 

consolidação de seu domínio sobre a Colônia. 

3.2.  Igrejas jesuíticas:  uma arquitetura necessária  

A Companhia de Jesus foi a Ordem que encabeçou todo processo de 

conversão no Novo Mundo, fornecendo todo o arcabouço teórico necessário para 

tal empreendimento. Além da larga experiência no trabalho missionário, em várias 

partes do mundo, os inacianos encontravam-se teologicamente alicerçados na 

Segunda Escolástica,15 e suas produções de cunho pedagógico tinham como fio 

condutor a retórica aristotélica. Portanto, a Coroa Portuguesa atribuiu à 

Companhia de Jesus à realização do trabalho catequético, cujas bases haviam sido 

definidas em Trento (1545-1563). Se comparada com outras ordens que estiveram 

presentes no Brasil colonial, a Companhia foi a que apresentou um projeto de 

conversão firmemente alicerçado. Outras ordens, como a dos capuchinhos 

franceses, por exemplo, cujas missões iniciaram em 1620, na “França Equinocial”, 

sequer apresentavam uma documentação que conferisse uma sustentação 

teológica de porte à sua missão. Nas palavras de Pompa, 

a Companhia de Jesus já nasceu como realizadora do projeto missionário e 

catequético, obediente, por um lado, à regra expressa nos Exercícios Espirituais e 

intérprete, por outro, da ideia de cristianismo proposta pela Contrarreforma 

(2002, p. 58). 

                                                             
15 Segunda Escolástica: escola filosófica cujo objetivo era abarcar e discutir as novas 

teorias dos filósofos do renascimento, e, ao mesmo tempo, manter uma ligação com a 

tradição filosófica cristã. Vários membros da Companhia representaram essa corrente 

de pensamento que esteve no alicerce das práticas de caráter pedagógico e psicológico 

empregadas com vistas à realização do projeto missionário (Massimi, 2004, pp. 28-40). 
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Uma vez em solo “brasileiro”, os inacianos iniciaram um trabalho longo e 

difícil com os nativos, a fim de empreender a catequese. Um grande problema 

inicialmente encontrado foi o fato de as tribos indígenas serem nômades, ou seja, 

não apresentarem um local fixo de moradia, o que dificultava o trabalho dos 

missionários. 

Desse modo, fazia-se necessário arregimentar aldeias nas quais os índios 

pudessem ser assentados e concentrados. Ainda que elas não possuíssem a 

estrutura de uma redução,16 o simples fato de reagrupar os nativos já era um 

indicador de desempenho mais positivo da tarefa missionária para os padres. Nas 

palavras de Costa, “uma vez realizada a tarefa básica de assentamento dos índios, 

os jesuítas voltaram sua energia para a educação, como fator concomitante 

essencial da conversão” (1941, p. 43). 

Uma vez resolvido o problema das moradias, o próximo passo se deu em 

direção à organização de espaços específicos, nos quais a comunidade pudesse 

estar reunida a fim de prestar culto a Deus e, ao mesmo tempo, integrar-se 

socialmente. Assim, as igrejas constituíram-se nestes espaços, assumindo a função 

de espaços do “sagrado” por excelência e espelhos de um universo maior – o 

divino, celestial –, na medida em que passaram a representar um ambiente 

exclusivo para os fiéis e futuros convertidos. 

Os inacianos, já no início da colonização, empreenderam a construção de 

igrejas, a fim de prover espaços necessários à realização da obra missionária. 

Segundo Frade, 

a inquietação em relação à resistência dos edifícios religiosos estava já ínsita 

também nas ações dos jesuítas, de forma que a preocupação com a solidez desses 

edifícios estava relacionada, entre outras coisas, ao problema de possibilitar e 

facilitar a catequização do gentio (2007, p. 56). 

                                                             
16 Redução: termo aplicado às comunidades indígenas constituídas pela ação dos padres 

jesuítas e que tinham o objetivo de reduzir o nativo à vida civilizada. 
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A peculiaridade dessas obras arquitetônicas estava no fato de boa parte da 

mão de obra nelas utilizada (o que inclui não somente elementos da arquitetura 

mas também da imaginária) ser de origem indígena. No período anterior ao 

descobrimento, já existiam, ao que tudo indica, construções religiosas indígenas no 

território voltadas para o sagrado, ainda que para os missionários elas não tenham 

servido de referência. A esse respeito, Frade acrescenta que 

é importante notar também que essas construções, ainda que imbuídas de 

elementos voltados para o sagrado, em quase nada serviram de inspiração para as 

construções religiosas cristãs no Brasil do período colonial, muito embora seja 

conveniente lembrar que elementos de traços marcadamente indígenas estarão 

presentes em algumas igrejas desse primeiro momento de colonização portuguesa, 

como por exemplo em algumas técnicas construtivas e em determinados objetos 

de ornamentação (2007, p. 52). 

Somam-se a isso as necessidades de ordem material que o meio impunha, 

que obrigavam os padres a ensinar certos ofícios aos índios e mesmo aos negros. 

Com base nas necessidades que surgissem, o trabalho ia sendo realizado, e a mão 

de obra necessária para a realização de determinadas tarefas, recrutada. 

As ordens religiosas que vieram ao Brasil possuíam diversos modelos de 

espaços de culto. Mesmo assim, a construção de igrejas a partir do século XVI foi 

norteada pelas diretrizes do Concílio de Trento, que preconizavam um retorno à 

cruz latina. A planta baixa circular, vista pelos artistas do Renascimento como um 

símbolo divino, foi considerada pagã e substituída pela cruz latina que a partir de 

então, passou a ser considerada o genuíno símbolo cristão. 

O Tratado de Borromeu (1577) continha uma compilação de todas essas 

regras, orientando não somente a construção de obras arquitetônicas, mas também 

o mobiliário das igrejas. No tocante à arquitetura, o tratado especificava, inclusive, 

a função da porta de entrada nas igrejas, vistas como elementos fundamentais no 

templo, uma vez que representavam uma fronteira entre o universo sagrado e o 

universo profano. Segundo Oliveira, 
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a porta barroca já pressupõe que aquele que a atravessa sabe bem o sentido de 

fronteira que lhe é intrínseco. Especialmente nos prédios religiosos essa função 

será constantemente aperfeiçoada, mas ela também existe nos prédios civis […]. Já 

em 1577, Carlo Borromeo […] publicava um tratado de clara inspiração tridentina, 

no qual explicitava em normas o modo de construir e decorar os templos católicos 

(2010, p. 608). 

No caso específico das igrejas da Companhia de Jesus, o modelo que serviu 

como referencial de construção foi a Chiesa di Gesù (“Igreja de Jesus”), em Roma. 

Mesmo assim, nas palavras de Gomes, “é precipitado interpretar a [Chiesa di] Gesù 

como obra dos jesuítas, pois foi construída a mando do Cardeal Alexandre Farnese, 

que tratava a igreja como sua propriedade privada” (2010, p. 107). 

Em relação às igrejas da Companhia, muito embora se questione a 

existência de um “estilo” jesuítico, suas construções apresentavam certo padrão 

regulamentador. A partir disso, mesmo entre discordâncias e/ou pontos em 

comum, é fundamental discutir o conceito de “estilo jesuítico” propriamente dito, 

ou mesmo, de “barroco jesuítico”. 

Na realidade, antes mesmo de analisar o termo “barroco jesuítico”, importa 

verificar se de fato existiu um estilo jesuítico, termo utilizado por alguns autores, 

como Costa, que enquadra a arte produzida pela Companhia a partir de 

características peculiares: “Quando se fala em estilo jesuítico, o que se quer 

significar são as composições mais renascentistas, mais moderadas, regulares e 

frias, ainda imbuídas do espírito severo da Contrarreforma” (1941, p. 11). 

Se, de fato, algumas peculiaridades arquitetônicas das igrejas da Companhia 

permitem classificá-las como portadores de estilo autônomo, é o que nos 

propomos a discutir a seguir. 

3.3.  Barroco jesuítico: o  que figurou nos aldeamentos e no M ’Boy? 

As expressões “estilo jesuítico” e, por extensão, “barroco jesuítico” foram 

muito empregadas por diversos autores estudiosos do assunto, suscitando 

inúmeras controvérsias. 
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Ao longo da história do Brasil, as construções arquitetônicas de autoria dos 

inacianos sempre primaram por certo padrão, o que lhes conferia autenticidade e, 

num primeiro momento, autonomia estilística. Mesmo assim, vale acrescentar que, 

a despeito de certa regularidade no padrão existente das construções, os inacianos, 

diante das realidades locais reveladas e dadas as diferenças de cada ambiente, 

adaptavam suas edificações, de modo que elas pudessem, em alguma medida, 

corresponder às necessidades encontradas. Nas palavras de Gomes, 

sobre o estilo jesuítico, o termo muitas vezes foi simples acomodação, por ser 

usado para tratar de iniciativas dos inacianos, mas já se percebeu que o que é 

adjetivado como tal foi praticado em construções de outras ordens religiosas, e 

que os próprios jesuítas variavam de estilo conforme a época e o lugar em que se 

estabeleceram (2011, p. 100). 

Por outro lado, segundo Colombo, o fato de os jesuítas apresentarem uma 

preocupação constante com o elemento educacional os impulsionava na criação de 

ambientes específicos que pudessem dar conta do trabalho catequético-

educacional por eles proposto. Por este viés, os inacianos 

foram os pioneiros na introdução do que poderíamos creditar como estilo 

artístico; possuíam gosto pelos ambientes requintados, preocupavam-se com a 

função pedagógica, fundando colégios, e eram carregados de espírito missionário, 

procurando envolver seus fiéis não somente por meio de palavras, mas também 

pelo caminho das imagens (2001, p. 149). 

Tendo em vista que o cenário das igrejas barrocas buscou valorizar mais 

elementos internos do que externos ao templo, seria natural encontrar nas igrejas 

da Companhia essa mesma preocupação: externamente, os templos revelavam 

uma linearidade singularmente austera, ao passo que internamente revelavam 

uma beleza impactante para o espectador. 

A arquitetura jesuítica, foi herdeira de elementos do “estilo maneirista” que, 

em vigência na Europa desde o século XVI, contrariamente ao estilo Renascentista, 
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repudiava os elementos “clássicos”, buscando imprimir, por meio de seus artistas, 

um caráter mais austero às suas produções, o que incluiu os templos religiosos. 

Nas palavras de Bury, 

os arquitetos do Renascimento visavam estabelecer uma correlação entre as 

proporções familiares e satisfatórias do corpo humano e os prédios, cujas plantas e 

proporções espaciais eram baseados nas figuras geométricas regulares mais 

simples […]. Em contraste, os objetivos do Barroco eram emocionais e os 

resultados, dramáticos, turbulentos, hipnóticos, buscando atingir a ilusão do 

ilimitado […]. Os dois estilos, apesar de seu óbvio contraste, compartilham de uma 

qualidade comum: não são ambíguos. A arquitetura do Maneirismo, por outro lado, 

é cheia de temas ambivalentes e funções duplas. O mesmo edifício é um palácio e 

um monastério […]. Os arquitetos do Humanismo adotaram os templos da 

Antiguidade Clássica como modelos para seus projetos de igrejas, fazendo apenas 

as modificações ditadas pelas necessidades litúrgicas, enquanto São Carlos 

Borromeu, em 1582, apenas admitiu o uso das ordens clássicas em função de sua 

resistência estrutural. Os maneiristas, entretanto […], estavam determinados a 

expurgar dessas formas o espírito legado em suas origens (2006, p. 67). 

Percebe-se que os arquitetos maneiristas primavam por uma igreja cuja 

aparência revelasse, em alguma medida, um caráter “ortodoxo”. Nota-se, pelas 

palavras de Bury, que havia uma preocupação com os espaços litúrgicos, e daí a 

necessidade de preservá-los enquanto tal, despojando-os de quaisquer elementos 

pagãos, típicos do Renascimento. 

Os templos da Companhia, carregados de um rigor moral, internamente 

configuravam-se como espaços regulamentadores de uma mensagem sacralizada, 

disponível a toda a comunidade local e não somente a um grupo seleto de 

intelectuais e filósofos, como ocorrera no Renascimento. 

Esse caráter mais sacro, assumido pelos templos maneiristas, influenciou a 

construção das igrejas jesuíticas, cujos elementos barrocos, fortemente presentes, 

revelaram sua força nesse período, mostrando certa “autonomia estilística”. 

Contudo, não pretendemos dizer que o Barroco encontrado nos templos 

inacianos tenha sido puro e, com isso, justificar a existência de um “estilo jesuítico”. 
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No entanto, mesmo por conta das matrizes estilísticas herdadas, esse Barroco 

produzido na América, como um todo, assumiu um novo caráter enquanto arte 

local que obteve, ao longo do tempo, maturidade de estilo e uma feição muito 

própria. 

Como se pode notar, a expressão “estilo jesuítico” é complexa e, sob alguns 

aspectos, dicotômica, ainda encontrando grande dissonância de opiniões entre 

especialistas no assunto. Bury propõe que, na intenção de evitar confusões de 

interpretação acerca do uso da expressão, seria adequado que se fizesse uso da 

expressão “estilo da Contrarreforma”, dado o momento histórico em questão e que, 

na visão do autor, encontraria uma maior ressonância internacional. 

As igrejas jesuíticas buscaram agregar todos esses elementos, incluindo não 

somente suas igrejas de maior porte, mas também as igrejas construídas nos 

aldeamentos, até porque os jesuítas foram legítimos representantes de Roma no 

tocante às missões e obedeciam fielmente às prerrogativas papais. 

Representantes das “missões” de além-mar, os inacianos lançaram-se à dura 

jornada de catequização dos povos conquistados, primando por uma educação 

regular e religiosa de qualidade, que conferisse sustentação ao trabalho que lhes 

fora designado. Os templos religiosos por eles erguidos se revelaram como polos 

disseminadores da mensagem cristã, notadamente nos aldeamentos, onde nativos 

e colonos agregavam-se, participando ativamente das festas litúrgicas e de outras 

atividades igualmente importantes. 

A Igreja Nossa Senhora do Rosário em Embu constituiu um destes polos 

irradiadores da fé católica em São Paulo. Na medida em que se deu o convívio 

direto entre os nativos guaranis e os padres jesuítas, esse “espaço”, por assim 

dizer, “testemunhou” uma intensa atividade catequética, ao mesmo tempo em que 

foi palco de muitas mediações culturais que se processaram por meio do 

entrelaçamento dessas culturas muito distintas e singularmente importantes para 

a formação do etos cultural brasileiro. 

A força do Barroco nos aldeamentos, sob a supervisão inaciana, foi notória. 

Nesse processo esteve incluído o M’Boy, depois chamado de Embu, no qual se 

encontra a Igreja do Rosário, devoção local muito respeitada pelos colonos e 

jesuítas (provavelmente responsáveis pela chegada da devoção sediada nas terras 
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de Catarina Camacha) e sobretudo pelos guaranis, que absorveram e incorporaram 

a devoção a Senhora em suas práticas cotidianas. As dimensões do alcance dessa fé 

no aldeamento e seus desdobramentos no universo da crença guarani, bem como a 

origem e o histórico dessa devoção, serão analisados criteriosamente no próximo 

capítulo. 

Conclusão 

Podemos concluir que o Barroco, principalmente no tocante às produções 

sacras representadas no interior das igrejas atou como um elemento aglutinador 

de crenças, costumes e ideias que, transcendendo os limites do tempo e do espaço, 

ainda figuram na galeria de uma história que, na pretensão de convencer, 

encantou, e, no intuito de educar, convenceu, e em muitos casos, converteu, 

imprimindo sua marca na memória daqueles que, por caminhos diretos ou 

indiretos, absorveram sua essência, seu significado. A beleza do Barroco, se, em 

alguns momentos, não convenceu encantando, certamente encantou ensinando 

uma fé que, muito acima das expectativas humanas, revelou a força de Seu criador 

e, portanto, sua razão de existir. No ambiente da Igreja do Rosário, foi possível 

encontrar este misto de encanto e ensinamento que, imbricados, produziram a 

sustentação da mensagem da cruz, tão necessária aos habitantes do aldeamento.
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CAPÍTULO III  
IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO :  

DEVOÇÃO E IMAGINÁRIA  

Introdução 

A Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no Município de Embu das 

Artes, São Paulo, é “dona” de um dos conjuntos barrocos mais singulares do Estado 

de São Paulo. Os elementos que compõem seu belíssimo conjunto são portadores 

de uma carga simbólica significativa, própria ao período em estudo. 

Este capítulo se propõe a analisar a Igreja do Rosário a partir do contexto 

histórico de chegada da devoção à América, e, por meio dos jesuítas, ao aldeamento 

de Embu, enfatizando a atuação da Companhia de Jesus no local, bem como a arte 

sacra barroca presente no templo como um todo (o que compreende a nave central 

e a sacristia). O intuito é trazer luz à relação entre a arte e a educação jesuíta, em 

profunda interlocução nesse templo. O mote do capítulo também será avaliar a 

intensidade com que os inacianos fizeram uso desse espaço e dos “elementos 

sacralizados” a ele relacionados, a fim de promover a catequese local. 

1. A Igreja Nossa Senhora do Rosário  

1.1.  Origens devocionais do culto a Nossa Senhora do Rosário  

A devoção a Nossa Senhora do Rosário, de origem secular, se constitui como 

um dos mais belos exemplos de fé em território brasileiro. Ainda que sua origem 

não tenha sido genuinamente brasileira, o culto à Senhora do Rosário revelou-se 

como um elixir para os habitantes da Colônia portuguesa, num tempo em que 

resgatar as origens da pátria, pelo lado afro, e promover a catequese, pelo lado 

luso, se revelaram tarefas da mais alta importância. 

O culto à Virgem do Rosário ganhou força e representatividade em terras 

brasileiras, alicerçando-se em várias localidades coloniais. Suas irmandades 

conquistaram não somente espaço religiosos, mas também propiciaram a seus 

membros, em geral negros, um encaixe social adequado. Nas palavras de Couto, “os 
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elementos rituais que compõem sua estrutura diferenciam-se conforme as 

localidades onde se manifestam” (2003, p. 23). 

No Brasil-Colônia, a devoção à Virgem do Rosário chegou apenas em 

meados do século XVI, notadamente por meio dos jesuítas. Sabe-se, no entanto, que 

a introdução do culto a Nossa Senhora do Rosário se deu, de fato, no continente 

africano, pelos missionários dominicanos, servindo como importante instrumento 

de catequese e, segundo Couto (2003, p. 23), impondo-se como etapa de 

cristianização para a população negra encaminhada às Colônias. Buscando integrar 

essa população negra ao universo colonial, traficada pelo Atlântico, a Igreja fez uso 

intenso das irmandades como instrumento de introdução destes ao catolicismo. No 

caso específico da devoção à Senhora do Rosário, os dominicanos, então 

responsáveis por “apresentá-la aos negros”, nada mais fizeram do que aproximar 

elementos presentes na devoção cristã aos elementos da crença africana, buscando 

com isso produzir uma nova crença. Acerca disso, Pacheco reforça que o rosário 

“remetia à ideia do ‘rosário de Ifa’, associando-os aos antigos minkisi, objetos 

mágicos da cultura africana que promoviam cura aos necessitados, composto por 

pequenas peças irregulares que lembravam rosas, feitas de uma palmeira chamada 

Okpê-Lifá” (2008, p. 8). 

Além da questão propriamente religiosa, a devoção à Virgem do Rosário, 

amparada nas irmandades arregimentadas em solo colonial, trazia subjacente uma 

preocupação “social” que resultava na ajuda mútua entre seus membros. De acordo 

com Pacheco, 

as associações religiosas constituíram-se a partir do século XIII como verdadeiros 

grupos que, além de promoverem cultos ao santo de devoção, prestavam 

assistência material a seus associados. Formadas, sobretudo, por leigos, a 

preocupação principal dessas agremiações era a “propagação da doutrina” e a 

“filantropia social”, ou seja, a caridade (2008, p. 1). 

A devoção ao Rosário, tendo como seu ponto de origem o continente 

africano, e nesse momento imbuída de determinada “coloração”, estendeu-se a 
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Portugal,1 ganhando uma segunda tonalidade, e deste ao Brasil, assumindo uma 

nova tonalidade (terceira), resultante da fusão dos elementos dessas três matrizes 

culturais distintas. Segundo Couto, “o catolicismo de Portugal forneceu os 

elementos europeus da devoção à Senhora do Rosário, a Igreja no Brasil reforçou 

essa crença, enquanto os negros, de posse desses ingredientes, deram forma ao 

culto e à festa” (2003, p. 24). 

Assim, o culto a Nossa Senhora do Rosário, por meio das sucessivas 

roupagens adquiridas, ao longo de sua disseminação, revelou-se como resultado de 

uma mescla de representações ocidentais e africanas, no interior das confrarias 

negras. Poder-se-ia falar em uma “africanização” do catolicismo ou mesmo num 

catolicismo africano, cujas matrizes absorveram elementos afro que coadunaram-

se a outras manifestações culturais presentes na liturgia cristã. Segundo Pacheco, 

“era então o encontro de duas religiões, em que alguns elementos do cristianismo 

eram aceitos e combinados de forma dinâmica às diferentes cosmologias” (2008, p. 

8). Por outro lado, isso não significa que as matrizes religiosas africanas e 

ocidentais tenham perdido sua autonomia, já estabelecida a partir de preceitos 

culturais específicos a cada uma. 

De todo modo, essa devoção chegou às Colônias ibéricas por meio da 

expansão marítima, iniciada em meados do século XV, e foi, gradativamente, 

adaptando-se às condições locais, assumindo novos significados e propiciando uma 

nova leitura da fé. 

Por conta dos empreendimentos marítimos e da consequente descoberta de 

novas “esferas” culturais, os expansionistas2 levaram a cabo a conquista e 

buscaram introjetar sua cultura, notadamente a europeia, nos povos recém-

encontrados, como meio de facilitar e assegurar relações. 

Pode-se dizer que o rosário foi um dos símbolos utilizados para tal desafio. 

Uma vez relacionado à figura de Nossa Senhora, passou a encarnar a força do 

catolicismo nessas regiões, ainda que seja necessário ressaltar que o resultado 

                                                             
1 Muito embora a origem do culto a nossa Senhora do Rosário encontre suas raízes no 

século XIII, este culto tornou-se público somente no século XV (Pacheco, 2008, p. 6). 

2 Segundo Pacheco (2008, p. 6), Nossa Senhora do Rosário foi adotada como padroeira 

pelos povos conquistadores. 
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desse processo foi a produção de uma cultura híbrida, contendo elementos 

indígenas e europeus: assim, mesmo abrindo-se a novos credos, os nativos não 

prescindiram de seus valores culturais originais. 

1.2.  A simbologia do rosário que chegou à América: fé e história  

A reverência à Senhora do Rosário é uma extensão, por assim dizer, de um 

“culto” ao símbolo do rosário, cujas origens devocionais remontam à Idade Média. 

Sendo um período de fervorosa religiosidade, é natural encontrarmos símbolos 

religiosos que integraram o universo dos devotos daquele tempo, conferindo-lhes 

um significado muito particular. Segundo Pacheco, “a Idade Média foi uma época 

que favoreceu a permanência de símbolos, de modo que o sagrado fosse dessa 

forma representado e sentido no universo material” (2008, p. 3). 

Assim, alguns hábitos e crenças característicos do período, como o uso do 

rosário, por exemplo, se mantiveram ao longo do tempo e evidentemente 

ganharam novas roupagens providas de novos significados para seus fiéis. 

O rosário se constituía como um conjunto de orações, mais especificamente 

de 150 ave-marias, divididas em três grupos de cinquenta. Essas ave-marias eram 

contadas por meio de nós feitos em cordões, tal como uma coroa de rosas, que 

eram oferecidas a Nossa Senhora. Segundo reza a tradição medieval, esse culto 

teria se iniciado a partir de um aparecimento de Nossa Senhora a São Domingos 

(da Ordem dos Pregadores ou dominicanos), dando-lhe a oração do rosário e 

consolando-o, por ocasião de um momento difícil vivido pela Igreja, em meados do 

século XIII (Pacheco, 2008, p. 3), como consequência de uma crise iniciada no 

século XII. A partir daí, teria se iniciado o culto à Senhora, que agora recebia a 

denominação de Nossa Senhora do Rosário, uma vez que o rosário fora a ela 

atribuído. De acordo com Pacheco, “o rosário, então atribuído a Maria, Mãe de 

Jesus, estava relacionado às flores, não apenas pela aparência do objeto, mas pelo 

símbolo de beleza e pelas propriedades curativas que a rosa proporcionava, 

fazendo, então, uma relação com a palavra do latim medieval rosarium, que 

significa ‘jardim de rosas’” (2008, p. 3). 

Embora essa hipótese quanto ao culto ao rosário seja comumente a mais 

discutida entre especialistas no assunto, outras hipóteses acerca do surgimento do 
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rosário poderiam ser apontadas. Contudo, não nos cabe aqui aprofundar o assunto, 

mas sim analisar o significado e a importância assumidos por esse símbolo e, 

prioritariamente, o modo como essa devoção adentrou o universo colonial 

brasileiro. 

Por fim, vale acrescentar o fato de que foi o papa Pio V quem organizou e 

estruturou, em 1569, o culto ao rosário, em quinze mistérios, cujos temas se 

encontram relacionados à trajetória de Cristo na terra, a saber: anúncio da 

encarnação, nascimento, adolescência, missão, vida pública, paixão, morte, 

ressurreição e ascensão da vida de Jesus. 

1.3.  Os jesuítas e a devoção a Nossa Senhora do Rosário  

O culto a Nossa Senhora do Rosário está diretamente relacionado à 

presença dos jesuítas na América portuguesa. A presença destes em território 

ameríndio, por sua vez, encontrava-se diretamente relacionada aos grandes 

empreendimentos marítimos patrocinados pelo Estado mercantilista português. 

Para compreendermos esse elo devocional existente entre Portugal e Brasil, 

importa recorrer às raízes da crença à Senhora do Rosário em território português, 

uma vez que, excetuando-se a devoção de origem em território africano 

(empreendida, em algumas regiões, pelos dominicanos), podemos dizer que a 

devoção negra do rosário teve uma origem branca. 

Nesse momento, Portugal vive a pujança do estilo barroco, que, em tempos 

de Contrarreforma Católica, buscou solidificar valores caros à fé católica, fazendo 

uso intenso de elementos essenciais ao novo cenário religioso em questão. Assim, 

eram comuns as festas religiosas e processionais, que, imbuídas de toda a pompa e 

exagero, impregnavam nos fiéis sentimentos diversos, tais como intensa comoção, 

alegria, tristeza, êxtase etc. 

O culto aos santos passou a ser a peça central de todo esse cenário. As 

práticas que dele fizeram parte fundamentaram muitas das devoções que se 

perpetuaram ao longo do tempo e, em alguns casos, ainda se mantêm muito vivas. 

É o caso do culto a Nossa Senhora do Rosário, que, chegando ao Brasil após ter sido 
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apropriado pelos jesuítas (e desapropriado dos dominicanos3), se manteve vivo em 

muitas das regiões onde a devoção ganhou primazia e se oficializou. É o caso de 

Embu das Artes, que comemora a festa a Nossa Senhora do Rosário, todo o ano, no 

dia 7 de outubro. 

Desse modo, o momento de expansão portuguesa foi significativo para a 

história do catolicismo no Brasil-Colônia, pois marcou a presença efetiva dos 

jesuítas como pais da nova fé que despontava em terras ameríndias. Essa nova fé 

“pretendia” não somente alcançar os nativos, mas também os escravos negros 

vindos da África (e isso inclui os escravos trazidos do Congo pelos jesuítas, por 

conta das missões), bem como toda a população colonial, seduzida pelos ares da 

nova fé, cujo cenário, característico do Barroco, superabundava de luxo e beleza 

aos olhos de quem o contemplava. Segundo Bastide, a vivência da fé, com o tempo, 

ganhou novos espaços de culto, saindo de uma esfera mais ampla, para uma esfera 

mais restrita e, no caso específico da Colônia, para uma esfera familiar: 

A capela apoia-se nos muros da casa-grande. Mas o catolicismo implantado é o 

catolicismo da Contrarreforma, que, em oposição ao protestantismo, desperta o 

velho culto dos santos e, por isso mesmo, ressuscita em parte as superstições da 

Idade Média. Na Europa, o culto dos santos é controlado, fiscalizado, parte de um 

todo dogmático e litúrgico que o ultrapassa. Aqui a família, isolada de Roma mais 

ainda que de Lisboa, vai incorporar esse culto. Sem dúvida, nas grandes plantações 

há um capelão, e este poderia ser o representante da Igreja, o mantenedor da 

herança religiosa europeia (1971, pp. 59-60). 

Assim, a partir dos primeiros anos da colonização, a Companhia de Jesus já 

inaugurava igrejas em algumas capitanias, e proporcionava cerimônias e festas à 

comunidade colonial. Com o tempo, essas manifestações religiosas, inicialmente 

comemoradas a partir de um calendário oficial, ganharam uma roupagem 

tipicamente inaciana. Assim, a Companhia agregou ao seu devocional tradicional 

                                                             
3 É importante lembrar que, além de jesuítas e dominicanos, os agostinianos também 

fundaram várias irmandades do rosário, ainda que sua apropriação e disseminação 

dessa devoção não tenha sido tão significativa. 
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de santos padroeiros as festas litúrgicas oficiais, formalizando um novo devocional 

adotado pela Ordem. 

No que tange à questão da herança devocional de origem portuguesa, vale 

tomarmos como exemplo a festa do Anjo Custódio, que se estendeu ao Brasil e 

acrescentou ao nosso “panteão de santos” a devoção aos anjos. Ambos, anjos e 

santos, eram considerados como amigos e protetores unidos a Deus. Esse Anjo 

Custódio, venerado em Portugal, é na verdade o Anjo Miguel, que veio a ser 

venerado na Colônia, considerado o representante das forças do bem contra o mal. 

Segundo Serafim Leite, “a festa do Anjo Custódio de Portugal (S. Miguel) levou ao 

Brasil a devoção aos anjos, a qual se vai encontrar em São Paulo de Piratininga 

pouco depois da fundação. O anjo S. Miguel veio a constituir-se como orago de 

diversas aldeias e do Colégio da Vila de Santos” (1965, p. 125). Esse mesmo anjo 

fazia parte do conjunto de santos barrocos que compunham a Igreja do Rosário dos 

Jesuítas, em Embu. 

Ao lado dos santos, os anjos foram figuras igualmente presentes nas 

procissões4 e festas litúrgicas ocorridas em solo colonial, cujos temas abarcavam, 

desde o Natal até as cerimônias da Paixão de Cristo. Segundo Serafim Leite, a estas 

“seguiam-se as alegrias da Páscoa da Ressurreição, coroadas pelas da Ascensão e 

pela vinda do Espírito Santo, ao qual os jesuítas logo consagraram uma das 

primeiras aldeias e era já título de uma capitania” (1965, p. 124). 

Além das festas tradicionais, as procissões ocorriam nas numerosas 

fazendas da Companhia e foram vivenciadas por índios, mais no começo, e depois 

por negros. A essas festas quase sempre se incorporavam as confrarias da fazenda. 

Os termos “confraria” e “irmandade religiosa”, embora empregados de 

forma não concomitante nos textos em geral, apresentam quase o mesmo 

significado. Na realidade, diferem quanto à origem etimológica das palavras: o 

termo “confraria” vem do latim com, “junto”, e frater, “irmão” (Origem da 

Palavra), e, aplicado ao nosso estudo, nos remete às relações de compadrio 

estabelecidas entre as grandes famílias que se estabeleceram nas fazendas 

                                                             
4 Em geral, as procissões se organizavam por motivos litúrgicos ou ocasionais, ou mesmo 

pelas festas dos oragos das aldeias (Leite, 1965, p. 126). 
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coloniais; já a palavra “irmandade” vem de “irmão”, que vem do latim germanus, 

“verdadeiro”, da expressão frater germanus, “irmão verdadeiro” (em oposição a 

“meio-irmão”). Assim, ambas, confraria e irmandade, tinham como característica 

comum a organização dos cultos por leigos, cabendo às irmandades uma rede de 

proteção interna, não existente nas confrarias. 

Ao analisarmos os significados de ambas, veremos que eles desembocarão 

numa ideia ou conceito comum: irmandades (religiosas) e confrarias eram 

associações laicas de caráter religioso (Bechara, 2011, p. 440), cujos membros 

encontravam-se unidos em torno de um santo de sua devoção, o que atribuía a 

essas associações um caráter fraterno. 

Nesta dissertação, usaremos o termo irmandade, uma vez que seu uso é 

mais recorrente na literatura que envolve a temática estudada. 

1.4.  Das irmandades negras aos aldeamentos: a influência inaciana 
nas tramas do cotidiano 

As irmandades5 religiosas foram fundamentais no processo de 

disseminação da fé cristã católica, na medida em que promoviam o encontro de 

leigos em torno da devoção a um santo ou santa. Além de facilitarem a vida de seus 

membros, promoviam serviços de ajuda mútua que, segundo Sousa, “iam desde a 

realização da festa à promoção de cerimônias de enterramento e auxílio aos irmãos 

necessitados (doentes, presos, cativos)” (2009, pp. 1.2). 

A importância da devoção dessas irmandades a um determinado santo 

ligava-se ao fato de que esses “santos” e suas respectivas histórias de vida serviam 

como “modelos” que poderiam ser seguidos pelos novos adeptos da fé cristã, em 

especial pelos negros. As raízes religiosas de matriz africana ainda “incomodavam” 

e, com efeito, atrapalhavam o trabalho da Igreja, que se esforçava para extrair 

elementos dessa cultura “estranha” que pudessem, de alguma maneira, coadunar-

se a outros elementos do devocional católico, buscando com isso promover um 

                                                             
5 “A Irmandade não era, portanto, apenas uma instituição de ajuda mútua; era ela que 

atava ao corpo hierárquico e místico da sociedade cristã; era na igreja por ela edificada 

que se traçava o rumo e no cemitério consagrado por ela que tinha início a verdadeira 

liberdade” (Gomes Júnior, 2011, p. 105). 
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encontro dos negros com a nova fé, por meio de correspondências simbólicas. Isso, 

em primeira instância, poderia contribuir, segundo a visão da Igreja, para um 

esgarçamento dos laços de fidelidade que os negros ainda pudessem ter com suas 

práticas. Esse mesmo processo6 também foi aplicado aos indígenas e às suas 

práticas, consideradas mágicas, e portanto pagãs, pela Igreja Católica. Nas palavras 

de Sousa, 

a “história” da vida dos santos e santas teve papel fundamental no sistema de 

conversão dos negros ao catolicismo. As histórias de suas vidas foram contadas 

por pregadores e entremeadas de cenas de milagres, enfatizando seus poderes de 

cura e de proteção àqueles que lhes tivessem devoção, construindo em torno de 

suas imagens um sentimento de respeito e veneração que fez parte do imaginário 

religioso desde o período colonial (2009, pp. 2-3). 

A companhia de Jesus fundou diversas irmandades do rosário, que se 

estenderam em boa parte do território brasileiro. A devoção congregava negros de 

vários estratos sociais, como o forro e o escravo, por exemplo. Assim, em 1581 

foram criados os Estatutos da Irmandade do Rosário na Bahia; em 1583, fundou-se 

uma associação semelhante à do Rosário em São Paulo; em 1584, o visitador 

Cristóvão de Gouveia pediu a Roma a criação dos Estatutos da Irmandade do 

Rosário dos Estudantes. Segundo nos relata Serafim Leite, ao realizarem a 

transcrição do pedido do Brasil, terminaram “omitindo a menção do Rosário, 

ficando só Congregação de Nossa Senhora; e responderam que se tratava de obter 

do Santo Padre faculdade para o Geral da Companhia poder ‘agregar congregações 

à do Colégio Romano’” (1965, p. 123). 

Conforme Serafim Leite, o fato de a Congregação Romana pertencer à 

invocação da Anunciada (primeiro mistério do rosário) fez com que a “Anunciação” 

prevalecesse como título das congregações, fato que obscureceu o nome do rosário 

nos colégios do Brasil. O mesmo não ocorreu nas fazendas e engenhos de açúcar, 

onde, por ordem do visitador-geral acima citado, dever-se-ia estabelecer a 

                                                             
6 “Aceitam-se os costumes africanos que podem adaptar-se ao catolicismo, bem entendido os 

que são reinterpretados e recebem novo significado” (Bastide, 1971, p. 78). 
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Irmandade do Rosário a fim de incentivar a devoção a Nossa Senhora, com vistas à 

catequese de índios e negros. Desse modo, “os que entravam na irmandade 

comprometiam-se a reunir-se todos os domingos e dias santos para o rosário em 

comum e para aprender a doutrina cristã” (1965, p. 132). 

Ao que tudo indica, a devoção a Nossa Senhora do Rosário ganhou um nicho 

de fiéis específico nas grandes fazendas, nas quais imperou uma lógica muito 

particular de devoção religiosa. Interessante observar que esta “lógica particular 

de devoção” estava estreitamente ligada ao modo de vida que se produziu nas 

fazendas, cujos agentes sociais intentavam prolongar e dar continuidade aos 

valores da sociedade portuguesa, em todos os seus aspectos, indo, desde o 

estabelecimento de confrarias ou irmandades religiosas, até a manutenção de toda 

uma estrutura administrativa chefiada, no caso da Colônia, pelos grandes 

proprietários fundiários. 

No entanto, uma “transplantação” total desses novos valores não era 

possível, uma vez que as condições das “gentes” aqui encontradas, em razão de 

circunstâncias históricas muito específicas e de uma cultura local muito singular, 

praticamente obrigaram essa sociedade ou clãs portugueses a empreenderem uma 

metamorfose de seus valores. Isso incluía a absorção dos novos valores aqui 

encontrados, que até então caminhavam em sentidos opostos aos primeiros, a fim 

de garantir sua sobrevivência em terras coloniais. Segundo Bastide, “esta 

sociedade foi obrigada a se transformar a fim de se adaptar a outras condições de 

vida da mesma forma que o tipo de casa construída precisou abandonar a pedra 

pela taipa ou pela terra batida […]. Os colonos precisaram aceitar os hábitos dos 

índios que estavam casados com a natureza ambiente, isto é, substituíram o pão de 

trigo pela farinha de mandioca” (1971, p. 56). 

Mesmo assim, alguns elementos tipicamente portugueses se mantiveram. É 

o caso de algumas regras que regiam o modo de vida das famílias portuguesas, tais 

como a dos laços de parentesco ou casamento, além das tradições e rituais. No 

campo da economia, por exemplo, a pequena agricultura comercial cedeu espaço 

para os grandes latifúndios. No entanto, a tradicional sociedade portuguesa 

precisou remodelar-se e, a partir da nova estrutura e demanda encontradas, criou 

mecanismos e dinâmicas de adaptação necessários à preservação de sua “espécie”. 
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Um fenômeno bem curioso desse período reside no fato de que, em 

oposição à estrutura existente na sociedade portuguesa, a organização que se 

ergueu em terras coloniais se deu de forma descentralizada. Isso equivale a dizer 

que por aqui cada família patriarcal foi gestora de seu próprio espaço e a ele 

imprimiu seus “estatutos”, suas próprias leis e regras de sobrevivência e costumes. 

É Bastide quem novamente reforça o pensamento, dizendo-nos que 

cada família vai viver concentrada em si mesma, no interior de sua casa-grande e 

de seu domínio numa espécie de autarquia econômica, bastando-se a si própria, 

separada das mais próximas por léguas e léguas sem outras estradas a não ser as 

vias fluviais ou caminhos muito inóspitos, recebendo visitas nos dias raros de 

casamentos, de aniversários (1971, p. 57). 

Desse conjunto de regras, faziam parte também as de caráter religioso, cuja 

influência estendeu-se ao domínio dos símbolos, valores e ideais, essenciais às 

relações forjadas no interior das famílias, nas fazendas. São constitutivas dessas 

regras as relações de “compadrio” e “comadrio”, advindas dos costumes católicos, 

que poderiam tomar formas diversas tais como compadrio de batismo, de 

casamento, dentre outros. A esses laços espirituais ou religiosos somaram-se os de 

dependência social ou econômica, o que resultava na formação de uma nova 

roupagem para as relações que se estabeleciam no interior da casa-grande. 

A influência da Igreja foi providencial, na medida em que promoveu, por 

meio do estabelecimento destes laços religiosos, um elo entre as relações 

interpessoais no cotidiano colonial, com ênfase no universo das grandes fazendas, 

o que propiciou, em larga escala, a fundamentação de dois projetos concomitantes: 

o projeto colonizador, empreendido pela Coroa Portuguesa, e o projeto de 

expansão da fé cristã católica, ambos em estreita relação nos primeiros tempos da 

colonização graças aos objetivos comuns. 

No caso específico da Companhia de Jesus, que no período se constituía 

como a grande representante do empreendimento cristão católico de propagação 

da fé, segundo Assunção, “a prática jesuítica aproximava-se dos interesses da 

colonização e tinha objetivo particular” (2009, p. 154). Esse objetivo particular 
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residia, em essência, nas necessidades de autossustento da instituição. Para que 

isso fosse possível, o apoio estatal se tornava imprescindível por meio de atos 

legais que legitimassem o trabalho dos inacianos e os recursos necessários para 

sua realização. 

A presença da Igreja nesse processo, em que pese a importância muito 

peculiar dos inacianos, pouca influência teve na vida da igreja local. Cabia ao rei a 

autoridade sobre o clero secular e religioso e a construção de locais de culto. Isso 

se deve ao regime de Padroado, que reduzia significativamente a influência da 

Cúria Romana nas igrejas locais na Colônia, diferentemente da Europa, cuja ação da 

Contrarreforma enfatizou a prática sacramental e valorizou o clero em detrimento 

dos leigos. 

No âmbito local, esse novo catolicismo que despontou voltou-se com grande 

força para o culto aos santos,7 cuja principal morada será a capela das grandes 

fazendas, sob os muros da casa-grande. Segundo Bastide, cada família, embora 

isolada de Roma, “vai incorporar esse culto. Sem dúvida, nas grandes plantações há 

um capelão, e este poderia ser o representante da Igreja, o mantenedor da herança 

religiosa europeia” (1971, p. 60). 

Conforme Azzi (2008, p. 47), cada família tinha seus próprios santos de 

proteção, cujas imagens ficavam dispostas em oratórios, pendurados nas paredes 

das salas, em quartos separados para tal fim, e, no caso das fazendas, numa capela 

especificamente reservada para determinada devoção ou orago, em torno da qual 

se desenvolvia a dinâmica social da fazenda. 

O culto aos santos protetores, dentre outras coisas, pretendia invocar uma 

proteção aos patriarcas das famílias e aos mortos domésticos que houvessem sido 

enterrados na mesma capela e ligados à mesma devoção. 

Essa sociedade ruralizada não podia abrir mão do “religioso”, uma vez que, 

reforçando o que foi dito anteriormente, foi em torno “deste” que se configuraram 

as relações sociais na Colônia. 

                                                             
7 Após o Concílio de Trento, a Igreja Católica confirmou o poder dos santos intercessores 

em oposição à Reforma Protestante, que eliminou estas devoções. 
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Nesse sentido, a figura do sacerdote foi muito importante, na medida em 

que ele agia como mediador das relações interpessoais locais. Os sacerdotes eram 

provenientes de diversas ordens religiosas, ainda que a proeminência tenha sido 

dos jesuítas. Estes últimos, de acordo com Bastide, imprimiram determinado 

formato à maneira de “educar” as crianças. Além de brincarem com os filhos dos 

escravos, dentre outras coisas, os padres aprendiam o latim, o português do reino, 

a filosofia tomista e a arte de obedecer (Bastide, 1971, p. 61). 

De maneira geral, as capelas se tornaram o ponto central das fazendas. Ao 

redor de muitas se desenvolveram numerosos aldeamentos, como foi o caso de 

M’Boy. Situado no Planalto Paulista, contou, em idos do século XVI, com numerosa 

aglomeração indígena. De acordo com Marcílio, 

os jesuítas compreenderam bem depressa que, para atrair e concentrar os 

indígenas, a melhor política seria estabelecer numerosas aglomerações indígenas 

em todo o planalto. O fenômeno do povoamento polinuclear da cidade teve suas 

origens a partir de algumas aldeias indígenas, fundadas inicialmente pelos padres 

da Companhia e agrupadas em torno das capelas construídas pelos proprietários 

de terras locais […]. Os jesuítas foram os primeiros a fundarem capelas em suas 

missões indígenas (1974, pp. 41-42). 

Portanto, muitos dos primeiros núcleos populacionais de que se têm 

conhecimento, ou seja, os aldeamentos, tiveram origem a partir do 

empreendimento jesuítico que, encontrando um nicho específico nas grandes 

fazendas, buscou fixar, ao redor das devoções locais existentes, as populações aí 

residentes. Com isso, podiam os padres contar com o apoio financeiro das famílias 

tradicionais aí radicadas e promover o trabalho da catequese, principalmente entre 

os nativos, que desconheciam o universo cristão. 

Em relação aos escravos africanos, o trabalho se desenvolvia a partir das 

irmandades, que em sua maioria estavam localizadas nas cidades e pouco se 

estenderam aos aldeamentos, pelo menos no início de sua formação, dado o fato de 

que, segundo os padres, a instabilidade gerada pela inconstância do 

comportamento indígena dificultava a organização de um trabalho mais 
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institucionalizado. Mesmo assim, algumas aldeias receberam irmandades, como foi 

o caso das primeiras Irmandades do Santíssimo Sacramento nas aldeias da Bahia, 

erigidas entre 1573-1574, nas quais os índios exerciam funções de mordomos. 

Mesmo assim, esse fato não era comum e o caso das aldeias requereu uma maior 

atenção por parte dos padres. A esse respeito, Serafim Leite nos diz que, “logo ao 

chegar, pediu Nóbrega a bula do Santíssimo Sacramento, confraria que ele 

estabelecera em Sanfins do Minho pouco antes de embarcar para o Brasil. Mas 

então ainda era cedo para confrarias em aldeias de índios, cuja organização se 

começava a estudar e só pouco a pouco ofereceram estabilidade e segurança” 

(1965, p. 129). 

1.5.  A chegada da devoção de Nossa Senhora do Rosário ao 
aldeamento de M ’Boy 

Com efeito, a chegada mais concreta das irmandades aos aldeamentos se fez 

ao longo do tempo, à medida que a situação nas aldeias se revelava mais estável, o 

que equivale às últimas décadas do século XVI. Conforme nos relata Serafim Leite 

(1965, p. 129), a partir das primeiras irmandades erigidas na Bahia (1573-1574), 

organizaram-se novas irmandades nos aldeamentos, tanto ao sul como ao norte, 

sempre imbuídas da responsabilidade de culto ao santo padroeiro, ainda que este 

não fosse obrigatoriamente Nossa Senhora. Vale reiterar que esse culto possuía 

normas específicas que haviam sido instituídas pelo padre Vieira,8 quando de sua 

estada no Maranhão, a partir dos estatutos e regimentos das aldeias, de caráter 

universal. 

De todo modo, a contribuição dessas irmandades foi grande para os 

aldeamentos: à medida que os padres atribuíam tarefas diversificadas aos 

indígenas, contribuíam para integrá-los socialmente, criando nos mesmos um 

espírito de responsabilidade em relação às tarefas e ofícios a serem 

desempenhados. Serafim Leite reforça que, “em lugares que pouco antes eram 

selva, as confrarias das novas cristandades, além de seu específico religioso, 

levavam consigo a grande vantagem humana de criar nos índios o espírito de 

responsabilidade cooperante” (1965, p. 130). 

                                                             
8 Mais detalhes sobre o regimento nas aldeias, ver capítulo I desta dissertação. 
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A Irmandade do Rosário na Bahia, de estatuto aprovado em 1581 (segundo 

nos informa Serafim Leite), provavelmente chegou a São Paulo em 1583. No caso 

da chegada dessa devoção ao M’Boy, nas terras ainda pertencentes a Catarina 

Camacha e Fernão Dias, não há uma data precisa a partir da qual possamos afirmar 

a presença efetiva da chegada do orago. No entanto, uma primeira hipótese é que, 

ainda que muitas igrejas e capelas já existissem na Colônia antes mesmo da 

chegada dos inacianos, é bem possível que a devoção à Senhora do Rosário tenha 

adentrado o M’Boy a partir da entrada dos primeiros padres jesuítas ao 

aldeamento. 

Em 1609, a fim de dar prosseguimento às missões entre os carijós, sob 

orientação do visitador padre Manuel de Lima, foram encaminhados ao M’Boy os 

padres Afonso Gago e João de Almeida, o que reforça as chances de que tenham 

sido padres jesuítas (no caso, os citados acima) os responsáveis pela introdução da 

devoção no local. Segundo Martins, “podemos constatar que o visitador dos 

jesuítas, padre Manuel de Lima, havia recomendado aos padres do Rio de Janeiro e 

de Santos que procurassem promover as missões entre os carijós e entrassem em 

contato com os jesuítas do Pequeri para apressar a conversão dos índios. Padre 

Afonso Gago e padre João Almeida, de fato, dirigiram-se a essa região, em 1609” 

(2007, p. 60). 

Outra possibilidade seria existir o orago antes mesmo da chegada dos 

padres jesuítas, o que não é de todo improvável, uma vez que a prática devocional, 

conforme relatado anteriormente, era parte do cotidiano das fazendas e realizada 

de forma independente. A presença de padres de outras ordens no local, que não a 

dos jesuítas, também poderia indicar a presença da devoção. 

O testamento de Dona Catarina, somente juramentado em 24 de janeiro de 

1624, deixa clara a existência da devoção que deveria ser mantida, juntamente com 

o contingente indígena existente, como condição necessária para a realização da 

doação das terras aos jesuítas. De todo modo, em que pese a importância da 

origem da devoção no aldeamento, o culto à Senhora se manteve e ganhou corpo, 

congregando fiéis em torno da devoção que, alicerçados nos dogmas da fé católica, 

dedicaram-se às festas e rituais próprios que passaram a integrar-se, quase por 

completo, ao cotidiano dessa população. 
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2. A Igreja Nossa Senhora do Ro sário de Embu: adoração, 
símbolos e significados  

2.1.  Devoção a Nossa Senhora do Rosário  

Analisar e compreender o significado simbólico das devoções religiosas 

existentes no período colonial não é tarefa fácil, até porque esta análise e 

compreensão podem ser feitas a partir do “olhar” de vários públicos distintos. 

Assim, esse processo requer, por parte daquele que com ele se “envolve”, um 

descortinamento dos sentidos que permitam a esse observador ir além das 

evidências físicas e adentrar um universo histórico-religioso muito peculiar ao 

período e à sociedade em estudo, dos quais uma boa análise não pode prescindir. 

Com isso, reforça-se que a riqueza cultural produzida nesse período, da qual 

hoje somos grandes espectadores, não teria alcançado os patamares que alcançou 

se não houvesse, por parte do público de seu tempo, uma reverência especial, 

conferindo-lhe um sentido muito peculiar. 

Parece claro que a devoção ao rosário foi sendo construída gradualmente ao 

longo da história colonial. A carga simbólica a ela atrelada encontrava-se 

sustentada e validada por um referencial humano de fidelidade inquestionável. As 

formas intensas do Barroco que se revelam até hoje no conjunto precioso de Embu 

são provas indeléveis de uma devoção que superou o tempo e cuja intensidade 

parece, em alguns momentos, e sob certas circunstâncias, eternizar-se. 

Conforme já explicitado anteriormente, embora essa devoção não fosse 

propriamente de origem “brasileira”, menor força não produziu na mente e na fé 

daqueles que aqui a abraçaram, quando em contato com a mesma em terras 

coloniais. 

Essa devoção revelou a força de um momento muito próprio da sociedade 

barroca, em que a “fé” estava na ordem do dia. Nesse ponto, somente a Igreja, e 

mais propriamente os sacerdotes, no caso pontual os jesuítas, puderam exercer 

com acuidade a missão de intermediação necessária entre os santos e os fiéis, 

entre Cristo e os devotos, a fim de promover um encontro que pudesse conferir 

sentido à vida dessas pessoas e, principalmente, criar caminhos para a conversão 

daqueles que desconheciam a fé cristã, a saber, índios e negros. 
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A fé, em tempos de Contrarreforma, pretendia educar os sentidos, 

moldando-os, inebriando-os e conduzindo-os ao alcance de um bem universal, 

extensivo a toda uma sociedade cuja estrutura buscou legitimar-se espelhando-se 

na organização divina. Isso se revelou por meio da arte sacra barroca, onde as 

devoções possuíram espaço privilegiado, na medida em que, mais do que 

impactarem o fiel, produziram nele um sentido para sua existência, um escape para 

os infortúnios, fornecendo-lhes modelos de comportamento cristão, com vistas a 

um convívio social mais adequado. 

2.2.  Origem, significado e fundamentação da imaginária e dos bens  
religiosos presentes na Igreja Nossa Senhora do Rosário  

A Igreja do Rosário, cuja devoção teve seu início na capela de uma fazenda, 

no Planalto Paulista, configurou-se, num primeiro momento, como uma devoção 

particular e, com o tempo, ampliou-se, ganhando um corpo maior e convertendo-se 

em uma Igreja. 

Mesmo tendo como adoração central a imagem de Nossa Senhora do 

Rosário, a capela-igreja compunha-se de outros nichos de santos, considerados 

igualmente importantes para a organização do espaço litúrgico. Assim, as imagens 

de Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Nossa Senhora dos Prazeres e 

Santa Catarina de Alexandria foram algumas das devoções importantes que 

figuraram ao lado da Senhora do Rosário, constituindo o panteão de santos tão 

necessário à fundamentação da fé no aldeamento. 

É bem provável que toda a estrutura dos altares laterais e dos respectivos 

nichos existentes na igreja atual tenham sido provenientes da antiga Capela do 

Rosário, presente nas terras de Catarina Camacha e posteriormente transferidos, 

por intermédio dos jesuítas, para a nova igreja, quando a necessidade do traslado 

se fez iminente. No entanto, segundo nos informa Serafim Leite, pelo fato de as 

aldeias vizinhas, Itapecerica e Carapicuíba, manterem contínuo contato com M’Boy, 

uma vez que o padre Belchior de Pontes,9 neste período, além dos cuidados 

                                                             
9 Segundo Pinheiro, “com a vantagem de ser filho do logar e saber-lhes a língua, 

semeando por aquelle povo seu conterraneo que já a esse tempo era numeroso” (1910, 

p. 68). 
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específicos com Embu, paroquiava as referidas aldeias e arredores, até os 

Pinheiros, não é possível descartar de todo a possibilidade de alguns dos objetos 

sacros, bem como de parte da imaginária do M’Boy, terem vindo desses locais: 

A actual Igreja de Embu é certamente do século XVIII. Mas a doação data de 1624. 

E bem poderia ser que os Jesuítas transferissem para ali altares e imagens da 

Capela velha do Rosário, que era “muito bem paramentada”, ou de outra aldeia 

vizinha, por exemplo Carapicuíba, na sua primeira fase, a da Igreja que existia nela 

antes da de São João Baptista, ou, talvez, até da própria Igreja do Colégio de São 

Paulo, nalguma das suas remodelações (1945, p. 362). 

No Livro das Paróquias (Livro Do Tombo das Paróquias de São Paulo, 

1984, v. 52./ Catálogo de Livros Históricos – Vol. II – Paróquias), que se encontra 

no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, consta uma relação de objetos 

(num total de vinte) (FIGURA 22) da antiga Capela do Rosário (M’Boy), os quais, 

posteriormente, foram doados por Catarina Camacha, em testamento, aos cuidados 

dos jesuítas, para a preservação e utilização dos mesmos na Igreja do Rosário de 

Embu. Esses objetos foram transportados para o Arquivo da Cúria, em 20 de maio 

de 1938. Na linguagem do referido documento, foram eles: 

Uma custódia de prata dourada; um cálix de prata dourada; uma patena de prata 

dourada; uma ambula dourada; uma ambula com três tubos para os Santos Óleos. 

Prata; uma lâmpada de prata; um thuríbulo, naveta e colherinha, tudo de prata; 

uma corôa grande, um sceptro e uma bandeja, tudo de prata; uma corôa pequena, 

de prata; um diadema de prata com falta de uma estrella; nove resplendores, de 

prata; uma corôa de ouro antigo, pequena; um rosário e um crucifixo, tudo de ouro. 

As contas são ôcas; uma correntinha de ouro e uma figa estragada; dois pares de 

brincos de prata com pedras; um florão de prata; dois resplendores de prata, 

pequenos; um paramento completo que pertenceu ao Padre Belchior de Pontes; 

uma estola; quatro livros antigos (FIGURA 22). 

De acordo com o documento, o diretor do Museu da Cúria foi quem recebeu 

a referida relação e os objetos, sendo todos de uso litúrgico. 
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Além dos objetos litúrgicos acima relacionados, na antiga capela existia a 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário, em torno da qual se realizavam festividades 

anuais que integravam os nativos da aldeia e arredores. 

Antes de entrarmos na apresentação dos “bens religiosos” que constavam 

na Igreja do Rosário e de sua simbologia no universo religioso, importa refletir um 

pouco acerca do papel das imagens nesse período da história do Brasil colonial, 

uma vez que, devido à turbulência gerada pelo Barroco, em função da 

Contrarreforma Católica, toda a sociedade-colonial precisou remodelar seus 

paradigmas de fé. 

Cumpre frisar que a imensa gama de imagens “reverenciadas” em solo 

colonial era, em geral, de procedência portuguesa, isto quando não eram 

produzidas pelas mãos de religiosos e/ou nativos, para fins de catequese nas 

aldeias. Essas imagens foram, inicialmente, colocadas em capelas e depois em 

igrejas e oratórios em casas e grandes propriedades, o que é possível atestar pelo 

caso específico de Embu. 

Com o tempo, à medida que se intensificou o devocional na Colônia, a 

procura por imagens aumentou consideravelmente. Segundo Pfeiffer, “uma busca 

maior de imagens, a fim de serem postas nos lugares onde a fé cristã se propagava, 

fez com que as peças começassem a ser produzidas no país, mesmo na situação 

precária da Colônia” (2001, p. 82). 

As imagens dos séculos XVI e XVII, criadas na Colônia, eram em sua maioria 

feitas de argila, material retirado das margens dos rios e várzeas. Tal fato indica 

uma provável participação da mão de obra indígena na elaboração dessa rica 

imaginária, uma vez que o uso desse tipo de material já era de conhecimento dos 

nativos que, além fazerem uso da mesma matéria-prima para confecção de objetos 

de uso cotidiano, tinham considerável domínio da técnica de modelar objetos, bem 

como de ornamentá-los, excetuando-se o aspecto figurativo-simbólico das 

imagens, “sob o domínio” dos inacianos. 

No tocante ao M’Boy, a devoção às imagens passou a integrar fortemente o 

universo da fé. Num primeiro momento, os jesuítas incorporaram à prática 

devocional local os santos “venerados” pela Ordem, tais como Santo Inácio de 

Loyola, São Francisco Xavier e Santa Catarina de Alexandria, além de Nossa 
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Senhora do Rosário, seu orago local principal. Esses santos citados integram, na 

atualidade, os nichos do altar-mor e dos altares colaterais da Igreja do Rosário, 

conforme já mencionamos. Além disso, se nos remetermos ao século XVII, além dos 

santos citados, outros considerados igualmente importantes no panteão jesuítico 

figuravam ao lado dos primeiros, tais como Santa Úrsula, Santa Áurea, Santa 

Córdula, dentre outros, que constituíram o devocional na Colônia em geral, bem 

como em outras localidades fora do Brasil, incluindo-se aqui Angola e São Tomé, na 

África, onde a ação catequética dos jesuítas se fez atuante. 

O conjunto da imaginária sacra produzida na Colônia revelou-se uma 

extensão da opulenta imaginária sacra presente nas igrejas e catedrais de seus 

países de origem, a saber, Portugal, Espanha, Alemanha etc., ainda que seja 

interessante salientar que o conjunto de imagens produzido em solo brasileiro 

tenha revelado a presença de elementos culturais diversos, o que conferiu a essas 

peças um aspecto de “vida”, característico do Barroco, bem como de elementos 

típicos da cultura indígena. Assim, observa-se em muitas dessas imagens certo 

hibridismo de elementos culturais. A grande beleza e exuberância dessas obras se 

deve, em boa medida, a esse fato. 

De todo modo, o culto às imagens encontrava-se respaldado nas 

determinações radicadas em Trento (1545-1563), que por sua vez reforçou as 

primeiras definições de respeito e culto às imagens sagradas, postas pelo II 

Concílio de Niceia, ocorrido em 23 de outubro de 787. Por essa razão, uma vez 

legitimado, o culto às imagens ganhou força e inundou o universo barroco. No que 

tange à invocação às sagradas imagens, segue um pequeno trecho do II Concílio de 

Niceia, 7ª sessão: 

Nós definimos com todo o rigor e cuidado que, à semelhança da figura da cruz 

preciosa e vivificante, assim as venerandas e santas imagens, quer pintadas, quer 

em mosaico ou em qualquer outro material adequado, devem ser expostas nas 

santas igrejas de Deus, sobre os sagrados utensílios e paramentos, sobre as 

paredes e painéis, nas casas e nas ruas […]. De fato, quanto mais “os santos” são 

contemplados na imagem que os reproduz, tanto mais os que contemplam as 
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“imagens” são levados à recordação e ao desejo dos modelos originais e a tributar 

a elas, beijando-as, respeito e veneração (Denzinger, 2006, p. 218). 

Na sequência, a título de ilustração e reforço das ideias apresentadas, segue 

um trecho do Concílio de Trento, 25ª sessão, corroborando o exposto em Niceia: 

O santo Sínodo ordena a todos os bispos e àqueles que têm o ofício de ensinar e 

cuidar “das almas” que, segundo o uso da Igreja Católica e Apostólica recebido 

desde os primeiros tempos da religião cristã, segundo o consenso dos Santos 

Padres e os decretos dos sagrados concílios, instruam diligentemente os fiéis, em 

primeiro lugar, acerca da intercessão dos Santos, sua invocação, a honra devida às 

relíquias e o uso legítimo das imagens, ensinando-lhes que os Santos que reinam 

com Cristo oferecem a Deus as suas orações pelos homens; que é bom e útil invocá-

los suplicantes e recorrer às suas orações e a seu poder e auxílio, para obter 

benefícios de Deus por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que é nosso único 

salvador e redentor (Denzinger, 2006, p. 459). 

Em que pese a força das determinações em favor das imagens nesse 

período, ao campo das artes como um todo também foram estabelecidas 

determinações que se estendiam desde a maneira de se celebrar a missa e a 

ministração dos sacramentos até os objetos de culto, a decoração e mesmo o tipo e 

posição do mobiliário existentes nas igrejas e anexos. 

A Companhia de Jesus, fiel a todas essas determinações, legitimou, em suas 

Constituições, todo o respaldo necessário que pudesse dar sustentação ao 

desenvolvimento de seu trabalho missionário. As intercessões no campo das artes 

em geral, claramente evidenciadas nas Constituições do Arcebispado da Bahia, de 

caráter universal, ou seja, extensivas a todo o Brasil, regulamentavam padrões que 

deveriam ser seguidos nas composições de talha, pintura, escultura (imaginária) e 

outros campos afins. 

De maneira geral, as Constituições procuraram adaptar as normas 

tridentinas aos usos e costumes da Arquidiocese, buscando levar em consideração 

uma população composta por índios, portugueses e negros existente na América 
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lusa. Dessa maneira, percebe-se que o conteúdo das Constituições, ao coadunar-se 

aos usos e costumes locais, terminava por regular ou regulamentar a vida em 

sociedade. Nas palavras de Flexor, 

divididas em cinco livros, e diferentes títulos, as Constituições tratavam do modo 

de propagar a fé, do culto devido às figuras sagradas, dos dias de santos de guarda, 

dos sacramentos, dos livros proibidos, da Quaresma, dos dízimos, das imunidades 

eclesiásticas, da construção de edifícios religiosos, dos legados pios, dos enterros, 

das confrarias, da vida eclesiástica, dos crimes contra a religião, dos jogos, das 

denunciações, da justiça eclesiástica, das excomunhões, dos degredos etc. (2003, p. 

13). 

O conteúdo das Constituições revelava uma preocupação quanto à 

contenção e, se necessário, erradicação de vícios e costumes que, próprios aos 

naturais da terra, eram considerados desvirtuados e portanto inadequados ao bom 

andamento da vida cristã. Além disso, havia que resguardar nativos e negros da 

heresia protestante, cujas influências penetravam no tecido social de uma 

sociedade extremamente fragilizada pelo seu momento histórico. 

As Constituições, portanto, traziam em seu bojo um conteúdo educativo e 

com fins claramente catequéticos, que encontraram no campo das artes sacras um 

espaço precioso de expressão. A construção de capelas e igrejas, bem como a 

decoração interna e externa aos templos, com fins acentuadamente pedagógicos e 

regulamentada pelas Constituições, também se encontrava respaldada em Trento. 

Segundo Flexor, 

nenhum edifício religioso, igreja, capela, ermida, colégio ou mosteiro poderia ser 

construído, ou reedificado, de acordo com o Direito Canônico […], ou à romana, 

sem autorização do Arcebispado. Precederia à construção uma licença das 

autoridades eclesiásticas que se encarregariam de mandar “levantar Cruz no lugar, 

aonde houver de estar a Capella maior, e demarcarão o âmbito da igreja, e adro 

della” […]. As Constituições determinavam, dessa maneira, o plano interno das 

igrejas que consagraria a disposição espacial, ditada pelo Concílio, em forma de 

salão barroco (2003, p. 15). 
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Outro elemento importante, também tratado pelas Constituições, diz 

respeito à participação da comunidade colonial na construção e decoração dos 

templos que eram construídos no espaço da Colônia. Era facultado aos fiéis o 

direito de participação na construção e decoração das igrejas, bem como na criação 

de instituições que pudessem fazê-lo. Foi o caso das irmandades e ordens terceiras, 

que, assumindo a tarefa que lhes fora conferida, foram responsáveis pela 

edificação e ornamentação de belíssimas igrejas cuja decoração ainda faz reluzir a 

beleza de seu tempo religioso. A construção da Igreja do Rosário, em Embu, 

inserida nesse contexto, nos remete à ação jesuíta no local que, prosseguindo com 

o culto ao rosário, a partir da primeira capela, em terras de Fernão Dias Paes e 

Catarina Camacha, contou com a participação local da população na realização de 

cultos e festas à Venerada Senhora. 

Nesse movimento pedagógico empreendido pela ação contrarreformista, o 

culto às imagens certamente foi a ação que mais encontrou respaldo institucional, 

ao mesmo tempo em que obteve intenso retorno por parte dos fiéis. Nas palavras 

de Flexor, “o culto às imagens foi um dos pontos mais enfatizados pela 

Contrarreforma” (2003, p. 21). 

3. O conjunto barroco na Igreja do Rosário:  a imaginária local 
e o trabalho conjunto entre nativos e jesuítas  

3.1.  Disposição e hierarquia das imagens existentes na Igreja do 
Rosário  

No conjunto da obra barroca, a devoção às imagens encontrou um lugar 

especial. Importa reforçar o fato de que este destaque especial ocupado pela 

imaginária esteve intimamente ligado à preocupação da Igreja em ensinar nativos 

e colonos por meio dos exemplos de vidas cujas trajetórias foram consideradas 

exemplos de caridade e devoção a Cristo, por meio da imensa corte de santos e 

santas que, nesse momento, figuraram em abundância nas igrejas barrocas 

coloniais. 

Assim, a presença de determinados santos nas igrejas não se deu de 

maneira aleatória. Ao contrário disso, cada santo ocupava um lugar que lhe era 

designado e sua presença na igreja revelava um exemplo de fé e entrega a ser 



143 

seguido. Assim, havia uma hierarquia de santos que deveria ser respeitada e 

seguida em cada composição de altares de uma igreja. Essa hierarquia era 

composta buscando levar em consideração o grau de importância de cada santo. O 

lugar mais alto pertencia à imagem de Cristo e, em seguida, vinham, a imagem de 

Nossa Senhora, dos demais santos e do orago da igreja, caso houvesse. Flexor, a 

esse respeito, reforça que 

essas mesmas Constituições estabeleciam a preferência que as imagens tinham nos 

altares, devendo sempre preceder, e estar no lugar mais alto, as imagens de Cristo 

Nosso Senhor (O Crucificado). Em segundo lugar viria a imagem da Virgem Nossa 

Senhora e em terceiro lugar São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, como patrão e 

titular da Igreja que ocuparia o lugar principal nos altares em que não estivessem 

as duas primeiras. O orago ocupava o lugar mais baixo no altar, sobre o 

tabernáculo ou nas colunas do retábulo, e teria o lugar mais alto na ausência dos 

anteriores (2003, p. 21). 

Na Igreja do Rosário, o orago de Nossa Senhora assumiu significado central 

de devoção local, até porque esta última já existia muito antes de a Igreja ser 

construída. Com a realização do traslado dos objetos da antiga capela, após a 

construção da igreja, por volta de 1700, uma vez que o deslocamento dos índios, 

pelos padres, se deu após 1698, quando da presença do padre Belchior de Pontes, 

passaram a figurar no templo uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e um 

retábulo de talha lavrado. Posteriormente, as outras imagens que passaram a 

compor o cenário sacro da Igreja passaram a estar intimamente ligadas não 

somente ao devocional da Companhia mas, sobretudo, à piedosa devoção do padre 

Belchior, mantendo-se no corpus da igreja mesmo após a saída do sacerdote. É 

Manuel Fonseca que nos informa acerca disso: 

Já o vimos movido a entrar na Companhia; porque teve a dita, e felicidade de 

entrarem por seus ouvidos as grandes virtudes de S. Francisco Xavier, e do V. P. 

Jozé de Anchieta, e João de Almeyda: e se elle tanto os imitou nas Missoens, e 

asperezas do seu corpo, também quereria lograr por sua intercessaõ o fructo dos 

seus trabalhos. A S. Ignacio amava como a Pay, fazendo todo o possível para 
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executar naõ somente as regras, mas ainda aos avizos, que para augmento 

espiritual de seus Filhos deixou escritos, tendo apontado muitos de sua letra: e se 

as virtudes de S. Francisco Xavier lhe arrebatavaõ tanto as attençoens, que esteve a 

ponto de perder um dos olhos, como ja vimos, quais seriaõ as meditaçoens sobre 

as virtudes de taõ santo Pay! Desde o noviciado tomou por especial Advogado a S. 

Estanislao Koska, para que dos fervores e perfeiçaõ de hum Santo, que em taõ 

poucos mezes de noviço, e ainda do ventre da Religiaõ passou para os altares, 

aprendesse elle a ser fervoroso noviço, e santo Religioso […]. Não teve menor 

devoção a Santa Genovefa, tendo-a taõ entranhada no coraçaõ, que nas últimas 

horas, em que estava para sahir deste mundo, como diremos em seu lugar, pedio 

que suplicassem por elle a esta Santa […]. Semelhante affecto teve a S. Anna, pois 

confessou a huma pessoa que desde os primeiros annos, em que tinha versado as 

escólas, a tinha escolhido por especial Advogada (1752, pp. 73-74). 

Após a vinda de Belchior de Pontes, incorporaram-se novas devoções à da 

Senhora do Rosário, muitas das quais encontram-se no interior do templo até hoje. 

A Igreja do Rosário contava, à época, com as devoções de Santo Inácio, padroeiro 

da Companhia, Santa Catarina de Alexandria, São Francisco Xavier. Algumas 

imagens foram realocadas de um nicho para outro, ou mesmo retirada dos altares, 

dando lugar a outras. Isso pode ser facilmente observado por meio de várias 

imagens dos altares da igreja, que ilustram essas pequenas mudanças. Estas 

últimas muito provavelmente se relacionam à entrada e saída de vários padres que 

sucederam a Belchior de Pontes e que, a partir de suas estadas em Embu, foram 

gradativamente empreendendo mudanças na igreja, o que incluiu a realocação e o 

acréscimo de novas imagens ao espaço do templo. 

Santo Inácio e São Francisco Xavier, santos de devoção da Companhia, 

compunham os nichos do altar-mor, abaixo da Senhora do Rosário com o menino, e 

ficavam dispostos, respectivamente, dos lados direito e esquerdo, em relação a 

Nossa Senhora. A posição ocupada por esses santos indicava o grau de importância 

dos mesmos. Além deles, ao centro, entre os dois nichos, direcionado bem abaixo 

de Nossa Senhora, encontrava-se o Cristo Crucificado. A imagem de Santa Catarina 

de Alexandria, bem como a de São Miguel (FIGURA 21), ambas dispostas nos altares 
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laterais, indicavam, principalmente no caso específico de São Miguel, uma devoção 

enraizada a partir de referências lusas. 

De acordo com Serafim Leite (1965, p. 125), essa forte devoção aos anjos 

era de origem portuguesa. O Anjo Miguel, que em Portugal era conhecido como 

Anjo Custódio, possuía uma festa em sua homenagem. Além disso, no que diz 

respeito aos indígenas, a importância de Miguel foi grande e fundamental, na 

medida em que esse anjo representava a vitória do bem contra o mal, de Deus 

contra o diabo, a ponto de os nativos desejarem tê-lo como patrono. Manoel da 

Fonseca nos diz que, no altar da Igreja, além da imagem da Formosa Senhora, “vê-

se também nelle huma formoza imagem de S. Miguel, cuja devoçaõ se pega 

facilmente no coraçaõ dos Indios porque como reprezenta o triunfo, que alcançou 

do Demonio, querem-o por guia, e Patrono para semelhantes encontros” (1752, p. 

143). 

As devoções mencionadas, incluindo o Anjo Miguel, integraram o corpus da 

igreja após a morte de Belchior de Pontes (22 de setembro de 1719), por meio de 

seus sucessores. Assim, o padre Domingos Machado (1720-1740) construiu a casa 

residencial ou convento anexo por volta de 1740, pois os padres ainda careciam de 

uma morada adequada. É o que nos informa Arroyo: “Logo após a morte do padre 

Belchior de Pontes no Colégio de São Paulo, assumiu a direção da aldeia e do 

templo de Nossa Senhora do Rosário o padre Domingos Machado, que cuidou da 

construção do convento que está anexo à igreja. Fê-lo ajudado pelos índios, pois os 

padres careciam de uma casa ampla” (1954, p. 137). Além disso, incorporou à 

igreja as imagens de São Miguel, Santo Inácio, São Francisco Xavier e Santa 

Catarina de Alexandria, além de ter completado a ornamentação dos altares e 

retábulos da igreja, contando com a preciosa ajuda da mão de obra indígena. 

De importância significativa foi o trabalho do padre Macaré (1828-1843), 

cuja habilidade com o trabalho escultórico rendeu ao acervo de Embu a imagem do 

Senhor dos Passos (FIGURA 7),10 considerada sua obra-prima, além de uma imagem 

                                                             
10 Havia uma lenda atribuída a esta imagem, segundo a qual, por ser a autoria da imagem 

atribuída a um jesuíta cego (possivelmente o padre Macaré, cego ao final de sua vida). O 

trabalho de confecção da mesma teria sido feito com a ajuda prestada por anjos e pelos 

índios a este padre (Arroyo, 1954, p. 139). 
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de Nossa Senhora das Dores (FIGURA 8) e uma imagem dos Doze Apóstolos (FIGURA 

9). As duas primeiras obras e os apóstolos encontram-se expostos no Museu de 

Arte Sacra dos jesuítas, integrando seu acervo permanente. Ao padre José de 

Moura, segundo Arroyo (Arroyo, 1954, p. 138), coube a reconstrução da capela-

mor e da capela-colateral, citada na Carta Ânua de 1785.11 

Por fim, de grande importância é um presépio, também de autoria do padre 

Macaré, que, sendo peça única do gênero, consta do acervo do Museu de Arte Sacra 

dos jesuítas e apresenta detalhes de uma riqueza escultórica inigualável. 

3.2.  Imagens eruditas e populares  

A partir da grande relevância do estudo das imagens para a práxis colonial, 

faz-se necessário estabelecer uma distinção entre os tipos de imagens 

confeccionadas nesse período. A despeito de algumas diferenças de produção de 

um local para o outro, é possível encontrar eixos comuns no processo de confecção 

das mesmas. Mesmo com a produção de dois tipos de imagens, a erudita e a 

popular, o fato é que, num mesmo local, em muitos casos, se deu a produção dos 

dois tipos, seja em função da maior ou menor existência de artistas para fazê-los, 

seja em função das dificuldades e/ou necessidades reais, de diversas naturezas, 

que se apresentavam no cotidiano colonial. 

No caso específico das aldeias, houve um público diversificado de “artistas” 

que se lançou à intensa tarefa de produção de imagens, uma vez que um novo 

universo religioso gradualmente se arregimentava, sob os reflexos de uma Europa 

envolvida no movimento contrarreformista. 

Já de uso corrente na imaginária religiosa lusitana e espanhola, as imagens 

chamadas de eruditas e populares formavam o nicho mais diversificado da arte 

sacra barroca na Colônia. Como o próprio nome diz, uma imagem erudita consistia 

numa peça elaborada a partir da erudição de um dado artista, ou seja, do seu grau 

de instrução, quase sempre bem diversificado, o que conferia à imagem um aspecto 

mais refinado, geralmente em concordância com os padrões artísticos do período. 

                                                             
11 As Cartas Ânuas relatavam episódios edificantes em termos cristãos e contêm dados 

úteis às análises etnográfica, urbanística, ecológica, política, biomédica, biográfica, 

econômica interna e externa às reduções. 
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Nas palavras de Etzel, “o resultado desse trabalho será uma imagem com as 

características da época em que foi feita, pois, de acordo com nossa descrição, a 

imagem representa, na busca do melhor e do ideal artístico, o resultado da cultura 

do seu meio ambiente” (1979, p. 29). O artista erudito imprimia às imagens por ele 

elaboradas uma feição individual muito própria, o que de certa maneira “forçava” o 

público apreciador da obra a realizar uma leitura mais apurada da imagem, a fim 

de decodificá-la. Uma boa parte dos artistas barrocos produziu imagens eruditas, 

que expressaram a exuberância ornamental própria ao período. 

Por outro lado, as imagens populares não foram produzidas por artistas 

eruditos e com um cabedal significativo de conhecimentos, mas sim por homens do 

povo, muito mais preocupados com as necessidades diárias que se apresentavam 

no seio de uma dada comunidade, por exemplo, do que com padrões de 

refinamento estético. Por não estarem submetidas a critérios meramente estéticos 

para sua produção, as imagens populares revelaram-se mais criativas e traduziram 

o potencial intuitivo de seus criadores. Incluem-se nesse grupo artistas do meio 

indígena, santeiros oriundos de uma comunidade e mesmo alguns padres que se 

arvoraram na execução do ofício, quando a necessidade do meio os impelia para 

tal. Por ser considerada uma arte autônoma, a arte de cunho popular revelava a 

visão de mundo e os sentimentos de uma dada coletividade a partir da qual se 

originava e para a qual a produção artístico-religiosa era direcionada. Segundo 

Etzel, “a peça popular não tem nenhum atributo de época, pois seu autor está 

completamente alheio ao círculo do conhecimento artístico. Tem como guia sua fé, 

sua intuição e uma capacidade de trabalho que responde às solicitações do meio 

em que vive” (1979, p. 30). 

Em Embu, a produção da imaginária foi nomeadamente popular, e seus 

autores, quer fossem índios, padres ou santeiros, transbordaram em suas obras um 

fervor religioso que, escapando aos padrões estéticos, adentrou a religiosidade 

local, imprimindo em suas imagens, ao mesmo tempo, um aspecto divino e humano 

e gerando entre o fiel e o santo uma ligação de confiança, enlevada pelos 

sentimentos. 
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3.3.  Nativos e jesuítas: mãos  de obra distintas unidas na elaboração 
de um universo comum 

O rico universo das imagens no Brasil colonial esteve invariavelmente 

ligado à capacidade de uma mão de obra local existente em produzi-las. Não resta 

dúvida quanto ao fato de os jesuítas terem recorrido à mão de obra indígena para a 

realização de trabalhos diversos nas aldeias, o que incluía a confecção das imagens 

devocionais. 

Muito embora a Companhia de Jesus possuísse uma estrutura 

administrativa específica que comportava uma divisão de ofícios diversos, 

executados inclusive pelos padres, mesmo assim optou por absorver significativa 

porção do trabalho indígena. No tocante à produção de imagens, isso se reverteu 

positivamente no processo da elaboração de uma imaginária tipicamente local, 

híbrida em suas características e, por isso mesmo, mais rica de sentido cultural. 

Ainda que as obras aqui produzidas tivessem como grande referência a 

matriz portuguesa, isso não somente se aplicou ao modelo das imagens 

produzidas, mas aos ofícios de trabalhos organizados pelas confrarias/irmandades 

lusas. A confecção de imagens na Colônia, e especificamente nas aldeias, registrou a 

singularidade de uma cultura amalgamada por valores diversos. 

A categorização de ofícios para e entre os jesuítas era comum e integrava a 

estrutura organizacional da Companhia. Assim, além de trabalhadores12 

distribuídos ao longo dos ofícios, entre os padres13 também existiam arquitetos, 

mestres de obras, pedreiros, entalhadores etc., todos enquadrados nas artes e 

ofícios, além de pastores, agricultores, administradores de fazendas etc., 

enquadrados nos ofícios administrativos, e de outros encargos dispostos em outros 

ofícios. De acordo com Serafim Leite (1953, p. 705), os ofícios estavam organizados 

em duas categorias: a dos ofícios comuns ou ofícios da casa, que correspondiam às 

                                                             
12 A partir de 1614, a Companhia criou a Confraria de Oficiais Mecânicos, a fim de 

organizar os oficiais que desempenhavam as artes mecânicas. Estes oficiais, 

constituídos por artífices e homens da classe mercantil, chamavam-se “plebeus”. 

13 Alguns nomes de jesuítas figuraram no cenário das artes manuais na Colônia em geral e 

em muitos dos aldeamentos, como foi o caso do padre Macaré, grande escultor (Leite, 

1953). 
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tarefas de cozinheiro, despenseiro, porteiro etc., executadas numa residência ou 

colégio com igreja anexa; e a segunda categoria, à qual pertenciam os ofícios 

mecânicos, que agregavam alfaiates, sapateiros, barbeiros, carpinteiros (que 

poderiam crescer na função e chegar a entalhadores e escultores), dentre outros. 

Muito embora a execução de ofícios mecânicos não constituísse o cerne de ação dos 

inacianos, cujos objetivos voltavam-se para o plano do intelecto (ratio), sua 

execução se fez como condição necessária à sobrevivência dos habitantes das 

aldeias, dadas às dificuldades econômicas de manutenção que se apresentaram ao 

longo da colonização. Segundo Ferreira e Bittar, 

a vida naquele século impunha condições de existência diferentes daquelas 

gozadas nos monastérios medievais regulados pelos calendários litúrgicos, pois, 

“para estar no mundo” e pôr em prática o processo evangelizador dos chamados 

gentios ou da reconversão dos próprios cristãos, era preciso organizar uma sólida 

base material de existência; caso contrário, o projeto catequético não lograria êxito 

(2012, p. 704). 

À medida que as necessidades materiais do meio se impunham, tais como a 

falta de materiais necessários à construção de capelas e igrejas, por exemplo, os 

padres14 perceberam que havia necessidade de recrutar mão de obra negra e 

ameríndia. Intentavam, e isso foi específico para o circuito das aldeias de São 

Paulo, aproveitar os materiais15 locais existentes para a confecção da imaginária 

local, uma vez que, sendo estes conhecidos dos índios, poderiam ser facilmente 

                                                             
14 A vivência prática deixou claro aos padres jesuítas a necessidade de adaptarem-se ao 

meio; algumas determinações estabelecidas pela Ratio precisaram ser revistas e 

terminaram por restringir-se mais ao espaço dos colégios. As dificuldades econômicas 

que surgiram com o tempo forçaram os padres a buscar novos caminhos para garantir a 

sobrevivência das e nas aldeias. 

15 Segundo Etzel (1979, p. 51), “percebe-se então o quanto as condições socioeconômicas 

locais são fundamentais para o desabrochar de uma arte baseada na riqueza e na 

ostentação. Fica clara a relevância destas noções para o conhecimento da imaginária 

brasileira”. 
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manuseados. Além disso, essa facilidade em relação à obtenção dos materiais 

locais colaborava para eliminar os custos com os transportes de materiais e 

pessoal. Segundo Etzel, 

o barro queimado, pelo seu grande peso e fragilidade, foi circunscrito às peças de 

consumo local, que não necessitavam de transporte a longas distâncias; daí a 

presença de imagens de terracota em São Paulo, capitania decadente sem maior 

comércio exportador, sem riquezas. A imaginária paulista é basicamente de barro 

por uma tradição formada nos interesses modestos do comércio colonial. São 

minoria as imagens eruditas de madeira encontradas em São Paulo, importadas, 

seja da Metrópole, seja dos centros artísticos da costa, sobretudo da Bahia, ou 

ocasionalmente de Minas Gerais (1979, p. 37). 

A partir desses materiais, era possível aos índios confeccionarem imagens e 

outros objetos, tendo em vista que alguns ofícios lhes haviam sido ensinados pelos 

jesuítas. Num primeiro momento, os índios tinham como base o padrão europeu 

para a confecção de imagens: uma vez que desconheciam quaisquer técnicas 

específicas de estética, seria natural que as primeiras imagens não apresentassem 

formas proporcionais, fato que pouco significou no contexto das aldeias, uma vez 

que a riqueza da imagem residia muito mais em seu valor afetivo do que na 

opulência dos materiais nela empregados. 

Etzel (1979, pp. 50-51) esclarece que o fato de algumas regiões da Colônia 

apresentarem uma produção de imagens de natureza mais opulenta e luxuosa 

relacionava-se à conjugação de dois fatores essenciais: as condições econômicas e 

o desenvolvimento cultural locais. Segundo o autor, a não conjugação desses 

fatores em algumas regiões, como foi o caso de São Paulo devido às circunstâncias 

históricas do período, colaborou para uma produção mais “humilde” de imagens 

barrocas, de caráter mais modesto. 

Contudo, sobressai o fato de que, a despeito das dificuldades econômicas 

encontradas e da produção da imaginária aparentemente mais restrita nas aldeias, 

o conjunto produzido de imagens foi de uma especificidade única, se não rara, nas 

aldeias. As obras produzidas em Embu alcançaram um primor artístico peculiar, 
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fruto de uma arte que resultou da fusão de elementos culturais diversos. As 

imagens barrocas produzidas em Embu, embora não tão glamorosas em seu 

aspecto externo, como foi o caso da imaginária barroca de outras regiões coloniais, 

apresentavam um brilho interno que se revelou pela força da comunicação que 

conseguiram estabelecer junto aos seus devotos. Carregadas de um sentido de 

virtude e santidade, fidelidade e segurança, várias dessas imagens figuraram como 

senhoras absolutas do universo barroco nas aldeias, moldando, por meio da fé, a 

compreensão de muitos fiéis e, em especial, agregando sentido ao imaginário-

religioso indígena, inicialmente alheio à matriz religiosa cristã. Etzel novamente 

complementa o pensamento acima, dizendo que o motivo disso foi 

não só a técnica apurada, nem o estilo barroco que as caracterizam, mas a 

unicidade de sua concepção numa Colônia isolada do Velho Mundo e com 

populações separadas entre si não só pelas enormes distâncias como pela 

tremenda diversidade de recursos. Entre essa riqueza e pobreza surgiram mil 

oportunidades de soluções que, aplicadas às imagens, resultaram nas originais 

peças que encontramos a cada passo (1979, p. 54). 

Enfim, importava que as imagens religiosas centralizassem a ação do fiel nos 

momentos em que este, ao erguer suas orações ao alto, buscasse intermediários que 

pudessem conduzir suas preces a Deus. Essas ações revelaram um sentimento de 

segurança por parte dos devotos, num universo religioso marcado por inconstâncias 

espirituais, características do cenário unívoco e ao mesmo tempo equívoco do 

Barroco. Em face da intervenção dos santos, os conflitos existenciais humanos, ainda 

postos à prova, tornavam-se amenos, as esperanças eram restauradas e à vida era 

atribuído um sentido mais digno de ser vivido. 

4. Intersecção entre o  universo indígena e o cristão na 
perspectiva educativa do Barroco no aldeamento de Embu 

4.1.  O valor da arte na educação  

Arte e educação se constituem como universos de características bem 

particulares e, sob, alguns aspectos, complementares. Embora sejam campos 
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distintos do saber, encontram-se imbricados: se tomarmos como ponto de partida 

as diversas manifestações artísticas ocorridas ao longo da história, perceberemos 

que estas intentaram revelar, através do olhar arguto de seus artistas, os costumes 

e o modo de pensar e agir de uma dada sociedade e, nesse sentido, buscaram 

traduzir a essência de um determinado momento histórico. 

Ainda que uma obra de arte, seja ela qual for, não se preocupe em retratar 

fielmente todos os detalhes de uma dada sociedade, o simples fato de ela 

transmitir alguma mensagem já é por si só um indício da preocupação do artista 

em despertar a consciência do público que dela faz parte. 

Refletir sobre nosso papel no mundo, enquanto sujeitos históricos, parece 

ser um caminho fundamental para o despertar de uma consciência humanizadora, 

que saia do interior de um indivíduo em direção ao outro e que, por essa razão, 

seja educativa. Por conta disso, e ao que tudo indica, a arte parece ter assumido um 

papel assertivo na história humana, conduzindo os indivíduos a um despertar de 

níveis de consciência significativos. 

Grandes aparelhos de Estado, representados por figuras de reis absolutistas 

do século XVI, além de grandes instituições religiosas, representadas por ordens e 

congregações religiosas, como a Companhia de Jesus, por exemplo, souberam fazer 

uso das artes enquanto instrumentos educativos. Embora essa estratégia não tenha 

sido “reconhecida” por parte de seu público-alvo, e, em que pesem as dificuldades 

que surgiram ao longo do caminho, o fato é que a arte se apresentou 

inequivocamente eficiente para alcançar os fins pretendidos. Basta lembrarmo-nos 

da maneira brilhante como a arte barroca (pintura, escultura, imaginária, talha, 

música) representou e encenou as relações de corte e nelas a forte hierarquia 

social presente nas sociedades europeias do século XVII, colaborando para 

assentar as consciências sociais dos indivíduos acerca dos papéis a serem 

desempenhados por cada um deles, no interior dessa sociedade. 

Não resta dúvida quanto à íntima e delicada relação que existe entre a arte e 

a educação. Íntima, se levarmos em conta a linha tênue que, ao mesmo tempo em 

que as separa, não é impermeável às trocas que simultaneamente se dão entre os 

dois campos. Delicada, na medida em que essa linha tênue, uma vez rompida, pode 

revelar a natureza real das intenções que caracterizaram os agentes que atuavam, 
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tanto nos bastidores de produção da arte, quanto nos bastidores da educação. 

Trata-se de uma educação que extrapolou os muros dos palácios europeus e 

ganhou forma no terreno do Novo Mundo, tão repleto de “novidades” e de etos 

culturais tão distintos. 

De igual modo, ao analisarmos a relação entre a cultura ameríndia e a 

cultura cristã, representada, no caso do Brasil colonial, pelos missionários de 

diversas ordens religiosas, perceberemos a presença dessa linha tênue que, muitas 

vezes rompida, permitiu a metamorfose de valores provenientes de ambos os 

lados, fato que resultou na formação de uma terceira cultura, mais rica de 

significado. 

No universo difuso das aldeias, onde cada local apresentou uma 

historicidade muito peculiar, desvendar o grau de relação entre educação e arte é 

atividade essencial, na medida em que a história deixa claros os mecanismos de 

controle social, engendrados no âmago dessa sociedade. 

Possivelmente, foi a percepção dessas características que conduziu os 

jesuítas na elaboração de estratégias de conversão específicas para esses povos. A 

existência de práticas místicas entre os guaranis revelou a presença de 

determinados “traços religiosos”, que para os missionários se converteram numa 

possibilidade de diálogo com as práticas cristãs, gerando novas perspectivas em 

relação ao trabalho de evangelização. Acerca disso, reforça Sustersic que 

sin embargo muchos otros estudios confirman que la guaraní era una nación de 

una notable cultura que poseía, y aún posee, una religiosad poco frecuente en otras 

naciones, la cual, a pesar de la bibliografía que le ha sido dedicada, sigue siendo 

aún poco admitida, conocida e investigada […]. Testimonios de diferentes épocas 

históricas y distintos lugares geográficos ilustran y confirman esa notable y 

siempre constante religiosad (2005, p. 183). 

Descreveremos a seguir a riqueza desse entrelaçamento de universos tão 

distintos e, por força das necessidades, tão complementares. 
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4.2.  A religiosidade guarani: da pregação da palavra ao uso da 
imagem no processo de catequese dos nativos  

Independente do ano de confecção ou do material utilizado para tal, as 

imagens religiosas deveriam servir aos fins pretendidos: intermediar a mensagem 

ou a graça divina para o fiel, buscando despertar nele um sentimento de confiança 

e segurança, a fim de estabelecer uma relação de reciprocidade entre ele e o santo 

de devoção. 

É muito comum encontrarmos depoimentos de pessoas que, quando 

recorreram de maneira contumaz ao santo de devoção, diante do alcance da graça 

solicitada, adquiriram tamanho respeito ao santo, que passaram a solicitar sua 

intervenção mediante cada situação que se apresentasse em sua própria vida. Esse 

processo, muito comum à vivência religiosa do cotidiano colonial, foi extensivo ao 

espaço das aldeias, cujo trabalho missionário consistia na ministração enfática da 

doutrina cristã, recorrendo aos “mártires de Deus” como fontes de exemplos 

passíveis de imitação. A perspectiva didático-educativa do Barroco consistia no 

alcance de uma fé genuína por parte do fiel e na confiança adquirida por este no 

santo de devoção, a partir dos atos exemplares praticados em vida por aqueles 

elevados aos altares. Segundo Costa e Passos, 

o grande contingente de analfabetos que teria dificuldades quanto à compreensão 

dos conteúdos presentes nas mensagens transmitidas oralmente poderia se 

beneficiar dos estímulos visuais. A Igreja entendeu também que a mensagem 

visual gozava de maior e mais rápida fixação do que a imagem oral. Desse modo, 

tornou-se plenamente justificável e favorável o incentivo ao seu uso nos cultos 

oficiais e domésticos, fossem as imagens ligadas à figura de Cristo, da Virgem (sua 

mãe) ou dos santos (2011, p. 127). 

Da imensa gama de imagens existentes no panteão cristão, a imagem mais 

venerada foi a do Cristo Crucificado, por ser Jesus o epicentro da doutrina cristã. 

Além disso, essa veneração se constituía numa prática muito antiga e encontrava-

se fundamentada pelas Constituições do Arcebispado da Bahia. Depois da imagem 

de Cristo, a mais forte devoção foi a Nossa Senhora. Essa imaginária, aliada ao rico 
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e diversificado conjunto de santos católicos, figurou nas procissões coloniais, 

representando toda a força religiosa de seu tempo. Segundo Flexor, 

os cultos pela Paixão e pela Virgem Dolorosa foram gerais nas vésperas da 

Reforma e foram recuperados pela Contrarreforma […], sendo introduzidos no 

Brasil no movimento de expansão desta em terras descobertas. Bastante comuns 

no mundo português, tanto no Ocidente quanto no Oriente […], as cenas da Paixão 

de Cristo e as Pietás foram o alvo principal de devoção, por recomendação 

conciliar tridentina. Passaram a ser representados os Cristos Crucificados, 

isoladamente, ou formando par com Nossa Senhora das Dores e São João Batista, 

com Madalena, desde os pequenos conjuntos colocados em oratórios, imagens de 

vulto, até sob a forma de imagens de vestir, além das pinturas. Isso explica a 

presença obrigatória do Cristo Crucificado em todos os altares das igrejas ou 

altares de dizer missas particulares (2003, p. 28). 

Ainda que houvesse alguns questionamentos acerca do risco do uso das 

imagens, ligados a uma possível prática da idolatria (enfaticamente condenada 

pelo protestantismo), a força de transmissão do Evangelho, veiculada pelas 

imagens, sustentava a prática devocional, que, juntamente com a veneração às 

relíquias dos santos (partes do corpo, objetos de uso pessoal etc.), se encontrava 

amparada pelos Concílios de Niceia (787) e de Trento (1545). 

Tal como em outras aldeias, o uso da imaginária foi rico em Embu. Os índios 

guaranis que ali conviviam com os jesuítas apresentavam uma visão de mundo 

muito particular e o devocional por eles cultuado refletia uma forma de crença 

peculiar ao grupo. 

Os guaranis eram um povo que apresentava elementos constitutivos de uma 

crença que, em certos aspectos, se assemelhava a uma forma de religiosidade. Essa 

suposta religiosidade foi, a princípio, negada pelos jesuítas, uma vez que, segundo 

eles, não poderia haver uma religião guarani devido à ausência de elementos 

religiosos sólidos que confirmassem tal prática. Em contrapartida, essa “ausência” 

de religião, para os missionários, poderia reverter-se positivamente e facilitar a 

catequese. Nas palavras de Martins, “a falta de um traço religioso sólido facilitava a 
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catequese, eliminando assim o trabalho de erradicação da idolatria e permitindo 

semear em terreno virgem” (2007, p. 86). 

No entanto, o mesmo autor aponta uma nova perspectiva do assunto, 

baseando-se na obra A Espiritualidade Guarani, de Graciela Chamorro (1998), 

segundo a qual a ideia da presença ou não de uma religião entre os guaranis não 

residia propriamente na ausência ou presença de elementos religiosos específicos, 

mas na forma de organização de vida desse povo, no seu modus vivendi, que incluía 

as “práticas religiosas”. Martins novamente reforça que “na forma de ser guarani 

encontramos elementos que caracterizavam sua religião. Seus líderes religiosos 

detinham as mais importantes funções xamânicas, como a reza, as convocações 

migratórias, as profecias, expressando a religiosidade presente no cotidiano” 

(2007, p. 88). 

A essência dessas práticas se revelava cotidianamente no contato 

estabelecido entre seres humanos e divindades e na compreensão muito peculiar 

dos fenômenos e ciclos da natureza, na ordem dos cosmos. Para os guaranis, todos 

esses elementos, uma vez harmonizados, constituíam o paraíso divino na terra. 

A fim de clarificar mais a reflexão proposta sobre os guaranis, faremos uma 

breve distinção entre os termos “religião” e “religiosidade”. A palavra “religião” 

vem do latim (religio) e significa “religar” ou “ligar com”. Enraizada em muitas 

línguas europeias, a palavra, especialmente para os europeus, se traduzia em 

cristianismo, dada a influência da religião cristã nessa cultura. Nesse sentido, 

compreendemos o porquê dos muitos paradigmas estabelecidos por muitas ordens 

religiosas no sentido de apregoar ao cristianismo o sentido de religião única e 

verdadeira, o que implicava desqualificar todas as demais formas de crenças 

existentes. Na relação entre guaranis e jesuítas, essa desqualificação atribuída à 

crença guarani, despojando-a de um status de religião enquanto tal, parece vir ao 

encontro desses paradigmas, cujas matrizes teológicas alçavam o cristianismo à 

condição de uma religião unicamente verdadeira e, portanto, a única capaz de 

“salvar”. 

No entanto, a par de muitos estudos realizados no campo das Ciências da 

Religião, por exemplo, sabe-se que as religiões, de uma maneira geral, são 

concebidas de uma mesma maneira. De acordo com Greschat (2005, p. 25), “as 
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religiões integram seres humanos em uma comunidade […] e nenhuma religião 

pode sobreviver sem atos”. Conforme o autor (2005, pp. 24-25), as análises e os 

estudos sobre cada uma das milhares de religiões existentes no mundo não pode 

prescindir de quatro perspectivas básicas: a existência (1) como comunidade, (2) 

como sistema de fatos, (3) como conjunto de doutrinas e (4) como experiências 

vivenciadas e comprovadas. Se tomarmos como referência os elementos acima, 

concluiremos que o cristianismo não pode ser a única crença qualificada como 

“religião”.16 

De todo modo, os séculos XVI e XVII assinalaram o crescimento do 

cristianismo em virtude da conquista espiritual do Novo Mundo e dos confrontos 

culturais estabelecidos quando do contato da cultura do colonizador com a cultura 

dos povos encontrados. 

No tocante ao termo “religiosidade”, podemos dizer que o mesmo diz 

respeito a um indivíduo que normalmente encontra-se ligado a um grupo, através 

de uma determinada crença. Conforme Pinto (2009, p. 73), a religiosidade não é 

algo intrínseco ao ser humano, mas gradualmente adquirida por meio de uma 

inserção comunitária e cultural do indivíduo e implica a relação do ser humano 

com um ser transcendente. 

A partir desses esclarecimentos, parece coerente atribuir aos guaranis uma 

religiosidade muito própria que, perpassando a vivência cotidiana, se estabelecia 

no plano das forças presentes na natureza, considerada pelos guaranis o grande 

espaço do sagrado. 

Cumpre frisar que, ainda que houvesse, por parte dos jesuítas, a negação da 

presença de uma religião entre os guaranis, e, mais no início, uma ausência de 

religiosidade, os missionários, com o passar do tempo, e após observações 

realizadas, atribuíram alguns sinais de crença aos nativos, reconhecendo a 

                                                             
16 Segundo Hock (2010, p. 87), “as religiões são compreendidas como piscinas de 

captação, como ‘sistemas’ de sinais e símbolos que, embora tendo mais ou menos uma 

relação entre si, estão em princípio abertos”. Essa visão relatada pelo autor apoia-se 

numa perspectiva fenomenológica da religião, de estilo novo, que, abrindo mão do rigor 

da análise dos fenômenos religiosos, procede a uma análise da religião baseada numa 

interpretação de sentido subjetiva. 
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existência de alguns traços de religiosidade. Com isso, a possibilidade de 

elaboração de um projeto catequético se justificava. Segundo Martins, “os 

missionários buscaram identificar nesse homem natural um mínimo sinal da 

presença de Deus” (2007, p. 86). 

Para os missionários, parecia mais adequado trabalhar o Evangelho com os 

nativos, pois parecia não haver nestes referenciais religiosos sólidos que 

pudessem, de alguma maneira, intervir no desenvolvimento da doutrina. No 

entanto, muitos desses referenciais se mostraram presentes no cotidiano indígena, 

na vivência comunitária religiosa do grupo, ainda que em moldes completamente 

opostos aos do cristianismo. 

A par disso, os missionários viram a necessidade de buscar uma correlação 

entre os elementos cristãos e os elementos da crença guarani, por meio da qual 

seria possível elaborar uma nova leitura do Evangelho, a partir de novos 

paradigmas de interpretação. De acordo com Pompa, 

não se trata, portanto, de iniciativas autônomas, mas da pedagogia jesuítica 

clássica: a utilização de elementos da cultura nativa como “linguagem” para 

veicular conteúdos da fé católica, na mesma linha da utilização do nome Tupã para 

indicar Deus, Jeropari ou Anhã para o Demônio, e assim por diante (2002, p. 53). 

Para tanto, o primeiro recurso utilizado pelos missionários foi a pregação da 

palavra, tarefa nada fácil, dado o total desconhecimento dos termos cristãos pelos 

nativos. A repetição contínua de orações e cânticos, pelos nativos, não era, por si 

só, garantia da conversão. As chances de os indígenas se converterem, embora num 

primeiro momento não vislumbradas pelos padres, poderiam aumentar, caso se 

buscassem novos caminhos, tais como partir da compreensão da cultura nativa 

para, a partir daí, estabelecer uma comunicação entre os dois lados. Foi por esse 

caminho que se guiaram os jesuítas. 
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O estabelecimento dessa comunicação implicava a criação de uma 

homologia17 adequada de palavras que, partindo do universo cristão, encontrasse 

correspondência adequada no universo indígena, tarefa também difícil, uma vez 

que, segundo Pompa, “o problema estava no fato de que os nativos não tinham 

palavras (e nem as letras alfabéticas!) para indicar ‘Deus’, ‘religião’, ‘fé’, 

‘autoridade’ etc.” (2002, p. 85). Além disso, existia o risco de serem feitas 

homologias inadequadas de palavras e conceitos, o que poderia acarretar 

equívocos e falsificações diversos do lado indígena. 

Portanto, era extremamente necessário que houvesse conhecimento da 

língua indígena por parte dos missionários e principalmente pelo padre 

responsável da missão, a fim de tornar minimamente possível o estabelecimento 

de uma comunicação que facilitasse o trabalho da catequese. Infelizmente, nem 

todos os missionários estavam preparados para tal tarefa. Entretanto, alguns se 

destacaram pelo conhecimento do idioma nativo, bem como pela destreza com que 

souberam articular as pregações e a comunicação nos aldeamentos. Citam-se como 

exemplos os padres Nóbrega, José de Anchieta e Belchior de Pontes, dentre outros. 

Sobre o padre Belchior e sua atuação no aldeamento de M’Boy, Massimi reforça 

que, 

deste modo, na medida em que os ouvintes reconheciam no pregador as 

qualidades de Médico das Almas, conferiam-lhe autoridade e manifestavam-lhe 

respeito. Isso era facilitado também pelo conhecimento da língua indígena, o que 

possibilitava inclusive o acesso às aldeias dos nativos (2005, p. 61). 

                                                             
17 O padre Anchieta, quando de seu contato com os tupi-guarani, criou um projeto cujo 

objetivo era transpor para a fala do índio a mensagem católica, o que demandava um 

grande esforço de penetração no imaginário do outro; assim, explicar aos nativos o 

conceito de pecado era algo complexo, uma vez que estes índios sequer tinham noção 

deste conceito. Este foi um dos casos extremos que demandaram um esforço grande de 

Anchieta. Este último, buscando uma solução para o problema, procurou enxertar o 

vocábulo português no tronco do idioma nativo (Bosi, 2001, p. 64). 
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Reforçando o pensamento de Marina Massimi, segue abaixo uma citação do 

padre Manuel da Fonseca acerca da grande capacidade retórica do padre Belchior, 

cujo poder de convencimento superava o intelecto, feria os ouvidos e penetrava 

nos corações, despertando as consciências: 

Ajudava muito ao seu zelo a natural eloquencia da língua Brasilica, de que era 

dotado; porque penetrando os desenganos do coraçaõ com a mesma efficacia, com 

que a propriedade da língua feria os ouvidos, eraõ muito mayores os fructos, que 

tirava das suas practicas: pois tem a língua nativa, armada de hum fervoroso 

espirito, mayor efficacia, para que, rendidas as vontades, acreditem, e sigaõ os 

ouvintes o que se lhes ensina (1752, p. 104). 

Mesmo assim, em que pese a eficácia da pregação da palavra, 

cotidianamente ministrada por Belchior de Pontes e mesmo por outros sacerdotes 

que integraram o trabalho do aldeamento, as dificuldades de fato foram grandes, 

devido à existência de diferenças culturais muito grandes entre cristãos e nativos. 

Assim, houve necessidade de recorrer a novas estratégias pedagógicas, que 

pudessem produzir um impacto sobre o universo “mágico” indígena, 

prioritariamente. Nesse sentido, o apelo às imagens e aos recursos visuais, de 

maneira geral, foi muito assertivo, na medida em que despertou emoções até então 

desconhecidas, não somente nos nativos, mas também na população da Colônia 

residente ao redor dos aldeamentos. 

Do mesmo modo que acontecia com o uso da palavra, importava, no campo 

diversificado das artes, encontrar caminhos por meio dos quais correspondências 

diversas pudessem ser feitas entre um universo e o outro. 

A rica imaginária colonial talvez tenha sido o campo mais explorado nesse 

sentido. A correlação estabelecida entre os santos católicos e as “divindades” 

indígenas provocou uma nova leitura de mundo que, não abrindo mão de 

elementos cristãos e ao mesmo tempo coadunando a estes vários elementos 

indígenas, contribuiu para formar uma terceira matriz religiosa, que se revelou um 

mosaico de elementos religiosos. 
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No universo guarani, as imagens passaram a simbolizar a presença do 

sobrenatural nos espaços ocupados, atribuindo a estes uma sacramentalidade. De 

maneira geral, integravam o cotidiano desses nativos e estiveram presentes em 

praticamente todos os lugares. 

Todos os espaços da sociedade guarani tinham esse caráter sagrado. 

Chácaras, estâncias, rios e bosques encontravam-se, de alguma maneira, 

impregnados por essa aura mística. A partir disso, podemos compreender o valor 

que o templo cristão, ou seja, a igreja, passou a ter para esses habitantes de Embu, 

que, praticamente, transpuseram o sentido do sagrado atribuído por eles aos seus 

espaços de convivência para o espaço da igreja, também transformada num espaço 

não somente de culto e liturgia, mas também de convívio social, em torno do qual 

se agregavam não somente jesuítas e nativos, mas também a população do 

aldeamento. 

No capítulo IV desta dissertação, faremos uma discussão mais aprofundada 

sobre as características e a importância do Templo/Igreja do Rosário para os 

habitantes do aldeamento de Embu. 

4.3.  Anjos e demônios na imaginária guarani: analisando a imagem 
do Anjo Miguel na Igreja do Rosário  em Embu 

O imaginário religioso cristão no período colonial foi marcado, com muita 

frequência (e esse fato é próprio da essência do Barroco), por uma postura 

maniqueísta, em que o bem e o mal cotidianamente presentes se enfrentavam. Os 

indivíduos dessa sociedade, marcados por essa dicotomia bem versus mal, viviam 

permeados por conflitos diversos, nos quais a luta pelas aspirações mundanas se 

confrontava com as promessas de uma vida espiritual rica e de recompensa de 

uma nova vida após a morte. 

A sociedade barroca, acentuadamente evangelística, procurou imprimir 

essa marca nos indivíduos que dela fizeram parte, utilizando como veículo a 

educação, que encontrou suporte nos caminhos da fé. Nos aldeamentos, ainda que 

respeitadas as devidas diferenças de historicidades específicas de cada localidade, 

o processo caminhou nessa mesma direção. 
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Os jesuítas desenvolveram muitos discursos acerca do bem e do mal. 

Promoveram, por meio das manifestações artísticas, um gradual processo de 

catequização dos nativos que, sob muitos aspectos, reconheciam em seu universo 

elementos muito próximos aos do universo cristão. O bem e o mal, portanto, eram 

figuras retóricas fortíssimas que, saindo do campo de expressão da palavra falada, 

estenderam-se ao campo do visual: anjos e demônios representavam o bem e o 

mal, respectivamente, e algumas imagens, que se tornaram devoções 

incontestáveis, passaram a representá-los. Uma das imagens mais cultuadas nesse 

período foi a do Arcanjo Miguel, representante legítimo das forças do bem e de sua 

vitória sobre as forças do mal. São Miguel (Varazze, 2003, p. 813), cujo dia é 29 de 

setembro, é citado em muitas fontes documentais e em diversas Cartas Ânuas, nas 

quais aparecem claras referências às lutas empreendidas contra e pelo santo, 

envolvendo os povos guaranis. 

No altar lateral, à direita do altar-mor da Igreja do Rosário, encontrava-se a 

imagem de Miguel, cujos componentes não deixam dúvida quanto à função quase 

que “militar” do arcanjo. A chegada da imagem à igreja se deu após a morte de 

Belchior de Pontes. Quando o padre Domingos Machado assumiu a igreja, a 

imagem foi incorporada ao acervo da imaginária existente. 

A devoção a Miguel, já praticada na Europa,18 encontrou fortíssima adesão 

no Novo Mundo e uma ressonância inimaginável no universo dos aldeamentos. 

Os guaranis acreditavam na existência de forças malignas que atuavam no 

plano mundano. A partir daí, o conceito de “demônio” propagado pelos jesuítas foi 

fortemente assimilado. Os índios criam, inclusive, que essas forças malignas se 

manifestavam através de elementos da natureza, tais como árvores, plantas 

diversas, animais ferozes etc. Para os guaranis, os espíritos ancestrais, em que 

criam intensamente, poderiam desferir ataques de cólera sobre os “vivos”, 

provocando-lhes sérios prejuízos físicos e espirituais. Esse arcabouço mítico-

religioso ao qual estiveram ligados os nativos colaborou para facilitar a adesão da 

                                                             
18 Segundo Dias, “o Arcanjo São Miguel tem sua iconografia elaborada desde a arte 

primitiva […]. Seus atributos são uma lança, uma espada e o estandarte com a inscrição 

latina ‘Quit ut Deo’, ou ‘Aquele como Deus’” (2012, p. 231). 



163 

ideia de bem e mal propagada pelos padres e, consequentemente, a ministração da 

doutrina cristã da salvação. Sobre isso, Affanni reforça que 

consideramos que los guaraníes internalizaron el concepto del demonio difundido 

por los jesuitas gracias, en cierto modo, a su creencia ancestral en espíritus o 

fuerzas malignas destructivas. Imaginaban un mundo de seres demoníacos y de 

espíritus malignos omnipresentes, imprevisibles pero siempre acechantes […]. Es 

cierto que el tema del demonio tuvo mucho énfasis en el discurso del jesuita y que 

frente al mismo el guaraní debe haber quedado muy impactado. Sin embargo, 

consideramos que todas sus creencias míticas habían preparado el terreno para 

asimilar el concepto cristiano acerca del demonio difundido con fuerza por los 

Padres (2005, pp. 232-233). 

O demônio era, na linguagem guarani, identificado como Anhanga ou Anha, 

considerado um Antideus, em constante batalha com as forças da luz, 

representadas por Miguel,19 outros anjos e santos. A força criadora maior era 

identificada com Tupã, correlacionado a Deus no cristianismo. Em contrapartida, 

todos os vícios e hábitos malignos eram, a partir da visão jesuíta-cristã, 

relacionados à presença de Anhanga. De acordo com Bosi, a fusão dos elementos 

cristãos e guaranis resultou na formação de uma nova matriz na qual, 

de um lado, [estava] o Mal, o reino de Anhanga, que assume o estatuto de uma 

ameaçador Antideus, tal qual o Demônio hipertrofiado das fantasias medievais. De 

outro lado, o reino do Bem, onde Tupã se investe de virtudes criadoras e salvíficas, 

em aberta contradição com o mito original que lhe atribuía precisamente os 

poderes aniquiladores do raio (2001, p. 66). 

Nesse contexto, a presença de Miguel foi fundamental, na medida em que o 

arcanjo, constituído como um representante arquetípico do bem, tinha a 

responsabilidade de conduzir as almas diante de Deus ao paraíso. Portanto, os 

                                                             
19 Em várias passagens bíblicas encontramos a referência ao Arcanjo Miguel e à sua luta 

contra o mal. Como exemplo, citamos Judas 1,9 e Apocalipse 12,7. 
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guaranis acreditavam na existência de uma terra sem males, à qual chegariam 

somente aqueles que fizessem por merecê-la nessa vida terrena. 

Tendo figurado em boa parte das procissões que eram realizadas, a imagem 

de Miguel – geralmente feita de madeira policromada e quase sempre com asas, 

fato que indicava ser este um ente mais elevado, em comunhão e com acesso a 

Deus – apresentava uma vestimenta muito semelhante à de um soldado romano: 

um elmo e, em alguns casos, uma espada numa das mãos e, na outra, uma balança. 

Este último atributo, de acordo com Affanni, “relacionado con su función en el 

juicio de las almas, ha desaparecido en casi todos los ejemplares que se conservan” 

(2005, p. 237). A imagem de São Miguel, na Igreja do Rosário, foi intensamente 

reverenciada pelos guaranis. 

O caráter “belicoso” do arcanjo foi naturalmente bem aceito pelos guaranis, 

uma vez que estes povos mantinham uma longa tradição guerreira, a partir de 

muitas batalhas anteriores travadas por eles contra outros povos (incluindo sua 

resistência aos bandeirantes). Além dos detalhes acima apresentados, São Miguel 

aparece, em boa parte de suas imagens, pisando na cabeça do demônio, que, 

curiosamente, apresenta feições indígenas. 

Ao que parece, o comportamento indolente do índio, bem como suas 

práticas, deveria ser rechaçado, pois era visto como manifestação demoníaca. Em 

Embu, o padre Belchior de Pontes, sabidamente dotado de forte apelo missionário, 

lidou com os índios fazendo uso de sua autoridade quando se fez necessário, uma 

vez que as inconstâncias do comportamento nativo assim o exigiam. Relatos de 

fugas de nativos, bem como de outras formas de comportamento apresentadas, 

foram detalhadamente descritos na obra de Manoel da Fonseca (1752, p. 139), 

mencionada alhures nesta dissertação. 

A grande aceitação, difusão e persistência na devoção a Miguel pelos 

guaranis, a partir da proposta jesuíta, provavelmente esteve ligada aos fatores 

acima apontados, relacionados ao etos guerreiro indígena, em estreita 

identificação com o arcanjo, além do fato de a Companhia de Jesus ter difundido 

amplamente o tema da milícia celestial em seus escritos e pregações. Isso 

colaborou com a identificação que se estabeleceu entre as guerras celestiais e as 

guerras tribais vivenciadas pelos guaranis. Como exemplo, vale a pena conferir um 
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trecho de uma obra do jesuíta Luiz de Montoya, citado por Affanni, quando de sua 

passagem pelas missões do Guairá, também junto aos guaranis, só que no sul do 

Brasil, acerca das milícias celestiais: 

Toda esta milicia celestial tiene siete capitanes, príncipes y prepósitos de aquel 

celestial paraíso, los cuales asisten al trono de Dios, criados suyos para las cosas 

mayores y más particulares […]. El principal y cabeza de toda aquella monarquía es 

San Miguel, Qui ut Deus [Quem como Deus]. Es su capitán general que peleó con el 

dragón y le venció. Y pelea y peleará con el hasta el juicio, donde cesará la causa 

que es la tutela de los hombres. Es príncipe y mayorazgo de todos los bienes de la 

naturaleza e gracia […]. Es presidente en el tribunal de la justicia de Dios. Da 

sentencia de salvación o condenación. Es prefecto del paraíso, porque sin cédula o 

sentencia suya (nadie) será recibido en él […]. Él es el que ha de llamar con 

temerosa todos los siglos a juicio […]. Las almas de los justos, en muriendo, a parar 

a sus manos y las presenta o hace presentar en su nombre en el trono de la 

Majestad de Dios. Socorre en los trances de la muerte. Él empieza y acaba el juicio 

particular de todos, con autoridad de Cristo, Nuestro Señor. Él quitara la vida al 

Anticristo, pondrá en cadenas a Lucifer, oscurecerá los astros y planetas, turbará 

los elementos, emprenderá aquel incendio con que todo se volverá ceniza. Por su 

orden se llevarán las cenizas del linaje humano a Jerusalén, donde se ejecutarla 

universal resurrección (2005, p. 235). 

Na Igreja do Rosário,20 São Miguel21 se apresenta com a espada e a balança, 

representando a luta contra as forças do mal e o juízo, respectivamente. O aspecto 

mais relevante da figura de São Miguel reside na vitória que esse anjo 

                                                             
20 Além da imagem de São Miguel, na igreja existia um par de anjos tocheiros, 

possivelmente guardando a entrada do altar. Um desses anjos foi roubado e o seu par 

correspondente encontra-se atualmente no Museu de Arte Sacra dos jesuítas. 

21 A imagem de São Miguel foi furtada do local, não se tendo informação quanto à data do 

ocorrido. Em seu lugar, no mesmo altar, encontra-se a devoção a Nossa Senhora dos 

Prazeres, cuja data de entrada para a igreja também nos é desconhecida. Existe ainda 

uma imagem do Arcanjo (FIGURA 6), em menor tamanho, que pertence ao acervo do 

Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. 
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representava, quando em luta com o demônio, pelo resgate das almas. Seu papel de 

guardião, de protetor contra as forças do mal, justificava toda e qualquer forma de 

adoração, num universo marcado pela conquista do reino celestial, em face das 

propostas espirituais da maldade que, sob a ótica contrarreformista, camuflavam-

se nas heresias protestantes. 

4.4.  Inferno e purgatório: encontros e desencontros dos universos 
indígena e cristão  

Não tenhas medo – respondeu Virgílio, experiente –, mas não sejas fraco! Aqui 

chegamos ao lugar, do qual antes te falei, onde encontraríamos as almas sofredoras 

que já perderam seu livre poder de arbítrio. Não temas, pois tu não és uma delas, 

tu ainda vives. Em seguida, Virgílio segurou minha mão, sorriu para me dar 

confiança e me guiou na direção daquele sinistro portal. Logo que entrei ouvi 

gritos terríveis, suspiros e prantos que ecoavam pela escuridão sem estrelas. Os 

lamentos eram tão intensos que não me contive e chorei. Gritos de mágoa, brigas, 

queixas iradas em diversas línguas formavam um tumulto que tinha o som de uma 

ventania (Alighieri, 1999, canto III, p. 7). 

O inferno foi um assunto muito abordado em inúmeras produções literárias 

na Idade Média, dada a influência da forte religiosidade que marcou o período. O 

discurso católico acerca do inferno foi alegoricamente representado por expoentes 

da literatura medieval, como Dante Alighieri (1265-1321), por exemplo, que, na 

Divina Comédia, retratou o inferno como um lugar de sofrimento eterno, do qual 

não seria possível sair. 

A pregação da Igreja Católica, em tempos de Contrarreforma, impregnada 

de toda uma simbologia medieval, nada mais fez que reverberar a retórica acerca 

do inferno, reafirmando o discurso acerca da necessidade da busca pela salvação 

da alma, de modo a evitar os “horrores” do inferno, um lugar de gemidos terríveis e 

hostes malignas, completamente distante da luz. 

Assim, o discurso sobre o inferno procurava, mais do que alertar, inculcar o 

medo nos fiéis e principalmente nos povos considerados pagãos, cujo trabalho de 

catequese se processava a passos lentos. Contudo, no universo indígena, ao 
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contrário do que ocorria no universo cristão, esse tema não encontrou a recepção 

necessária esperada pelos missionários. Os índios guaranis, embora cercados pelas 

estratégias inacianas de catequese, não conseguiram assimilar e aceitar o que lhes 

era pregado sobre a existência do inferno. Acreditavam na figura do diabo e nos 

malefícios dele advindos, mas, em sua maioria, resistiam à ideia da existência de 

um lugar de condenação eterna, descrito nos muitos sermões pregados pelos 

jesuítas. Acreditavam, sim, que havia uma terra sem males, que poderia ser 

alcançada por meio de méritos obtidos nessa vida terrena, e que o julgamento das 

ações humanas se daria por Deus no paraíso, sob a mediação de São Miguel. 

As pregações sobre o inferno vinham sempre muito carregadas de figuras 

de linguagem como metáforas, hipérboles, sinédoques, dentre outras, objetivando 

com isso impactar seu público ouvinte. 

A Companhia de Jesus reproduziu seu discurso acerca do inferno tendo 

como referência os Exercícios Espirituais. Nestes, Inácio de Loyola usou fortes 

ferramentas de linguagem, com o intuito de representar as consequências danosas 

daquele que, uma vez dentro do inferno, sofreria toda sorte de “tormentos” a ele 

relacionados. Segundo Hernandes, 

os exercícios seriam realizados em quatro semanas. A primeira tarefa para o 

exercitante, na primeira semana, seria lembrar dos pecados, seus, da humanidade 

e até mesmo de Lúcifer, para, com orações, colóquios, penitências (interior e 

externa) e arrependimentos, purgar-se deles. Descer aos infernos para ver, sentir 

na pele, ouvir os gritos, sentir o gosto, então, fazer exercícios de imaginação 

procurando lembrar, chorar, pedir perdão por todas as suas faltas cometidas 

contra Deus. Mas, para purgar-se dos pecados, seria preciso ir além da imaginação; 

o exercitante deveria fazer adições aos exercícios (2008, p. 294). 

Ao sugerir ao praticante dos exercícios “uma descida até o inferno”, Santo 

Inácio indicava a necessidade de proceder a uma reflexão profunda acerca dos atos 

praticados em vida e de buscar, por meio da imaginação, conceber o que seria o 

inferno, bem como a sensação de estar nele. Acreditava que, através da busca 
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pessoal e com a ajuda das pregações, seria possível um despertar de consciência do 

“fiel”, o que permitiria um caminho menos arenoso rumo à conversão. 

A visão inaciana imaginária do inferno se compunha dos seguintes passos: 

(1º) Procurar visualizar a largura, a distância e a profundidade do inferno, e 

depois, procurar visualizar e sentir os prováveis gemidos de dor que procedem daí, 

os cheiros, os alaridos, as agressões à figura de Cristo etc.; (2º) pedir a Deus um 

sentimento de misericórdia pelas almas que padecem no inferno, e de temor, para 

que aquele que pede não continue a viver em pecado e, com isso, não receba a 

condenação eterna. 

Mesmo assim, com raras exceções, as quais são confirmadas por alguns 

depoimentos indígenas acerca do temor que tinham do inferno (Affanni, 2005, pp. 

238-239), os guaranis, em sua maioria, negavam-se a internalizar sua crença na 

existência desse mundo de trevas. Alguns nativos que vivenciaram experiências 

com o sagrado diziam saber a diferença entre o céu e o inferno, e relatam inclusive 

a chegada ao céu (paraíso) através da poderosa intervenção de Nossa Senhora. 

A despeito de quaisquer divergências quanto à aceitação ou não da 

existência do “inferno” pelos nativos, este último se manteve como um tema 

central nas pregações dos missionários, figurando, inclusive, nas pinturas de 

algumas das igrejas da companhia e nas representações teatrais. 

Em contrapartida, a pregação acerca do purgatório encontrou uma 

ressonância significativamente maior entre os nativos e figurou iconograficamente 

desde fins do século XVI. Ao lado do tema “inferno”, o purgatório esteve muito 

presente na literatura medieval. Também constante nas determinações tridentinas 

e nos Exercícios Espirituais, o purgatório deveria ser pregado não somente aos 

domésticos da fé, como também aos povos desconhecedores da doutrina. Segundo 

o Concílio de Trento, sessão 25a, sobre o purgatório, 

já que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, a partir das sagradas 

Escrituras e da antiga tradição dos Padres, nos sagrados concílios e mais 

recentemente neste Sínodo ecumênico, ensinou que o purgatório existe [cf. *1580] 

e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e sobretudo 

pelo santo sacrifício do altar [cf. *1743 1753], o santo Sínodo prescreve aos bispos 
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que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório, 

transmitida pelos santos Padres e pelos sagrados Concílios, seja acreditada, 

mantida, ensinada e pregada por toda parte (Denzinger, 2006, p. 458). 

Na visão cristã católica, o purgatório se resumia a um lugar intermediário 

entre o céu e o inferno, para o qual a alma do indivíduo era encaminhada após a 

morte para, segundo o próprio termo diz, “purgar” seus pecados praticados em 

vida, a fim de se purificar com vistas ao alcance da graça divina, livrando-se da 

condenação. Tal definição vinha ao encontro da crença guarani, segundo a qual 

havia um estágio intermediário a ser vivenciado pelo indivíduo antes de este 

alcançar a prometida terra sem males. Daí o porquê de o tema ter sido bem aceito 

entre os índios. Nas palavras de Affanni, 

es un estado de pena y sufrimiento transitorios. La doctrina del purgatorio fue 

fomentada por la Iglesia especialmente en los Concilios de Florencia y de Trento. 

La noción de purgatorio, negada por los protestantes, fue una de las controversias 

establecidas entre la Iglesia Católica y la Reforma […]. La Salvación era una 

colaboración entre Cristo y el cristiano. Como los fieles no siempre vivían así había 

surgido la necesidad del purgatorio. Las oraciones de los vivos aliviarían las almas 

que expían en el purgatorio y los méritos de los santos descenderían sobre ellas. Si 

las faltas eran individuales los méritos eran colectivos (2005, p. 240). 

Desse modo, o purgatório foi apresentado ao nativo como um estágio 

intermediário necessário para a salvação da alma. Nesse processo, a presença dos 

santos se tornou extremamente fundamental, uma vez que, agindo como uma 

ponte entre o sagrado (plano espiritual) e o profano (plano mundano), os santos 

recebiam as petições dos vivos (orações), direcionando-as àqueles que se 

encontravam no purgatório, aliviando-os de suas cargas espirituais. 

Assim como ocorreu com o inferno, o purgatório se tornou um tema de 

extrema relevância. Ele também aparece descrito em Cartas Ânuas redigidas pelos 

padres da Companhia. Diego Laínez (1512-1565), que sucedeu a Santo Inácio na 

liderança da Ordem, afirmava que a devoção às almas do purgatório era uma das 
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grandes finalidades da Companhia. O alerta em relação ao purgatório aparece nos 

Exercícios Espirituais (Loyola, 1939, p. 158), cujo objetivo era propor normas de 

vida e de piedade que evitassem o castigo previsto a ser cumprido no inferno e/ou 

no purgatório. 

4.5.  O sacrifício de Cristo e Nossa Senhora: céu e terra se 
harmonizam para produzir  a vida  

Si el orden cósmico es el mismo que rige la naturaleza, inmutable, absoluto, y si la 

muerte y la redención de Cristo y su presencia constante en la eucaristía forman 

parte de ese orden, como una ley suprema del amor que rige el universo, lo más 

importante es comprender ese misterio y meditarlo constantemente […]. No es 

sólo considerar la redención como un hecho conmovedor de la historia, sino 

meditarlo, entenderlo y así participar de su necesidad universal, como la floración 

de las plantas, o la maduración, o la sucesión de los ciclos y estaciones (Gaona, 

2005, p. 178). 

A figura de Cristo foi a mais importante de todo o processo de catequese 

empreendido pelos missionários jesuítas no Novo Mundo. Dela brotaram todos os 

elementos que forneceram a estrutura necessária para a realização do árduo 

trabalho da Igreja Católica em terras ameríndias. 

Tomando como referência o universo guarani, a figura de Cristo, Sua morte 

e ressurreição encontraram correspondência nos ciclos da natureza, fundamentais 

para a crença guarani. De acordo com Ganoa, “el paradigma de las leyes de la 

naturaleza entre las que desarrollaron su vida, su lengua y su cultura podían darles 

la lógica existencial necesaria para comprender los dogmas del amor y el misterio 

de la redención de Cristo” (2005, p. 178). 

Tupã, termo tupi supostamente equivalente a Deus no cristianismo, era tido 

como uma força cósmica identificada com o trovão. Mesmo assim, não parecia 

adequado aos missionários o estabelecimento de uma correspondência direta 

entre Deus e Tupã, por ser este último um termo onomatopaico atribuído pelos 

índios a uma força superior muito grande, representada por raios de trovão. Essa 
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crença estava em contraposição à noção do Deus judaico-cristão, imbuído de uma 

missão criadora e salvífica. 

A preocupação concreta dos missionários orbitava em torno do modo como 

seria possível fundir o nome de Tupã à noção de um Deus Uno e Trino, poderoso e 

que, vindo em forma humana conforme descrito nos Evangelhos, habitara entre os 

homens. 

As noções de inferno e purgatório, bem como a importância dos santos, 

anjos e demônios, estavam estabelecidas, e seus referidos equivalentes iam, aos 

poucos, ganhando terreno entre os guaranis. Nesse contexto turbulento e 

complexo do entrecruzamento de dois universos tão distintos, importava localizar 

um ponto de intersecção por meio do qual a leitura do Evangelho pudesse ser feita. 

Esta leitura passava, obrigatoriamente, pela compreensão dos mistérios acerca da 

pessoa de Cristo. 

Cristo, enquanto Filho de Deus e por Sua natureza o próprio Deus, foi 

considerado pelos guaranis o filho de Tupã, nascido do ventre de Maria. Quando 

esteve entre nós, teve uma vida marcada pela contínua prática do bem ao próximo. 

Nas narrações das cartas guaranis, pode-se evidenciar um pouco do resultado da 

rica fusão de elementos que ocorreu com a catequese, conforme nos descreve 

Gaona: 

Como ocurre en la naturaleza donde nada es casual ni fortuito, el Hijo de Tupã 

Ñandejara germinó, y se abrió como la flor se abre, del vientre de María, maduró e 

impartió su enseñanza. Entregó su santo cuerpo – la eucaristía – para quedarse 

entre los hombres y alimentarlos con su constante presencia divina. Finalmente 

murió para resucitar al tercer día y alcanzar la anhelada tierra sin mal. Su retorno 

al final de los tiempos mencionado en la conclusión de la carta se expresa en 

guaraní: Ou jevy vá erâ Jesucristo ko yvy omonguipa rire – lo que significa 

literalmente: ‘vendrá de nuevo Jesucristo después que la tierra caiga’ (como cae 

una fruta madura) (2005, p. 178). 

De acordo com o trecho acima, fica perceptível a busca por uma 

correspondência exercida entre as leis existentes na natureza e a trajetória de 



172 

Cristo. Nascimento, morte e ressurreição são, assim, comparados aos ciclos vitais 

ocorridos na natureza. Conforme Ganoa (2005, p. 179), Cristo, assim como um 

“grão de trigo”, por exemplo, ao “cair na terra e morrer”, ao dar a Sua vida por 

todos, o faz para que, a partir daí, nasça outra “planta”, uma nova vida, representada 

pelo pão e pelo vinho, no sacramento da eucaristia. Toda essa combinação de 

elementos que, segundo os índios, se harmonizam no céu e na terra se materializa 

e ganha sentido na igreja, considerado um espaço legitimamente sagrado no qual 

os índios, durante a missa cristã, uma vez participantes desse mistério, recebem a 

hóstia sagrada, que representa o corpo de Cristo. 

Os relatos míticos dos guaranis careciam da presença de deuses e heróis, o 

que de certa forma “facilitou” a disseminação da crença nos santos, presentes no 

rico panteão cristão. Aos missionários, tornava-se mais fácil, ou menos difícil, 

trabalhar com uma concepção maniqueísta22 do mundo, sustentada por uma 

constante luta entre as forças do bem e as forças do mal, às quais os índios criam 

indistintamente e atribuíam representantes específicos. No que se refere à 

Trindade (Pai, Filho e Espírito), a busca por um entendimento claro para o nativo 

se manteve a passos lentos. Nesse processo, a presença de Nossa Senhora, 

enquanto mediadora e mãe de Cristo, foi aceita. Pelo que muitas das cartas indicam 

acerca das experiências indígenas, a fusão de todos esses elementos contribuiu 

para a produção de uma nova narrativa acerca da encarnação cristã. Segundo 

relata Bosi, “é singular esse novo Tupã que entra na economia humanizada da 

encarnação cristã: tem mãe, Tupansy, a qual é também sua filha, Tupã rajyra […]; 

tem casa e reino” (2001, p. 67). 

Nossa Senhora ou Tupansy, que na linguagem guarani significa mãe de Tupã, 

encontrou seu correspondente em Embu pelo orago de Nossa Senhora do Rosário 

(FIGURA 1). A imagem, de particularidades muito próprias, na descrição de Dias, 

encontra-se assim representada: 

                                                             
22 Segundo Bosi (2001, p. 69), o cerne das crenças guarani residia no culto aos mortos, o 

que envolvia petições aos bons espíritos e esconjuro dos maus. Daí a importância de 

algumas cerimônias, tais como canto, dança, fumo, beberagens e transes. 
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A Virgem é representada, geralmente, sobre um bloco de nuvens com querubins, 

de pé ou sentada, trazendo o Menino Jesus. Ela segura um rosário à mão direita. 

Outras vezes, Nossa Senhora entrega o rosário a São Domingos e a São Francisco. 

Pode ainda ser representada segurando o Menino Jesus, que entrega o rosário à 

Santa Catarina de Sena (2012, pp. 302-303). 

A Virgem do Rosário, orago principal da igreja de Embu, aparece 

representada de pé, sobre as nuvens, segurando o Menino Jesus no braço esquerdo 

e tendo à sua mão direita um rosário. Infelizmente, a imagem está com sua mão 

direita cortada, não se sabendo ao certo a causa do ocorrido. 

Logo abaixo do orago, bem ao centro, encontra-se um delicado baldaquino23 

portando a imagem do Cristo Crucificado. Além dessa imagem do Cristo, outra, do 

Senhor Morto, em dimensões maiores, repousava na parte interna do retábulo no 

altar-mor e era reverenciada em ocasiões santas. Posteriormente,24 foi deslocada 

para o Museu de Arte Sacra dos jesuítas, onde se encontra atualmente. 

A imagem de Cristo despertou intensa comoção em seus fiéis. Através da 

catequese, ela alcançou os nativos que, a par do sacrifício redentor, passaram a 

absorver um novo sentido sacrificial para suas vidas, na medida em que 

estabeleciam um contraponto entre o sacrifício de Cristo e as práticas 

antropofágicas por eles realizadas. O motivo principal por que os missionários 

fizeram intenso uso de imagens, bem como de pinturas relatando os mistérios de 

Cristo, era favorecer a compreensão do Evangelho. Para ter uma ideia do alcance 

que a pregação acerca dos mistérios de Cristo exercia sobre a vida de muitos 

nativos guaranis, ainda que gradualmente, encerraremos este item da dissertação 

citando um trecho de uma das muitas cartas escritas por Anchieta, de São Vicente, 

                                                             
23 O baldaquino é remate escultórico ou arquitetônico utilizado para resguardar um portal, 

altar, retábulo ou escultura (Costa, 2001, p. 79). 

24 Atualmente, o museu de arte sacra tem as seguintes imagens em seu acervo: Cristo 

crucificado e Maria Madalena, São Pedro, São Benedito, Jesus Ressuscitado, São Miguel 

Arcanjo, Santa Ceia, assim como o óleo sobre tela “Queda de Cristo”, feita no século 

XVIII. 
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em 16 de abril de 1563, endereçada ao padre Diogo Laínes, por ocasião das 

missões, acerca do depoimento de um nativo guarani muito idoso: 

[Dou-lhe,] pois, a primeira lição, de ser um só Deus todo poderoso que criou todas 

as coisas etc., logo se lhe imprimiu na memória, dizendo que ele lhe rogava muitas 

vezes que criasse os mantimentos para a sustentação de todos, mas que pensava 

que os trovões eram este Deus, porém que agora que ele sabia haver outro Deus 

verdadeiro sobre todas as coisas, que a Ele rogaria, chamando-lhe Deus Pai e Deus 

Filho. Porque, dos nomes da Santíssima Trindade, somente estes dois pôde reter, 

porque se lhe podem dizer em sua língua, mas o Espírito Santo, para o qual nunca 

achamos vocábulo próprio, nem circunlóquio bastante, ainda que não o sabia 

nomear, sabia-o porém crer, assim como lhe dizíamos (1984, p. 99). 

Após a explanação realizada acerca da intersecção de elementos da crença 

guarani e da crença cristã, parece-nos fundamental fazer uma análise pontual das 

imagens presentes nos altares da Igreja do Rosário, tendo em conta a função 

pedagógica que exerceram no aldeamento. 

5. Santos e santas presentes na Igreja do Rosário: trajetória de 
vida e virtudes 

Além das imagens de Cristo, São Miguel e Nossa Senhora do Rosário, 

descritas anteriormente, atuaram na crença nativa e popular alguns santos 

introduzidos pelos missionários. Esses santos, não por acaso, encontravam-se nos 

nichos da igreja. Com certeza, houve uma intencionalidade da Companhia quanto à 

escolha de determinados santos que deveriam figurar naquele espaço sagrado. 

Essa intencionalidade se deu em função dos exemplos de vida deixados por estes 

santos e pela presença de atributos ou características que, presentes no santo, de 

alguma maneira despertaram nos nativos e na população do aldeamento uma 

forma de identificação, alguma familiaridade ou proximidade. 

Os santos acolhiam as preces que lhes eram dirigidas e as direcionavam 

tanto aos vivos quanto àqueles que, passando deste para outro plano, ainda 

encontravam-se em estado de penúria espiritual no purgatório e, por isso mesmo, 

não poderiam prescindir dessas intervenções. 
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No panteão jesuítico não figurou grande abundância de santos, mas apenas 

aqueles considerados essenciais para a continuidade da obra conferida aos 

missionários. Já vimos que em Embu, notadamente na época de Belchior de Pobres, 

muito se intensificaram as devoções, até porque o próprio Belchior esteve sempre 

imbuído de intensa fé e reverência a alguns deles. À Igreja do Rosário foram 

integrados os seguintes santos: Santo Inácio de Loyola (FIGURA 4), São Francisco 

Xavier (FIGURA 5), Nossa Senhora dos Prazeres (FIGURA 2) e Santa Catarina de 

Alexandria (FIGURA 3), além de São Miguel, já descrito anteriormente, todos 

figurando no altar-mor e nos laterais da nave. Na sacristia, reinavam Santo 

Estanislau Kostka,25 São Luís Gonzaga,26 São Francisco de Borja27 e Santo Inácio de 

Loyola, pintados na parte exterior das portas de um oratório do século XVIII, em 

madeira policromada. 

Além da questão espiritual, a presença dos santos nas igrejas da Companhia 

nesse período revelava as entrelinhas de uma tênue relação entre a religião e o 

poder constituído. Segundo Dias, “as relações entre religião e poder podem ser 

dadas pelos interesses do Estado Monárquico, pelas biografias e pela iconografia 

de, principalmente, santos jesuítas […] principalmente dois santos […]: Santo 

Inácio de Loyola e São Francisco de Borja” (2012, pp. 321-322). Vale recordar que 

                                                             
25 São Estanislau Kostka (1550-1568), nascido numa família nobre da Polônia, sempre foi 

muito devoto de Nossa Senhora do Rosário. Normalmente aparece representado 

ajoelhado em louvor ao Santíssimo Sacramento, com o Menino Jesus nos braços ou 

recebendo a comunhão. Possui como atributo um lírio, símbolo da pureza (Dias, 2012, p. 

324). 

26 São Luís Gonzaga (1568-1591) possuía uma ascendência nobre e, representado como 

noviço jesuíta, aparece trajando sobrepeliz sem estola e contemplando um crucifixo. 

Apresenta como atributos um livro, uma coroa ducal, um silício, um crucifixo e uma 

caveira (Dias, 2012, p. 321). 

27 São Francisco de Borja (1510-1572) entrou para a Companhia após enviuvar, vindo a 

tornar-se o terceiro Geral da Ordem. Após o terremoto ocorrido em Lisboa, em 1755, a 

devoção a esse santo foi instituída no império português. São Francisco de Borja tornou-

se protetor contra os tremores de terra, bem como protetor de Portugal e seus domínios 

(Dias, 2012, p. 322). 
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a continuidade da obra missionária estava intimamente atrelada aos interesses 

dominantes do Estado português, que, como reino católico, agiu como legítimo 

representante da referida fé, imbuindo-se da responsabilidade de levar o 

Evangelho aos gentios. 

Antes de partirmos para uma pequena descrição da importância de cada um 

desses santos na Igreja do Rosário e “comunidade”, importa salientar que, embora 

a devoção principal, de Nossa Senhora do Rosário (FIGURA 1), fosse de uma 

irmandade de origem negra, e os santos que constavam dessa irmandade fossem 

quase sempre negros, o que se observa é a presença de santos e santas brancos 

nessa igreja da Companhia. Isso provavelmente se deve ao fato de esses santos, 

além de terem tido um “bom nascimento”, comporem o quadro de religiosos e 

missionários da Ordem, ligados diretamente à aristocracia da Igreja. Além disso, o 

fato de a devoção ao rosário fazer parte de um aldeamento sob a tutela exclusiva 

dos inacianos de certa forma dificultou a arregimentação da irmandade no local, 

por razões ligadas ao comportamento nativo instável, segundo a ótica missionária. 

De maneira geral, os santos acima mencionados apareciam representados 

em paramentos sacerdotais ou vestidos com sotainas (batinas), com capa negra e 

faixa da Sociedade de Jesus. 

Santo Inácio (1491-1556), considerado um dos santos mais importantes, 

enquanto fundador da Ordem, aparece representado no altar da Igreja com 

paramentos sacerdotais. Algumas vezes sua imagem aparece com uma sotaina, 

uma capa negra e a faixa da Companhia. Comumente, traz como elementos, além 

do monograma da Companhia – IHS28 – sobre o peito ou à mão, o livro das 

                                                             
28 “IHS é a abreviação do nome de Jesus em grego ou da escrita latina do nome como se 

usava na Idade Média: Ihesus. Trata-se de um trigrama cristológico propagado no século 

XIV pelo pregador São Bernardino de Sena. No século XVI, foi retomado com a 

significação de Iesum Habemus Socium, que quer dizer, em português, “temos Jesus 

como companheiro”. Depois de São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola foi quem 

mais contribuiu para a difusão do monograma. O fundador da Companhia utilizou o 

símbolo no início de suas principais cartas e escritos. Em forma impressa, usou o IHS 

como carimbo das principais publicações – por exemplo, na primeira edição do livro dos 
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Constituições, que são, ao lado dos Exercícios Espirituais, a “cartilha” da 

Companhia. Nesse livro às vezes aparecem as iniciais A.M.D.G., Ad Majorem Dei 

Gloriam, que significa “Para Maior Glória de Deus”. Junto à imagem ainda podem 

constar o Livro da Regra dos Jesuítas e um coração flamejante. 

Por ser o pai de criação da Ordem e de seus preceitos norteadores, dados 

por meio dos Exercícios Espirituais, seria natural que a imagem, que figura no 

altar-mor, ao lado direito do Cristo Crucificado, pouco abaixo da Virgem do 

Rosário, fosse muito valorizada no local. 

Além de Santo Inácio, presente no altar-mor do lado esquerdo ao Cristo, 

encontrava-se a imagem de São Francisco Xavier (1506-1552), considerado um 

santo muito importante para a Companhia. Nascido no castelo de Xavier, em 

Navarra, na Espanha, foi um dos fundadores da Ordem, juntamente com Loyola. É 

portador do epíteto de “Apóstolo do Oriente”, por lá ter desenvolvido com ênfase 

sua atividade missionária, especialmente na Índia e no Japão. É um dos padroeiros 

da Diocese de Macau. Suas imagens aparecem quase sempre em atitude 

contemplativa, apresentando o peito descoberto, sobre o qual se encontra um 

coração em chamas. Na Igreja do Rosário, São Francisco Xavier aparece 

singelamente trajado por uma sotaina preta, portando um cajado na mão esquerda. 

Sobre a batina, na altura do peito, apresenta um coração. Noutras representações, 

em que aparece como pregador, usa sobrepeliz e estola. Menos frequente é sua 

representação como peregrino. Tem como atributos um crucifixo, um coração 

alado e em chamas, sobre o qual pode também trazer uma cruz. 

Nos altares laterais da igreja encontravam-se as devoções de Nossa Senhora 

dos Prazeres e de Santa Catarina de Alexandria, dispostas à direita e à esquerda da 

Virgem do Rosário, respectivamente. 

A devoção a Nossa Senhora dos Prazeres, de origem franciscana, teve início 

em Portugal, no final do século XVI, e sua festa é celebrada na segunda-feira após o 

segundo domingo do Tempo Pascal. Nossa Senhora dos Prazeres29 é a mesma 

                                                                                                                                                                                   
Exercícios Espirituais e, também, no carimbo oficial da Ordem” (Disponível em: 

<http://www.jesuita.org.br/o-simbolo-da-cia-de-jesus-ihs/>. Acesso em: 17/06/2014). 

29 No Brasil, Nossa Senhora dos Prazeres é padroeira da catedral e da diocese de Lages 

(SC), onde sua festa é celebrada em 15 de agosto. Também é padroeira da arquidiocese 
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Nossa Senhora das Sete Alegrias. Essas alegrias ou prazeres, de acordo com um 

frade franciscano, são: a anunciação do anjo, a saudação de Isabel, o nascimento de 

Jesus, a visita dos Reis Magos, o encontro com o Menino no templo, a primeira 

aparição do Ressuscitado e a sua coroação no céu. 

Na Igreja do Rosário, Nossa Senhora dos Prazeres aparece trajando um belo 

manto com acabamento interno vermelho. Essa vestimenta apresenta nuances de 

movimento, típico do Barroco. Além disso, tem no colo o Menino Jesus e, sob seus 

pés, três querubins alados, uma representação que em muito se assemelha à da 

Virgem do Rosário. Muito provavelmente, essas imagens, por pertencerem a 

ordens diferentes, sejam releituras de uma mesma matriz devocional. 

Em outras representações, a imagem da Senhora dos Prazeres aparece 

portando, além dos atributos acima relacionados, um cetro na mão direita e uma 

coroa. Essas diferenças de atributos a mais ou a menos nas diversas imagens 

existentes podem ser atribuídas a algumas especificidades de local para local, tais 

como a mão de obra utilizada para confeccionar as imagens. No caso de Embu, vale 

lembrar que os nativos participaram da confecção de algumas das imagens, o que 

pode ser visto pelos detalhes dos traços fisionômicos de algumas delas, mais 

próximos à fisionomia nativa. Além disso, essas imagens, embora de uma singeleza 

que lhes conferiu uma beleza peculiar quando confeccionadas por mãos nativas, 

prescindiram, em geral, de atributos mais luxuosos. 

Outra razão para a diferença de atributos em algumas imagens30 seria a 

presença de mais de uma Ordem religiosa a organizar um mesmo devocional. 

Ainda que por um período pequeno, foi o que ocorreu em Embu durante a 

expulsão dos jesuítas. De todo modo, o período sobre o qual tecemos as descrições 

esteve sob a tutela dos inacianos, o que fornece fidedignidade às descrições obtidas 

e fornecidas neste texto. 

                                                                                                                                                                                   
de Maceió e sua festa é comemorada em 27 de agosto de 1782 (Disponível em: 

<http://www.nospassosdemaria.com.br/Datas%20Marianas/NS%20dos%20Prazeres-

15ago.pdf>. Acesso em: 18/06/2014). 

30 As imagens que constam nos altares da Igreja foram catalogadas como sendo do século 

XVII, porém algumas informações fornecidas pela curadoria do Museu comprovam que 

algumas delas pertencem ao século XVIII. 
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Por fim, encerrando a descrição dos devocionais que integravam os altares 

da igreja, apresentamos a imagem de Santa Catarina de Alexandria, considerada 

uma santa mártir adorada pela Companhia, em função de sua corajosa e intrépida 

trajetória de vida. 

Santa Catarina, que tem sua festa celebrada no dia 25 de novembro, nasceu 

e viveu na cidade de Alexandria, no início do século IV. Filha do rei Costo, foi 

instruída no estudo de todas as artes liberais. Fontes relatam que, além de extrema 

inteligência e argúcia, a jovem era dona de rara beleza. Contudo, já adolescente, 

devotou-se à sua fé em Cristo e dela não abriu mão até a sua morte. Seu martírio 

serviu como exemplo de perseverança na fé à Igreja no período. Na descrição de 

Varazze, 

quando foi decapitada, de seu corpo correu leite em vez de sangue. Os anjos 

pegaram seu corpo e levaram até o Monte Sinai, distante mais de vinte dias de 

caminhada, e ali honrosamente o sepultaram. De sua ossada emana sem parar um 

óleo que tem a virtude de curar os membros dos que estão fracos. Ela foi 

martirizada sob o tirano Maxêncio ou Maximino, que começou a reinar por volta 

do ano do Senhor de 310. Na história da descoberta da Santa Cruz pode-se ver 

como o tirano foi punido por esse crime e por outros ainda que cometera (2003, p. 

967). 

Na Igreja do Rosário, a imagem de Santa Catarina de Alexandria encontra-se 

trajando uma túnica, dalmática, além de um longo manto, de revestimento interior 

em vermelho, também com nuances de movimento do Barroco. No peito, um 

coração. Em sua mão esquerda consta uma roda de ferro dentada, objeto que 

remete à forma como foi torturada: ao ser amarrada à “lenta da roda”, por ordem 

do Imperador Maxêncio, Catarina fez o sinal da cruz, e a roda quebrou, segundo 

indicam algumas fontes (Varazze, 2003, p. 961). 

Essa santa, por conta de seu martírio e principalmente pelo modo como 

perseverou e lutou pela conversão de almas a Cristo, até sua morte, nisto residindo 

seu grande exemplo educativo no aldeamento, adquiriu grande importância entre 
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a comunidade local e, encarnando a figura de Nossa Senhora, assumiu o papel de 

grande mediadora entre Deus e os homens. 

Além dos atributos acima descritos, a imagem de Santa Catarina de 

Alexandria ainda pode vir imbuída de uma espada, de uma coroa em seus pés, de 

véu e anel, de uma pomba, de um livro e da cabeça de um rei a seus pés ou de uma 

mulher argumentando com filósofos pagãos. 

Por fim, todos esses santos e santas presentes no aldeamento e a devoção a 

eles prestada, a despeito das biografias distintas existentes, deveriam cumprir seu 

papel de mediadores entre Deus e os homens, intercessores junto ao Pai. Nesse 

sentido, por meio deles os fiéis alcançavam muitos benefícios. Mas a devoção aos 

santos foi além e, ao fazer parte da vida do fiel, passou a integrar seu cotidiano: 

com isso, os santos se tornaram fontes de esperança, confidentes, amigos de todas 

as horas, protetores do mal, exemplos de fé e força na caminhada cristã. 

Mesmo para um guarani, desconhecedor do universo cristão, a presença dos 

santos foi extremamente importante. Ainda que os índios não tenham de todo 

abandonado algumas de suas práticas e crenças mas feito uma transferência de 

sentido de um universo ao outro, os efeitos dessas práticas alcançaram benefícios, 

em muitos dos casos a conversão. 

Santa Catarina de Alexandria, considerada uma santa mártir, teve uma 

trajetória de vida que legou muitos exemplos positivos transmitidos pelos 

missionários à comunidade do aldeamento. 

Os santos mártires, se comparados a outras categorias de santos, como os 

eremitas e guerreiros, por exemplo, encontraram maior ressonância no ambiente 

das missões, uma vez que se apresentavam como testemunhas de Cristo, na 

medida em que, segundo Dias, “seriam esses primeiros cristãos que morreram em 

nome da fé […]. Teriam sido esses importantes políticos, na medida em que 

enfrentaram o poder de Roma e buscavam outro mundo baseado no poder do Deus 

cristão” (2012, p. 263). 

Há um rico universo a ser explorado na biografia (Dias, 2012; Varazze, 

2003) de muitos santos jesuítas e de outras ordens. Contudo, o que desenvolvemos 

até agora já nos é suficiente para compreender a importância desses santos e 

santas no aldeamento estudado. 
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Essa rica imaginária31 barroca esteve inserida num rico conjunto de talha 

que compunha e ainda compõe o altar-mor e os laterais da igreja de Embu, já 

descritos anteriormente. Cada elemento dessa talha apresentava um significado 

muito próprio dentro do universo do Barroco e, nas missões, agiram enquanto 

elementos pedagógicos nas mentes e consciências dos povos nativos e da 

comunidade local. Esse rico conjunto será analisado a seguir. 

5.1.  Do retábulo ao céu: anjos e santos unindo -se na perspectiva 
mágica do Barroco 

Os espaços religiosos passaram por profundas reformulações, em busca da 

constituição da casa de Deus no plano terreno. No mundo português, passou-se a 

construir retábulos de altares cada vez mais ornamentados, para conter as 

imagens de santos e relíquias (Costa; Passos, 2010, p. 127). 

De fato, a presença dos retábulos nas igrejas significou, mais do que a 

existência de estruturas adornadas portando nichos de santos, um degrau para o 

céu. Representando uma hierarquia celestial disposta por santos, anjos, elementos 

e figuras nobres do Barroco, os retábulos figuraram a beleza dos elementos 

religiosos de seu tempo. 

A talha buscou traduzir, e o fez com excelência, a teatralidade característica 

do cotidiano barroco. Os retábulos estiveram imbuídos de um sentido teatral em 

estreita consonância com o espaço arquitetônico, fundamental para o 

estabelecimento de um discurso harmonioso nos espaços sagrados. De acordo com 

Góis, “o olhar que presidiu a organização do espaço sagrado não podia ser 

                                                             
31 Após a expulsão dos jesuítas por Pombal em 1759, não é possível saber de que maneira 

se deu a organização da igreja em relação à disposição das imagens nos altares, até 

porque outras ordens tiveram algum espaço no local. Basta conferir a presença do 

padre Macaré, não jesuíta, diocesano, que desenvolveu um bom trabalho em Embu e 

produziu muitas imagens que constam do acervo do Museu até hoje. É o caso das 

imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor dos Passos, ambas do século XIX. A 

administração diocesana da Igreja ocorreu de 1759 a 1948 (Descobrindo Embu no 

Museu, 2014). 
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diferente: lembremos que a própria divisão ritual desse espaço sugere ao fiel o 

desenrolar do drama litúrgico” (2010, p. 51). 

Conhecer a etimologia da palavra “retábulo” certamente nos ajudará a 

compreender, se não o sentido completo do termo, seu significado elementar. A 

palavra é derivada do latim retro (“detrás”) e tabula (“tábua”), e se traduz como 

um conjunto escultórico feito em madeira ou outros materiais, montado junto a 

uma parede e posicionado como complemento atrás de uma mesa de altar. 

Integrados ao corpus barroco das igrejas, os retábulos tinham seu espaço e 

seu significado. Como partes de um teatro sacro, os retábulos narravam cenas que, 

uma vez integradas, produziam um discurso voltado para a redenção divina. 

Igrejas com grandes naves, das quais constavam muitos retábulos, apresentavam, a 

partir da porta de entrada, vários retábulos cujas cenas, gradativamente 

agrupadas, “avançavam” em direção ao altar-mor, onde tudo se consumava. 

Segundo Sá e Nunes, “além do espaço e tempo do mundo terreno e em oposição à 

meia-luz da nave central, o altar-mor, feericamente iluminado, funciona como o 

palco que arrebata o fiel pela profusão dos ornatos, provocando no espectador 

visão antecipada do paraíso” (2009, p. 59). 

Do ponto de vista tipológico, os retábulos podem pertencer a diversas fases 

e/ou períodos, cujas características variam desde o tipo de composição de talha 

elaborada até a presença ou ausência de pinturas a óleo e elementos atípicos, tais 

como floras locais que, como no caso da América portuguesa, revelaram a 

originalidade de suas produções. Outro elemento muito presente nas composições 

de talha dos retábulos foi o douramento que, no caso do Barroco Paulista, foi 

encontrado em porções pouco significativas, diferentemente do Barroco Mineiro, 

no qual o ouro superabundou nos altares, revelando o brilho singular do período. 

Essas características inicialmente citadas estiveram atreladas ao contexto histórico 

da época, marcado pela influência europeia em todos os campos do conhecimento. 

De todo modo, importa-nos aqui a análise do conjunto de talha paulista 

produzido na Igreja do Rosário, em Embu, de orientação jesuíta. O que se produziu 

nesse conjunto, de singularidade expressiva, ultrapassou as referências europeias 

e encarnou uma personalidade tropicalmente nativa. Indo além da questão 
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decorativa, os conceitos estéticos da teatralidade barroca vieram imbuídos de uma 

simbologia difundida pelos inacianos. 

Pertencente à segunda fase do Barroco, a composição barroca de talha dos 

altares colaterais da Igreja do Rosário encontra-se enquadrada no estilo nacional 

português32 e se sobressai pela singeleza e singularidade com que foi estruturada e 

ornamentada. A rica talha da igreja apresenta uma mescla das formas eruditas e 

populares, o que, segundo Costa, adquire um aspecto significativo por “documentar 

o surgimento de uma linguagem com traços dos modelos tradicionais, sob a ótica 

nativa, em originais recombinações” (2001, p. 74). Os retábulos pertencentes a 

esse estilo apresentam algumas características bem definidas, como a presença de 

colunas torsas, isto é, espiraladas de ponta a ponta, coroamento ou arremate em 

arquivoltas concêntricas ao trono, talha profusa (exuberante e volumosa), motivos 

florais variados, com predomínio da fauna, trono em forma de cântaro, presença de 

elementos mouriscos e, prioritariamente, a presença de elementos decorativos 

intensamente relacionados ao sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. 

O conjunto de talha da igreja abrange o altar-mor, os altares colaterais e 

entre estes o arco-cruzeiro (ou triunfal), que, adornado com folhas de acanto, um 

motivo floral, ao longo de toda sua extensão, simbolizava uma passagem para o 

plano mais elevado deste cenário sacro: a capela-mor. As folhas de acanto possuem 

um significado muito peculiar: apresentam espinhos que sempre foram associados 

a provações da vida e da morte; portanto, aquele (pessoa ou local) que estivesse 

portando essa folha, ou esses espinhos, certamente enfrentaria grandes batalhas 

na vida, mas era certo que as venceria e sairia vitorioso. De acordo com Chevalier, 

“como de tudo o que possui espinhos, fez-se igualmente do acanto o símbolo da 

terra virgem e da própria virgindade, que também significam outra espécie de 

triunfo” (1990, p. 10). Corroborando o significado final do acanto, enquanto um 

caminho de provação convertido em vitória, vale recorrer à passagem de Gênesis 

3,18, que diz: “Espinhos e cardos também te produzirá; e comerás a erva do 

campo” (Bíblia, 1995, p. 37). 
                                                             
32 Ao analisarmos este tipo de retábulo, devemos buscar levar em conta os elementos 

originais de sua composição e os elementos decorativos, ambos de raiz lusitana (Góis, 

2005, p. 54). 
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Prosseguindo com a descrição, surgem os altares colaterais da igreja, que 

recebem a designação de altares peregrinos, na medida em que foram 

transportados de seu local de origem (uma capela antiga de fazenda) para a igreja 

atual do rosário. A seguir, faremos uma descrição dos elementos barrocos 

presentes no conjunto, iniciando pelos altares colaterais. Estes, provenientes da 

antiga capela, foram rica e harmoniosamente reaproveitados. Compostos cada um 

por dois pares de colunas pseudossalomônicas,33 contém fustes34 completamente 

espiralados e estão ornados por galhos e folhas de parreiras, carregados de cachos 

de uvas. As folhas ou feixes de folhas sugerem o triunfo de Jesus sobre o martírio. 

As uvas, assim como os ramos de videira, representam a evocação do sangue de 

Cristo, elemento essencial para o processo da persuasão religiosa. Além desses 

itens, os altares portadores de vários elementos de sustentação típicos da talha 

barroca tinham a função de manter a estrutura dos arcos. São estes as mísulas ou 

quartelões em volutas de acanto. 

Os capitéis compósitos (a parte superior das colunas), como o próprio nome 

diz, resultam da composição de estilos. Contêm elementos dos capitéis jônico e 

coríntio e são encimados por cornijas (parte superior do tablamento) ressaltadas, 

com frisos lisos como as caneluras (moldura côncava, vertical ou helicoidal). Além 

disso, segundo Costa, “sobre o conjunto, encontra-se dupla seção de arcos 

concêntricos em arquivoltas espiraladas, divididas entre chaves e contrafechos do 

centro ao saimel, com espessura superior à das colunas da base, e ornadas com o 

mesmo motivo de videiras” (2001, p. 76). 

Ao centro de cada um dos coroamentos encontram-se figuras de águias 

bicéfalas (FIGURA 10), representando a Casa dos Habsburgos dos Filipes da 

Espanha, o que nos remete ao período de união das coroas de Portugal e da 

Espanha de 1580 a 1640. No entanto, não devemos nos prender a uma explicação 

                                                             
33 Colunas pseudossalomônicas: como o próprio termo sugere, são colunas compostas 

tendo como modelo as colunas do templo do rei Salomão; porém, diferenciam-se do 

protótipo original: embora toscas como os demais tipos, não apresentam nenhuma 

segmentação ou divisão (ao contrário da coluna salomônica), e por isso são 

pseudossalomônicas. 

34 Fuste: seção de coluna entre a base e o capitel, sem cavidades. 
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mecânica da insígnia, até porque a simbologia frequentemente utilizada pelos 

Habsburgos era um leão rampante sobre um fundo dourado. Segundo Trindade, 

“apenas os austro-alemães estavam de posse do emblema, e não devido ao apelido 

Habsburgo, mas como Imperadores do Sacro Império Romano-Germânico” (2010, 

p. 27). 

A águia bicéfala presente nesses retábulos apresenta uma simbologia 

especial. Por essa razão, dedicaremos um espaço de discussão específico para esse 

símbolo. 

A águia pode ser considerada um símbolo cristão e não deve ser confundida 

com a fênix, comumente presente nos conjuntos das igrejas barrocas. No caso 

específico da Igreja do Rosário, a fênix não faz parte do conjunto igreja-sacristia. 

A apropriação da imagem da águia por diversas ordens religiosas e sua 

adoção progressiva como símbolo entre meados do século XVII e meados do XVIII, 

já mencionada anteriormente, deve ser compreendida a partir de sua relação com 

o Sacro Império Romano-Germânico, ainda na Idade Média. Sua representação 

começou a aparecer desde a entronização, no Império, da casa de Hohenstaufen 

(1138-1254). 

No Sacro Império, a figura da águia vinha imbuída de atributos e/ou 

insígnias políticas, ao passo que, no Barroco, essa figura vem despojada desses 

elementos, assumindo, em contrapartida, um significado espiritual ligado à 

atmosfera sagrada. Não coincidentemente, a disseminação do símbolo da águia se 

deu no momento em que as monarquias nacionais católicas, em franco processo de 

expansão, buscavam reafirmar seu poder e valores, em estreita conjugação com a 

Igreja. Nesse contexto, um conjunto significativo de símbolos propagados pela 

própria Igreja tinha por função reafirmar e representar o poder do universo 

divino, dotado de figuras variadas, tais como anjos e santos, por exemplo, e 

também do universo temporal, representado pela figura de imperadores e reis. 

A águia bicéfala imperial reinou nesse universo como um símbolo que 

soberanamente representou a união entre o projeto político e o religioso e, 

juntamente com os textos espirituais e políticos do período (séculos XVII e XVIII), 

de acordo com Trindade “nos mostram esse recrudescimento das perspectivas 

imperiais abrangendo céu e terra” (2010, p. 18). 
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As ordens religiosas atuantes no período, como a Companhia de Jesus, 

intensificaram um discurso acerca da existência de um Quinto Império no mundo, 

cujas responsabilidades, além de temporais, abrangiam a vida religiosa. Assim, no 

caso de Brasil e Portugal, esse império era tido como um reino legitimamente 

imbuído da missão de levar o Evangelho aos povos conquistados. O rei português, 

uma vez considerado o “cabeça” desse reino temporal, era o responsável por tal 

empreitada. 

Portanto, as águias bicéfalas presentes nas igrejas da Companhia quer seja 

em cidades quer seja em aldeamentos tiveram uma função muito específica. Por 

isso mesmo, sua presença não se deu por acaso. Segundo Trindade, “os jesuítas, 

como franciscanos e agostinianos, exibem o símbolo imperial da Igreja. Além de 

esculturas em madeira, pedra e bronze, além de finos bordados em seda nas alfaias 

e vestuários litúrgicos, a águia bicéfala também é estampada em livros produzidos 

pela Companhia” (2010, p. 21). 

No caso de nossa Igreja em Embu, a águia bicéfala (Trindade, 2010, pp. 24-

27) que aparece nos dois altares colaterais encontra-se em estreita relação com 

outros símbolos presentes no local, como a imagem de Nossa Senhora do Rosário, 

por exemplo. Esse fato resultou na produção de um discurso único voltado para a 

reafirmação do poder espiritual da igreja na terra, constituindo a águia como o 

emblema da cristandade. Trindade novamente reforça que a águia 

é uma reapropriação do símbolo de status imperial político, a bem e a serviço de 

um projeto imperial eclesiástico. É o emblema da cristandade, enquanto união e 

unidade na qual a fé verdadeira está afirmada; enquanto projeto imperial, 

representa o poder de Cristo e de sua Igreja, a que tudo deve se submeter. Os 

mistérios da fé, ou o equivalente Rosário da Virgem, dão suporte a tal emblema 

(2010, p. 15). 

Em linhas gerais, podemos concluir dizendo que a águia bicéfala constituiu 

a soma de diversos elementos que, coadunados, produziram um discurso de forte 

persuasão moral e espiritual. Assim, a águia bicéfala do Barroco representava o 

universalismo cristão, o poder imperial da Igreja, da profecia milenarista 
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apocalíptica da Quinta Monarquia e também o Quinto Império ou Império de Cristo 

consumado na terra. Nessa figura de duas cabeças, que metaforizava o “mistério da 

fé”, o poder imperial, uma vez revalidado no símbolo e estando acima dos poderes 

políticos, consubstanciava-se no dogma do Santíssimo Sacramento. De fato, o 

Império aqui representado não é o dos homens, mas o da Igreja, e não 

representava a dinastia dos Habsburgos, que defendia o dogma da religião. A águia 

significa o próprio dogma da Igreja. Nas palavras de Trindade, “é a Virgem com o 

seu filho, a Virgem Mãe de Deus […]. Maria Santíssima é a Mansão do Senhor, o 

Primeiro Sacrário, o Novo Tabernáculo, a Arca da Aliança” (2010, p. 41). 

Dando continuidade à descrição dos altares colaterais da Igreja, nesse rico 

conjunto ainda encontramos chambranles, nome dado a um ornato típico de 

ombreiras de portas, janelas e outros vãos, rendilhados em madeira, de beleza 

escultórica notável. Esses chambranles, que lembram o formato de folhas, também 

aparecem na parte exterior do arco-cruzeiro (extradorso). 

Chegamos finalmente ao altar-mor (FIGURA 18), onde a mensagem barroca 

ganha seu maior corpo. Esse altar é tripartido e apresenta no corpo que está sobre 

a base pilastras que se alternam com colunas de fuste espiralado e nichos que 

contêm os santos. Ao centro do conjunto, encontra-se um nicho contendo a 

imagem do Cristo Crucificado, encimado por dossel ou baldaquino, que constitui 

uma armação de madeira recoberta de tapeçarias. Esse dossel interrompe as linhas 

das cornijas. 

Outro corpo retabular ainda complementa o altar-mor, estampando rara 

beleza escultórica para quem o aprecia. Em função da altura da construção local, 

essa nova seção de talha foi desenvolvida. É nesse segundo retábulo que aparece, 

centralizada por um nicho, a devoção a Nossa Senhora do Rosário, padroeira local. 

O conjunto retabular que comporta a grande Senhora é carregado de detalhes do 

Barroco, tais como plantas, animais e seres fantásticos, além de conter elementos 

de origem oriental, como as chinesices, por exemplo. Na descrição mais técnica de 

Costa, 

encimando as colunas centrais, encontram-se mísulas compostas por meias-figuras 

ou brutescos, e sobre as colunas laterais, figuras de meninos. O conjunto alcança o 
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forro, que recobre toda a capela-mor e exibe pinturas com motivos de chinoiserie. 

Tal influência chinesa se manifesta fortemente no conjunto dos quatro leões 

funerários em madeira, que pertencem ao acervo do Museu de Arte Sacra da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Embu (2001, p. 76). 

Os seres fantásticos aos quais me referi no parágrafo anterior são 

possivelmente dois atlantes,35 figuras masculinas, de origem grega. Sua utilização 

se dava nos templos gregos antigos: eram colunas representando figuras 

masculinas, que, quase sempre fortes em sua composição física, sustentavam as 

colunas desses templos. Sobre essas figuras se assentavam uma cornija ou 

arquitrave. Na Igreja do Rosário, os atlantes compõem as colunas que ladeiam o 

altar da padroeira. Aos pés dessas figuras, constam duas aves, ao que tudo indica 

águias.36. Além dessas aves, a presença de dois pelicanos (FIGURA 12), na talha das 

colunas dos altares alterais, confere beleza ao conjunto. Estas aves metaforizam o 

amor materno, bicando-se a si próprias para oferecer amor aos seus filhos. Por 

esse motivo, a iconografia cristã converteu a imagem do pelicano em símbolo de 

Cristo. Além disso, segundo Chevalier, por ser considerado “símbolo da natureza 

úmida que, segundo a física antiga, desaparecia sob o efeito do calor solar e 

renascia no inverno, o pelicano foi tido como figura do sacrifício de Cristo e de Sua 

ressurreição, assim como da de Lázaro” (1990, p. 705). No entanto, há que se 

tomar certo cuidado em não confundir a figura do pelicano com a figura da fênix, 

                                                             
35 Segundo Bechara (2011, p. 307), um dos significados da palavra “atlante” diz respeito a 

um homem de estrutura física forte, sustentáculo, arrimo. 

36  As fontes às quais tivemos acesso não nos confirmaram a informação. De todo modo, a 

iconografia indica que estas figuras são de fato águias cujo significado seria símbolo 

universal do poder, da força, da autoridade, da vitória e da proteção espiritual. Muito 

ágil e habilidosa, essa ave guerreira e predadora, conhecida como a “rainha das aves”, 

está relacionada aos deuses e à realeza, uma vez que a acuidade de seu olhar lhe 

permite fitar o sol diretamente. Na heráldica, a águia representa o pássaro dos reis e dos 

líderes, enquanto no cristianismo ela simboliza o poder e a inspiração das palavras de 

Deus. Informações disponíveis em: 

<http://www.dicionariodesimbolos.com.br/aguia/>. Acesso em: 06/12/2014. 
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também relacionada a Cristo, por meio da chaga no coração e associada ao 

renascimento das cinzas, da morte para a vida. 

Complementando o conjunto, existe um belíssimo púlpito na nave (à direita 

de quem entra na igreja), lavrado em madeira, que contém o emblema da 

Companhia de Jesus ao centro, ladeado por querubins dispostos nos quatro cantos, 

o que confere à peça grande delicadeza e singularidade. 

Todo o conjunto de talha da igreja, assim como em boa parte dos retábulos 

paulistas, aparece revestido de cores específicas, tais como o vermelho, que nos 

remete a Deus Pai, e o azul ao Filho Cristo e a Maria, sua mãe. Além dessas cores, é 

comum a presença do verde, que nos remete ao Espírito Santo e aos apóstolos. A 

cor dourada, cujo emprego se deu a partir da Idade Média, simboliza a vida divina e 

celestial e, muito embora não apareça de forma tão ofuscante na talha paulista, tem 

sua presença garantida em muitas igrejas e é frequentemente encontrada nos 

resquícios de pinturas das talhas sendo, segundo Tirapeli, “seguida por azuis 

acidentados, vermelhos queimados (cinabre) e verdes […]. No período barroco 

essas simbologias das cores tiveram continuidade e os retábulos dourados 

predominam, indicando a morada divina dos santos” (2006, p. 285). 

Por fim, sob o altar, à frente do corpo retabular encontrava-se uma mesa 

sob a qual ficavam dispostos dois candelabros, no lado direito e no esquerdo, além 

de outros objetos de uso litúrgico durante as missas. De acordo com Chevalier, o 

candelabro é “símbolo de luz espiritual, de semente de vida e de salvação” (1990, p. 

174), e sua presença é recorrente em várias passagens bíblicas, notadamente do 

Antigo Testamento, para indicar uma relação com o cosmos: o candelabro 

assumiria a função de céu com um sistema planetário, iluminando-o. 

A mesa que sustentava esses candelabros, feita de madeira, apresenta 

pinturas nas paredes internas de seu interior que, sendo vazado, abrigou por muito 

tempo a imagem barroca do Senhor morto, normalmente utilizada para ocasiões 

santas e procissões. Atualmente, a imagem do Senhor Morto integra o acervo do 

Museu de Arte Sacra. As pinturas nas paredes internas contêm motivos florais, 

num tom vermelho acinzentado. Nas bordas externas da mesa, que estão viradas 

para a igreja, novas pinturas de temas também florais, em vermelho, conferem uma 

beleza exótica ao móvel. 
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Além da pintura de talha descrita, a igreja conta com um precioso cenário 

pictórico representado na sacristia, integrando esse rico universo. Entoando notas 

de um mesmo discurso religioso desenvolvido na igreja, a pintura, uma rica 

produção em solo colonial, de valor histórico indiscutível no universo dos 

aldeamentos, ornou e ainda orna a Igreja do Rosário, não somente na sacristia, mas 

também na nave da Igreja, notadamente no altar-mor. Ela constitui, sem dúvida, 

um dos mais belos exemplares da arte sacra barroca paulista. Seu alcance 

pedagógico, foi, com efeito, de valor inquestionável no tempo em que foi 

produzida. A seguir, introduzindo o capítulo IV desta dissertação, procederemos a 

uma descrição da arte da pintura desenvolvida nessa igreja e de seus efeitos no 

campo da persuasão moral e religiosa, que envolveram toda a comunidade do 

aldeamento de Embu. Além da pintura, a presença de outras festividades 

religiosas, tais como a música, o teatro e as procissões, foram singularmente 

importantes no trabalho missionário. Por fim, abarcando toda essa gama de 

ferramentas evangelísticas utilizadas, vem a arquitetura, considerada o espaço do 

divino representado na terra. 

Conclusão 

Por fim, a análise de elementos da arte sacra barroca presentes no interior 

na Igreja do Rosário, tais como a imaginária e os elementos que compõem a talha 

dos altares, se revelou de maneira concreta na vida dos habitantes do aldeamento 

e, no tocante aos nativos guaranis, assumiu significado especial. Parte desse 

significado se liga ao fato de muitos elementos desse conjunto serem de autoria 

indígena, o que gerou, por si só, uma grande identificação destes com as obras. 

Além disso, o significado de cada um destes elementos representados encontrou 

forte ressonância no universo indígena, notadamente a imaginária, na qual os 

padres detectaram a presença de valores cristãos em certa medida próximos aos 

da crença guarani, o que permitiu criar canais de comunicação por meio dos quais 

a mensagem do Evangelho, ao ser pregada, fizesse mais sentido, auxiliando 

sobremaneira o processo da catequese e criando possibilidades mais reais de 

conversão.
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CAPÍTULO IV 
A  S INGULARIDADE DA ART E SACRA BARROCA  

NA IGREJA DO ROSÁRIO :  
PINTURA E MUSICALIDA DE  

Introdução 

Este capítulo, que encerra toda a trajetória desta dissertação, tem por 

objetivo dar continuidade à discussão já iniciada sobre o cenário barroco da Igreja 

do Rosário e desenvolver mais detalhadamente a pintura sacra produzida no 

templo do rosário. Fará isso analisando sua influência enquanto instrumento 

pedagógico utilizado pelos jesuítas junto aos nativos guaranis presentes no local e, 

com menor ênfase, junto à comunidade colonial. Para tanto, serão analisados os 

caixotões pintados na sacristia e, em estreita correlação com a mensagem por eles 

veiculada, os sacramentos cristãos ministrados pela Igreja Católica. 

Complementando todo esse conjunto, será analisada a influência da música no 

aldeamento e na igreja, além das festividades locais (procissões, danças e teatros). 

Fechando todo esse rico universo, será descrita a arquitetura da igreja, o templo, 

enquanto espaço sagrado onde todos esses elementos se encontram, se 

complementam e consumam a mensagem barroca da cruz. 

1. Os mistérios divinos revelados na pintura sacra da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário 

1.1.  O lugar da pintura no universo cristão  

Os bispos ensinem diligentemente que, por meio das histórias referentes aos 

mistérios da nossa redenção expressas em pinturas ou de outros modos, o povo é 

instruído e confirmado na comemoração e na assídua contemplação dos artigos da 

fé; e que de todas as sagradas imagens tira grande fruto, não só porque o povo 

recorda os benefícios e os dons que lhe foram conferidos por Cristo, mas também 

porque entram pelos olhos dos fiéis os milagres e os exemplos salutares de Deus 

por intermédio dos Santos, para que agradeçam a Deus por eles e modelem a vida 

e os costumes (Denzinger, 2006, p. 460). 



192 

A questão da memória como caminho para a introjeção de valores foi 

fundamental no processo de conversão no Novo Mundo. A pintura de retábulos ou 

figuras dos mistérios foi fundamental, uma vez que colaborou para trazer à mente 

daqueles que a contemplavam a obra redentora de Cristo. A repetição e a 

rememoração constantes educavam os sentidos, penetravam no inconsciente e 

colaboravam como forte fator de persuasão moral junto aos nativos e aos fiéis. 

A construção de uma “memória religiosa” se constituiu, sem sombra de 

dúvidas, num elemento essencial para o processo da catequese empreendido pelas 

ordens religiosas, especialmente junto aos indígenas, durante o período colonial 

luso-brasileiro. Nesse processo de construção, a arte e suas múltiplas 

manifestações assumiram um caráter estratégico de alcance dessa nova população 

imbuída de valores não cristãos. 

Nesse universo exótico das artes, a pintura destacou-se como a arte da 

revelação divina por excelência. Amparada pelas recomendações tridentinas, a 

pintura sacra ganhou notoriedade no tempo em que foi produzida, e seus efeitos, 

aliados aos dos demais campos das artes plásticas, provocaram emoção e 

deslumbramento nos fiéis e novos adeptos da fé cristã. 

No entanto, é importante ter conhecimento de que a pintura, bem antes do 

período em estudo, foi portadora de um estatuto próprio (fato que conferiu um 

lugar especial no campo das artes), cujas origens remontam ao período medieval. 

Num período marcado por um discurso religioso contundente, dada a 

hegemonia da Igreja Católica na sociedade, foi natural o emprego dos recursos das 

artes visuais, notadamente da pintura, com o objetivo de comunicar a mensagem 

evangélica. Em contrapartida, no período se desenvolvia um problema de natureza 

teológica, a iconoclastia,1 que, desde o seu nascimento como movimento no século 

                                                             
1 Em meados do século VIII, enquanto as imagens eram largamente usadas no Ocidente, 

os cristãos orientais organizaram um movimento que questionava seu uso no 

cristianismo. Vários clérigos do Império Bizantino desconfiavam que a conversão 

empreendida pelas imagens poderia ser desprovida de uma reflexão religiosa profunda, 

fato que poderia resultar numa falsa conversão por parte de muitos pagãos pela beleza 

das imagens e à recorrência das mesmas em suas antigas práticas religiosas. O primeiro 

levante iconoclasta ocorreu por volta do ano de 730, quando o imperador Leão III 
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VIII d.C. no Império Bizantino, havia despertado uma preocupação nos pensadores 

da Igreja acerca da prática de uma idolatria das imagens. Essa questão encontrava-

se em debate constante nos bastidores de grandes reuniões da Igreja, tais como o 

Concílio de Niceia (787) e o Concílio de Trento (1545-1563), cujas determinações 

já foram expostas no capítulo I. Assim, para a Igreja, diante do fantasma 

iconoclasta, o qual pregava a destruição de toda e qualquer forma de representação 

imagética do divino, a questão da representação de Deus ou de Cristo deveria ser 

sempre revista, a fim de evitar a descaracterização da fé em seu sentido genuíno. 

Com isso, houve a preocupação de definir um estatuto para a imagem (e 

aqui se enquadra a pintura), a fim de lhe conferir um domínio próprio que, mesmo 

não conduzindo à prática da idolatria, não prescindisse da essência divina. Nesse 

sentido, ser-lhe-ia facultada a função de comunicar a mensagem cristã. 

As dificuldades existentes, acima relatadas, eram plenamente justificáveis, a 

começar pelo fato de que, dada a intensa religiosidade do período, era muito difícil, 

se não quase impossível, dissociar a arte da teologia. 

Contudo, as produções artísticas medievais não pertenciam somente aos 

religiosos, mas também aos artistas leigos que gozavam de certa autonomia 

artística em relação às suas produções. A própria Igreja, ainda que exercendo certa 

hegemonia no campo das artes, não vetou por completo a originalidade dos 

artistas contratados para a execução de determinados trabalhos. Groulier nos 

informa que, “embora a Igreja exerça controle sobre os programas iconográficos, 

orientando tanto os iluminadores como os artistas do vitral, ela não impõe nenhum 

sistema de regras muito estritas para a execução das obras” (2007, p. 12). Nesse 

sentido, podemos concluir que a pintura foi se renovando ao longo do tempo, a 

partir do surgimento das novas técnicas e formas de expressão desenvolvidas por 

artistas que despontaram ao longo da Idade Média. 

                                                                                                                                                                                   
publicou um édito ordenando a destruição de imagens. O interesse primordial dessa 

ordem era realizar a purificação do cristianismo e diminuir a influência dos monges que 

realizavam a fabricação dessas imagens. Com isso, pretendia-se realizar a purificação do 

cristianismo e diminuir a influência dos monges responsáveis pela fabricação dessas 

imagens (Groulier, 2007, p. 10). 
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Mesmo assim permanecia a preocupação de encontrar um espaço específico 

para a pintura, uma espécie de estatuto que a regulamentasse enquanto arte e suas 

implicações antropológicas, filosóficas e, acima de tudo, teológicas. Compreender a 

natureza da imagem significava conferir um sentido ao mundo visível enquanto 

símbolo ou signo que aproximasse o homem de Deus. Sendo a visão humana pobre 

e imperfeita, fazia-se necessária a construção de modelos de representação que 

tornassem mais visíveis as realidades da fé. Segundo Groulier, 

na qualidade de criação de Deus, a totalidade do universo fala a linguagem de seu 

Criador: ela a expressa por meio de uma infinidade de signos, figuras e formas que 

têm a opacidade do símbolo. A esperança de atravessar o espelho e aceder 

finalmente à luz divina não pode se realizar senão no além. É por isso que a 

imagem, no sentido antropológico e psicológico, só pode ser imperfeita, privada da 

luz da inteligibilidade completa que somente Deus possui e prodigaliza (2007, p. 

13). 

Não havia a pretensão de que esses modelos de representação de fato 

“representassem” o divino, até porque os mesmos se esgotavam em seus limites 

humanos. No entanto, por meio da imagem, seria possível construir símbolos que, 

ao sensibilizarem olhos, corações e mentes, pudessem despertar nos fiéis a busca 

profunda pelo divino. Segundo a análise do Pseudo-Dionísio Areopagita, um 

escritor cujas obras situam-se entre fins do século V e início do século VI d.C., a 

hierarquia celestial e a eclesiástica são portadoras de uma luz divina que refletia-se 

nos símbolos e imagens acessíveis ao olhar. Uma vez que a hierarquia eclesiástica 

busca imitar a hierarquia celestial, fazendo uso de formas e figuras variadas, 

providencia para que sejamos elevados por meio dessas santíssimas emanações a 

uma contemplação das essências simples e infiguráveis, uma vez que não é possível, 

para nosso espírito, ascender a uma tal contemplação e mimese das formas celestes 

se não formos guiados por modelos de beleza semelhante àquela outra Beleza que é, 

em si mesma, invisível […]; o caminho do ensinamento sagrado é uma imagem da 

plenitude de contemplação, a ordem das coisas mundanas é o reflexo daquela ordem 

organizada e em harmonia com as coisas divinas (2007, p. 19). 
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Se tomarmos como exemplo o sacramento da eucaristia, veremos que o 

momento da comunhão na missa auxiliava o fiel a rememorar sua participação em 

Jesus, a Eterna Aliança firmada entre o Pai e seus filhos amados. 

Soma-se a todo esse processo de apelo ao uso das imagens a dificuldade de 

transmissão dos textos bíblicos cujos conteúdos a “imagem” veio com eficiência 

comunicar. Na verdade, a ideia de transmissão da mensagem bíblica de maneira 

mais pedagógica é uma criação medieval. Diversos conteúdos e/ou narrativas 

bíblicas eram comunicados por meio de iluminuras e vitrais, tendo-se essa prática 

se prolongado para os séculos posteriores e feito uso de outros recursos 

imagéticos, além dos já descritos. 

Esse conjunto simbólico de elementos que buscavam captar uma realidade 

invisível, reforça Groulier, haviam sido inspirados no modelo dos quatro sentidos da 

Escritura, que, segundo o autor, 

remetem aos métodos específicos da exegese medieval. Decifrar o significado da 

Sagrada Escritura pressupunha de fato uma primeira leitura literal, voltada para o 

sentido evidente, ao pé da letra; a segunda é anagógica, a terceira é alegórica e a 

quarta, espiritual. Esse modelo2 de interpretação dos textos sagrados, que se 

                                                             
2  Embora tenhamos citado esse trecho de Groulier, por se constituir numa referência 

importante, parece-nos correto apontar a existência de um pequeno equívoco do autor, 

pois a sequência exata da Lectio Divina (“Leitura Orante”) seria: (1) literal, (2) alegórica, 

(3) moral e (4) anagógica (mística, espiritual). Com isso, podemos perceber que há algo 

gradativo do humano ao divino, do terreno ao celeste etc. O Catecismo da Igreja Católica 

afirma, no tópico L.7.6 (Sentido literal espiritual alegórico moral anagógico da 

leitura na Sagrada Escritura): “§115 Segundo uma antiga tradição, podemos 

distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este 

último subdividido em sentido alegórico, moral e analógico. A concordância profunda 

entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. 

§116 O sentido literal. É o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto 

pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Omnes sensus fundantur 

super litteralem - ‘Todos os sentidos (da Sagrada Escritura) devem estar fundados no 

literal’. §117 O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o 

texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala, 
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tornou um alegorismo próprio aplicado à Escritura, produziu um grande número 

de homologias estruturais nas artes plásticas (2007, p. 14). 

Em que pese a importância dos escritos sagrados, é importante deixar claro 

que esses textos escritos, em sua maioria, por teólogos apresentavam tímidas 

lacunas que pouco favoreceram a imaginação e/ou a inventividade nas obras. Em 

contrapartida, essas características encontravam-se muito presentes nas 

produções artísticas dos leigos, que dessa situação souberam tirar proveito. 

No século XVI, por conta da Reforma Protestante e em função de uma onda 

de ataques às imagens, de maneira geral, os contrarreformistas viram-se obrigados 

a redefinir um novo estatuto para as imagens, estabelecendo a mudança de temas 

iconográficos, o que provocou uma verdadeira mobilização de recursos das artes 

plásticas como um todo, com ênfase na pintura, a fim de compensar as lacunas em 

aberto e garantir a continuidade da obra cristã. Groulier novamente nos diz que “a 

arte pós-tridentina mobilizaria todos os recursos da pintura, do modelo retórico 

aos ‘Exercícios Espirituais’ de Inácio de Loyola fundados na primazia da imagem, 

instaurando assim novos modelos de representação destinados a serem mais 

persuasivos e, com certeza, mais militantes” (2007, p. 15). 

A partir daí, a pintura se desenvolveu expressivamente e ganhou corpo no 

universo das artes sacras, iluminando a trajetória cristã que dela utilizou-se como 

um dos preciosos meios para comunicar seu conteúdo de fé. 

                                                                                                                                                                                   
podem ser sinais. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais 

profunda dos acontecimentos reconhecendo a significação deles em Cristo; assim, a 

travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo, e também do Batismo. O 

sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo 

agir. Eles foram escritos ‘para nossa instrução’ (1Cor 10,11). O sentido anagógico. 

Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos 

(em grego: anagogé; pronuncia-se anagogué) à nossa Pátria. Assim, a Igreja na terra é 

sinal da Jerusalém celeste. §118 Um dístico medieval resume a significação dos quatro 

sentidos: Littera gesta docei, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas 

anagogia. ‘A letra ensina o que aconteceu; a alegoria, o que deves crer; a moral, o que 

deves fazer; a anagogia, para onde deves caminhar’”. 
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1.2.  O “locus"  do mistério divino nas pinturas da sacristia da Igreja 
do Rosário  

Os mistérios divinos possuíram um lugar de destaque na arte da pintura 

sacra colonial e encontravam-se pontualmente representados no interior das 

igrejas, espaços onde se consumavam e ganhavam sentido. Local santificado por 

excelência, a igreja se revelou palco dessas representações do mistério, cujos 

passos sensibilizavam os corações, apelando às cenas de tristeza e diversidade de 

penitências. Esses passos dos mistérios nada mais eram que as diversas passagens 

do Sacrifício de Cristo representados e/ou encenados no interior dos templos, 

compreendendo Sua vida, Sua morte e Sua ressurreição. Na celebração do mistério, 

experimenta-se a presença de Deus na própria vida: 

É a ação de Deus na qual Ele entra em comunhão com o mundo e com os homens. 

De um lado Deus se revela e se comunica ao homem, e, de outro, o homem entra 

em comunhão com Deus. Deus é mistério em si mesmo porque é comunhão de 

vida, de amor e de felicidade em si mesmo. Para a Sagrada Escritura, os Padres da 

Igreja e a Liturgia, mistério é o plano de Deus de fazer o ser humano participante 

de sua vida, de salvar a humanidade. Além disso, é visto sob o aspecto divino da 

salvação. Nesse caso, o mistério de Deus é revelado em seu Filho Jesus Cristo, o 

Verbo Encarnado, isto é, que se fez humano para a nossa salvação. Ao se revelar 

em Jesus Cristo, Ele comunicou a sua vida eterna mais íntima ao ser humano. Para 

compreendermos o mistério, é necessário termos fé, pois ele brota da nossa 

espiritualidade (Portal da Família Orionita no Brasil).3 

As primeiras formas de representação dos mistérios chegaram ao Brasil por 

meio dos jesuítas, a partir de várias regiões da Europa onde haviam sido 

                                                             
3  Em que pese a distância temporal da citação, pois a mesma pertence a uma fonte atual, 

parece-nos interessante fazer uso dela, uma vez que o seu sentido não destoando da 

mensagem veiculada pelo Barroco acerca dos mistérios divinos, acrescentou elementos 

que podem colaborar para a compreensão do assunto abordado. A citação é proveniente 

de uma instituição católica idônea e encontra-se disponível no site 

http://www.orionitas.com.br/sao-luiz-orione.php. 
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reproduzidas. A liturgia que o Brasil e a América Latina herdaram era do período 

medieval e pós-tridentino, adentrando o continente por ocasião das grandes 

navegações. Essa liturgia, notadamente de essência romano-franco-germânica, 

tendo o latim como língua única e obrigatória, sofreu adaptações que se refletiram, 

com o passar do tempo, nas formas de representação dos mistérios. 

Esses mistérios, representados sobretudo na pintura, mostraram-se de 

significado muito especial, na medida em que os indivíduos, “marcados pelo 

pecado adâmico”, teriam a oportunidade de nascer para uma nova vida a partir do 

contato com essa arte divina e pela misericórdia da Paixão do Senhor. Acerca do 

pecado adâmico, Moreau afirma que eles “lembram que todos os povos […] têm 

natureza corrupta, já que descendem de Adão que, depois de pecar, tornou-se 

semelhante à besta” (2012, p. 14). A fim de corroborar as palavras de Moreau, 

citamos uma passagem do Concílio de Trento, 6ª sessão, na qual consta a 

justificação humana por meio de Cristo, ainda que reconhecendo em todos, sem 

exceção, a natureza pecaminosa de Adão: 

A este “Cristo”, “Deus o destinou para ser propiciador, mediante a fé, no seu 

sangue” [Rm 3,25], “não somente pelos nossos pecados, como também pelos do 

mundo inteiro” [1Jo 2,2] […]. Os justificados por Cristo, se bem que “ele tenha 

morrido por todos” [2Cor 5,15], contudo nem todos recebem o benefício da sua 

morte, mas somente aqueles a quem é comunicado o mérito da sua paixão. Pois, 

como os homens, com efeito, se não nascessem da propagação do sêmen de Adão, 

não nasceriam injustos, porque por causa dessa propagação, ao serem concebidos, 

contraem a própria injustiça: assim, se não renascessem em Cristo não poderiam 

jamais ser justificados [cân. 2 e 10], porque com aquele renascimento, pelo mérito 

da sua paixão, lhes é dada a graça que os torna justos (Denzinger, 2006, p. 401). 

De alcance coletivo, as produções pictóricas dos mistérios iluminaram o 

universo cristão com suas cores e formas, persuadindo principal e 

intencionalmente os não domésticos da fé. Por meio da pintura, a realidade 

celestial se aproximava do fiel e de seus mistérios divinos, se tornava mais 

acessível e compreensível. 
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Sobretudo no universo particular das aldeias, comunicar os mistérios era 

tarefa prioritária. Era preciso libertar a alma nativa dos cultos pagãos, ensinando-

lhe e inculcando-lhe a vontade divina. Importava que os nativos se sentissem 

impregnados desta Verdade Divina e, sobretudo, dela participantes. 

Na Igreja do Rosário, o cenário dos Mistérios foi por excelência a sacristia, 

cujos caixotões barrocos, dispostos sequencialmente na pintura do teto, 

ornamentavam e revelavam um discurso expressivo, de alcance à toda população 

colonial. Iniciaremos a descrição desses mistérios pela composição pictórica da 

sacristia e, a seguir, retornaremos à capela do altar-mor para explanar alguns 

detalhes da pintura. 

De maneira geral, as pinturas ornamentais nos tetos das igrejas, seguindo o 

padrão artístico produzido pelos jesuítas na maior parte de suas igrejas, eram 

compostas de arabescos florais (espécie de bordados e/ou estampas luxuosas, 

muitas vezes imitando renda), organizados simetricamente em torno de um 

núcleo. As pinturas encontravam-se delimitadas por grandes caixotões4 de forro, 

sobrepostos ao vigamento do andar ou ao madeiramento da cobertura, tal como 

ocorre na Igreja do Rosário. 

Do interior de cada caixotão reluzia (e ainda reluz) uma cena do mistério de 

Cristo, emoldurada por faixas vermelhas, contendo desenho de chinesices. Cada 

uma das cenas existentes não se encontrava deslocada, mas em perfeita harmonia 

com as demais, o que resultou em um discurso que, ao interagir com os sentidos 

humanos,5 intentou ministrar a catequese dos mesmos, na perspectiva de incutir-

lhes a fé. 

                                                             
4 A pintura de caixotões caracteriza-se pela fixação de pinturas sobre madeira numa 

estrutura construída em tetos, em divisões quadrangulares ou retangulares. Essas obras 

fazem parte do espírito Barroco e em muito contribuíram para a transformação das 

igrejas em espaços cênicos. Além do seu papel decorativo, desempenharam um papel 

fundamental na evangelização. 

5 Diferentemente da tradição protestante, cujo traço de sobriedade marcou a Sola 

Scriptura, focada na centralidade da “Palavra”, a tradição católica sempre primou pelo 

uso da imagem como fonte essencial de transmissão da mensagem do Evangelho. Mais 
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Para uma igreja da Companhia de Jesus, o significado assumido pelas artes 

sacras, e aqui o destaque especial se deu para as pinturas, era proveniente de uma 

inspiração cuja origem é o ponto de referência espiritual da Ordem: os Exercícios 

Espirituais de Inácio de Loyola, apresentados no capítulo I. 

Baseados no princípio da composição visiva do lugar, como condição 

essencial para a realização dos Exercícios Espirituais realizados cotidianamente, os 

inacianos procuraram aplicar esse mesmo princípio ao espaço de oração, de busca 

do divino, ou seja, à igreja. Assim, buscava-se uma pedagogia dos sentidos a partir 

da consciência do lugar. A composição consistia em “ver com olhos da imaginação o 

lugar físico onde se desejasse contemplar a Deus e Seu reino”. Acreditava-se que 

aquilo que se manifestasse numa “dimensão interior” poderia ser projetado para 

uma “dimensão ou estrutura exterior”, no caso, num templo ou igreja. 

Evidentemente, o fio condutor e sustentáculo teológico de todo esse processo foi o 

texto bíblico. De acordo com Loyola, a contemplação deveria consistir em “olhar 

com atenção e tranquilidade, mirar um acontecimento ou o procedimento duma 

pessoa, que imaginamos presente, para tirar um proveito espiritual: conhecimento, 

amor, imitação. A contemplação […] tem três prelúdios: o primeiro representa em 

geral o mistério ou o fato histórico; o segundo, o lugar; o terceiro a petição” (1939, 

pp. 30-31). 

As diversas práticas de orientação sugeridas por Loyola incluem, além da 

contemplação, na sequência da mesma, a aplicação aos sentidos do que foi 

visualizado na fase anterior. Ou seja, o praticante não somente deveria ficar restrito 

à visualização do espiritual, mas poderia, sobretudo, senti-lo e imaginar os efeitos 

do ouvido, do olfato, do gosto e do tato a respeito de uma verdade, como a do céu e 

seus aromas perfeitos, ou do inferno e os sentimentos repugnantes dele 

provenientes, por exemplo, a fim de que, na fase posterior, a da meditação, o 

praticante viesse a tirar algum proveito espiritual, exercitando sua memória e 

entendimentos, obtendo com isso crescimento espiritual e pessoal. 

                                                                                                                                                                                   
detalhes sobre a Sola Scriptura encontram-se disponíveis em <http:// 

http://www.mackenzie.br/6965.html>. 
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Nesse sentido, a antiga Capela do Rosário, atualmente igreja, adquiriu junto 

aos devotos, quer fossem fiéis, quer fossem nativos, um significado muito especial 

de templo de oração, de busca de Deus, de ministração dos sacramentos e 

sobretudo de “espaço sagrado” de contemplação (aos moldes inacianos), 

fundamentalmente importante para os guaranis e para a população colonial. 

As cenas existentes nos caixotões (FIGURA 16) do teto da sacristia, ainda que 

individualmente apresentassem significados pontuais, pretendiam revelar um 

discurso cujo sentido somente seria obtido pela integração e harmonia das partes. 

Importava que o indivíduo, ao contemplar os mistérios de Cristo pelo sentido da 

visão, pudesse internalizar a essência da obra redentora do Salvador e a 

necessidade dessa obra em sua vida. Cada fiel, portanto, pela força dos mistérios da 

vida, morte e ressurreição de Cristo, terminava por integrar-se a esse plano 

espiritual, tornando-se coadjuvante desse processo de crescimento espiritual, 

buscando sempre ter Jesus como modelo de vida a ser alcançado, “até que todos 

cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à 

medida da estatura completa de Cristo”, conforme Paulo afirma na Carta aos 

Efésios (Bíblia, 1997, p. 1813). 

Esses mistérios, ainda fortemente presentes no teto da sacristia da Igreja do 

Rosário, são nove ao todo e apresentam os significados que serão descritos a 

seguir, tomando-se como ponto de partida a porta de entrada, em direção ao 

oratório. 

Do canto inferior direito em diante, encontramos o primeiro caixotão, que 

apresenta uma mão de ferro ao centro da pintura, a qual exprime, segundo 

Chevalier, “ideias de atividade, ao mesmo tempo em que as de poder e de 

dominação” (1990, p. 589). Além disso, a mão é considerada um emblema real, 

revelando-se um instrumento de soberania e de dominação. Na pintura, a mão de 

ferro representada é a direita, o que indica misericórdia. No contexto da sacristia, a 

mão, ao mesmo tempo, símbolo do poder real e eclesiástico, revela misericórdia 

aos fiéis da fé cristã. Ao longo da história bíblica, encontramos várias passagens 

que retratam a mão como símbolo de força e do poder divinos manifestados ao 

povo de Deus. 
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Na sequência, ao centro, encontra-se o segundo caixotão, que possui uma 

lança pintada, simbolizando uma etapa do martírio de Jesus. Ela remete o fiel ao 

sofrimento de Cristo, à dor de sentir a lança trespassar seu corpo. 

No terceiro caixotão, encontramos pintados o trigo e as chibatas, que, 

entrelaçados, revelam o flagelo de Cristo, simbolicamente associado a uma ovelha 

entregue aos lobos e/ou do corpo puro do Santo, que significa vida entregue em 

favor de muitos. Em relação à chibata ou chicote, um de seus muitos significados se 

resume, segundo Chevalier, ao “símbolo do poder judiciário e de seu direito de 

infligir castigos” (1990, p. 233). Já o trigo, encontrado em muitas regiões no 

mundo, que não somente o continente Europeu, considerado um alimento 

fundamental, significa também, um alimento de imortalidade. Segundo Chevalier, o 

trigo “candial6 era como o vinho e o azeite, uma das oferendas rituais dos hebreus 

[…]; é designado também com uma palavra hebreia que significa ao mesmo tempo 

pureza e cuja raiz está associada a noções de […] eleição, de aliança e de benção” 

(1990, p. 1023). 

Na sequência da descrição do flagelo de Cristo, ao centro do quarto caixotão, 

encontra-se pintada a coroa de espinhos, reforçando o sofrimento e a humilhação 

vivenciados por Cristo, diante dos inimigos da Cruz, ao mesmo tempo em que 

reforça Sua identidade como Rei dos Judeus. O espinho possui um significado 

muito peculiar e revela, num primeiro momento, a ideia de obstáculo, de 

dificuldades. Transpondo seu significado para a temática cristã, segundo Chevalier, 

a Coroa de Espinhos do Cristo (feita, segundo dizem, de espinhos de acácia) pode 

ter certa relação com a Coroa de raios luminosos que emanam do corpo do 

Redentor […]. A Coroa de Espinhos, usada pelo Cristo na ocasião de Sua Paixão, 

seguindo outra interpretação, celebra os esponsais do céu e da terra virgem: é 

como que a aliança de casamento entre o Verbo – Filho do Homem – e a Terra, 

virgem que pode sempre ser fecundada (1990, p. 397). 

                                                             
6  O trigo candial é um pão compacto e denso, redondo e abaulado, de miolo consistente e 

côdea lisa. É branco (daí seu nome) e na parte superior possui dois cortes 

perpendiculares profundos em forma de cruz. Informações disponíveis em 

http://www.linguee.com.br/espanhol-portugues/traducao/trigo+candeal.html. 
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No quinto caixotão, encontramos o véu de Verônica, pano que enxugou o rosto de 

Cristo quando Este se encontrava carregando a cruz a caminho do Calvário. De 

acordo com a Enciclopédia Católica7 popular, o termo “véu” vem associado ao seu 

uso enquanto objeto litúrgico e enquanto objeto do templo. De maneira geral, seu 

significado remete à santidade e à pureza. No caso específico do véu de Verônica, a 

palavra assumiria dupla função, relacionada ao significado do véu em si e da 

personagem Verônica, cuja santidade (Santa Verônica) não encontra referência nos 

evangelhos, embora existam pesquisas a respeito em curso. O véu de Verônica era 

considerado nos tempos medievais como a imagem verdadeira de Jesus, mais 

venerada ainda que o Sudário de Turim, constituindo-se, inclusive, como a sexta 

estação da via-sacra. 

No sexto caixotão, próximo à porta de entrada, encontram-se os cravos 

usados para pregar as mãos e os pés de Cristo na cruz, simbolizando o ponto alto 

de Seu flagelamento, Sua dor e sofrimento. Algumas interpretações ainda atribuem 

o sentido de Pai, Filho e Espírito Santo aos três cravos, significando o sacrifício do 

Filho, consubstanciado nas três pessoas da Trindade. 

O último conjunto de caixotões, que se inicia pelo sétimo caixotão, 

mantendo-se na sequência dos primeiros, tem, ao centro, a pintura de um cálice, 

que simboliza o sangue de Cristo, a Nova Aliança entre o Homem e Deus, o qual, 

por Sua infinita misericórdia, enviou Seu filho ao mundo para que Este, por oblação 

de Seu sangue, propiciasse ao ser humano a redenção de seus pecados e, por meio 

desta e do verdadeiro arrependimento, a salvação. Assim como nos Evangelhos 

(Bíblia, 1997, p. 1445), a oferta do sangue de Cristo, representada no cálice, deveria 

ser sempre lembrada: “E, tomando o cálice e dando graças, deu-lho dizendo: Bebei 

dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é 

derramado por muitos, para remissão dos pecados”. O termo “Novo Testamento” se 

refere à Nova Aliança feita por Cristo, por meio de Seu sangue. 

Na sequência, temos o oitavo caixotão, cuja pintura ao centro é uma cana 

verde. De acordo com Chevalier, a cana pode apresentar vários significados, 

                                                             
7  Enciclopédia Católica Popular. Disponível em: 

<http://www.ecclesia.pt/catolicopedia/>. Acesso em: 04/12/2014>. 
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inclusive como elemento de purificação e proteção. Também pode ser associada à 

renovação, o que se aproxima mais do ideal cristão da fé. Nesse caso em específico, 

a cana verde poderia ter vindo associada à figura de Jesus, o Bom de Jesus da Cana 

Verde (Azzi, 2008, p. 53), muito venerado por diversas ordens religiosas. 

Por último, no nono caixotão, ao centro, se encontra a figura de uma coluna. 

A coluna normalmente vem associada à ideia de força e solidez de um edifício e/ou 

instituição, de modo que qualquer coisa que a enfraqueça corresponderia à 

fragilização do prédio. São inúmeras as passagens bíblicas que demonstram a força 

desse elemento que, quando vem acompanhando de uma base e um capitel, 

simboliza a árvore da vida. Chevalier novamente reforça que “a base indica a raiz; o 

fuste, o tronco; e o capitel, a folhagem” (1990, p. 265). Do ponto de vista cristão, e 

esse é o sentido empregado na pintura da sacristia, a coluna representa um 

elemento que promove uma ligação entre o humano e o divino, um elo entre a terra 

e o céu. No sentido mais geral, a coluna incorpora o sentido da presença ativa de 

Deus, servindo como referência na trajetória cristã. 

Finalmente, ainda na sacristia, encontramos um belíssimo oratório (FIGURA 

20) em talha, com as imagens de Jesus e Nossa Senhora aos Seus pés, tendo ao 

fundo, motivos orientais. Quando retornamos à passagem da sacristia rumo à 

igreja, no alto, encontramos uma imagem do Espírito Santo, talhada em madeira, 

guardando a entrada do local de acesso aos mistérios, numa posição que parece 

sugerir uma elevação, acima de todos, como que sobrevoando a entrada do 

ambiente. 

De todo modo, o discurso que o conjunto encerra é emblemática e 

essencialmente mais poderoso e persuasivo do que os detalhes individuais. Esse 

fato demonstra a força da mensagem cristã apregoada pelos inacianos e a 

densidade da arte sacra barroca, cuja essência, livre de espaços intermediários 

pelos quais pudesse se esvair, fundamentou em suas linhas, contornos e pinturas o 

tom do cristianismo contrarreformista. 

Todas as pinturas dos mistérios relatados no teto da sacristia foram 

emolduradas por faixas vermelhas com desenhos de chinesices (FIGURA 11) que 

também aparecem nas pinturas da capela-mor. A existência desses elementos 

orientais se deve à presença inaciana em várias regiões do continente asiático, 
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principalmente na China, em Macau, cujos trabalhos missionários, notadamente 

realizados pelo jesuíta Francisco Xavier, considerado apóstolo da Índia e do Japão, 

obtiveram grande proeminência em fins do século XVI e ao longo do século XVII. As 

obras do Barroco aqui produzidas representaram uma mescla de elementos 

culturais, cujo significado foi precioso para o aprimoramento simbólico do Barroco 

produzido nos trópicos. 

Na capela-mor (FIGURA 13), onde não existem pinturas dos mistérios, a arte 

produzida, embora com nitidez mais amena, se comparada à da sacristia, foi 

igualmente notável. A pintura, assim como no teto da sacristia, encontra-se 

emoldurada por caixotões que contêm florais em seu interior, repetindo os 

modelos de pintura da capela-mor da Sé de Salvador. Esses florais são cercados por 

barrados vermelhos com delicadas ramagens claras. Segundo Salomão e Tirapeli, 

em ambos os tetos, da sacristia e da capela-mor, “os florais arcaizantes inspirados 

em iluminuras medievais e renascentistas sobrepõem-se às figuras e aos desenhos 

simbólicos, revelando a beleza dos vermelhos planos nos fundos, com seus 

delicados ramos mais claros” (2001, p. 96). Flores e folhas de acanto entrelaçadas 

indicam um padrão fitomórfico de pintura decorativa denominada grotesco, trazido 

pelos jesuítas ao Brasil e aplicado na decoração de diversos espaços religiosos. 

É bem provável que o motivo floral retratado nas pinturas do teto da capela-

mor estivesse relacionado ao significado das flores na arte sacra barroca, vistas 

como representações da beleza da alma, ao mesmo tempo em que representavam a 

fugacidade das coisas, uma dualidade de sentido bem própria ao Barroco, o qual 

buscou retratar, o mais fielmente possível, o sentimento conflitante da sociedade 

do período. 

Infelizmente, por conta dos desgastes naturais do tempo, não nos foi 

possível descrever o teto que recobre o espaço da nave como um todo. As pinturas 

existentes foram substituídas por um forro de madeira, pintado de branco. 
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2. A vivência dos modelos sacramentais na Igreja do Rosário 

2.1.  A função dos sacramentos cristãos na Igreja de Cristo  

A palavra “sacramento”, de origem latina (sacramentum),8 significa 

“manifestação ou recebimento da graça divina”. Ao contrário dos mistérios, cujo 

alcance se dava em caráter mais coletivo, pois todos deveriam estar inebriados pela 

mensagem revelada, os sacramentos eram de caráter mais individualizado. Em que 

pese a importância dos mistérios, os sacramentos foram essenciais para a liturgia 

cristã, na medida em que agiam como uma espécie de remédio espiritual para a 

cura dos males da alma e, segundo Massimi (Massimi, 2005, p. 134) (se reportando 

a Vieira), convertiam-se numa essência que revelava a presença da divindade. Além 

disso, os sacramentos se convertiam em meios poderosos de contato entre a esfera 

espiritual e a esfera humana. 

Nesse contexto, próprio à sociedade barroca de forte apelo à religiosidade, 

respaldada em Trento, cada indivíduo era responsável por seu processo de 

conversão, cabendo a ele individualmente, mesmo que pertencendo a uma 

comunidade, a busca por uma vida correta, arrependendo-se de seus pecados e 

praticando o amor ao próximo. Essas posturas, embora necessariamente de cunho 

individual, certamente se revelavam benéficas à Igreja como um todo, afinal, 

objetivava-se o crescimento espiritual do corpo místico de Cristo, partindo-se da 

conversão individualizada de seus membros. Cabe lembrar, no entanto, que, 

embora essa dinâmica encontrasse ressonância na comunidade do aldeamento, o 

que inclui as famílias que residiam aos arredores, em relação aos nativos o 

processo era outro, uma vez que estes desconheciam por completo o sentido dos 

sacramentos. Assim, coube aos inacianos a tarefa diária de ministrá-los a respeito, 

encaminhá-los para a realização dos mesmos, buscando, na medida do possível, 

estabelecer as mediações necessárias entre os elementos cristãos e guaranis, a fim 

de facilitar e fundamentar o trabalho desenvolvido. 

                                                             
8 Segundo o Dicionário Escolar Latino-Português (1962, p. 883), a palavra 

sacramentum pode assumir alguns significados, tais como: depósito de certa quantia 

feito aos deuses pelos litigantes, penhor de boa fé ou da legitimidade da sua causa num 

processo. 
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A prática dos sacramentos requeria um cerimonial próprio, o que incluía, 

desde o preparo da igreja em ocasiões de batismo, por exemplo, até o uso de 

objetos litúrgicos apropriados. Desse modo, todas as igrejas deveriam estar 

providas dos elementos necessários para a prática adequada dos sacramentos. Pias 

batismais, de pedra lavrada, santos óleos e outros elementos, além de 

indumentárias sacerdotais, compunham alguns desses elementos fundamentais 

para a prática dos sacramentos. 

Evidentemente, as capelas e igrejas existentes em locais mais afastados, 

como nos aldeamentos jesuíticos, apresentavam mais dificuldades de obtenção de 

determinados materiais, muitas vezes escassos ou inexistentes na região. De todo 

modo, os jesuítas souberam adaptar-se ao meio e tirar o maior proveito possível 

da(s) região(s), a partir dos recursos nela(s) existentes, o que incluía desde os 

materiais até a mão de obra local utilizados. 

O luxo de determinados materiais, como por exemplo das pedras utilizadas 

para a elaboração de uma pia batismal, era raro. Mesmo assim, a obra missionária 

seguiu seu curso, e os sacramentos encontraram um lugar de destaque na vida de 

colonos e nativos, em especial. No caso específico da Igreja do Rosário, havia uma 

pia batismal, feita em madeira, cuja data nos é desconhecida. O fato de essa pia ser 

feita em madeira era algo relativamente comum, uma vez que, sendo mais leve, era 

mais fácil removê-la para fora da capela, o que facilitava o atendimento dos padres 

aos nativos. Atualmente essa pia integra o acervo do Museu de Arte Sacra dos 

jesuítas. 

As sacristias deveriam contar com móveis específicos onde seriam 

guardados os objetos utilizados durante as missas e na prática cotidiana de alguns 

sacramentos, tais como a confissão, que exigia o uso de túnicas apropriadas por 

parte do sacerdote, e o batismo, muitas vezes realizado fora dos horários de missa. 

Esses móveis de armazenamento poderiam ser caixas, baús, arcas, canastras 

ou armários. Na sacristia do Rosário havia (e ainda há) um arcaz, móvel feito em 

madeira, do século XVIII, segundo indicação de fontes (Descobrindo Embu no 

Museu, 2014, p. 33). Inicialmente o móvel era conhecido como arca que, com o 

tempo, foi ganhando gavetas inferiores e tamanho, até tornar-se o móvel de nome 

“arcaz”, bem presente na maioria das igrejas do período colonial. Não nos foi 
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possível precisar a data de confecção dessa arca e saber se a existência do móvel 

correspondeu ao nosso período de estudo na Igreja do Rosário. 

De todo modo, esse conjunto de elementos envolvendo a aplicação dos 

sacramentos encontrava-se fundamentado pelas Constituições do Arcebispado da 

Bahia, que, de caráter universal, extensivo a todo universo religioso da Colônia, 

objetivavam alicerçar a fé cristã católica, afervorando a devoção dos fiéis já 

existentes e, ao mesmo tempo, cuidando da fé dos nativos, recém-integrados ao 

universo cristão, persuadindo-os da necessidade de trilhar o caminho de Cristo, o 

caminho da salvação. 

A liturgia católica nesse período pós-tridentino necessitou sofrer algumas 

adaptações para alcançar, preferencialmente, os negros, os índios, os mestiços e, 

por extensão, os colonos. Um exemplo dessa necessidade diz respeito à celebração 

do batismo entre os índios tupi. Para que houvesse a compreensão da palavra que 

lhes era ministrada, os missionários fizeram a tradução dos textos para o tupi, o 

mesmo acontecendo em relação a outros sacramentos cujas mudanças se fizessem 

necessárias. Em relação às igrejas, onde todos esses sacramentos eram 

administrados, o espaço dos templos passou a ser dividido em recintos específicos 

que comportassem, além de elementos do clero, homens da alta sociedade, negros 

e escravos (que também tiveram suas próprias igrejas), coro e orquestra, além das 

mulheres, fato que demonstra uma composição social estratificada, marca da 

“sociedade barroca”. 

2.2.  O formato dos sacramentos após o Concílio de Trento  

Após o Concílio de Trento, a doutrina da Igreja passou por algumas 

reformulações, cujo objetivo era deixar clara a finalidade primeira da fé cristã: 

manter sua unidade e “a unidade” entre seus fiéis. Essa unidade, ao que tudo 

indica, deveria estar intrinsecamente associada à doutrina católica e seus 

fundamentos. Toda e qualquer orientação contrária a essas determinações deveria 

ser considerada herética. Não devemos nos esquecer de que, em tempos de 

Contrarreforma, a preservação da fé, ou de uma fé específica, se fazia, segundo 

Agnolin, “necessária à obtenção da salvação, que não pode ser colocada seriamente 

em dúvida” (2007, p. 150). 
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A autoridade da Igreja, portanto, deveria ser suficiente para transmitir a 

revelação divina a todos os fiéis que, ao professarem uma única fé, além de 

cumprirem a vontade de Deus, estariam com isso evitando dissensões internas na 

Igreja de Cristo, o que poderiam dar espaço a toda sorte de indivíduos 

descompromissados com a fé, e por que não dizer, adúlteros das Escrituras 

divinamente inspiradas. Neste último grupo, além dos protestantes, incluíam-se os 

judeus, os bruxos e os feiticeiros. 

Com base no Catecismo Tridentino, essa unidade da fé encontrava-se 

fundamentada na unidade da essência divina nas três pessoas da Trindade: Pai, 

Filho e Espírito Santo. “E, em consequência disso, na Primeira Pessoa se estudará a 

obra da criação, na Segunda o mistério da redenção humana, na Terceira o 

princípio e a origem de ‘nossa santidade’” (Agnolin, 2007, p. 155). 

Vários catecismos (Agnolin, 2007, p. 150) do período, como o Catecismo de 

Pedro Canísio9 e o Catecismo de Roberto Belarmino,10 deixam evidente a relação da 

                                                             
9 Pedro Kanis ou Canísio (forma latinizada) nasceu em 8 de maio de 1521 em Nimega, na 

Holanda. Seu pai era burgomestre da cidade. Quando era estudante na Universidade de 

Colônia, frequentou os monges cartuxos de Santa Bárbara, um centro propulsor de vida 

católica, e outros homens piedosos que cultivavam a espiritualidade da chamada devotio 

moderna. Entrou na Companhia de Jesus em 8 de maio de 1543 em Mogúncia (Renânia-

Palatinado), depois de ter seguido um curso de Exercícios Espirituais sob a guia do 

beato Pedro Favre (Petrus Faber), um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de 

Loyola. Ordenou-se sacerdote em junho de 1546 em Colônia e, no ano seguinte, foi 

nomeado teólogo do Bispo de Augsburgo. Em 1580, retirou-se para a Suíça, onde 

dedicou-se à pregação e a composição de sua obra, lá morrendo em 21 de dezembro de 

1597. Informações disponíveis em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_ben

-xvi_aud_20110223_po.html>. Acesso em: 02/12/2014. 

10 Roberto Belarmino nasceu em Montepulciano, no centro da Itália, em 1542. Querido 

pelos pais e de muitas qualidades, era irmão de cinco religiosos, dentre os doze que, 

além dos pais, compunham a família. Com 18 anos, Belarmino iniciou e concluiu de 

maneira brilhante sua formação religiosa e seus estudos de filosofia e teologia, tanto 

que antes de ser ordenado sacerdote foi enviado como professor e pregador a Lovaina, 

na Bélgica, onde ficou dez anos. Teve importante papel na aplicação do Concílio de 
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doutrina católica com os atos de fé. A prática destes, por sua vez, se convertia em 

condição sine qua non para a obtenção da graça salvífica. 

Assim, a prática individual e cotidiana dos sacramentos era fundamental 

para absorção da verdade e da graça divinas, estando somente a Igreja apta a 

ministrá-los. No tocante aos nativos do Novo Mundo, bem como aos negros, ambos 

considerados pagãos e, portanto, destituídos da graça de Deus, fazia-se necessário 

um trabalho especial na administração dos sacramentos, numa missão mais 

direcionada com o intuito de integrá-los à nova fé, demovendo de seu universo toda 

prática considerada contrária à Cristo e à Sua doutrina. Essa missão foi apregoada 

à Companhia de Jesus, que, absorvida pelo contato com os nativos, empenhou a 

bandeira da fé, mantendo-se firme às determinações estabelecidas em Trento até o 

final. 

2.3.  Os sete sacramentos instituídos e  sua correlação no universo 
guarani na Igreja do Rosário  

Segundo Agnolin, “o sacramento é definido como ‘uma marca visível da 

graça invisível ordenado por Deus para nossa santificação’” (2007, p. 163). Tendo 

como referência o Catecismo de Pedro Canísio, o autor propõe uma reflexão acerca 

do caráter e da função espiritual dos sacramentos que, ao imprimirem nos fiéis a 

graça invisível de Deus, recebida no momento em que os ritos eram realizados, 

forneciam condições para que aqueles que os recebessem se santificassem. 

Os sacramentos oficialmente aprovados e administrados pela Igreja foram 

sete: batismo, crisma, eucaristia ou comunhão, confissão ou penitência, extrema-

unção, ordem sagrada e matrimônio. Importante acrescentar que esse setenário 

remonta a Tomás de Aquino, pois durante a Idade Média houve uma grande 

profusão de sacramentos e sacramentais. O próprio Concílio de Trento assumiu o 

                                                                                                                                                                                   
Trento, já que ajudou na formação apologética dos teólogos e pregadores responsáveis 

na defesa da fé. Nesse sentido, Roberto muito contribuiu ao escrever sua obra de nome 

“Controvérsia” e o livro chamado “Catecismo”. Ficou muito doente em setembro de 

1621, vindo a falecer no dia 17 deste mesmo mês. Informações disponíveis em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_ben

-xvi_aud_20110223_po.html>. Acesso em: 02/12/2014. 
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número sete, dos sacramentos, levando em consideração as principais etapas da 

vida humana: nascimento, puberdade, maturidade falecimento etc. 

Convém salientar que a realização desses sacramentos no cotidiano dos fiéis 

não era, por si só, garantia de salvação. Havia que se buscar com fervor por uma 

realização contínua desses sacramentos como forma de aproximar-se mais de 

Cristo e de Sua obra redentora. Importava à Igreja Católica nesse momento, em face 

dos questionamentos impostos pela doutrina protestante, fortalecer a fé buscando 

resgatar as origens de sua forma primitiva, desprovida de enganos e deformações. 

Para tanto, havia que se recorrer aos sacramentos como um caminho de retorno às 

origens genuínas da fé. Agnolin novamente nos informa que “a frequência com que 

se aproximava dos sacramentos tornou-se, portanto, a marca que servia para 

indicar um retorno ao antigo, uma restauração da ‘forma primitiva’ que permitisse 

superar sua decadente de-formatio, justamente por meio de uma reformatio” 

(2007, pp. 164-165). 

De acordo com o Catecismo de Roberto Belarmino, mesmo a partir de uma 

natureza corpórea deformada, o indivíduo poderia, uma vez tendo uma alma ligada 

ao corpo, chegar-se a Deus através de um sacramento, por meio do qual pudesse 

obter o efeito interior de Sua graça. Assim, por exemplo, ao ser batizado, o 

indivíduo recebia em sua alma, por parte de Deus, o discernimento do que 

significava ter o corpo lavado pela água: a graça lavava a alma, purificando-a de 

todos os pecados. Desse modo, apoiando-se no corpo enquanto parte constitutiva 

da natureza humana, a Igreja terminava por se justificar, sustentando-se contra as 

acusações protestantes. 

Após uma breve elucidação do significado dos sacramentos ministrados em 

Embu, que se fará a seguir, procederemos a uma descrição de cada um dos 

sacramentos, seus significados para a vida cristã e a transposição desses 

significados para o universo guarani, tendo como referência a Igreja do Rosário. 

Dos sete sacramentos mencionados no texto, apenas o batismo, a confissão e a 

eucaristia foram praticados/ministrados enfaticamente em Embu, na Igreja do 

Rosário, a par das circunstâncias e necessidades existentes na comunidade local. 

Além disso, vale lembrar que a Companhia de Jesus regulava suas ações no campo 

missionário tendo como referência o princípio da operacionalidade, segundo o qual 
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cada prática deveria corresponder a uma determinada necessidade que se 

apresentasse no decorrer da missão. Em cada local por onde se estabeleceram, os 

jesuítas procuraram aplicar os sacramentos de acordo com os problemas e 

necessidades específicos encontrados nos aldeamentos. 

Em Embu, dada a grande presença de índios guaranis no aldeamento, era 

natural que, devido à cultura encontrada, cujas práticas eram consideradas pagãs, 

fosse necessário recorrer à aplicação de sacramentos que, uma vez acompanhados 

do ensinamento catequético, pudessem gerar um efeito mais rápido nos nativos de 

aproximação com a doutrina cristã. Daí a preocupação mais central com o batismo, 

a confissão de pecados e com a eucaristia, esta última consumando/selando a 

comunhão do indivíduo com Cristo. Esses três sacramentos são considerados de 

iniciação, por serem aplicados aos recém chegados à fé. 

Procedendo à descrição, temos o batismo como sendo o primeiro de todos 

os sacramentos. Dentro da doutrina católica, ao nascermos, não muito tempo 

depois devemos ser batizados, a fim de que não nos tornemos pagãos e e de que 

tenhamos a chance de receber o Espírito Santo em nossas vidas. Embora a questão 

sacramental tenha passado por algumas mudanças, a partir das determinações 

postas em Trento, muitas das quais não trataremos aqui, uma em especial necessita 

ser mencionada, por conta de sua relação direta com a missão em terras coloniais: 

a ligação entre o batismo e a catequese, que, segundo a visão sacramental anterior, 

não se fazia obrigatória. Contudo, a partir de novos paradigmas instituídos no 

Concílio, se converterá numa exigência necessária, aplicável, especificamente, aos 

nativos. 

Assim, estes “novos indivíduos” que ingressavam na fé precisavam, além de 

receber o batismo, ser ensinados acerca da nova doutrina, a fim de que 

compreendessem os propósitos divinos nela existentes e nela se fundamentassem. 

O batismo inaugurava o conjunto de todos os sacramentos que seguiriam a vida do 

fiel ao longo de sua caminhada cristã. Portanto, o alicerce da fé deveria ser iniciado 

por ele (unido à catequese). Essa regra valia tanto para os indígenas (incluindo a 

catequese) quanto para as famílias da comunidade local, em geral conhecedoras da 

doutrina. 
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Na visão da Igreja, partindo do fato de que somos todos pertencentes a uma 

só natureza, a natureza adâmica, marcada pelo pecado original, havia a 

necessidade de proceder ao batismo, quer o indivíduo fosse adulto (no caso 

indígena), quer fosse recém-nascido, a fim de que pudesse entrar no paraíso. 

Os jesuítas desde cedo reconheceram a importância do batismo e 

procuraram ministrá-lo e aplicá-lo aos nativos nas aldeias, bem como aos escravos 

e aos filhos dos colonos. No caso indígena, isso se fazia mais urgente, na medida em 

que os nativos adultos, mesmo após tomarem contato com os padres e a sã 

doutrina, insistiam em manter muitas práticas pagãs. 

Em carta endereçada ao padre Lainez, em Roma, em 16 de abril de 1563, o 

padre Anchieta se expressa acerca da importância do batismo e da confissão, 

conjuntamente com a catequese: 

Nas cartas passadas fiz menção de como ficávamos na Casa de Piratininga, com 

alguns estudantes nossos e forasteiros, ocupando-nos em ensiná-los, e na doutrina 

dos índios, juntamente com os escravos dos cristãos, em nossos sólitos ministérios 

espirituais, instruindo e aparelhando para o batismo os que não estão batizados, e 

confessando os que já o estão, e ajudando-os também nas suas enfermidades 

corporais, curando-os e sangrando-os e acudindo-lhes, máxime na hora da morte, 

para que consigam o fim de sua criação (Anchieta, 1984, p. 90). 

Esses sacramentos citados acima eram praticados até a exaustão pelos 

padres, e seus frutos, ao que tudo indica, afloraram em tempo devido. Em outro 

trecho dessa mesma carta, Anchieta narra sobre o batismo de um índio que, já bem 

avançado em idade, algo próximo de 130 anos, se encontrava bem impactado pelos 

mistérios da fé, declarando-se cristão a quem o indagasse sobre questões relativas 

à fé, ainda que o mesmo tenha confessado sentir-se ainda um pouco confuso acerca 

da compreensão do significado das Pessoas da Trindade. De todo modo, seus filhos 

e netos, a par do que viam e ouviam, imploravam aos padres que o batizassem, 

sentimento compartilhado pelo ancião, pois o mesmo desejava manter 

ardorosamente os valores da nova fé que abraçara. Pelo trecho da carta escrita por 

Anchieta, nota-se que o índio estava convicto da importância do batismo: 
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O nome de Jesus teve mais dificuldade em reter, e para isso chamava seus filhos e 

netos que viessem a ouvir, para que lhe recordassem aquilo que lhe esquecesse 

[…]. Uns diziam: “Batizai meu avô, para que vá sua alma para o céu” […]. Chegando 

à porta da igreja, o assentamos numa cadeira, onde já estavam seus padrinhos com 

outros cristãos, esperando-o. Ali lhe tornei a dizer que dissesse, diante de todos o 

que queria. Ao que ele respondeu que queria ser batizado e que toda aquela noite 

estivera pensando na ira de Deus, que havia de ter para queimar todo o mundo e 

destruir todas as coisas, e de como havíamos de ressuscitar todos, detestando 

também a sua vida passada, dizendo que, por falta de conhecimento da verdade, 

comera carne humana e fizera outros pecados, no tempo de sua mocidade, mas que 

agora a tudo aborrecia, e que bastava que as almas de seus antepassados estavam 

no inferno, mas a sua queria que fosse para o céu a estar com Jesus, de que todos 

os presentes davam glória a Deus (Anchieta, 1984, pp. 99-100). 

Como todo sacramento, o batismo revestia-se de um cerimonial próprio, que 

compreendia desde o local e materiais apropriados para fazê-lo até o sacerdote 

designado para ministrar a palavra. Quanto a este último elemento, era desejável 

que o padre possuísse conhecimentos da língua nativa, caso contrário o processo 

de tradução para o tupi se tornaria mais complicado, comprometendo a catequese. 

No caso de Embu, o padre Belchior de Pontes, detentor de conhecimentos da língua 

nativa, prosseguiu fielmente com os trabalhos para os quais fora designado, em 

muito facilitando a compreensão dos nativos acerca dos sacramentos necessários à 

sua conversão. No aldeamento, corria a fama do padre Belchior de, ao olhar para 

um índio, saber se este era já batizado ou não, tamanha era a sensibilidade que 

tinha em relação à obra divina. Dizia-se que o padre Belchior “enxergava através da 

alma”. Segundo Castro, “certo índio, já ancião, na aldeia de Embu, aconselhava os 

companheiros a nunca esconderem algum pecado ao padre Belchior, porque ele 

‘olhava na alma’. Numerosíssimos testemunhos de toda sorte de pessoas 

confirmavam estas palavras” (1955, p. 35). 

Juntamente com o conhecimento da língua nativa, havia a necessidade de 

traduzir a “transformação ritual” realizada pelo batismo. Para o guarani, receber 

um novo nome significava, segundo Agnolin, “integrar o indígena aos ritos de 

sacrifício do inimigo e da antropofagia” (2007, p. 305). 
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Esse processo de interpretação poderia, no entanto, gerar equívocos do lado 

indígena, não propriamente pela tradução do sacramento enquanto ritual (ação), 

mas em relação à questão do sentido do sagrado que, para o índio, tinha um 

significado distinto do cristão. Na verdade, a ministração do sagrado passava por 

uma mediação “obrigatória”, que, no caso indígena, era cotidianamente dirigida 

pelos feiticeiros da tribo guarani, chamados de karaíbas. 

Desse modo, os jesuítas precisavam encontrar uma maneira de ocupar esse 

espaço, ainda preenchido pela autoridade manifesta do feiticeiro que, de posse das 

artes mágicas, terminava por revertê-las em instrumentos de domínio do grupo. 

Com efeito, os missionários intérpretes da língua nativa estiveram naturalmente 

mais habilitados a ocupar tal espaço, na medida em que, partindo da compreensão 

da língua nativa e da ampla gama de sentidos e significados do mundo tupi-

guarani, localizaram as reais possibilidades de tradução do sagrado. Conforme 

Agnolin, 

de fato, a riqueza de “conteúdos” (significados) indígenas cabível neste 

instrumento cultural ocidental o tornava a modalidade privilegiada para doutrinar 

(condenando) os principais institutos culturais indígenas […]. A definição do 

karaíba tupi será privilegiada pelos missionários e isso, justamente, em relação 

àqueles que eram considerados os intérpretes privilegiados da ação demoníaca da 

Europa da época (os próprios karaíba itinerantes tupi). Foi nessa disputa para a 

função de mediadores do sagrado que os jesuítas, utilizando-se da reconhecida 

habilidade do disfarce que os caracterizava como peculiaridade da própria Ordem, 

aceitaram e incentivaram, até onde foi possível perceber, essa “confusão” que se 

estabelecia, perante as culturas tupi, entre seus próprios karaíba e os missionários 

(2007, p. 306). 

Ou seja, ao revelarem o significado de karaíba enquanto representante do 

mal, os padres terminavam por minar a autoridade dos feiticeiros em território 

guarani, descreditando-os diante dos próprios nativos, abrindo espaço para o 

surgimento de uma nova autoridade a ministrar o sagrado: o próprio sacerdote 

jesuíta, cujas instruções se faziam com vistas ao bem do indivíduo, ao contrário do 
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karaíba, que passou a ser visto como mediador entre os homens e Anhangá ou 

demônio, na linguagem cristã, com vistas ao mal. 

Por fim, em que pese a importância de todo esse processo, o que importava 

de fato era que o indivíduo “batizado” tivesse impresso em sua mente, alma e 

coração o significado de uma nova identidade cristã obtida a partir do batismo. 

Tudo isso deveria ser reforçado pela catequese, a fim de que as velhas práticas 

(estimuladas pelos karaíbas) fossem deixadas para trás, em função de uma nova 

vida que surgia. Além disso, o batismo simbolizava a certeza real da salvação da 

alma. 

O segundo sacramento intensamente ministrado em Embu foi a confissão, 

“teologicamente” chamada de “penitência”. Considerada de valor fundamental para 

a vida cristã, a confissão se converteu no grande sustentáculo teológico contra a 

ideologia protestante e sua doutrina acerca da justificação tão somente pela fé. 

Na realidade, a confissão é o núcleo das partes que compõem a penitência, 

cujo objetivo maior era conscientizar o indivíduo acerca da importância de não 

praticar o pecado. Este último, uma vez praticado, deveria ser confessado, desde 

que o indivíduo o fizesse com o coração verdadeiramente entregue ao 

arrependimento, disposto a aceitar a disciplina divina. Assim, a penitência 

estruturava-se em três partes: (1) a contrição, relativa à dor da alma sentida pelo 

indivíduo, por conta do pecado praticado; (2) a confissão, relativa à admissão dos 

pecados praticados, seguida de confissão dos mesmos ao sacerdote; e, por fim, (3) 

a satisfação, que correspondia a uma penitência propriamente dita, ministrada pelo 

sacerdote ao indivíduo, a partir dos pecados praticados e relatados. 

Vista como uma segunda tábua de salvação, a penitência/confissão se 

constituía numa espécie de segunda chance por meio da qual poderia o indivíduo 

apegar-se, a fim de retornar à graça de Cristo, caso, após o batismo, este voltasse a 

pecar. 

Os jesuítas, experientes na aplicação desse sacramento, aplicaram-no 

intensamente nas missões, ministrando-os não somente aos nativos da nova fé, o 

que incluía índios e negros, mas também aos moradores locais. Em Embu, o padre 

Belchior de Pontes batizou e confessou a muitos que a ele se chegavam, a par das 

pregações que lhes eram ministradas no idioma nativo, principalmente a fim de 
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diminuir ou acabar com a aflição de suas almas. A esse respeito, o padre Manoel da 

Fonseca nos relata: 

Quem o considerar, tanto que se ordenou, e voltou para S. Paulo, mettido entre 

Indios por mais de quarenta anos, servindo a todos, e cathequizando a tantos, que 

vindo de suas brenhas sem luz de fé, e tendo perdida a liberdade, que tinhaõ por 

natureza, ás maõs da violência de quem os trazia, tendo somente a fortuna de 

poderem alcançar a liberdade de Filhos de Deos, ouvindo a doutrina, que em sua 

própria língua lhes comunicava; quem olhar para os muitos que bautizou, 

confessou, e sacramentou, naõ deixando de lhes assistir quando he mais perigoso o 

tranzito desta para outra vida (1752, pp. 90-91). 

O caráter individualizante dos sacramentos colaborava para a prática mais 

contínua e intensa desse sacramento por parte daqueles que ansiavam salvar-se. 

Após o batismo, a confissão se convertia em condição essencial para o recebimento 

do terceiro sacramento, a eucaristia ou comunhão. Havia que se estar com o 

coração arrependido e verdadeiramente limpo diante de Deus, para que assim se 

pudesse receber Seu corpo. 

Era desejável e necessário que o “confessar-se” propriamente dito fosse 

precedido por um lento e profundo exame de consciência por parte daquele que 

necessitasse obter o perdão divino, com vistas à obtenção da graça salvífica. Loyola 

(1939, p. 35), na prática dos Exercícios Espirituais, sugeria que o indivíduo, ao 

confessar seus pecados, passasse por um processo de purgação ou via purgativa, 

que consistia na eliminação de todas as formas de pecado existentes na vida dessa 

pessoa, num esforço contínuo para não mais cair em pecado. A partir disso e, por 

meio de uma busca intensa por Jesus, procurando imitar Seu modelo de vida, o fiel 

deveria buscar alcançar a perfeição. Com isso, Loyola sugeria que se adotasse um 

estilo de vida aos moldes da formação jesuíta. 

Para os guaranis, esse processo se fez de forma lenta. A compreensão da 

necessidade da “leitura interior” encontrou na catequese seu principal apoio. 

Conforme exemplo citado anteriormente, narrando a administração do batismo a 

um índio idoso, percebe-se o quanto a aflição que obscurecia o coração desse 
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homem o impedia de alcançar a paz. Daí sua necessidade real em entregar-se à fé, 

em confessar seus pecados e em receber a luz de Cristo. Embora fosse esse um 

processo lento, dadas às barreiras de crenças de mundos muito distintos, alguns 

frutos de conversão ficaram evidenciados. Há que se acrescentar ainda que o fato 

de a prática confessional não estar restrita à religião cristã em muito colaborou 

para a identificação desse sacramento com práticas indígenas, auxiliando 

sobremaneira o trabalho dos inacianos em Embu e demais aldeamentos. 

A própria tradução do termo “confessar” para o tupi (ñemombeú) se 

assemelha a uma espécie de narrativa, algo relativo a “contar algo em detalhes”. 

Essa prática, segundo a visão inaciana, tinha mais urgência ainda em se realizar 

entre os nativos, devido à inconstância da alma indígena. Ficava claro que, mesmo 

após o recebimento do batismo, ainda persistia por parte do nativo uma oscilação 

em relação à nova identidade recebida a partir do sacramento administrado e sua 

identidade anterior. Segundo os padres, isso ocorria devido à permanência de 

hábitos indígenas que, considerados nocivos à vida cristã, ainda se manifestavam 

por uma via ou outra. Dessa maneira, apenas o batismo por si só não era 

considerado suficiente para manter a identidade e a graça divina recebidas quando 

de sua ministração, havendo portanto a necessidade de recorrer continuamente à 

confissão de pecados (em tupi: angaipába) como instrumento de libertação, desde 

que realizada a partir de um profundo estado de arrependimento do indivíduo. 

Em Embu, tanto o batismo quanto a confissão eram realizados no interior da 

Igreja do Rosário pelos padres locais. Não faltaram pia batismal e confessionários 

no interior da igreja, como suportes necessários para a ministração desses 

sacramentos. Acerca da inconstância indígena e a necessidade da confissão, 

Agnolin nos informa que 

dessa conotação das culturas americanas dependiam dois fatores que serão 

fundamentais para implementar a nova ação catequética no Brasil: o definitivo 

abandono da tentativa de realizar a conversão unicamente pelo batismo e a 

importância da catequese voltada para a confissão, com sua fundamental 

preparação do exame de consciência, que unicamente podia constituir-se como 
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base para a construção de uma (nova) memória (“religiosamente” orientada) 

diante das “antigas superstições” indígenas (2007, p. 312). 

A Igreja do Rosário, enquanto espaço do sagrado, por excelência, reuniu as 

condições para que todos esses sacramentos fossem postos em prática. Por meio 

do universo impactante das artes que ali figuraram de maneira luminosa, era 

possível se proceder a um exame de consciência (vale lembrar acerca da 

composição visiva do lugar, segundo Loyola), confessar-se, meditar e entregar, a 

partir do universo “apelativo” do Barroco, a alma a Cristo. A catequese e a educação 

dos sentidos se faziam pelo ver (contemplar), cantar (louvar) e ouvir cotidianos 

que, uma vez integrados, proporcionavam uma atmosfera espiritual propícia ao 

crente. As pinturas, agindo em estreita relação com a Escritura Sagrada, revelando-

se verdadeiros livros sagrados, instruíam tanto os fiéis quanto os novos adeptos na 

fé acerca dos mistérios da Paixão e do Martírio de Cristo, exaltando Jesus como o 

maior exemplo de amor, renúncia e sofrimento a ser seguido. 

Por fim, além do caráter propriamente duplo da confissão, ao mesmo tempo 

enquanto tribunal de culpas e consolação, o elemento memória foi parte desse 

processo do sacramento instituído pelo Concílio de Trento. Nas palavras de 

Agnolin, importa “construir uma memória que se torna efetiva no distanciamento 

em relação ao passado e em relação aos ‘costumes’” (2007, p. 316), Ou seja, para 

além de libertar o indivíduo do peso do pecado a fim de resgatá-lo, era importante 

que o crente se esforçasse para construir uma espécie de memorial de suas ações 

passadas, bem como das consequências advindas dessas ações, a fim de que, ao 

rever esse memorial, diante de alguma fraqueza, ou estando na iminência de pecar, 

esse indivíduo encontrasse a força para não mais praticá-lo e sempre continuasse a 

seguir o exemplo maior de renúncia e sacrifício, dados a todos pela cruz. 

Fechando a descrição dos principais sacramentos ministrados em Embu, 

vem a eucaristia ou comunhão, colocado como o mais importante de todos os 

sacramentos cristãos, na medida em que nele se consuma toda a essência da 

doutrina cristã. 

Tomada como um “alívio para as consciências aflitas”, a comunhão obteve 

um novo espaço de discussão a partir das determinações do Concílio de Trento. 
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Antes de Trento, porém, segundo estudiosos do assunto (Agnolin, 2007, p. 172), 

havia uma distância entre a comunhão e o fiel, ou seja, a prática do sacramento se 

dava de forma esporádica, e a hóstia sagrada, que “simbolizava” o corpo de Cristo, 

era mais adorada/reverenciada, não sendo parte constitutiva da vida do fiel. Esse 

distanciamento, em parte, encontrava-se relacionado a uma divergência existente 

entre católicos e protestantes acerca da eucaristia. Enquanto para os católicos valia 

a doutrina da transubstanciação, para os protestantes valia a doutrina da 

consubstanciação, descritas a seguir: 

Consubstanciação significa a união de dois ou mais corpos na mesma substância. É 

a presença de Cristo na Ceia, não literalmente como corpo e sangue no lugar do 

pão e do vinho, mas como presença que está na celebração. A transubstanciação 

significa a mudança de uma substância noutra. É a transformação do pão e do 

vinho no corpo e no sangue de Cristo literalmente na eucaristia (Textos 

Sagrados). 

Para o protestante, importava celebrar a Ceia do Senhor em memória da 

última celebração do pão e do vinho ministrados por Cristo; a essência desse 

momento deveria estar na comunhão dos apóstolos com o seu Senhor (o que 

corresponde à prática atual nas igrejas protestantes). Para o católico, a 

centralidade se encontrava na eucaristia11 propriamente dita, ou seja, ela era o 

                                                             
11 Sabe-se que havia na Capitania de São Paulo, como um todo, uma escassez significativa 

de materiais necessários para a realização de diversos ofícios na Colônia e mais ainda 

nos aldeamentos, por estarem em locais afastados. Assim, os inacianos buscaram fazer 

uso daquilo que localmente podiam ter acesso. No tocante aos materiais disponíveis 

para a realização da Eucaristia, no caso o pão e o vinho (uvas), o processo não se deu de 

forma muito diferente. No Embu, um fator que possivelmente colaborou com a entrada 

de alguns destes elementos foi a economia que, ao longo do século XVII, se desenvolveu 

bastante (Jordão, 1960, p. 126). A indústria e o comércio desenvolviam-se a ponto de 

certo Cornélio de Arzão (mineiro), representante do Embu junto a Piratininga (onde se 

desenvolviam as indústrias), ter-se sobressaído como produtor de trigo em São Paulo. 
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sacramento que de fato continha o sangue e o corpo de Cristo. De acordo com 

Massimi, “a eucaristia, sob as espécies do pão e do vinho que se 

transubstancializam no corpo e no sangue de Jesus Cristo, constitui-se assim na 

‘presença escondida sob espécie do divino em plano terreno’” (2005, p. 134). 

À parte das divergências doutrinárias existentes acerca do significado e 

“aplicação” desse sacramento, ele representava o Corpo de Cristo, Sua oferta e um 

vínculo de unidade entre os cristãos. Para Agnolin “essa explicação da eucaristia 

evidencia o fato de que se trata de ‘oferta e oblação’, enquanto, como sacrifício, a 

memória da paixão do Senhor realiza uma purificação que, pela nova lei, se 

substitui aos sacrifícios sanguinolentos da lei judaica” (2007, p. 178). 

Assim como ocorria com os demais sacramentos, os efeitos da comunhão 

certamente seriam mais permanentes caso houvesse uma prática contínua do 

sacramento que estivesse baseada, preferencialmente, no modelo fervoroso da 

Igreja primitiva. 

Para tanto, havia que se proceder a uma revisão de muitos aspectos da 

doutrina católica. Isso se fez por meio do Concílio de Trento. Através de uma nova 

leitura da função e aplicação dos sacramentos e por meio das novas diretrizes para 

uma gradativa aproximação da comunhão com o crente, tornou-se possível o 

resgate de vidas para a doutrina católica, num momento de intensa ameaça e 

crescimento da doutrina protestante. 

Esse processo se iniciou pelos mosteiros femininos e confrarias, 

estendendo-se mais à frente, como prática individual, à comunidade colonial em 

geral. Aos nativos e cativos dos aldeamentos, a insistência na prática eucarística, 

liderada pelos padres, jesuítas em sua maioria, se tornou diária e necessária, como 

condição de libertação e salvação. 

No mundo guarani, a comunhão encontrou sua correspondência nas 

práticas antropofágicas ancestrais, vistas inicialmente pelo indígena como um meio 

de adquirir força, coragem e outras virtudes que, presentes na personalidade de 

seus inimigos, poderiam ser adquiridas quando estes fossem “devorados”. A partir 

                                                                                                                                                                                   
Alguns desses materiais também vinham de fora da capitania, dada a grande troca 

comercial existente no local durante o período. 
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do conhecimento da nova doutrina, os nativos, em processo de catequese, 

passaram a enxergar o sentido brutal de tal prática e, com a ajuda dos padres, 

ressignificaram-na, tendo como referência o sentido da eucaristia cristã. 

Cumpre frisar que a cerimônia de celebração eucarística feita pela Igreja 

apresentava curiosas semelhanças com as cerimônias antropofágicas praticadas 

pelos guaranis. Para os indígenas, Cristo, representado pelo pão (tendo em conta o 

mistério da transubstanciação), poderia, por meio da eucaristia, apagar a vergonha 

que os nativos sentiam pela prática de comer carne humana. A partir do momento 

em que os guaranis aceitavam “comer a carne divina”, que agora passava a ocupar o 

lugar da carne humana, comprometiam-se, diante de Cristo, a também entregar 

suas vidas à vontade de Deus Nosso Senhor e a abandonar definitivamente tais 

práticas consideradas pagãs e condenatórias. 

Para os guaranis, por maior que fosse o sacrifício realizado, quando da 

entrega de sua vida a Jesus, nada poderia ser comparado ao sacrifício maior da 

entrega de Cristo pela humanidade, da qual eles agora faziam parte. De acordo com 

Gaona, 

los guaraníes sólo podían responder con la vida a tal convite divino. Si antes era tal 

la comunión dada con el prisionero al comer su carne, ahora que comían el cuerpo 

del mismo Dios, no les bastaría todos los días de su vida para responder con 

reciprocidad verdadera a semejante merecimiento. Sólo así puede explicarse la 

entrega y fervor con que celebraban las fiestas de la eucaristía, los trabajos para 

construir la iglesia o el apego que tenían por lo sagrado que a muchos llegó a 

asombrar (2005, p. 180). 

Portanto, percebe-se o quanto o sacrifício eucarístico tinha importância 

para os guaranis, a ponto de a festa mais esperada e celebrada ser a de Corpus 

Christi. Além disso, a proximidade cerimonial existente entre padres e nativos foi 

tão grande que gerou uma identificação entre ambos, a ponto de não haver a 

necessidade de tradução do significado da cerimônia cristã para a língua indígena, 

na medida em que os índios assimilaram o significado da comunhão pela 

linguagem cristã. 
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A comunhão12 era considerada “remédio das almas”, o corpo do Santo, que, 

entregue em sacrifício, salvava, curava e libertava, consumando o ato da confissão. 

Simbolizava a presença real de Cristo (divindade, corpo e alma) na hóstia, não 

deixando dúvidas sobre Sua presença em cada uma das partículas. 

Por fim, o último dos sacramentos a ser descrito é o matrimônio, cuja 

descrição será mais resumida em função das poucas referências encontradas 

acerca de sua prática pelos jesuítas no aldeamento de Embu. 

Todas as determinações existentes sobre o sacramento do matrimônio, tal 

como as dos demais sacramentos, encontravam-se embasadas no Concílio de 

Trento. Não resta dúvida quanto à importância da ministração desse sacramento 

aos índios, dadas as relações interpessoais dos nativos, as quais a nova doutrina 

veio com veemência condenar. 

Logo no início, os padres se deram conta das várias situações de pecado que 

assolavam a vida dos nativos e, por conta disso, aproveitaram o trabalho da 

catequese para doutriná-los sobre a importância do casamento monogâmico, do 

respeito ao cônjuge, como elementos fundamentais regidos pelo mandamento 

divino de honrar, cada qual, seu marido e sua esposa. Por meio dos mandamentos, 

procedia-se a uma reflexão interna (já posta por Loyola nos Exercícios Espirituais) 

e, a partir daí, recorrer-se-ia à confissão, muito necessária ao matrimônio. 

Pretendia-se despertar nos nativos uma consciência sobre a gravidade das práticas 

de perversão. Segundo Agnolin, 

os mandamentos serviam, justamente, para administrar e desenvolver um exame 

da consciência que construía, ao mesmo tempo, este último sacramento enquanto 

peça fundamental e fulcro da catequese […]. A tradução, normativização e 

produção de uma “perversão” da sexualidade indígena põem-se como pedra 

angular para a construção do sacramento matrimonial em terras americanas 

(2007, pp. 331-332). 

                                                             
12 Segundo Agnolin (2007, p. 324), na linguagem guarani, o ato de comungar, chamado de 

poihúmboíbo, significa alimentar, dar de comer. 
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As práticas consideradas “pervertidas” pelos padres, contrárias à doutrina, 

eram diversas: no meio guarani existiam homossexualidade, incesto, dentre outras, 

que foram consideradas condenatórias para uma vida cristã do indígena. Havia, 

portanto, necessidade urgente de estabelecer o matrimônio. 

Diferentemente da doutrina cristã, os indígenas aceitavam como comum a 

prática de sexo com várias parceiras e parceiros, uma espécie de relação 

poligâmica13 que não respeitava nem mesmo laços de parentesco. Além dessas, 

outras práticas consideradas imorais são explicitadas por Agnolin: 

Provocar uma mulher, tratá-la como meretriz, propor-se como alcoviteiro (isto é, 

intermediador de relações amorosas), ou o simples consentimento de que alguém 

faça isso; essas parecem constituir-se, às vezes, como condições igualmente graves 

de pecado. Mas é, sobretudo, a referência a situações de concubinato e às relações 

em que havia certo grau de parentesco […] que desvenda a dificuldade de 

entendimento do sistema de casamento indígena (2007, p. 332). 

As situações acima relatadas deveriam a todo custo ser corrigidas, a fim de 

extirpar a promiscuidade reinante entre os nativos. O padre Manuel da Fonseca 

relata em seu livro (1752, p. 139) a atuação do padre Belchior junto aos guaranis 

de Embu. Entre muitos exemplos, relata a fuga noturna e regular de um índio do 

aldeamento a fim de cometer delitos diversos. Na sequência, descreve como o 

jesuíta procedeu para corrigir o nativo. Muitas vezes, a correção incluía castigos 

físicos severos, como meio de ensinar e exortar sobre os pecados cometidos, ao 

quais os índios respondiam bem, não se queixando das reprimendas que lhes eram 

aplicadas. 

                                                             
13 Segundo Moreau (2012, p. 22), a poligamia era um costume muito comum entre os 

guaranis, e, como parte do sistema matrimonial, determinando inclusive, laços de 

parentesco, não era visto como um ato de luxúria. Em contrapartida, os jesuítas viam as 

práticas poligâmicas como um pecado grave, chocante, cuja prática incitava os nativos a 

cometerem outros pecados considerados abomináveis para a fé. 
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Desse modo, os índios deveriam, além de doutrinados, confessar seus 

pecados, comungar e sobretudo casar-se, abandonando a vida pregressa e 

ingressando numa nova vida, à luz dos ensinamentos da doutrina cristã. 

A realização do matrimônio, para ser considerada válida, deveria ser feita 

numa igreja (considerada o lugar sagrado, a casa de Tupã = Tupãókipe), sob a 

mediação de um sacerdote (abaré), na presença de duas testemunhas (mokói abá 

robaké) ou mais. Além disso, a cerimônia deveria ser pública, ou seja, a partir 

daquele momento, todos os presentes se faziam testemunhas da “passagem” de 

uma(s) pessoa(s) para o estado de conjugado(s).14 A comunidade, enfim, precisava 

testemunhar a nova fase de vida do casal, que tinha início a partir do matrimônio 

realizado publicamente e do contrato (juramento) de fidelidade estabelecido entre 

os noivos. Esperava-se, com isso, o cumprimento fiel do mandamento divino. 

As “núpcias” também deveriam ser registradas numa coleção de atos oficiais 

existente no interior das igrejas onde ocorriam os eventos. Na sacristia da Igreja do 

Rosário, o número de certificados de batismo e de casamentos é significativo. Muito 

embora, conforme já afirmado no início da descrição desse sacramento, não nos 

tenha sido possível localizar cartas locais falando a respeito, parte desses registros 

ainda pode ser encontrada no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, no 

Livro das Paróquias. 

Concluindo, em que pesem a especificidade e a importância locais da prática 

de determinados sacramentos, o fato é que, de alguma forma, todos15 tiveram seu 

grau de importância na comunidade colonial e nos aldeamentos, na medida em que 

a aplicação de alguns sacramentos não poderia prescindir da aplicação de outro. Os 

jesuítas souberam, como nenhuma outra Ordem, administrar a catequese e a 

aplicação dos sacramentos a partir de cada realidade e necessidade encontrada. 

                                                             
14  Todas essas exigências para a realização do Matrimônio agiam em concordância com as 

Determinações Tridentinas (Denzinger, 2006, pp. 454ss). 

15  Em relação à extrema-unção, por ser um sacramento realizado apenas em condições 

particulares, poucos são os relatos a descrevê-lo. No Embu, o padre Belchior, por 

diversas vezes, socorreu pessoas à beira da morte, ministrando-lhes a extrema-unção. 

Atuou também nos aldeamentos vizinhos, socorrendo a muitas famílias (Fonseca, 1752, 

pp. 123.229). 
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Em Embu, a Igreja do Rosário, que figurou como palco de batismos, confissões e 

eucaristias, tinha, a partir de sua comunidade, a resposta para a aplicação 

específica e direcionada desses sacramentos, o mesmo acontecendo em outros 

aldeamentos sob a tutela dos inacianos. 

Pautados pelo princípio da operacionalidade, os jesuítas construíram um 

novo universo cristão que, não abrindo mão de elementos caros à doutrina de 

Cristo, soube absorver elementos da cultura indígena que pudessem se converter 

em chaves de leitura para esse novo universo, cuja finalidade maior era o alcance 

da “perfeição”, tendo como modelo a vida de Jesus. 

Permeando toda a prática cristã no universo dos aldeamentos, encontrava-

se a música, que, em tempos de Contrarreforma, agiu como bálsamo para a alma, 

aliviando os sentidos e elevando a alma do devoto e/ou nativo a Deus. As melodias 

musicais, promovendo deslumbramento e comoção, despertaram no fiel a fé, 

extremamente necessária para o resgate e a salvação da alma. A seguir, 

descreveremos a importância da música na Igreja do Rosário e no aldeamento de 

Embu como um todo, a partir da presença inaciana no local. 

3. A música no aldeamento de Embu  

3.1.  O espaço da música no mundo barroco 

Considerada símbolo da graça divina, a música no mundo colonial 

encontrou um espaço de destaque, alcançando fiéis e criando uma atmosfera 

espiritual muito peculiar, revelando o estado de espírito reinante da sociedade 

barroca. 

No universo pujante do Barroco, a música, aliada a outras formas de 

representação artística do sagrado, revelou, por meio de cada tom, nota, melodia e 

harmonia, os contornos de uma sociedade que se formava, sustentada pelos ideais 

da Contrarreforma Católica, em estreita ligação com os poderes estabelecidos. A 

sociedade de corte, decorrente desse processo, podia ser vista e ouvida em cada 

trecho e melodia musical, possuindo seu lugar garantido nos espaços das igrejas 

coloniais, quer fosse em momentos de celebração tradicional (missa), quer fosse 

em apresentações musicais especiais. 
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No Barroco, música e altar praticamente assumiam as mesmas formas. Toda 

a arte esculpida no interior das igrejas, representada por voltas, círculos em suas 

pinturas e mesmo na arquitetura, deveriam refletir-se nas composições musicais, 

que agiam como verdadeiros “discursos sonoros”. 

As composições musicais barrocas, de incontestável beleza e notabilidade, 

deixaram registros que servem como grande referência até os dias de hoje. 

Estruturadas por um padrão próprio à musicalidade do Barroco, as músicas 

prestaram notável serviço à fé, pois agiam no inconsciente dos fiéis, gerando 

comoção, deslumbramento, arrebatamento dos sentidos. Por meio desses efeitos, a 

sensação de sentir-se mais próximo ao divino tornava-se mais real. 

Tal como as demais produções artísticas no Barroco, a música não deveria 

“descansar”, mas ser sempre ininterrupta. Assim, as composições deveriam 

transparecer a ideia de insistência, de uma acumulação que deveria estar presente 

nas partituras, o que pode facilmente ser identificado por meio da repetição 

sucessiva de desenhos nas composições. 

Assim como ocorria com os sacramentos, a música se revelou um remédio 

para as almas aflitas, inflexíveis e endurecidas pelo pecado, diante das provações 

da vida. Ao tocar o coração, a melodia musical percorria os sentidos, ajustando-os à 

vontade de Deus. De acordo com o Salmo 150,6, “tudo quanto tem fôlego, louve ao 

Senhor” (Bíblia, 1995, p. 924). 

De todo modo, em que pese a importância da música no ambiente religioso, 

resultado de um momento histórico muito particular, a riqueza das produções 

musicais do período também se estendeu ao âmbito civil, nos concertos e saraus, 

muito característicos da sociedade da época. 

Toda a riqueza das composições musicais que adentrou o Brasil teve sua 

origem na Europa. Boa parte dos compositores nacionais seguia correntes ou 

escolas europeias, trazendo para a música brasileira diversos elementos que, 

coadunados aos aqui existentes, produziram composições musicais notáveis. 

Esse caráter híbrido das produções artísticas no Barroco também se 

manifestou nas composições musicais do período. Do ponto de vista regional, ainda 

que partindo de uma mesma espinha dorsal de elementos próprios e comuns à 

música barroca, as várias regiões da Colônia apresentavam suas especificidades 
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musicais. Como as demais artes, a música sofreu ajustes em sua estrutura a partir 

das necessidades que surgiam no cotidiano colonial. 

Com isso, fica mais fácil compreender de que maneira a prática musical 

encontrou uma diversidade de ressonâncias nos aldeamentos coloniais, a partir 

das realidades encontradas pelas ordens religiosas, especialmente pelos jesuítas, 

assumindo importância central nas missões religiosas luso-brasileiras. 

Extremamente fiéis às determinações de seu fundador (Inácio de Loyola) e 

à cartilha da Companhia (as Constituições), os jesuítas procuraram manter, por um 

longo tempo, algumas restrições em relação ao uso da música nas igrejas. No 

entanto, em face da realidade nativa encontrada, cujas práticas de vida não 

poderiam prescindir da música, os padres procuraram gradualmente ir fazendo 

adaptações, na medida em que se depararam com os efeitos poderosos por ela 

gerados, principalmente no campo da fé, de alcance não somente entre os nativos, 

mas a toda a comunidade colonial. 

A seguir, descreveremos a relação da música sacra com a Companhia de 

Jesus e de que maneira a musicalidade se desenvolveu em Embu, tendo como 

grande cenário o espaço sagrado da Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

3.2.  A música e os jesuítas no Brasil  colonial  

A música, considerada de grande relevância para o mundo Barroco, no que 

diz respeito aos jesuítas, não era vista como elemento central da liturgia. Inácio de 

Loyola afirmava que a música poderia atrapalhar o desenvolvimento das 

atividades chamadas de “bens espirituais”, que eram a catequese, a confissão e a 

comunhão, na medida em que poderia desviar a atenção dos sacerdotes da tarefa 

considerada essencial para a missão. 

A restrição da música instituída pelos jesuítas tinha sua origem no primeiro 

regulamento estabelecido pela Companhia, Prima Societatis Iesu Instituti Summa, 

que, após passar por muitas modificações (Formula Institutis Societatis Iesu), foi 

incorporado e regulamentado pela bula Regimini Militantes Ecclesiae, a partir de 

1540, data de oficialização da existência da Ordem, pelo Papa Paulo III, 

fundamentando a proibição. 



229 

Por conta da turbulência causada pela Reforma Protestante, a Igreja 

Católica precisava sempre estar atenta às mudanças e, na medida do possível, 

rever antigas estratégias e criar novas, a fim de refrear a expansão do 

protestantismo. Com a música, o processo caminhou na mesma direção. 

Mesmo a par de todas as restrições existentes no seio das práticas da 

Companhia, foi necessário rever a questão, uma vez que o intenso uso da música 

nas igrejas luteranas indicava um expressivo aumento do número de fiéis. Assim 

como ocorria com a poesia, a música agia como um “agente de sedução”. No 

entanto, mesmo a par dessas questões, as Constituições da Companhia, elaboradas 

por Loyola, ainda continuaram a restringir tanto a presença do coro nas missas 

quanto a de instrumentos musicais. Segundo as Constituições, 

se em determinadas casas ou colégios for indicado, no tempo em que se tiver de 

pregar ou ler à noite, para que detenha o povo em tais leituras ou prédicas, poderia 

ser dito apenas o oficio vespertino. Assim também ordinariamente nos domingos e 

dias festivos, sem o chamado canto figurato ou firmo,16 mas em tom devoto, suave 

e simples: e isso com a finalidade, e até onde for indicado, de mover o povo a 

frequentar mais as confissões, pregações e leituras, e não de outro modo. No 

mesmo tom poder-se-ia dizer o oficio que se costuma chamar “das trevas”, com as 

suas cerimônias, na Semana Santa (apud Holler, 2010, pp. 139-140). 

A resistência aos ofícios musicais sempre foi muito grande. O trecho das 

Constituições acima mencionado deixa claro que o emprego da música possuía a 

finalidade única de atrair fiéis para as atividades de fato consideradas espirituais. 

No entanto, mesmo com tantas restrições, a obediência irrestrita às determinações 

não era unânime. Caso emblemático foi o Colégio de Viena, do qual as 

manifestações musicais constituíam parte das cerimônias e atividades. 

Mesmo a par das advertências encaminhadas por Loyola, o então reitor do 

Colégio, padre Lanoy, manteve a música nas atividades cotidianas, negando-se a 

aboli-la, mesmo após determinação das cartas que para lá haviam sido dirigidas. 

                                                             
16 No lugar do canto figurato, de tradição protestante, Loyola propôs o cantochão, a 

melodia única, o canto monofônico, na esteira da tradição medieval e gregoriana. 
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De todo modo, essa questão manteve-se acesa até 1555, quando o novo 

papa, Paulo IV, convocou o padre Lainez (sucessor de Loyola) a fim de lhe 

comunicar que a partir daquele momento as restrições não mais deveriam existir. 

A “ordem” que determinou tal mudança, segundo Holler, teria sido oral, pois 

não existem registros escritos dessa ordem, a qual foi transmitida verbalmente 

pelo cardeal Carafa. De acordo com a “Crônica”, de Polanco, em 1555, antes mesmo 

das ordens expressas do papa Paulo IV, Loyola decidiu permitir o uso do coro na 

igreja do Colégio da Companhia em Roma, ainda que sob determinadas 

circunstâncias (2010, p. 145). 

Por fim, mesmo com a ordem papal acerca da presença musical nos ofícios 

cotidianos dos padres da Companhia, o fato é que o emprego da musicalidade se 

manteve reduzido, e seu uso regulado por alguns critérios, tais como o tipo de 

composição utilizada, as ocasiões destinadas para tal e quem as executaria. O tipo 

de canto permitido mais comum era o fabordão, uma espécie de música bem 

simples, realizada sobre apenas uma nota-base. Nessa nota era possível se fazer a 

introdução de diversas vozes cantando, ao ritmo de uma mesma melodia, de 

harmonia silábica. Com isso, poderia haver uma suavidade nas apresentações 

musicais, o que não prejudicaria o andamento do cerimonial. Além disso, o 

fabordão encontrava-se amparado pelas determinações tridentinas acerca da 

música litúrgica, razão pela qual se tornou a prática musical adotada pelos colégios 

jesuíticos na Europa. Certo foi que nenhum sacerdote deveria participar dessas 

manifestações musicais, a fim de que estes pudessem manter sua atuação junto aos 

bens espirituais, essenciais ao trabalho missionário (Holler, 2010, pp. 147-151). No 

caso dos colégios, apenas os estudantes deveriam praticar os exercícios e 

apresentações musicais. 

No entanto, em que pese a força dessas proibições, a Companhia não pôde 

abrir mão da presença musical em seu trabalho, na medida em que a música 

poderia se converter num instrumento poderoso da catequese principalmente nos 

aldeamentos, auxiliando sobremaneira o trabalho dos padres. Os nativos, 

acostumados a conviver com a musicalidade em seu cotidiano, a tomavam, 
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inclusive, como parte de seus rituais. Além disso, segundo Moreau, “os cantos e a 

encenação seduzem e condicionam o público, impõem a adesão e disfarçam de 

diálogo o monólogo do catequizador” (2012, p. 15). 

Desse modo, na sequência descreveremos de que maneira a música se fez 

presente no aldeamento de Embu, entre os guaranis, e iluminou os trabalhos 

realizados na Igreja do Rosário, cenário de nossa pesquisa. A título de informação 

preliminar, vale informar que o aldeamento de Embu (M’Boy) foi praticamente um 

dos maiores polos musicais do Brasil colonial, a ponto de a aldeia aparecer em 

terceiro lugar (Holler, 2010, p. 86) na quantidade de instrumentos musicais 

existentes no período, constantes dos inventários de bens confiscados da 

Companhia. 

3.3.  A música na Igreja Nossa Senhora do Rosário  

A presença da música no aldeamento de Embu foi acentuadamente 

marcante, não somente em relação ao emprego das composições musicais para fins 

variados, mas principalmente pelo uso de instrumentos17 musicais como 

acompanhamento. 

Era muito comum encontrar instrumentos de cordas nos aldeamentos 

jesuíticos, como a viola, por exemplo. Na realidade, esses instrumentos eram 

comuns na Península Ibérica e tiveram seu uso transferido para o Novo Mundo. 

Além dos instrumentos de corda, a flauta foi um dos instrumentos mais 

utilizados pelos jesuítas no século XVI e início do XVII, tendo sido intensamente 

manuseada pelos índios que aprendiam a tocar com os padres. A esse respeito, 

Holler nos informa que as flautas, ou “frautas”, como constam nos documentos, 

foram os instrumentos mais utilizados no princípio da atuação dos jesuítas junto 

aos índios, não somente pela semelhança com seus instrumentos, mas também 

pela facilidade na sua construção e execução. Surgem em várias situações, tanto 

sacras, como missas, ofícios e procissões, quanto profanas, como recebimentos e 

festas (2010, p. 98). 

                                                             
17 A despeito de sua importância, os instrumentos jamais deveriam superar as vozes 

humanas. 
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Embora o uso das flautas nos aldeamentos tenha sido intenso, outros 

instrumentos também fizeram parte desse cenário, como as charamelas 

(instrumento de sopro), cítaras e liras (ambas, instrumentos musicais de cordas), 

tambores, pandeiros, além do cravo (em número reduzido nos aldeamentos) e do 

órgão. Após a expulsão dos jesuítas, os inventários dos bens confiscados 

registravam cinquenta e seis tipos de instrumentos no Brasil. 

Em Embu, de acordo com Holler (2010, p. 86), dos nove instrumentos 

citados no inventário, o aldeamento contou com três rabecas, um rabecão, um 

manicórdio,18 duas harpas, um baixo e um órgão, provavelmente de fins do século 

XVII, começo do XVIII, que encontram-se, atualmente, expostos no coro da Igreja 

do Rosário. 

A música ajudou sobremaneira o trabalho dos padres, principalmente junto 

aos índios, sendo utilizada nas missas e nas procissões sobretudo durante a 

Quaresma e a Semana Santa. Tendo em vista que a devoção do aldeamento era a de 

Nossa Senhora do Rosário, além de cantar o Terço do Rosário (prática introduzida 

por Vieira, em 1653), acredita-se que o número de instrumentos registrados em 

Embu estivesse ligado às celebrações em homenagem à santa. As manifestações 

teatrais, encenadas pelas imagens de roca, também contavam com o 

acompanhamento da música. 

Segundo Jordão (1960, p. 119), os jesuítas conseguiram organizar uma 

banda musical composta pelos índios guaranis que, apresentando-se em outras 

localidades, como Itanhaém e Bragança, por exemplo, se manteve em exercício até 

o início do século XX. 

Os inacianos acreditavam que, ao ensinarem aos nativos cantigas sacras em 

seu idioma,19 evitariam a reprodução de certas canções lascivas e diabólicas. O 

                                                             
18 Manicórdio: instrumento de uma única corda, utilizado desde o período medieval para 

afinar vozes e instrumentos. 

19 Foi comum a prática de verter textos sacros na língua dos nativos, acompanhando-os 

por cantigas. Para tanto, era necessário que os padres responsáveis pelos aldeamentos 

conhecessem a língua nativa, a fim de facilitar o trabalho. No caso de Embu, o domínio 

da língua nativa coube ao padre Belchior de Pontes, que, por conta do conhecimento 
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ensino musical era normalmente iniciado pelas crianças, estendendo-se depois aos 

adultos. Às crianças eram ensinadas as cantigas pias que depois eram 

cotidianamente reproduzidas pelos pequenos aos seus respectivos pais. 

Outra forma de melodia apresentada aos nativos foram os “autos”, espécies 

de peças de teatro didáticas que tinham a função de ensinar a religião de uma 

forma criativa e espetacular. Essas peças, de autoria do padre Anchieta, embora 

não contendo nenhuma forma de notação musical propriamente dita, revelaram-se 

instrumentos poderosos de persuasão e continham algum traço próximo à 

musicalidade, o que colaborou para atrair os nativos. A partir dos autos, segundo 

Holler, “várias cantigas foram escritas na língua dos índios, trazendo indicações 

textuais de melodias conhecidas, que deveriam ser utilizadas para os textos” 

(2010, p. 164). 

De todo esse rico universo gerado pela música em Embu, restaram apenas 

registros indiretos da presença de instrumentos e composições musicais 

(partituras), tanto no ambiente urbano, quanto no aldeamento. Ao que tudo indica, 

essa “ausência” de registros está relacionada ao período de expulsão da Companhia 

dos territórios portugueses (1759), quando muito material se perdeu.20 

Concluindo, a música (e seus desdobramentos) se revelou elemento mágico 

no universo guarani e indígena em geral. Os jesuítas nada mais fizeram do que 

utilizar uma matriz musical indígena já existente, moldando-a de acordo com os 

preceitos cristãos, nela enxertando elementos para a adoração divina e, com isso, 

ensinando os nativos a louvarem ao único e verdadeiro Deus, a entregarem suas 

almas, que, uma vez tocadas pelos sons melodiosos dos instrumentos musicais e 

pelos sons muitas vezes provenientes de seus próprios cantos, assentiam em 

entregar-se ao Evangelho da salvação. 

                                                                                                                                                                                   
que possuía, pode empreender diversos trabalhos no aldeamento, junto aos nativos e à 

comunidade em geral, inclusive no âmbito musical. 

20 Devido a razões de ordem política e econômica, Pombal decreta a expulsão dos jesuítas 

de todo território português, incluindo o Brasil. Com isso, os bens da Companhia foram 

mais facilmente confiscados e os documentos destruídos. As poucas partituras que 

sobreviveram, mesmo após a expulsão, devido à má conservação, se perderam. 
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A comunidade colonial como um todo viveu um período de fascínio e 

comoção gerados por uma musicalidade sacro-barroca cujas composições, 

consagradas e elevadas ao alto, retornavam com a presença mais forte do divino. 

Essa poderosa musicalidade, no entanto, não ficou restrita ao espaço interno das 

igrejas, integrando outras manifestações sacro-artísticas barrocas poderosas, como 

o teatro e as procissões, realizados no adro das igrejas, um espaço externo 

utilizado pelos padres para essas atividades. 

Uma vez que essas atividades eram externas à igreja, limitar-nos-emos a 

uma breve exposição de sua importância para a educação nas aldeias, por não ser 

este o foco de nosso trabalho. 

Enquanto canais eficientes de transmissão da mensagem do Evangelho, o 

teatro, as procissões e as danças, como artes da representação por excelência, 

provocavam comoção nos fiéis e despertavam uma atmosfera de fé que extrapolou 

o universo interno da igreja, gerando uma fé entremeada por momentos de alegria 

e festividades, sobre os quais nos deteremos a seguir. 

4. Dançando, representando e adorando: festividades relig iosas 
no aldeamento jesuítico de  Embu 

De todas as festividades e/ou representações religiosas externas à Igreja do 

Rosário praticadas em Embu, o teatro foi, sem sombra de dúvidas, a mais 

praticada. Isso se deu não somente por ele se constituir num instrumento jesuítico 

considerado um dos mais eficazes para a catequese de nativos e gentios, mas, 

principalmente, por ser uma atividade que integrava os espectadores ao drama 

encenado. A participação na encenação e a vivência dos temas abordados, ligados à 

fé cristã, colocavam o fiel em confronto consigo mesmo através do martírio, morte 

e ressurreição de Cristo. 

No capítulo II desta dissertação, fez-se uma explanação bem detalhada do 

teatro barroco e do teatro jesuítico no universo do Barroco, de modo que nos 

restringiremos a descrever a prática do teatro no aldeamento de Embu (além das 

danças e procissões), tendo como cenário a Igreja Nossa Senhora do Rosário e 

como coparticipantes a comunidade colonial, os negros e os nativos. Estes últimos, 

na visão dos inacianos, eram os focos principais, pois, enquanto tábula rasa, não 
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apresentavam deformações na fé, diferentemente de fiéis que, muito antigos na fé, 

agiam como surdos às palavras do Evangelho por eles ouvidas ao longo de anos. 

Segundo uma das cartas de Nóbrega (1988), escrita em 1549, o índio “é gente que 

nenhum conhecimento tem de Deus, nem ídolos, fazem tudo quanto lhe dizem […]; 

poucas letras bastariam aqui, porque tudo é papel branco,21 e não há que fazer 

outra coisa senão escrever à vontade” (apud Moreau, 2012, pp. 24.28). Segundo o 

depoimento acima, o pensamento dos padres acerca da mente indígena se resumia 

a uma página em branco. 

Nas apresentações teatrais, muitos elementos do universo guarani eram 

postos em cena, o que permitia aos padres reforçar a palavra pregada e convencer 

os nativos por meio de ferramentas mais lúdicas. A representação do diabo, por 

exemplo, muito forte no universo guarani, foi algo constante nas encenações, uma 

vez que sua figura provocava temor nos nativos. A partir disso, buscou-se 

representar a luta entre o bem e mal (vale lembrar a importância representada 

pelo arcanjo Miguel para os guaranis, representante do bem contra o mal) através 

da qual as intenções do maligno eram expostas, bem como as formas de atuação 

dos demônios e a maneira como deveriam ser combatidos. Tomados pelo temor, os 

nativos invariavelmente tornavam-se mais receptivos ao Evangelho. 

Esse teatro da catequese não se destinava a ensinar uma religião, mas sim, 

de acordo com Karnal, a “promover cultura religiosa, vivência e moralidade cristã” 

(1998, p. 67). Além disso, o conteúdo representado deveria ser portador de uma 

moral a ser apreendida pelos nativos e fiéis, ou seja, tratava-se de um ensinamento 

a ser transmitido por meio do que estivesse sendo representado, que pudesse ser 

aplicado à vivência cotidiana. 

As manifestações teatrais realizadas no adro (FIGURA 14) da Igreja do 

Rosário seguiram um mesmo formato e coerência adotados pelos jesuítas na 

grande maioria das igrejas existentes nos aldeamentos por eles administrados. 

Elas tiveram como objetivo primeiro despertar a consciência nativa para a verdade 

                                                             
21 A pedagogia inaciana, sustentada pela Segunda Escolástica, colocava o índio como o ser 

ideal para se inculcar determinados valores, com vistas à criação de uma nova 

sociedade, com novos homens, num Novo Mundo. Por ser considerado tábula rasa, o 

nativo oferecia as condições para isso (Massimi, 2004, pp. 28-30). 
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do Evangelho, por meio de uma atividade que exigia não somente a atenção de 

todos em relação ao que era encenado, mas, sobretudo, a participação do indivíduo 

de corpo presente, o que conferia mais realidade e sentido à obra realizada. 

Aos padres cabia a ministração da palavra e a organização das 

apresentações, de modo que tudo pudesse transcorrer dentro da ordem esperada e 

surtisse os efeitos desejados. Era apreciável que os padres possuíssem 

conhecimento da língua nativa, no caso, da língua guarani (pertencente ao grupo 

linguístico tupi-guarani), a fim de que os diálogos pudessem se tornar mais fluidos 

e compreensíveis. Ao padre Belchior de Pontes, liderança em Embu nessa época, 

coube a tarefa da mediação linguística, inclusive nessas ocasiões, o que rendeu 

muitos frutos de conversão. 

Além do teatro, tanto as procissões quanto as danças também foram 

caminhos encontrados pelos jesuítas para promover a catequese dos nativos em 

especial. Não menos importante foi a eficiência dos mesmos junto ao emocional de 

uma comunidade colonial, ávida por participar das festividades oferecidas num 

ambiente que lhes parecia propício. 

Essas três “artes” ou “formas de representação artística” tinham algo em 

comum: a capacidade de integrar o indivíduo ao mundo barroco das festividades 

religiosas. Ainda que em muitos casos alguns traços de festividade profana se 

conservassem, tanto entre os nativos quanto entre os colonos, os padres buscaram, 

mesmo assim, fazer uso dessas ferramentas como meio de propagar a doutrina 

cristã, algo semelhante ao que acontecia com as imagens dos santos, por exemplo. 

Por meio delas foi possível aos inacianos fazer uma leitura de valores presentes no 

mundo guarani e, na medida do possível, tentar transpô-los para o universo 

cristão, retransmitindo-os aos nativos. 

A dança foi muito praticada no mundo guarani e, portanto, se revelou uma 

forma poderosa de culto a Deus. Não dançando mais para os espíritos e 

“antepassados”, mas sim louvando a Deus e às Suas maravilhas, os índios sentiam-

se parte desse novo universo. A participação dos negros não foi menos importante, 

dada a grande familiaridade que apresentavam com a arte da dança, muito 

praticada em sua terra de origem. 
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A dança, enquanto ferramenta da catequese, encontrava-se respaldada 

pelas determinações tridentinas que a regulamentaram enquanto uma forma de 

louvor a Deus, ao mesmo tempo em que deveriam servir como instrumentos de 

ornamentação das cerimônias religiosas. Segundo Del Priore, 

a dança está presente também como resquício de catequese. A Igreja permitia que 

índios e negros bailassem, pois a dança era considerada uma maneira de glorificar 

a Deus. Depois do Concílio de Trento, tais danças tornaram-se um elemento para 

enriquecer e ornar as formas externas do culto católico. A preocupação com o 

espetacular e o fausto nas vibrações religiosas manifestava-se claramente nos 

concílios e sínodos realizados depois do século XVI, quando surgem várias 

disposições considerando-os uma maneira de atrair multidão de neófitos (2000, p. 

55). 

Além das danças, havia as procissões, cuja importância foi muito 

significativa para a comunidade colonial como um todo. Vale reforçar que, assim 

como ocorria com as danças, as procissões também encontraram-se validadas em 

Trento e devidamente regulamentadas pelas Constituições do Arcebispado da 

Bahia, que, de caráter universal, segundo Flexor, “regulavam os atos religiosos 

tanto em recintos fechados quanto em espaço público. Neste último caso se 

enquadravam as procissões, verdadeiros teatros de ópera a céu aberto, nas ruas e 

praças da cidade” (2003, p. 26). 

Realizadas quase sempre no adro das igrejas, as procissões poderiam ser de 

diversas naturezas: festivas, comemorativas, penitenciais ou expiatórias, 

quaresmais, de desagravo, propiciatórias, de ação de graças etc. No âmbito das 

igrejas dos aldeamentos, as procissões realizadas eram quase sempre festivas ou 

comemorativas de uma data importante do calendário cristão. 

Procissões que encenavam a Paixão de Cristo eram as que mais ocorriam, 

dado o seu caráter catequético, de forte persuasão moral, emocional, e, por 

extensão, espiritual. Esperavam os padres que as procissões, consideradas 

verdadeiros atos de oração em público, de clamor a Deus, impactassem fiéis e 

nativos, não somente pelas formas barrocas de representação, que faziam intenso 
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uso das imagens, mas, principalmente, pelo forte conteúdo representado pelo 

drama do Martírio de Cristo. É importante reforçar que esses passos da Paixão, 

representados nas procissões, encontravam-se (e ainda encontram-se) 

singularmente representados no teto da sacristia da Igreja do Rosário. 

Tal como ocorria com o teatro e a dança, por meio das procissões se tornava 

possível ao espectador integrar-se ao drama representado, sofrendo junto com ele, 

e, a partir daí, refletir sobre sua condição espiritual e, consequentemente, 

reconhecer em Cristo a supremacia do amor divino. Era comum ocorrer grande 

comoção durante as procissões, à medida que as imagens iam passando pelo local. 

Segundo Flexor, “criadas e enfatizadas pela matriz sensorial das procissões, as 

imagens provocavam emoções e lágrimas nos fiéis, lágrimas inclusive 

recomendadas pelas Constituições” (2003, p. 29). Todas as formas de culto e 

devoção a Deus se apresentavam válidas durante as procissões. Importava 

derramar-se diante do Altíssimo, ajoelhar-se e até fazer penitências, se necessário. 

A imagem que mais figurou nas procissões realizadas no aldeamento de 

Embu foi a do Senhor Morto, que se encontrava colocada no púlpito da Igreja, no 

interior do mesmo, para adoração. Atualmente, encontra-se no Museu de Arte 

Sacra, já mencionado no capítulo anterior. Além da imagem do Cristo, a imagem da 

padroeira local, Nossa Senhora do Rosário, esteve presente em todas as procissões. 

A adoração e o bem-querer à “tão venerada Senhora”, na expressão do padre 

Belchior de Pontes, eram tão grandes que lhe renderam uma regularidade na 

realização de procissões em sua homenagem. Tal como ocorria em Embu, nos 

demais aldeamentos, a imagem do Cristo sempre foi a que assumiu importância 

central. 

Essas imagens utilizadas nas procissões eram quase sempre de roca22 ou de 

vestir. Apresentavam uma estrutura que possibilitava ajeitá-las em posições que 

                                                             
22 Segundo Flexor, “as imagens de roca formavam o outro grupo de imagens, com apenas a 

parte superior do tronco esculpida, dando a forma anatômica e oca, e a parte inferior 

com armação de madeira de qualidade inferior e de elaboração diversificada. A cabeça, 

mãos e pés encarnados eram feitos de madeira maciça […]. As imagens de roca 

estiveram, sobretudo, ligadas aos Mistérios ou Passos da Paixão, e a cena da 
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pudessem transmitir gestos específicos, bem teatrais, além de certas expressões 

faciais, que poderiam gerar comoção nos fiéis. Isso permitia uma comunicação 

mais direta com o espectador. 

Por fim, todas essas formas de representação e exercício da fé católica cristã 

descritas, a saber, o teatro, a dança e as procissões, adotadas pelos inacianos, 

tiveram sua legalidade fundamentada pelo Concílio de Trento, além de estarem 

amparadas pelas Constituições Primeiras, de caráter universal no Brasil. 

Assim, a Companhia de Jesus, encabeçando o ideário contrarreformista, não 

poupou esforços para combater o avanço protestante, convalidando doutrinas e 

princípios que, rejeitados pelos reformadores, trouxeram novo fôlego de vida à fé 

católica, que redimensionou antigos valores e obteve novos adeptos. Os 

instrumentos de trabalho da fé, em que pese a grande diversidade de localidades 

por onde esteve a Companhia, sempre giraram em torno da catequese, com vistas à 

conversão à nova fé, o que pressupunha o abandono de práticas consideradas 

pagãs e, portanto, contrárias à sã doutrina. Com isso, reafirmava-se a força da 

doutrina cristã e legitimava-se a Igreja Católica enquanto a única escolhida por 

Cristo para fundamentação da verdade do Evangelho. Denzinger relata a sessão V 

do Concílio, em 1546, sobre o pecado original, dizendo: 

Que a nossa fé católica, sem a qual “é impossível agradar a Deus” [Hb 11,6], 

purificados os erros, permaneça íntegra e pura, e que o povo cristão não “seja 

levado de cá para lá por qualquer vento de doutrina” [Ef 4,14], – já que a antiga 

serpente [cf. Ap 12,9; 20,2], perpétuo inimigo do gênero humano, entre os 

muitíssimos males pelos quais é perturbada a Igreja de Deus nestes nossos 

tempos, suscitou novas e velhas discordâncias a respeito do pecado original e de 

seus remédios (2006, p. 397). 

Todo esse o conjunto de elementos e manifestações do Barroco, descritos ao 

longo deste capítulo – a pintura e os mistérios a ela associados, os modelos 

sacramentais, além da música, dança, teatro e procissões –, somente poderiam se 

                                                                                                                                                                                   
Crucificação tornou-se símbolo dos conjuntos em que necessariamente constavam 

Cristo e a Senhora dolorosa” (2006, p. 37). 
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consumar a partir de um espaço próprio a partir do qual pudessem estar dispostos, 

organizados, numa ordem tipicamente barroca, e aptos a reproduzir um discurso 

carregado do sentido religioso da época. De significado especial para os cristãos, e 

também para os nativos, o espaço das igrejas, considerado o “espaço do sagrado”, 

foi aquele no qual todos os elementos divinos se congregavam, a fim de produzir 

uma melodia divina, “única”, capaz de aliviar os sentidos e proporcionar um 

encontro com Deus. As naves das igrejas, em geral, eram compostas por diversos 

espaços ou estágios, que do ponto de vista espiritual representavam as etapas 

pelas quais o indivíduo passava a fim de alcançar a redenção divina. Em que pese a 

força expressiva da arquitetura das igrejas coloniais centradas nas cidades, as 

igrejas e/ou capelas que existiram nos aldeamentos expressaram uma força 

singular que, indo além dos limites da aparência e do luxo, encarnaram o espírito 

barroco contrarreformista, e principalmente da filosofia da Companhia de Jesus, 

sua principal representante. 

Além do sentido espiritual-metafórico das igrejas, a arquitetura, enquanto 

uma forma de produção artística do Barroco, encenou internamente o universo 

divino e representou, externamente, a força da instituição católica no universo 

colonial luso-brasileiro. A seguir, abordaremos arquitetura sagrada no espaço 

colonial e descreveremos, de maneira especial, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e 

sua importância para os habitantes do aldeamento jesuítico de Embu. 

5. Igreja Nossa Senhora do Rosário : a arquitetura do divino 
representada na terra  

5.1.  Arquitetura barroca: a for ça da fé nos espaços sagrados  

A arquitetura23 (do grego: arché = “princípio”, tektonikos = “construção”) foi 

um dos elementos mais representativos da arte sacra barroca produzida em 

território colonial. Com o intuito claro de persuadir os fiéis, a arquitetura 

praticamente albergou todas as demais áreas da produção artística barroca, 

conferindo um sentido único ao discurso proferido. Esse discurso não ficou restrito 

ao “texto” bíblico ou à mensagem pregada, uma vez que a visão da construção 

                                                             
23 Mais detalhes acerca da arquitetura barroca e de sua função no período colonial, bem 

como do estilo dos jesuítas, estão no capítulo II. 
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proporcionava, por si só, uma apreensão mais imediata da beleza que se pretendia 

transmitir: a beleza divina. 

A maior força24 de representação arquitetônica esteve centrada, não resta 

dúvida, nas igrejas coloniais, em função do espírito intensamente religioso que 

reinava na época, em virtude da Contrarreforma Católica, que encontrou na arte 

sacra barroca um importante instrumento de transmissão de uma fé que 

necessitava renovar-se. 

Nesse período, considerava-se que as igrejas eram espaços do sagrado por 

excelência, e, portanto, locais onde a presença de Deus se manifestava aos fiéis. No 

entanto, embora os templos também tenham servido como espaços de 

socialização, algo muito comum na época, há que se ressaltar que essas 

representações sociais encontravam-se em estreita ligação com o elemento 

religioso, sendo por ele justificadas. Assim, os “espaços de culto a Deus”, não sendo 

de uso exclusivo de índios e negros, foram muito utilizados pela comunidade 

colonial, de maneira geral, mesmo nas igrejas existentes nos aldeamentos. 

Evidentemente, o trato diário sobre as questões da fé assumiu contornos 

distintos em relação aos indivíduos acima mencionados. Assim, enquanto aos 

primeiros se deu a apresentação e integração à nova fé pelos jesuítas, estes não 

fizeram menos pelos segundos, na medida em que, ao interagirem com as famílias 

da Colônia, tornaram-se referência no campo da fé e da educação no âmbito 

urbano e no entorno dos aldeamentos. 

Com relação aos jesuítas, e sua presença na Igreja do Rosário, quando o 

assunto é arquitetura, a existência de um estilo jesuítico, com um determinado 

padrão de construção, sempre foi discutível. Em que pesem as especificidades 

locais detectadas e administradas pelos inacianos, estes sempre primaram por 

manter uma linearidade arquitetônica em suas construções, o que pode ser 

observado em praticamente todas as igrejas da Companhia, tanto no Brasil quanto 

nos demais lugares do mundo. Essa linearidade estendeu-se às igrejas construídas 

                                                             
24 Conforme Argan (2004, p. 44), a arquitetura, semelhantemente à retórica, buscou 

convencer; as colunas, por exemplo, são símbolos de força e sustentação e, por 

consequência, da salvação da fé, elemento essencial em tempos de luta religiosa. 
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nos aldeamentos, locais cujas características, tanto dos habitantes quanto da 

geografia, exigiram grande capacidade de improvisação e adaptação dos padres. 

A Companhia de Jesus primou por transmitir um caráter rígido em suas 

construções, de modo a transmitir a solidez da instituição Igreja, conferindo-lhe 

durabilidade.25 O princípio da perpetuidade, de origem romana, norteou as 

construções da Companhia, não somente pela questão da “durabilidade”, mas 

também pela questão econômica. Nesse sentido, importava fazer uso de materiais 

que resistissem às intempéries e, portanto, durassem com o tempo. 

Sob a ótica espiritual, o corpo físico-estrutural da igreja deveria transmitir a 

estabilidade da fé, representando seu porto seguro. Externamente, a igreja deveria 

se mostrar inabalável, dura, rígida; internamente, a nave deveria assumir, no 

sentido literal, um espaço de introspecção e de “transporte” da vida dos fiéis a 

Cristo e Sua corte de anjos e santos. Todos que ali entrassem estariam protegidos 

contra o mal e resguardados das falsas doutrinas. 

Em Embu, a igreja se tornou morada do sagrado e, para os guaranis, 

substituiu um espaço essencial: o espaço sagrado da natureza, local onde as forças 

místicas se manifestavam, onde a vida ganhava mais vida, onde todo o universo se 

autorregulava. 

Por meio da catequese empreendida pelos inacianos, os guaranis 

praticamente transferiram o sentido de valor atribuído ao seu espaço sagrado para 

o corpo e o espaço da igreja. Por isso mesmo, auxiliaram os padres em todas as 

atividades e elementos que a ela estivessem relacionados ou integrados, o que 

incluiu a escultura de imagens, dos altares, além da construção do templo em si. 

Ainda que não tenhamos encontrado provas definitivas da participação indígena 

em muitas atividades locais, as características dessas obras revelam por si só uma 

singularidade muito própria aos nativos. 

                                                             
25 Não devemos nos esquecer de que a Igreja encontrava-se em estreita aliança com o 

Estado português, no Brasil, pelo Padroado, e a solidez da Instituição representada 

também inclui a força do Estado monárquico. De acordo com Gomes (2010, p. 103), “de 

um lado, a dimensão hierárquica da sociedade portuguesa de antigo regime; de outro, a 

dimensão transcendente que obriga a pensar no problema da salvação e, portanto, na 

articulação da esfera temporal com o âmbito sagrado”. 
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A seguir, descreveremos o espaço sagrado da Igreja do Rosário, o modo 

como foi projetada sua construção, suas peculiaridades e sua função no 

aldeamento de M’Boy para a comunidade colonial. 

5.2.  O templo de Nossa Senhora do Rosário:  uma arquitetura singular  

Em que pesem as peculiaridades locais do espaço geográfico sob o qual foi 

erguida, bem como de outras condições adversas, podemos dizer que o modelo da 

Igreja do Rosário seguiu basicamente um padrão arquitetônico utilizado pela 

Companhia em suas demais igrejas. Se formos observar as igrejas de aldeamentos 

vizinhos a Embu, ou mesmo a maioria das igrejas pertencentes à capitania de São 

Paulo, notaremos um mesmo padrão regulador para a construção das igrejas. 

Assim, as igrejas de São Roque (Capela da Fazenda Santo Antonio), São Miguel 

Paulista (São Miguel Arcanjo), São Paulo (Igreja do Pateo do Collegio), Embu 

(Igreja do Rosário) dentre outras, apresentam os mesmos elementos e princípios 

norteadores em suas construções arquitetônicas. 

O padrão de construção adotado nos aldeamentos foi o da “casa junto com a 

Igreja” e seguiu a determinação do estatuto das aldeias, de autoria do padre Vieira 

(capítulo I). A busca por um padrão uniforme de construção tinha como finalidade 

primeira promover a catequese e a evangelização na Colônia. 

O rigor e a uniformidade dessas construções, identificados anteriormente, 

estiveram relacionados ao momento histórico da época, marcado pela união 

política entre Portugal e Espanha, a União Ibérica (1580-1640). Provavelmente, 

muitas das características externas das igrejas jesuíticas construídas nesse período 

estiveram associadas a essa aliança. A influência advinda do domínio filipino se 

estendeu inclusive ao modelo das construções, que assumiram um caráter mais 

rígido a partir da referência em arquitetura adotada pelo rei Espanhol. Filipe II 

localizara em Portugal um importante arquiteto de nome Terzi,26 que, na visão do 

                                                             
26  Filipe Terzi foi um arquiteto e engenheiro italiano (bolonhês) que dirigiu várias obras 

em Portugal nos finais do século XVI, tendo chegado ao país por volta de 1575. 

Desconhece-se a data exata de seu nascimento. Sabe-se apenas que nasceu em Bolonha, 

possivelmente no ano de 1520, e foi responsável por diversas obras em Portugal nos 

finais do século XVI. Terzi ocupou outros cargos oficiais relevantes, como o de mestre de 
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rei espanhol, segundo Jordão, era “um artista da nova escola, capaz de lhe traduzir, 

de forma condigna, tanto a altivez e orgulho congênitos, como o puro ideal de 

paladino tenaz da Contrarreforma” (1960, p. 102). 

As construções de Terzi vinham sempre revestidas de um caráter sombrio e 

de geometria bem definida, o que veio ao encontro do ideal contrarreformista da 

força e solidez que deveriam ser transmitidas aos fiéis acerca da instituição 

católica. 

As igrejas coloniais luso-brasileiras puderam contar com a colaboração de 

Francisco Dias,27 também padre da Companhia que, sendo colaborador de Terzi, 

ajudou sobremaneira a definir as características da arquitetura das igrejas 

jesuíticas. De acordo com Bury, Francisco Dias, “antes de sua ida ao Brasil, parece 

ter colaborado com Terzi no projeto da igreja de São Roque, o que explica os 

padrões uniformes, baseados em São Roque, adotados em toda a arquitetura 

eclesiástica jesuíta durante o meio século de permanência de Dias no Brasil” (2006, 

p. 68). 

O formato adotado nos templos, que também vigorou em Embu, foi o da 

“construção em quadra”,28 uma espécie de construção principal à qual se 

agregavam vários pátios internos. No caso de Embu, optou-se pela construção de 

um pátio interno bem modesto, sem muita iluminação, tal como a parte externa, 

                                                                                                                                                                                   
obras das Ordens de Santiago e de Avis. Por alvará com força de lei, datado de 28 de 

junho de 1590, foi nomeado por Filipe II “mestre de todas as minhas obras que se 

fizerem à custa de minha fazenda”, ascendendo assim ao cargo de “Arquitecto Geral” do 

reino, em substituição do Arquitecto e Engenheiro-mor António Rodrigues (ca. 1525-

1590). Faleceu no ano de 1597. Informações disponíveis em: 

<http://purl.pt/369/1/ficha-obra-terzi.html>. Acesso em: 04/12/2014. 

27 De acordo com Frade (2007, p. 57), Francisco Dias buscou inspirar-se nas criações de 

Vignola, o arquiteto idealizador da igreja de Gesù, de Roma. 

28 Este formato de construção foi adotado por outras ordens religiosas, além dos jesuítas. 

Os pátios interiores dessas construções eram em geral espaçosos, servindo como local 

de descanso e recolhimento para os religiosos. No caso dos jesuítas, à exceção de Embu, 

muitas construções apresentaram pátios internos de tamanho considerável, como é o 

caso dos colégios da Baía, de Belém do Pará, de Olinda e do Espírito Santo. 
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que, semelhante às outras construções da Companhia, revelou-se simples, lisa e 

sem ornamentos, ou seja, sóbria. A função desses pátios internos isolados, 

considerados claustros (claustrum = “local fechado”), era a realização diária de 

orações pelos padres, além de estudos e da prática dos Exercícios Espirituais. 

Na planta (FIGURA 17), a igreja aparece desprovida de cúpula, naves laterais 

ou transeptos, do mesmo modo como ocorreu na Bahia (catedral) e no aldeamento 

de São Miguel. Atrás do altar-mor há uma sacristia, considerada um elemento 

tipicamente de origem português. 

A construção, no formato casa e igreja (FIGURA 15), possuía mais cômodos no 

andar de cima, pois deveria servir como residência dos padres. Atualmente, a 

construção cede espaço ao Museu de Arte Sacra dos jesuítas. Na sequência, 

Pinheiro tece algumas considerações a respeito de como era a arquitetura interna 

do local, bem como as mudanças por ele sofridas: 

A casa dos jesuítas, hoje residencia parochial ou convento, conserva ainda os seus 

dois pavimentos de quando foi construída […]. O pavimento superior divide-se em 

salas de visitas, cinco quartos de dormir, sala de refeitório, cozinha e privada, com 

as entradas por um comprido corredor iluminado pelas janelas que dão para um 

pateo interno ajardinado, o qual comunica nas duas extremidades com a egreja e 

commodos inferiores […]. O convento tinha uma grande cerca fechada, onde até 

hoje se veem restos de taipas, que provavelmente serviram para terreiros 

fechados, casas de agregados e outros misteres (1910, pp. 75.76). 

O material utilizado para as construções das igrejas nos aldeamentos e 

cidades não litorâneas era, em geral, a taipa de pilão, como ocorreu na Igreja do 

Rosário. Este material (Frade, 2007, p. 55), obtido através da feitura de formas de 

madeira, chamadas de “taipais”, era escolhido pelo fato de apresentar mais 

resistência às intempéries.29 

                                                             
29  Além do uso desse material, durante o processo de restauração do conjunto pelo Iphan 

(1939-1940), a antiga estrutura foi reforçada por um esqueleto de concreto armado, 

introduzido nas paredes para aumentar a durabilidade da igreja e do museu 

(Ministério Público Federal). 
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O frontispício, além de possuir um óculo central, apresenta três janelas bem 

simples que conferem linearidade e harmonia ao conjunto. As janelas foram 

pintadas num tom azul, característico das igrejas da Companhia. Ao lado vem uma 

torre, contendo um sino. Nesse conjunto, as cinco janelas de madeira existentes 

apresentam beirais, também pintados em azul e conservados da época de sua 

restauração. Também há uma porta grande de madeira, bem antiga, próxima a um 

pátio lateral. 

Atualmente, a construção encontra-se em ótimo estado de conservação. A 

despeito das dificuldades em construir igrejas nos aldeamentos de São Paulo 

naquele período, em função da carência de materiais e de mão de obra especializada, 

fato é que as igrejas erguidas apresentavam notável beleza e singularidade de 

expressão, o que pode ser atestado até os dias de hoje nos poucos conjuntos que 

restaram, dentre eles, o de Nossa Senhora do Rosário em Embu das Artes. 

À frente do conjunto existia, e ainda existe, um grande espaço chamado de 

adro, no qual os padres realizavam atividades com os índios e a comunidade, como 

representações teatrais, procissões, danças e etc., já descritos neste capítulo. 

Toda essa riqueza interna e externa da arquitetura da Igreja do Rosário, 

mais do que revelar a exuberância da época barroca, acentuou a importância do 

espaço arquitetônico, do templo como o espaço do sagrado por excelência. Nesse 

espaço, todas as manifestações que ocorreram em nome da fé encontraram 

ressonância a partir dos elementos dispostos no local: anjos e santos, folhas de 

acanto e águias bicéfalas, além dos “mistérios de Cristo” representados, 

conjugaram-se numa mesma sinfonia e num mesmo ritmo, a fim de promover o 

ensino da fé em terras ameríndias. 

Esse espaço interno (FIGURA 19), mais do que um espaço físico, incorporou a 

essência do ideário contrarreformista, cuja missão era promover a educação dos 

sentidos de uma sociedade em pleno processo de transição espiritual. 

Convertendo-se no espaço sagrado do guarani, bem como no espaço sagrado das 

famílias coloniais, a Igreja do Rosário figurou como uma grande mãe que conduziu 

seus filhos à presença do divino. Foi para a igreja, templo sagrado cristão, que 

todos os elementos sacros confluíram. Nela, todas as manifestações ganharam 
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corpo, pela força da mensagem presente que emanava do local; nela, tudo se 

consumou sob o símbolo da cruz. 

Conclusão 

Integrando o universo da imaginária e da talha, expostos no capítulo 

anterior, analisamos a riqueza indiscutível das artes pictóricas e da música, que 

constituem riquíssimo patrimônio da Igreja do Rosário na atualidade e que, de 

maneira atuante, se fizeram presentes como importantes ferramentas didáticas da 

catequese empreendida pelos inacianos junto aos nativos guaranis, no M’Boy, 

depois Embu. A força das mensagens veiculadas, notadamente pelas pinturas, 

despertou nos nativos e devotos do aldeamento um sentimento de pertença ao 

reino de Deus, na medida em que, gradualmente adentrando os sentidos, atingiram 

a alma destes indivíduos, ensinando-os acerca dos mistérios divinos e da força da 

cruz como exemplo maior de renúncia e caminho único para a salvação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A reflexão proposta nesta dissertação, em torno da arte sacra barroca 

enquanto instrumento pedagógico utilizado pela Companhia de Jesus com vistas à 

catequese dos nativos e moradores do M’Boy, iniciou-se dando ênfase ao contexto 

histórico do século XVII. Certamente não seria possível compreender tal relação se 

não levássemos em conta que o projeto missionário foi resultado das mudanças 

sociais, políticas e econômicas que, ocorridas na Europa a partir do final do século 

XVI, estenderam-se ao longo do século XVII. 

Diante da expansão mercantilista europeia, a descoberta de colônias era 

fator primordial para os reinos europeus, pois delas se extrairiam riquezas e mão 

de obra barata. 

Pari passu, a Igreja Católica tentava reverter o caos religioso gerado pela 

Reforma Protestante. Para tanto, precisou rever sua base doutrinária e 

implementar novos caminhos de reintegração dos fiéis à fé. 

Esses dois projetos, embora paralelos, coadunaram-se, na medida em que a 

catequese se identificou com a colonização, pois, segundo Neves (2007, p. 232), 

“evangelização e colonização apareciam como duas metas de igual projeção”. 

Assim, a Coroa Portuguesa necessitou do apoio dos jesuítas, fundamental para a 

efetivação do projeto colonizador. Por outro lado, a Companhia, desejosa de 

prosseguir com o projeto missionário, precisou dos recursos reais para chegar ao 

objetivo pretendido. 

No curso desse processo, o trabalho inaciano tomou forma, e as práticas 

missionárias gradativamente ganharam terreno. Os jesuítas foram, 

paulatinamente, acumulando um patrimônio que assegurou a sobrevivência de 

seus membros e reduziu a dependência dos investimentos reais. Com isso, a Ordem 

foi, aos poucos, adquirindo uma autonomia que, não restrita ao campo econômico, 

se estendeu ao trabalho missionário por eles desenvolvido. 

Nesse contexto, os aldeamentos assumiram importância central. Isolando os 

nativos da área urbana, os padres poderiam, com mais liberdade e sem 
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interferência externa, “domesticá-los” ao comportamento cristão e, se possível, 

transformá-los em sujeitos sociais. 

Os inacianos não pretendiam reduzir os índios a uma mera categoria 

econômica, muito embora houvesse a intenção clara, por parte dos colonos, de 

utilizá-los como mão de obra barata, escravizando-os. 

Como visto no capítulo I, houve um projeto específico para os aldeamentos, 

e, neles, os inacianos empregaram toda a sua energia e conhecimento. 

Analisamos, no capítulo II, o Barroco, cuja definição, extrapolando o campo 

artístico, revelou-se resultado das mudanças históricas decorrentes do período. 

Sua força mais expressiva se deu por meio da arte sacra, que veio ao encontro do 

projeto de conversão pensado pelos inacianos. Nas palavras de Assunção (2009, p. 

433), havia que se construir “o edifício da cristandade em bases sólidas, com 

igrejas, colégios e residências”. No entanto, essa construção deveria se dar em 

conjunto com a arregimentação do projeto colonizador. A união desses projetos, 

fielmente representada pela arte sacra barroca das igrejas, encenou a sociedade 

barroca e os espaços ocupados por cada indivíduo nesse cenário complexo. 

Nos aldeamentos, para onde os olhos da Companhia se voltaram, a arte 

barroca possibilitou, além de caminhos persuasivos da fé cristã, a agregação do 

indígena ao contexto cristão por meio da arte por eles produzida e confeccionada. 

O nativo não somente “contemplou”, mas também participou da criação desse 

cenário, fato que colaborou para sua aproximação da fé cristã. Disso decorreu um 

grande hibridismo cultural, característico do barroco americano, gerado em terras 

ameríndias. 

Na análise conclusiva do capítulo III, encontramos esse rico hibridismo 

cultural no aldeamento de M’Boy, na capitania de São Paulo. Daí nosso empenho 

em demonstrar a relevância da arte sacra barroca no local e sua correlação com o 

projeto catequético jesuítico desenvolvido in loco. 

Constatamos, a partir do capítulo I, que o local foi portador de uma 

historicidade muito particular, dada a forma como se constituiu o aldeamento 

(reunião de índios guaranis que lá habitavam) e, principalmente, a devoção a 

Nossa Senhora do Rosário, de importância central para os nativos e a comunidade 

local. 
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Ficou-nos evidente que, ao redor da devoção ao rosário, foi sendo 

gradativamente construído um patrimônio sacro-barroco e, por meio deste, uma 

forte religiosidade local, em torno da qual a dinâmica do aldeamento ganhou 

sentido. 

Para os guaranis, na natureza encontrava-se toda a razão da existência 

humana. Bela e harmônica, essa natureza continha elementos difusos que, 

imbuídos da força do transcendente, possibilitavam o contato entre o ser humano 

e Deus. 

No capítulo III, constatamos, igualmente, que, em função da catequese 

empreendida pelos inacianos junto aos nativos, o sentido atribuído à natureza, 

enquanto espaço sagrado, transferiu-se para a Igreja do Rosário. 

Fontes revelaram-nos que, na igreja, se reuniram todos os elementos 

necessários para se pôr em prática os ensinamentos ministrados. O ambiente 

tornou-se revelador da mensagem divina, expressa por meio da arte sacra barroca. 

Tornou-se-nos notória, ao longo do capítulo III, a participação indígena na 

construção do templo, bem como na composição de imagens e diversas obras da 

talha barroca que imprimiram ao M’Boy, e à sua igreja em especial, uma identidade 

própria que coexistiu com elementos da crença cristã e da crença guarani. 

Os jesuítas, ainda que conscientes das dificuldades dos indígenas quanto ao 

abandono total de suas práticas, concluíram que esse “hiato” existente entre as 

religiosidades poderia ser utilizado não como um elemento de oposição à fé cristã, 

mas sim como um elo que certamente criaria condições para os guaranis 

identificarem nesse entrecruzamento de “culturas” elementos comuns com suas 

crenças. 

Nessa dinâmica catequética, ressaltamos e reconhecemos o senso prático 

dos discípulos de Santo Inácio, que, segundo Assunção (2009, p. 439), “tinham 

plena consciência do papel que desempenhavam na educação, catequização, 

assistência espiritual e em outros exercícios de caridade cristã que praticavam”, e 

entendiam que os meios eram vitais para atingir os fins, tudo para alcançar “a 

maior glória de Deus”. 

Em que pesem as dificuldades encontradas na construção desse patrimônio 

espiritual, com o tempo os resultados foram gradualmente aparecendo. 
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As produções artísticas de cunho religioso utilizadas no aldeamento 

deixaram frutos que, indo além do século XVII, no auge do Barroco, agregaram-se 

ao patrimônio artístico-religioso de Embu. 

Na Igreja do Rosário, onde as pinturas conduziram à contemplação dos 

mistérios de Cristo, a talha apelava ao Seu sangue, e a imaginária aos Seus santos 

mediadores na terra. O divino se revelou na materialidade e, tal como a natureza, a 

igreja, enquanto espaço do sagrado, testificou a presença de Deus. 

A arte, de maneira geral, pode ser compreendida se levarmos em conta sua 

vinculação à essência da experiência humana. A partir dessa experiência, a arte 

converte-se num instrumento permanente de que se vale o homem para intuir, 

repensar e modificar criadora e intuitivamente a realidade. 

Como vimos no capítulo II, a arte sacra barroca, de uma excentricidade que 

lhe é própria, carregada de intenso apelo aos sentidos, pretendeu persuadir, 

convencer e em muitos casos até intimidar pelo seu caráter dicotômico (bem 

versus mal), representado nas ricas composições de talha presentes nos altares e 

nas portadas em geral. Essa arte persuasiva, fortemente representada na Igreja do 

Rosário, aliada ao trabalho da catequese e evangelização, emocionou, convenceu e 

em muitos casos converteu nativos e colonos que, envolvidos pelo apelo 

evangelístico do barroco, entregaram-se a uma fé que lhes era desconhecida. No 

entanto, essa fé, aliada à força da palavra pregada e dos sacramentos ministrados, 

induziu o nativo, em especial, a rever sua condição espiritual, e, a partir disso, 

tentar mudar sua realidade e buscar um novo caminho que pudesse conferir 

sentido à sua existência. 

Por último, reforçamos que a arte barroca constituiu-se instrumento 

poderoso de persuasão moral, e, ao inebriar o interior de muitos indivíduos do 

M’Boy, trouxe à tona conflitos que, embora num primeiro momento causassem 

sofrimento, num segundo se revelaram caminhos de purificação da alma. Ao longo 

da análise do capítulo IV, concluímos que a Igreja do Rosário, uma vez consagrada, 

abraçou a “todos”, proporcionando-lhes uma direção espiritual que, fundamentada 

nos Exercícios Espirituais, contribuiu para estimular todas as capacidades dos 

indivíduos rumo a sua transformação interior. 
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CADERNO ICONOGRÁFICO  

 

Figura 1: Nossa Senhora do Rosário (altar-mor da igreja, ao alto, no centro) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 2: Nossa Senhora dos Prazeres (altar-lateral à direita do altar-mor) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 3: Santa Catarina de Alexandria (altar lateral, à esquerda do altar-mor) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 4: Santo Inácio de Loyola (altar-mor, nicho localizado na parte inferior direita da padroeira) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 5: São Francisco Xavier (altar-mor, nicho localizado na parte inferior esquerda da padroeira) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 6: Arcanjo Miguel (Museu de Arte Sacra) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 7: Senhor dos Passos (Museu de Arte Sacra) 
Fonte: Arquivo particular de Andrea Bedin 
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Figura 8: Nossa Senhora das Dores (Museu de Arte Sacra) 
Fonte: Arquivo particular de Andrea Bedin 
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Figura 9: Os Doze Apóstolos (Museu de Arte Sacra) 
Fonte: Arquivo Particular de Andrea Bedin 
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Figura 10: Águia bicéfala (altares laterais) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 11: Chinesice (teto da sacristia) 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 12: Pelicano e uvas (detalhe de talha dos altares laterais) 
Fonte: Arquivo Particular de Matheus Rosada 
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Figura 13: Pintura do teto da capela-mor 
Fonte: Arquivo Particular de Matheus Rosada 
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Figura 14: Adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 15: Adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 16: Teto da sacristia da Igreja do Rosário 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 17: Planta da Igreja Nossa Senhora do Rosário 
Fonte: Catálogo fotográfico do Pateo do Collegio (Biblioteca Padre Antonio Vieira) 
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Figura 18: Altar-mor da Igreja do Rosário 
Fonte: Arquivo particular de Andrea Bedin 
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Figura 19: Vista do altar-mor a partir do coro 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 20: Oratório da sacristia da Igreja do Rosário 
Fonte: Arquivo particular de Matheus Rosada 
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Figura 21: Altar da Igreja do Rosário (São Miguel localizado à direita do altar-mor, no andar lateral) 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN de São Paulo (1941) 
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Figura 22: Relação dos objetos transladados da Capela para a Igreja do Rosário 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Livro das Paróquias 
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