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PRÓLOGO 
 

Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 

 



 

11 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 “Offereço ao Divino”: o uso de ex-votos fotográficos na 

prática de devoção ao Divino Espírito Santo (Ponta Grossa, 

1920-1937). 

 

Audrey Franciny BARBOSA (UEPG)1 

 

RESUMO 

A presente discussão se propôs a refletir o uso de retratos de crianças como 

ex-votos religiosos na prática de devoção ao Divino Espírito Santo na cidade 

de Ponta Grossa durante as primeiras décadas do século XX. Para tal, 

ressaltou-se a importância dos discursos fotográficos no meio social, 

tomando a fotografia como um acontecimento em si, que foge da mera 

mimese, mas que se apresenta enquanto prática e produto. Dado isso, teve 

como objetivos: refletir de que maneira a fotografia pode ser entendida 

enquanto um artefato ativo nas relações sociais; compreender o processo 

fotográfico como um processo em si; analisar a produção, usos e funções 

dos ex-votos fotográficos buscando compreender indicios de sua biografia. 

Por fim, o presente texto foi construído em três momentos, a saber: ressaltar 

o estatuto e o uso dos ex-votos fotográficos na discussão historiográfica; 

traçar o perfil da Casa do Divino Espírito Santo; e analisar o uso dos retratos 

de crianças como ex-votos na prática de devoção ao Divino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ex-votos fotográficos; Casa do Divino; Foto Bianchi. 

 

INTRODUÇÃO 

A fotografia moderna é resultado de uma série de tentativas de fixar 

imagens em superfícies planas por meio de processos físicos e químicos. 

Dentre os processos conhecidos, podemos destacar o daguerreotipo, o 

calótipo (ou talbótipo), a heliografia e a photographie. Tendo cada processo 

sua importância e uso específico e datado, foi o daguerreótipo, invenção 

datada de 1839, que alcançou maior destaque devido sua comercialização 

internacional. Segundo Walter Benjamin: 

 
Quando depois de cerca de cinco anos de esforços Niépce e 

Daguerre alcançaram simultaneamente esse resultado, o Estado 

interveio, em vista das dificuldades encontradas pelos inventores 

                                         
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História, Cultura e Identidades. Bolsista 

CAPES. 
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para patentear sua descoberta, e, depois de indenizá-los, colocou a 

invenção no domínio- público. Com isso, foram criadas as condições 

para um desenvolvimento contínuo e acelerado (BENJAMIN, 1987, 

p. 91). 

 

Desde seu surgimento no século XIX, a fotografia teve seu uso voltado 

para diferentes funções e questões. Tida como prova potencial de exatidão 

e veracidade, foi usada pelos meios burocráticos, administrativos, judiciários, 

médicos, etc., auxiliando na denúncia de patologia biológicas e sociais 

(FABRIS, 2004, p. 40). Nesse sentido 

 

 
A industrialização da fotografia permitiu sua rápida absorção pelos 

meios racionais – ou seja, burocráticos – de gerir a sociedade[...] As 

fotos foram arroladas a serviço de importantes instituições de 

controle, em especial a família e a polícia, como objetos simbólicos 

e como fontes de informação (SONTAG, 2004, p. 32). 

 
Logo, as fotografias devem ser pensadas levando em consideração 

seus diferentes usos sociais.  Diante disso, produzidas para determinados 

usos e utilizadas para ilimitados fins, as fotografias possuem um caráter 

polissêmico tanto no que se refere a sua leitura quanto as suas funções. 

A presente reflexão teve como problemática compreender como se 

deu o uso de retratos de crianças produzidas pelo Foto Bianchi como ex- 

votos. Para tal, se faz necessário considerar uma série de questões quanto 

ao seu estatuto, sua biografia e sua análise metodológica. 

 
FONTES E MÉTODOS 

As fontes analisadas encontram-se em pastas (nomeadas postais - 

Bianchi) no acervo fotográfico da Casa da Memória Paraná (Ponta Grossa). 

Parte de um conjunto amplo, com mais de 90 postais, cujos anversos trazem 

a fotografias de crianças. A seleção das mesmas se deu levando em 

consideração as seguintes questões: informação manuscrita no verso 

(indicando se tratar de um ex-voto fotográfico destinado ao Divino Espírito 

Santo), representação visual de crianças no anverso e aparatos cenográficos 

que remetessem ao religioso. 

Destacar o quadro metodológico de análise do presente corpo 

documental se fez necessário para ressaltar uma premissa básica na análise 

de fotografias: seu caráter de conhecimento histórico. Longe de 

pressupostos, impressões e subjetividades, o uso de fontes fotográficas pela 

História é potencial e legítimo, uma vez que, realizado pela perspectiva 

crítica. 
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Nesse sentido, cabe lembrar as posição de Roland Barthes acerca da 

análise fotográfica. Para o autor, a análise de fotografias está embasada em 

duas sensibilidades do espectador – pesquisador – o punctum e o studium. Se 

o primeiro remete ao ponto que punge, ao pormenor que salta aos olhos, 

que não é buscado e que pouco se investe de consciência intelectual, o 

segundo, ao contrário, é marcado pelo interesse, pelas leituras e pelas 

incógnitas da fotografia.. 

Para a construção de um quadro metodológico adequado para a 

análise, buscou-se apoio nos estudos de Mauad (1996) acerca dos espaços 

de forma de conteúdo e forma de expressão, e Canabarro (2015) no que se 

refere aos planos da imagem, considerando a importância de ambos. Porém, 

entendendo que a metodologia de análise de imagens não é algo fixo e 

rígido, mas sim um “método flexível” (GINZBURG, 1990) e “livre de gaiolas 

epistemológicas” (MENESES, 2012). 

Diante disso, a metodologia levou em consideração duas dimensões 

dos ex- votos, a saber: sua produção estética, e considerou o aparato 

cenográfico e a elementos da produção do fotógrafo; e informações textuais, 

voltado para as informações manuscritas nos versos da fotografias – com o 

objetivo de pensar como se deu o uso de tais ex-votos fotográficos. 
 

CASA DO DIVINO ESPÍRITO SANTOS: EX-VOTOS FOTOGRÁFICOS 

A Casa do Divino Espírito Santo é um espaço de suma importância do 

contexto cultural e da memória ponta-grossense. Fundada em 1882, por D. 

Maria Júlio Cesarino, a Casa do Divino se constitui como espaço de fé e 

devoção em Ponta Grossa. Segundo Vanderley Rocha: 

 
De acordo com os registros, essa senhora possuía sessenta anos, 

sofria de problemas mentais e falta de memória. Ao sair de sua casa 

em outubro de 1882 em direção à região de Castro, a senhor se 

perdeu no caminho e não conseguiu chegar ao seu destino e nem 

mesmo retornar à Ponta Grossa. Em um determinado dia, 

passando pela região que hoje se encontra a cidade de Carambeí, 

parou para beber água em um rio, e ao se aproximar, viu a imagem 

da representação do Divino Espírito Santo imersa nas águas [...] 

Após ter encontrado a imagem do Divino, D. Maria Xavier tocou-a e 

rezou fervorosamente de joelhos, fato que denota o seu 

conhecimento religioso ao reconhecer naquela imagem uma figura 

de religiosidade. Em seguida, sentiu-se curada de suas 

enfermidades, principalmente dos problemas mentais. [...] Nesse 

contexto, D. Maria Xavier começou a ser conhecida na cidade coo 

“Nhá Maria do Divino”, fazendo referências à imagem encontrada 

por ela [...] decidiu construir um altar em uma das salas de sua casa 

para que a imagem em um ostensório que a mesma mandou 

confeccionar, ficasse exposta para o grupo de amigos e familiares 
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que passaram a frequentar o local. Foi então que s residência 

ganhou o título de a Casa do Divino (ROCHA, 2015, p. 85-86). 

 
Muitas são as práticas de devoção ao Divino em Ponta Grossa, como: 

orações, cânticos, festejos, cavalhadas, procissões, velas, ex-votos 

fotográficos, etc. (ROCHA, 2015, p. 167). 

Ambrogi&Teixeira ressaltam que o ex- voto é uma prática comum dos 

religiosos e fiéis, assumindo diferentes materiais e suportes (madeira, barro, 

pintura, etc.) cujo objetivo é “testemunhar e materializar o cumprimento de 

uma promessa” (AMBROGI&TEIXEIRA, 2016, p. 95). Sobre a prática de ex-

votos fotográficos no Brasil, Martins (2002), ressaltou que: 

 
Antes da fotografia, num país em que a pintura foi pobre e pouca, 

osex-votos pictóricos tiveram grande importância. É significativo 

que tenham desaparecido quase ao mesmo tempo em que 

apareceu a fotografia: a imagem do enfermo na cama e num canto 

do cômodo, como aparição, como proteção invisível, levitando, o 

santo ou, geralmente, uma invocação de Nossa Senhora vigilante e 

protetora, a figuração do autor do milagre. Mas a pintura vai aos 

poucos parecendo, por mais imaginativa que seja, meio insuficiente 

para testemunhar o milagre. Faz-se necessária a palavra escrita, 

geralmente extensa, narrando o milagre e sua circunstância. Uma 

espécie de nota de rodapé da pintura numa cultura em que o 

imaginário fértil do catolicismo barroco e prolixo pede a 

complementaridade das expressões no testemunho do acontecido. 

É verdade que a adoção só da fotografia como ex-voto não 

dispensou a inclusão de textos escritos que explicam o milagre 

acontecido. Mas, é evidente,também, que a economia de escritos 

nesse caso sugere a maior eloquência testemunhal da imagem 

fotográfica (MARTINS, 2002, p.230). 
 

Logo, no caso dos ex-votos fotográficos são expressões e indícios da 

fé por meio da representação visual do fiel. Voltando-se para a análise dos 

ex-votos, na figura 1 um menino posou para o fotógrafo com vestimentas 

que remetem a um anjo (figuração também presente nos ex-votos das 

figuras 5, 9 e 13). No espaço interno do estúdio – assim como os demais ex-

votos analisados – o cenário posto ao fundo remete ao interior de uma 

residência e está presente em outras produções do estúdio. Além disso, no 

que se refere ao seu uso vocativo, o postal traz em seu verso a seguinte 

inscrição: “Offereço meu retrato ao glorioso Divino Espírito Santo em 

cumprimento a uma promessa. David Santos Junior(Vico)”. 

Com produção datada do ano de 1920, tal fotografia tornou-se um ex-

voto no ano de 1923, podendo antes disso ter tido reproduções utilizadas 

para outros fins, como: correspondência, presente, retrato num quadro ou 
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num álbum (como indica a legenda-comentário do fotógrafo). Seria 

impossível limitar seus usos e funções, cabendo a reflexão apenas ressaltar 

seu estatuto vocativo. 

Já na figura 3, não foi possível identificar a data do manuscrito. Ainda 

assim, o ex-voto traz no seu verso a dedicatória “oferecido do Espírito Santo”. 

Nesse caso, o retrato de – possivelmente – duas irmãs, ajoelhadas sob 

almofadas, com as mãos postas em sinal de prece, suscitam a oração e o 

agradecimento ao Divino. 

Também com as mãos postas em sinal de prece está a menininha 

vestida com asas de anjo (figura 5), cuja teatralização da cena se aproxima 

do ex-voto da figura 9. Nesse caso (figura 9), três crianças foram fotografadas 

vestidas de anjos, sendo a maior delas o anjo da guarda, que estende suas 

mãos sobre as menores e as protege – uma imagem ícone da 

tradiçãocatólica-cristã. 

Além disso, a legenda-comentário do fotógrafo caracteriza o produto 

como “postal” – assim como demais ex-votos analisados. Sobre os postais, 

eles foram um dos tantos suportes fotográficos produzidos pelo estúdio e de 

grande consumo e circulação no século XX, tendo por base fotografias, 

possuía funções específicas de comunicar, persuadir, presentear ou, como 

na presente abordagem, ser utilizado como ex-voto. De acordo com Borges 

(2008): 

 
mais uma vez, a fotografia dialogava com a pintura. Punhas suas 

lentes para fixar e divulgar partes de vilas e cidades já consagradas 

porsua importância comercial, histórica, etc. Por mais realistas que 

fossem os cartões pintados, suas imagens não logravam 

ultrapassar a sensação de realidade, produzida pelas imagens 

fotográficas, ilustradas ou não. De mais a mais, os cartões-postais 

fotográficos eram infinitamente mais econômicos e, portanto, mais 

comercializáveis […] em pouco tempo, as paisagens, os 

monumentos históricos, o folclore regional, os tipos pitorescos e a 

mão-de- obra das áreas rurais e urbanas tornaram-se os principais 

alvos da produção dos cartões-postais (BORGES, 2008, p.59). 

 

A figura 13 traz outro ex-voto que agradece ao Divino a “cura 

alcançada”. Porém, aqui optou-se por colocar a criança sentada em um 

banco no centro da cena. Uma característica de estética e produção (como 

no caso a vinheta oval e espessa) que remete a uma outra escrita fotográfica 

do estúdio (temporalmente remetida a fins da década de1940). 

No que se refere a teatralização no estúdio, há que se destacar que 

com as carte de visite e a popularização no retrato em fins do século XIX e 

início do século XX, o aparato cenográfico do estabelecimentos fotográficos 
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tornaram-se verdadeiras “fábricas de representações” (BORGES, 2009), 

contando com vestimentas, apetrechos e cenários diversos, a fim de agradar 

o público consumidor. 

Nesse sentido, conforme Annateresa Fabris: 

 
olhar para um objeto, assumir uma expressão adequada, alterar a 

posição ou o arranjo da roupa para que o resultado possa ter 

alguma pretensão artística [...] está inserida num contexto 

claramente comercial (FABRIS, 2004, p. 33-34). 
 

 

Caracterizado como um estúdio comercial, o Foto Bianchi produziu 

fotografias voltadas para agradar ao público comprador. Santos (2009) e 

Droppa (2002) ressaltam que o Foto Bianchi se destacava por uma técnica 

cuidadosa no trato das fotografias. Segundo Droppa (2002), um “trabalho 

artesão, de paciência e habilidade”. Santos (2009) corrobora com tal 

perspectiva ao afirmar que Bianchi tratava as fotografias com um apuro 

artístico, não como um simples serviço prestado. 

Pelo contrário, o Foto fazia uso de retoques com grafite, coloração com 

aquarelas, ambientações cenográficas, etc. Enfim, recursos voltados para 

conquistar os clientes. Diante disso, em todos os casos (figuras 5, 9 e 13), a 

pureza, o angelical, e a inocência dos pequenos foram ressaltados por meio 

do cenários, aparatos, vestimentas e gestos são elementospresentes. 

Segundo Martins (2009), tal prerrogativa fazia parte dos ex-votos, que 

buscava ressaltar o milagre alcançado, por meio da exaltação do sagrado e 

do puro. Assim: 

 
É significativo que não haja ex-votos das partes pudendas, das 

partes sexuais do corpo, o profano e o pecaminoso por excelência, 

a negação da sacralidade, o instrumento do prazer e do pecado. A 

fotografia ex-voto anuncia justamente a desordem que há na 

relação entre profano e sagrado, entre mortalidade e imortalidade, 

na oferenda sacrificial de uma parte do corpo, no sacrifício da 

privação de um ornamento natural (MARTINS, 2009, p.79). 
 

No caso da figura 7, o uso desses recursos cenográficos pelo fotógrafo 

também se deu de maneira acentuada. Nessa fotografia, a menina traz a 

vestimenta (vestido e véu) brancos, posando em pé atrás de um altar com a 

cruz (aparato utilizado também nas fotografias 11 e 17), rodeada de flores e 

com um fundo que parece remeter ao altar de uma igreja (e que também foi 

utilizado na figura 17). 

Com elementos que remeter a cultura religiosa cristã (cruz, rosários, 

santinhos), o retrato (figura 7) também pode indicar o momento da primeira 
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comunhão (um tipo fotográfico que foi muito fotografado pelo estúdio. É o 

caso da figura 17. Nela, o menino posou num espaço cenográfico semelhante 

ao da figura 7, com exceção das flores. Vestido de terno preto, portando um 

laço branco no braço e segurando uma vela, rosário e um pequeno livrinho 

(talvez de orações), a fotografia dedicada ao Divino traz a representação 

desses momentos religiosos. 

Nessa perspectiva dos elementos religiosos, a figura 15 apresenta uma 

menininha posando trajada de SantaTerezinhae portando uma cruz e flores, 

ressaltando o uso destas fotografias com elementos religiosos como ex-

votos. Semelhanças em sua produção, como: todas as fotografias foram 

ambientadas no espaço interno do estúdio, a orientação vertical na 

produção dos postais, a pose fabricada pelo fotógrafo, aparatos que 

remetem ao religioso (roupas, objetos, cenários, gestos). 

Há que se destacar,entretanto, que a pose fabricada não tira a 

subjetividade dos sujeito que posam para o fotógrafo. No caso da figura 9, 

por exemplo, uma das crianças pareceu adotar a orientação do fotógrafo de 

posar as mãos unidas em prece, enquanto a menor foge de tal prerrogativa. 

Não há como limitar uma fotografia aos desejos e imperativos do fotógrafo, 

seu acontecimento é complexo e interpõem uma série de questões. 

 

Logo: 
entre o real e a imagem sempre se interpõe uma série infinita de 

outras imagens, invisíveis, porém operantes, que se constituem em 

ordem visual, em prescrições icônicas, em esquemas estéticos 

(ROUILLE, 2009, p. 159). 

 
No caso do ato fotográfico, Maria Linhares Borges ressaltou que este 

inaugurou uma “nova forma de representar o mundo visualmente, mas 

também uma nova forma de olhar esse mundo” (BORGES, 2008, p.37). Por 

tal, a fotografia – e os demais artefatos visuais – correspondem a uma regime 

de visualidade que lhe é próprio, compreendido por André Rouille como uma 

ordem visual inserida num regime de verdade específico. Ou seja, “a visão é 

uma ‘construção cultural’ e, portanto, é algo aprendido e cultivado através de 

práticas sociais e de práticas educacionais desenvolvidas nas instituições” 

(MARTINS, 2006, p. 72). 

Diante disso, o que tais questões implicam?  

Primeiro, os ex-votos fotográficos aqui apresentados devem ser 

pensados enquanto a materialização de práticas religiosas. Logo, estão 

inseridas num jogo social, vão além da ilustração e representação, uma vez 

que, “a fotografia e o ex- voto propõem-se como expressões [...] do milagre 

e da vida que o milagre assegurou” (MARTINS, 2009, p. 84). Assim são 
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artefatos que buscaram agir, gerar sentido, pedir e agradecer ao sagrado. 

Por tal, possuem finalidades, usos e funções religiosas definidas. Nessa 

perspectiva, para Martins: 
 

A religiosidade popular se apossou rapidamente da fotografia no 

Brasil. De modo aparente, a fotografia veio aperfeiçoar a função 

insuficientemente cumprida dos ex-votos no imaginário religioso. O 

corpo imaginado, das toscas esculturas de madeira, mera alusão à 

parte doente e afetada, contaminada, passa a ser substituído pela 

verossimilhança da fotografia. Das duas uma: ou a verossimilhança 

já era concebida como a representação perfeita do milagre, e os 

meios para expressá-la não estavam disponíveis, sobretudo para os 

pobres, ou as mudanças culturais do século XIX que, na sociedade 

inteira, introduziram a cultura do verossímil, da representação 

visual “perfeita”, criaram a necessidade social de novos recursos 

visuais para exprimir o imaginário (MARTINS, 2009, p.75). 

 

Segundo, elas não são o real. Pelo contrário, correspondem a uma 

série de imperativos visuais – técnicos, culturais, comerciais, estéticos, etc.- 

sendo compreendidas enquanto retratos construídos, selecionados e 

monumentalizados daquilo que devia ou não ser representado visualmente 

ao Divino – e ao outro. 
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FIGURA 1. FOTO BIANCHI. “Menino Davio 

Santos. Formato álbum”. Produção: 23/10/1920. Manuscrito 06/05/1922. Negativo. 4153. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA 2. FOTO BIANCHI. “Menino Davio Santos. Formato álbum”. Produção: 23/10/1920. Manuscrito 

06/05/1922. Negativo: 4153. (VERSO). 
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FONTE: Casa da Memória Paraná. 
 
 

 
FIGURA 3. FOTO BIANCHI. Produção: s/i. Manuscrito: s/d. Negativo: 6740. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA 4. FOTO BIANCHI. Produção: s/i. Manuscrito: s/d. Negativo: 6740. (VERSO). 

FONTE: Casa da Memória Paraná 
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FIGURA 5. FOTO BIANCHI. Menina anjo (post) Produção: 08/08/1937. Manuscrito: 02/08/1937 (?). 

Negativo: 7209. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA 6. FOTO BIANCHI. Menina anjo (post) Produção: 08/08/1937. Manuscrito:  02/08/1937 (?). 

Negativo: 7209. (VERSO)FONTE: Casa da Memória Paraná. 
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FIGURA 7. FOTO BIANCHI. Produção: s/i. Manuscrito: s/d. Negativo: 8207. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA 8. FOTO BIANCHI. Produção: s/i. Manuscrito: s/d. Negativo: 8207 (VERSO). 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 
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FIGURA 9. FOTO BIANCHI. “Três anjos, 

Cordeiro. Formato postal”. Produção: 23/10/1920. Manuscrito: 28/07/1925. Negativo: 8460. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA 10. FOTO BIANCHI. “Três anjos, Cordeiro. Formato postal”. Produção: 23/10/1920. 

Manuscrito: 28/07/1925. Negativo: 8460. (VERSO). 

FONTE: Casa da Memória Paraná 
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FIGURA 11. FOTO BIANCHI. Crianças (post) Produção: 27/07/1938. Manuscrito: 22/08/1938. Negativo: 

9554. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA11.FOTO BIANCHI. Crianças (post) Produção: 27/07/1938. Manuscrito: 22/08/1938. Negativo: 

9554(VERSO). 

FONTE: Casa da Memória Paraná 
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FIGURA 13. FOTO BIANCHI. Criança (post). 
Produção:03/10/1940.  Manuscrito: 16/12/1940.Negativo: 16092. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 
FIGURA 14. FOTO BIANCHI. Criança (post). 

Produção: 03/10/1940. Manuscrito: 16/12/1940. Negativo: 16092. (VERSO) 
FONTE: Casa da Memória Paraná 
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FIGURA 16. FOTO BIANCHI. H.(post). 

Produção: 03/10/1948. Manuscrito: 29/05/1049. Negativo:64292.(VERSO) 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 
 

FIGURA 15. FOTO BIANCHI. H. (post). Produção: 

 
03/10/1948. Manuscrito: 29/05/1949. Negativo:64292. FONTE: Casa da Memória Paraná. 
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FIGURA 18. FOTO BIANCHI. Produção: s/i. Manuscrito: s/i. Negativo: 99549. 

FONTE: Casa da Memória Paraná. 

 

FIGURA 17. FOTO BIANCHI. Produção: s/i. 

Manuscrito: s/i. Negativo: 99549. FONTE: Casa da Memória Paraná. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

O uso das fotografia na discussão historiográfica não é algo recente. 

Sua abordagem vem se construindo, reformulando e consolidando 

paralelamente a compreensão do próprio estatuto fotográfico. Aqui, buscou-

se compreender uma perspectiva possível do uso de fotografias para a 

construção do conhecimento histórico, destacando a condição da fotografia 

enquanto artefato visual, enquanto prática e produto, enquanto objeto ativo 

nas relações sociais. 

Dito isto, abordou o ato fotográfico como um acontecimento em si. Ou 

seja, não apenas como ilustração, reflexo ou visibilidade de um referente do 

passado, mas como um acontecimento complexo que carrega finalidades, 

usos, funções, imperativos e normas de produção, consumo e circulação que 

são culturalmente localizados. 

Logo, não há como limitar os usos, suportes, leituras e abordagens que 

se realizam acerca da fotografia. Elas são produzias em determinados 

períodos, mas assumem diferentes sentidos ao longo do espaço e do tempo. 

Elas são polissêmicas, podendo serem usadas como retratos, postais, 

ex-votos, identidades,propagandas, etc., cabendo a quem se interessa 

por suas análises uma postura crítica e concreta quanto a estes aspectos. 

No caso dos retratos fotográficos de crianças produzidas pelo Foto 

Bianchi, ir ao estúdio, posar para a lente, consumir um produto fotográfico 

de seu filho ou filha (o neto, sobrinho, irmão, etc.), escolher e participar das 

escolhas estéticas do fotógrafo, guardar, presentear ou oferecer tal artefato 

fotográfico em forma de devoção ao sagrado, etc… 

São questões que permearam a produção dos ex-votos aqui 

analisados e que correspondeu a uma evento importante que nos diz um 

pouco sobre a sociedade do período. Uma sociedade cada vez mais pautada 

na relação com a fotografia, inclusive no que tange ao religioso. 
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Do jurista ao artista: recursos metodológicos para análise do 

livro Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons 

(1613) de Pierre de Lancre1 

 
Alisson Guilherme Gonçalves BELLA (UEL)2 

Angelita Marques VISALLI – Orientadora (UEL) 

 
Resumo: Pierre de Lancre foi um jurista francês e conselheiro real da casa 

Bourbon. Ao longo de sua trajetória a serviço do rei Henri IV, o jurista foi 

convocado pela Coroa a compor uma comitiva a fim de julgar e punir pessoas 

identificadas como bruxas na região de Labourd, no ano 1609. Após os 

eventos ocorridos em Labourd, o juiz voltou a Paris e publicou um livro 

intitulado Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons. Neste livro 

também encontramos uma gravura sobre a descrição do sabá que foi 

impressa na segunda edição, em 1613. Neste sentido, propomos discutir um 

problema metodológico: como estudar o texto impresso e a gravura ao 

mesmo tempo? A esta questão, a ideia de indício de Carlo Ginzburg e Michael 

de Certeau será apresentada nesta comunicação enquanto um recurso 

metodológico para uma pesquisa sobre o tema da inquisição a partir do livro 

de Pierre de Lancre. 

 

Palavras-chaves: Metodologia, gravura, indício. 
 

Introdução 

Em 1862, Jules Michelet publicou a primeira edição do livro La sorcière 

(1974). Tema bastante original para o período em que se estudava a bruxaria 

sob ponto de vista institucional católico ou, no limite, sob ponto de vista 

protestante em que se heroicizava personagens históricos perseguidos na 

inquisição. Michelet foi além ao pensar as feiticeiras para além da 

moralidade cristã e conseguiu demonstrar como estas mulheres foram 

vítimas das distorções feitas por parte dos inquisidores. O autor ainda 

demonstrou que, em certos períodos, a inquisição se tornou mais incisiva 

nos mecanismos de criminalização das bruxas. 

                                         
1 Este texto discute alguns apontamentos metodológicos, isto é, recursos da História Cultural 

que dão suporte a uma pesquisa dissertativa em andamento sobre estudos inquisitoriais na 

França do século XVII.  
2 Mestrando em História social pelo Programa de pós-graduação em História Social da 

Universidade Estadual de Londrina e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. 
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Um destes períodos em que Michelet falou, foi o fim do século XVI e 

início do XVII. Para o autor houve um período de tolerância, em que por cerca 

de 100 anos a inquisição foi atenuada na França. Após este período, o autor 

demonstra que uma série de tratados jurídicos e demonológicos aparecem 

e compõem um cenário de caça às bruxas que partiu da Igreja Católica, mas 

também do Estado. É neste contexto histórico explicitado por Michelet que 

Pierre de Lancre apresentou discursos que versam sobre demonologia, 

inquisição e bruxaria publicados no livro Tableau de l'inconstance des mauvais 

anges et démons (1913). 

Pierre de Lancre escreveu a partir da perspectiva jurídica, fazendo jus 

a seu percurso intelectual. O magistrado estudou direito e teologia em 

diversas cidades italianas, onde recebeu o título de doutor em direito aos 26 

anos. Após seus estudos, o autor fez parte do conselho real do rei Henri IV. 

Em 1609 o rei recebeu denúncias de que homens e mulheres estariam fazem 

culto a satã na região de Labourd. De acordo com Véronique Duché-Gavet 

(2012) o rei Henri IV enviou dois de seus conselheiros (o diplomata Jean 

d’Espagnet e Pierre de Lancre) para região para interrogar e punir aqueles 

que praticavam a bruxaria. Os conselheiros reais visitaram entre 24 e 27 

paróquias de Labourd. Estima-se que houveram cerca de 60 a 80 execuções 

e 400 testemunhos. 

Após os eventos ocorridos em 1609, Pierre de Lancre retornou a Paris 

e publicou seus discursos no livro Tableau de l’inconstance des mauvais anges 

et démons. Este livro nos parece interessante no que se refere a sua forma 

de escrita. Percebemos diferentes tipos de linguagens. Se por um lado, o 

autor se dedica a demonologia e exprime toda a sua formação teológico-

jurídica, por outro lado, as descrições dos réus a respeito do sabá, bem como 

os acontecimentos nos tribunais inquisitoriais em Labourd se dão a partir de 

uma linguagem que se aproxima a uma vivacidade teatral. Há também a 

gravura, isto é, uma linguagem imagética que compõe a segunda edição do 

livro. A partir das próximas páginas, apresentaremos recursos 

metodológicos para se pensar estas linguagens e para perceber as várias 

aproximações e divergências do texto e da imagem, que compõem o livro de 

Pierre de Lancre. Para tanto, indicaremos especialmente os caminhos 

apontados por Carlo Ginzburg e Michael de Certeau sobre os indícios 

históricos em documentos oficiais da Idade Moderna. 

 

Entre o texto e a imagem 

Em 1612 Pierre de Lancre publicou a primeira edição do Tableau de 

l'inconstance des mauvais anges et démons. No ano seguinte, pequenas 

mudanças foram feitas e uma nova edição é impressa com a presença de 
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uma imagem que representa o sabá das bruxas. Jan Ziarnko, o gravurista da 

imagem, nasceu em Lviv (cidade ucraniana que atualmente faz divisa com a 

Polônia) na década de 1570. O artista tem grande parte de suas produções 

voltadas para o tema religioso. Um aspecto importante dos trabalhos de 

Ziarnko é que o mestre fez parte de seus estudos na sua cidade natal, mas 

também em cidades italianas. Após seus estudos, o artista se mudou para 

Paris e tornou-se um “homem do rei” onde fez diversos trabalhos para a 

coroa francesa, incluindo a gravura Descrição do Sabá (Figura 01) feita para o 

livro de Pierre de Lancre. 

 

 
Figura 1 - ZIARNKO, Jan. Descrição do sabá na obra de Pierre de Lancre. 1613. Gravura, aprox. 23X18 

cm. Acesso em: 13/11/2018. Disponível em: 

<http://www.sscommons.org/openlibrary/ExternalIV.jsp?objectId=4jEkdDAtKjQ%2FRkY6fjZ6RHVDOHI

ufV1%2BfA%3D%3D&fs=true> 

  

A gravura de Ziarnko foi composta por várias cenas que foram 

apresentadas no decorrer do livro de Pierre de Lancre. Ao centro, um 

caldeirão produz uma fumaça que se expande para cima na vertical, 

tomando conta de pelo menos ¼  da imagem. Bruxas e diabos voam por esta 

fumaça. No canto superior a esquerda, músicos tocam instrumentos de 

corda e sopro logo abaixo a cena da dança. Aqui, somente mulheres se 

apresentam. Logo abaixo da dança, uma multidão de nobres aparece. Na 
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base da imagem, crianças brincam no rio. Na parte direita, encontramos uma 

Trindade onde um bode senta-se ao centro. Uma criança está sendo 

apresentada para a Trindade por uma mulher e um diabo. Logo abaixo, outra 

cena de dança. Desta vez, com a presença de diabos. Na base da imagem, 

mulheres e diabos sentam-se a mesa com um bebê esquartejado em uma 

bandeja.  

A imagem representa o que se pensava ser o sabá a partir da narrativa 

inquisitorial. Num dos discursos escritos por Pierre de Lancre, encontramos 

diversos testemunhos sobre o que seria este sabá. Há, portanto, uma 

correspondência entre o texto e a imagem. No entanto, esta gravura foi feita 

apenas na segunda edição do livro. O que podemos notar é que houve a 

necessidade de se apresentar as ideias contidas no livro através de um outro 

tipo de linguagem, qual seja, a imagética.  

Michelet percebeu que os inquisidores utilizaram instrumentos 

coercitivos para obter confissões. Melhor dizendo, o que eles procuravam 

era uma resposta já premeditada para suas perguntas. Numa historiografia 

mais recente, Carlo Ginzburg (2006) identificou que, em certos processos 

inquisitoriais, o inquisidor não compreendia as práticas culturais dos réus. 

Logo, o que se fazia era uma inversão, isto é, forçar a introdução diabólica 

nas narrativas dos indiciados. Neste sentido, notamos que a inserção da 

imagem na segunda edição da publicação serviu de reforço para aquilo que 

se quis afirmar a respeito da bruxa. A profusão de elementos na imagem são 

indícios daquilo que se necessitou comunicar de outro modo, daquilo que se 

necessitou mostrar visualmente e para além do texto escrito. 

Para se estudar a gravura de Jan Ziarnko estamos partindo do 

pressuposto teórico de que as imagens são fontes históricas e se justapõe 

ao texto de Pierre de Lancre. Tanto a linguagem textual quanto a imagética 

nos permite investigar o os pensamentos difundidos no século XVII a respeito 

das mulheres indiciadas como bruxas na região de Labourd. Assim sendo, se 

faz necessário um olhar crítico às imagens, assim como o texto já que as duas 

se complementam diante da mensagem que Pierre de Lancre decidiu passar.  

As imagens foram produzidas em determinado momento histórico e 

por pessoas que possuem suas próprias escolhas. Peter Burke (2004) explica 

que esta criticidade é usual no estudo de textos, mas no caso das imagens a 

crítica às evidências visuais permanece pouco desenvolvida. Não é raro 

encontrar trabalhos que se propõe usar imagens meramente como 

ilustração ou como confirmação de alguma concepção pré-estabelecida. 

Nosso intuito é usar a imagem e o texto como fontes históricas. Mais do que 

isto, ambos tem espaço e importância na análise. 
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Os indícios 

Entender o texto e a imagem como uma justaposição de linguagens 

diferentes para comunicar e confirmar a mensagem do autor nos traz 

possibilidades para o estudo do livro de Pierre de Lancre, mas também o 

comportamento dos acusados de bruxaria. A partir daqui explicaremos as 

ideias de Carlo Ginzburg e Michael de Certeau a respeito dos indícios. Estes 

autores partiram dos indícios, e chegaram a conclusões aprofundadas a 

respeito da cultura popular. Estes indícios são referências sutis às práticas 

culturais dos inquiridos em processos inquisitoriais ou exorcistas que 

acabam escapando à lógica do documento oficial. Neste sentido, 

apresentamos estas ideias a fim de apontar um recurso metodológico para 

investigar fontes históricas institucionais que, através dos indícios e do não-

dito, apresentam nas entrelinhas algumas possibilidades de interpretação 

para uma pesquisa dissertativa em andamento. 

No que se refere aos estudos das imagens, alguns teóricos da História 

da Arte como Aby Warburg e Ernst H. J. Gombrich reaproximaram a História 

da História da Arte. Por conseguinte, os métodos destes estudiosos para 

análise de imagem contribuíram para as pesquisas na área de História. Carlo 

Ginzburg se utilizou destes autores para lidar com a documentação 

imagética em seus trabalhos. Segundo Ginzburg  
 
cada interpretação (de um excerto literário, de um quadro, e assim 

por diante) pressupõe um ir e vir circular entre o particular e o 

conjunto (...) Disto provém a oportunidade de introduzir na 

decifração iconográfica elementos de controle de caráter externo, 

como a clientela – alargando a noção de contexto ao contexto social 

(...) (GINZBURG, 1989, p. 45) 

 

As fontes dos estudos deste historiador provém de elementos 

iconográficos que estão relacionados a estruturas culturais dos períodos em 

que foram produzidos. Assim sendo, devemos ressaltar a importância dos 

procedimentos metodológicos utilizados por Ginzburg. Assim como o autor, 

partimos da imagem, bem como da documentação escrita em que a gravura 

está inserida, a fim de produzir um estudo histórico.  

Em seus trabalhos de análise de imagem Ginzburg (1989) compara o 

trabalho do historiador a três homens do século XIX que, cada um a seu 

modo, colocaram em prática um modo de observação: o indício. Giovanni 

Morelli demonstrou atenção aos detalhes de pinturas para supor autorias; 

Sigmund Freud observava os sintomas de seus pacientes; já Sherlock 

Holmes, um detetive fictício criado por Arthur Conan Doyle, baseou-se em 
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indícios imperceptíveis à maioria para descobrir a autoria de crimes. Estes 

três homens se baseiam em indícios e, por conseguinte, oferecem às Ciências 

Humanas um paradigma indiciário, ou em outras palavras, um modelo 

epistemológico. A partir deste modelo epistemológico pretendemos 

produzir um estudo sobre a gravura de Jan Ziarnko. 

Em Os andarilhos do bem (2010) Ginzburg parte de um costume do 

século XVI e XVII: sair à noite durante o sono e guerrilhar com bruxas do mal 

a fim de assegurar a colheita anual. Explicando melhor, trata-se de um culto 

agrário da região de Friuli onde os benandanti - feiticeiros bons - combatem 

os feiticeiros maus em batalhas imaginárias. O autor percebeu que nestes 

processos inquisitoriais haviam especificidades que fugiam aos padrões 

inquisitoriais. Não haviam, a princípio, relatos maléficos, mas a apresentação 

de cultos populares em que se queria preservar a colheita anual. A partir 

destes indícios o autor construiu um estudo a respeito da cultura popular e 

dos costumes dos fruilanos. Neste sentido, o indício se torna importante 

ferramenta para se pensar a cultura dos réus nos escritos inquisitoriais. 

Portanto, estamos diante do desafio de se pensar, também, as práticas 

culturais das bruxas de Labourd em um documento que não foi produzido 

por elas, mas por um magistrado que tinha sua própria ideologia. Pierre de 

Lancre escreveu o livro sob o ponto de vista institucional. Jan Ziarnko 

também produziu a gravura sob este ponto de vista. Ambos faziam parte da 

corte real francesa. Neste caso, o que temos disponível são representações 

do que se quis ver e ouvir destas feiticeiras.  

Michael de Certeau (2006) também produziu um estudo histórico 

através dos indícios. O autor estudou um tema próximo ao nosso: a 

possessão num convento de Loudun, na França. No livro A escrita da história, 

de Certeau apresentou um suporte teórico bastante importante para seu 

objeto de estudo. Trata-se do capítulo A palavra da possessa. A ideia do autor 

é justamente fugir daquilo que o demonólogo escreveu sobre as possessas, 

já que esta perspectiva foi fundamentada naquilo que a demonologia 

pensava sobre as possessas. A identidade destas possessas não aparecia 

nestes documentos. O caminho apontado pelo autor é o indício: o exorcismo 

opera a partir do silêncio das possessas. Cabe ao exorcista fazer o próprio 

demônio que a possuiu dizer seu próprio nome e, assim, poder ser 

exorcizado. Nos documentos, quem fala não é a mulher possessa, mas esta 

assume o eu do próprio demônio que a possuiu. Em outras palavras, quando 

perguntado a possessa “quem está aí?” A mesma pode guardar silêncio, 

enganar ou dizer “Eu sou Leviatã”.  

Mas esta tarefa não é simples. Nos escritos demonólogos existem 

listas de nomes de demônios e suas respectivas características 
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comportamentais. Há um código não-verbal. A partir de uma série de 

comportamentos da possessa o exorcista chega à conclusão de qual 

demônio a possuiu. Assim, fixado este código não-verbal, como, por 

exemplo, um rosto sorridente e zombeteiro, o demonólogo substitui o 

código pelo nome, que neste caso é Leviatã. A partir de então, há um jogo 

onde o nome é espaço. Neste espaço um “teatro barroco” acontece até que 

a possuída se aproprie do nome e o diabo confesse quem é. 

De Certeau encontrou, neste “teatro barroco”, a identidade da 

possessa. A partir do momento em que estes códigos não-verbais aparecem, 

o comportamento da possessa aparece. A possuída reemprega, a seu modo, 

o que lhe é imposto pelo exorcista a partir dos tratados demonólogos. Além 

disso, por vezes, a possessa se diz estar com mais de um demônio. Nestes 

casos, há uma transição, pois ela vai passando por várias identidades e, por 

conseguinte, vários códigos não-verbais vão aparecendo na cena do 

exorcismo. As transições demoníacas das possuídas despontam em indícios 

comportamentais das mesmas. Nas palavras do autor 

 
A pluralidade das identificações provenientes de uma mesma 

tabela onomástica denega, finalmente, a possibilidade de uma 

localização, sem recusar o código social (demonológico) já que, em 

princípio, não existe outro previsto para este caso. O código 

permanece, mas a possuída o transgride. Ela escorrega de lugar 

para lugar, recusando, pela sua trajetória, qualquer nome definido 

estável (...) Num tabuleiro de nomes próprios elas não cessam de 

deslizar de lugar em lugar, mas não criam uma casa a mais que seria 

a delas: com relação às denominações recebidas, não foi inventado 

nenhum acréscimo que lhes fornecesse um próprio. (DE CERTEAU, 

2010, p. 254) 

 
O autor aproximou as possessas das feiticeiras. Para o autor, os 

procedimentos são os mesmos. No entanto, a feiticeira é um fenômeno 

marginal e rural, enquanto a possessa é urbano: ela se encontra nos 

conventos. Usaremos a mesma lógica de Michael de Certeau para pensar as 

bruxas de Labourd. O discurso do livro escrito por Pierre de Lancre é o 

discurso do inquisidor. Há, no entanto, silêncios e reempregos das bruxas. É 

neste jogo de apropriações e escolhas sutis e silenciosas que aparecem os 

indícios. O objetivo será, portanto, pensar estes indícios para falar sobre a 

cultura popular.  
 

Considerações Finais 

Ao longo deste texto apresentamos ideias que nos oferecem um 

possível suporte metodológico e, ao mesmo tempo, nos dão justificativas 
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para a escolha dos objetivos da pesquisa dissertativa de mestrado em 

andamento sobre a obra Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons 

ou il amplement traité dês sorciers et de la sorcellerie. Os dois autores mais 

citados no decorrer deste texto, isto é, Ginzburg e de Certeau, adotaram um 

método investigativo através do indício para compreender suas respectivas 

documentações. Enquanto Ginzburg propôs um ir e vir entre a 

documentação imagética e documentos textuais paralelos a imagem, de 

Certeau operou através do não-dito e através de códigos não verbais para 

investigar práticas culturais. 

Assim sendo, propomos colocar o texto e a imagem num mesmo nível 

de importância para a análise. Estes tipos de documentação histórica podem 

se completar, mas podem divergir. Um estudo baseado nesta justaposição 

nos traz os indícios e, ao nosso ver, nos levam a novas perspectivas 

historiográficas que até o momento não foram demonstradas por aqueles 

que estudaram a obra de Pierre de Lancre. 
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Cinema de Encruzilhada: Macumba e Mimese entre Exu e Zé 

do Caixão 
 

Autores – Eduardo Martins Zimermann CAMARGO (UFPR)1 

Hertz Wendel de Camargo (UFPR)2 

 
Resumo: A pesquisa em questão propõe uma análise sobre a figura 

mitológica Exu, de origem afro-brasileira, a partir de sua representação no 

cinema. Estuda-se esta entidade elencada entre o chamado povo de rua, ou 

seja, à margem, investigando tal figura em comparação a outro personagem 

marginalizado e igualmente de rua, oriundo da famigerada Boca do Lixo: o 

realizador José Mojica Marins. Assim, problematiza-se a presença ou 

ausência de Exu no mito fundador construído por Mojica, empregando como 

caminho metodológico a teoria da iconofagia, como entendida por Norval 

Baitello Junior, e assim observando que o processo de “devorar imagens” ou 

“ser devorado por elas”, neste caso, gera um outro. Da junção de Exu com 

José Mojica Marins surge um Exu Midiático, cuja gênese a presente pesquisa 

coloca em tela. Logo, busca-se paralelos entre as mitologias – religiosa e 

cinematográfica – para compreender a invenção de um dos personagens 

mais característicos do cinema brasileiro. E, tal qual Exu, também um dos 

malditos. 

 

Palavras-chaves: Cinema, Zé do Caixão, Macumba. 
 

Introdução: ou abertura dos trabalhos 
 

A macumba é nossa. 

(José Mojica Marins) 

 

A partir das inquietações compartilhadas pelos integrantes do grupo 

de pesquisa ECCOS - Estudos Sobre Comunicação, Consumo e Sociedade, 

sediado no Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal 

do Paraná, e pertencente à linha Etnografias Urbanas: Mitos, Consumo e 

                                         
1 Graduando de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Estudante vinculado ao grupo de Estudos em 

Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS). E-mail: edu.cmrgo@gmail.com. 
2 Co-autor e orientador do trabalho. Doutor em Estudos da Linguagem (UEL), professor do 

curso de Comunicação Social (UFPR) e do PPGCOM-UFPR. Professor do Programa de Pós-

Graduação em Letras (UNICENTRO). Membro do grupo de Estudos em Comunicação, 

Consumo e Sociedade (ECCOS). E-mail: hertzwendel@gmail.com. 
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Narrativas Contemporâneas, surge a proposta em questão. Ou seja, 

observar o cenário de um terreiro de Umbanda localizado em Curitiba, no 

Paraná, enquanto território de manifestações estilizadas, mesclando 

elementos de diferentes frentes, como a luz enquanto narrativa visual, a 

música e seus efeitos sensoriais, a misè-en-scene e seus resultados 

dramáticos.  

Assim, buscando semelhanças entre a experiência do espectador do 

ritual cinematográfico e do ritual religioso. Dessa maneira, destaca-se 

justamente as aproximações possíveis entre a experiência cinematográfica e 

a experiência religiosa, a partir de um ponto de vista que coloca ambas na 

esfera do ritualístico. Então, propõe-se uma análise sobre a figura mitológica 

conhecida por Exu que manifesta-se em religiões de origem afro-brasileira. 

Onde trata-se de uma entidade elencada entre o povo de rua, ou seja, à 

margem. Assim, investiga-se comparativamente a obra de outro 

personagem marginalizado e igualmente da rua, mais exatamente oriundo 

da famigerada Boca do Lixo, ou seja, o realizador José Mojica Marins.  

Considerando que a atribuição de Exu no imaginário religioso é, entre 

outras, o papel de mensageiro dos orixás na cultura iorubá, o objetivo aqui 

proposto é justamente partir da observação do mito de criação do 

personagem Zé do Caixão que, segundo seu autor, veio através de um sonho 

onde um coveiro carregava Mojica para sua cova, acompanhando o 

desenrolar da carreira do diretor até culminar com a exibição de sua mais 

recente obra de longa-metragem, em 2008. 

Ao problematizar a presença ou ausência de Exu no mito fundador 

construído por Mojica sobre seu personagem icônico e empregando como 

caminho metodológico a teoria da iconofagia, como entendida por Norval 

Baitello Junior, observa-se que o processo de “devorar imagens” ou “ser 

devorado por elas” neste caso gera um outro. 

De 1963, ocasião do primeiro filme do Mojica, até 2008, quando estreia 

sua mais recente obra, é da junção de Exu com Zé do Caixão que 

dialeticamente surge um Exu Midiático cuja gênese a presente pesquisa 

coloca em tela, ao destacar a construção imagética que se desenrolou nas 

últimas década sobre José Mojica Marins e as transformações tanto do Zé do 

Caixão quanto do seu cinema. Logo, busca-se paralelos entre as mitologias - 

religiosa e estética - para compreender a invenção de um dos personagens 

mais característico do cinema brasileiro. E, tal qual Exu, também um dos 

malditos. 
 

Sessão da Meia-Noite 
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Deu meia-noite.  

A lua se escondeu.  

Lá na encruzilhada dando a sua gargalhada.  

Tranca-rua apareceu. 
 

A motivação da presente pesquisa parte da conhecida argumentação 

do diretor José Mojica Marins em defesa da macumba enquanto expressão 

cultural tipicamente brasileira, ocasião em que o próprio realizador torna-se 

um mensageiro de forma semelhante à figura mitológica do orixá em 

questão, e objetiva comparar a construção do personagem Zé do Caixão em 

relação ao imaginário que permeia a imagem de Exu, tendo como catalisador 

a provocação atirada pelo realizador ao público da sala de cinema, durante 

a estreia do filme Encarnação do Demônio (Marins, 2008), em que ele bradou 

que a macumba é nossa. Frase que, à parte seu forte apelo social e cultural, 

também sintetiza a construção fílmica do cineasta. 

Para tanto, buscou-se compreender a construção arquetípica de Exu, 

observando nos modos de representar o orixá aproximações com a 

caracterização do personagem Zé do Caixão. 
 

Exu é o orixá sempre presente, pois o culto de cada um dos demais 

orixás depende de seu papel de mensageiro Sem ele orixás e 

humanos não podem se comunicar. Também chamado Legba, Bará 

e Eleguá, sem sua participação não existe movimento, mudança ou 

reprodução, nem  trocas mercantis, nem fecundação biológica. Na 

época dos primeiros contatos de missionários cristãos com os 

iorubás na África, Exu foi grosseiramente identificado pelos 

europeus com o diabo e ele carrega esse fardo até os dias de hoje. 

(PRANDI, 2018, p. 20-21) 

 

Embora carregue o peso da imagem demoníaca, Exu está muito 

distante dessa figura. Sua complexidade parte justamente da dualidade 

entre bem e mal, que é próprio da essência do orixá e coexistem nele, 

esboçando uma criatura que percorre diferentes matizes de luminosidade e 

escuridão. Portanto, trata-se de um ser complexo de luz e sombras que 

caminha ora na calmaria da bondade, ora desvia para o território tortuoso 

da maldade. Assim, segue incompreendido e, por vezes, excluído para a 

margem do que é repulsivo. À parte a interpretação dada por missionários 

cristãos, encontra-se na gênese de Exu um outro cenário. 
 

Um dia, em terras africanas dos povos iorubás, um mensageiro 

chamado Exu andava de aldeia em aldeia à procura de solução para 

terríveis problemas que na ocasião afligiam a todos, tanto os 
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homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a 

ouvir do povo todas as histórias que falassem dos dramas vividos 

pelos seres humanos, pelas próprias divindades, assim como por 

animais e outros seres que dividem a Terra com o homem. Histórias 

que falassem da ventura e do sofrimento, das lutas vencidas e 

perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das 

dificuldades na luta pela manutenção da saúde contra os ataques 

da doença e da morte. Todas as narrativas a respeito dos fatos do 

cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham 

que ser devidamente consideradas. Exu deveria estar atento 

também aos relatos sobre as providências tomadas e as oferendas 

feitas aos deuses para se chegar a um final feliz em cada desafio 

enfrentado. (PRANDI, 2018, p. 17) 

 

Em linhas gerais, Exu é um contador de histórias. Cabe a ele ouvir do 

povo o drama da existência e traduzir o cotidiano em narrativas. Da mesma 

maneira, José Mojica Marins se propõe missão semelhante. Embora no caso 

do cineasta as histórias estejam envoltas por uma estética própria a um 

determinado gênero, o horror, ambos os personagens estão em busca do 

famigerado final feliz. Mas, não aquele do sistema industrial de produção 

cinematográfica, algo mais enraizado. Ancestral. Assim, nasce Exu. E talvez 

também uma parte de Zé do Caixão. 
 

Seu Zé do Caixão: ou Exu Sete Artes 
 

Saravá, Seu Zé do Caixão. Autodidata, Mojica migrava do horror à 

pornochanchada, do escatológico ao sobrenatural. Do riso ao grito. 

Transgressor, o cinema do realizador é também sincrético como a Umbanda, 

ao abordar do Bang-Bang ao Horror, com inventividade e experimentalismo. 

Em seu cinema, a genialidade confunde-se à bestialidade, misturando o 

signo ao sangue. 
 

Ele começou do nada, no Brás, e faz tudo - ao contrário da maioria, 

porque sendo simples e inculto não tem prevenções em filmar um 

sonho, um plano-sequência de nove minutos ou misturar  sadismo 

com piadinhas infames. Daí a mistura alucinante de todos - mas 

todos mesmo - gêneros: em À Meia Noite Levarei Sua Alma as 

referências vão do capa-e-espada à science-fiction, passando pelo 

desenho animado e o circo. (FERREIRA, 2014, p. 81). 

 

Se Mojica não teve a pretensão de filmar um sonho, é inegável que o 

autor não teve medo de colocar na tela seus pesadelos. Afinal, o personagem 

Zé do Caixão, segundo o cineasta, nasce de um pesadelo que teve. Parte de 
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um projeto de cinema moderno, a obra de Mojica mergulha na cultura 

popular brasileira e emerge com a matéria para construir uma linguagem 

própria e contundente. 
 

Em Mojica, o esplendor e a miséria da mise-en-scène brasileira. 

Para ser sincera ela deve se confessar espontânea e mentirosa. E 

tudo é uma mesma coisa ingênua e sanguinária. À Meia Noite 

Levarei Sua Alma é o filme da exasperação e da criminalidade. Nada 

mais comovente do que a tragédia que provoca gargalhadas. 

(FERREIRA, 2014, p. 82). 

 

Marginalizado por se tratar de um cinema popular e primitivo, o estilo 

de Mojica entrega-se ao delírio, à violência, ao escracho. Sangue, signos e 

sincretismo ocupam a tela com uma linguagem que destaca as neuroses do 

autor. Da mistura surge um “cinemão” de horror à brasileira, um cinema 

meio urbano meio rural, que dialoga com as crenças e os medos de um Brasil 

profundo. 
 

Visão interiorana do demônio, cartola, cavanhaque, longas unhas, 

lúbrico, perverso, estamos diante de um diabo brasileiro, circense. 

Seu individualismo exacerbado, anárquico, é justa e compreensível 

reação ao processo de achatamento a que são submetidas as 

massas do continente latino-americano. Com suas componentes 

megalômanas e messiânicas, Zé do Caixão atende seguramente a 

um sentimento revanchista do lumpesinato contra a ordem 

estabelecida. É através da manipulação de poderes sobrenaturais 

que ele se opõe a valores estabelecidos. Sua marginalidade é a 

mesma de Lampião ou de Cara-de-Cavalo e é vivida pelo povo como 

liberadora, da mesma forma que o banditismo e o corpo fechado 

do protagonista de Amuleto de Ogum. (DAHL, in: FERREIRA, 2014, p. 

87-88). 

 

Da mesma marginalidade que surge a figura de Lampião ou o 

personagem de Amuleto de Ogum, surge o Zé do Caixão e, talvez, daí também 

Exu. É importante destacar que do primeiro filme de Mojica, realizado na 

década de 1960, até sua última obra de 2008, há um processo de construção 

identitária que transforma José Mojica Marins em Josefel Zanatas, e vice-

versa. Nasce o Exu Midiático. 
 

Exu Ganha o poder sobre as encruzilhadas 
 

Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha 

profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo 
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sem paradeiro. Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à 

casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo 

o velho fabricando os seres humanos. (PRANDI, 2018, p. 40).  

 

Da mesma matéria que deu vida a Exu, Mojica encontrou a substância 

para encarnar Zé do Caixão. Mas, enquanto figura arquetípica, o orixá traduz 

mais do que apenas a vestimenta de capa preta e a silhueta tétrica. Exu é 

também um retrato do que é marginalizado. E, portanto, aproxima-se da 

trajetória do próprio Mojica, pois ambos são periféricos e, mais do que isso, 

malditos.  

Aqui, propõe-se uma leitura da mitologia de Exu em comparação com 

o mito de Zé do Caixão. Logo, se Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não 

tinha rio (PRANDI, 2018), Mojica começou do nada (FERREIRA, 2014). Se Exu 

não tinha profissão, nem artes, nem missão (PRANDI, 2018), Mojica era o 

cineasta simples e inculto (FERREIRA, 2014). Se Exu vagabundeava pelo mundo 

sem paradeiro (PRANDI, 2018), Mojica fazia o mesmo na Boca do Lixo. 
 

Estou falando de José Mojica Marins (...), cineasta do excesso e do 

crime, que conseguiu fazer duas fitas de terror em São Paulo, criou 

um clube, uma revista em quadrinhos, foi romancista, mágico e ator 

de fotonovelas. Dificilmente alguém no Brasil conseguirá o que ele 

está conseguindo longe de todos, sem cultura e sem dinheiro. 

(FERREIRA, 2014, p. 81). 

 

Chega-se à casa de Oxalá. Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. 

Ia à casa de Oxalá todos os dias (PRANDI, 2018). Mas, para entender esta parte 

da história, precisa-se descobrir primeiro quem é Oxalá. 
 

Oxalá encabeça o panteão da Criação, formado por orixás que 

criaram o mundo natural, a humanidade e o mundo social. Oxalá 

ou Obatalá, também chamado Orixanlá e Oxalufã, é o criador do 

homem, senhor absoluto do princípio da vida, da respiração, do ar, 

sendo chamado de o Grande Orixá, Orixá Nlá. É o orixá velho e 

muito respeitado tanto pelos devotos humanos como pelos demais 

orixás, entre os quais muitos são identificados como filhos seus. 

(PRANDI, 2018, p. 23).  

 

A casa de Oxalá é aqui traduzida metaforicamente por casa de Cinema: 

o lugar onde se criam mundos naturais, humanidades e mundos sociais para 

o prazer do público. Lugar onde o princípio da vida cabe em 24 quadros por 

segundo achatado em uma tela. Refúgio dos rituais e do olhar mágico até os 

dias de hoje, onde trabalhou por muitos anos o pai de José Mojica Marins, 
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ambiente que o filho visitava, como Exu, quase diariamente para assistir 

filmes. Na casa do senhor absoluto do princípio da vida, da respiração, do ar 

(PRANDI, 2018), Mojica respirava o ar rarefeito da sala de cinema, pois cada 

fotograma filmado por José Mojica Marins respira cinema e somente cinema 

(FERREIRA, 2014). 

E lá, na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo o velho fabricando os seres 

humanos (PRANDI, 2018). Este é justamente o ofício do realizador de cinema, 

a fabricação de vidas e universos. E foi na casa de Oxalá que Mojica descobriu 

como modelar na própria carne o personagem mítico da cinematografia 

brasileira, que segundo Ferreira (2014), trata-se da encarnação do 

experimental em nosso cinema. 
 

Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, 

mas ali ficavam pouco, 

quatro dias, oito dias, e nada aprendiam. 

Traziam oferendas, viam o velho orixá,  

apreciavam sua obra e partiam. 

 

Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos. 

Exu prestava muita atenção na modelagem 

e aprendeu como Oxalá fabricava 

as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, 

as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. 

 

Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho orixá. 

Exu não perguntava. 

Exu observava. 

Exu prestava atenção. 

Exu aprendeu tudo. 

(PRANDI, 2018, p. 40) 
 

Conclusão 
 

Em todos os gêneros, mesmo em seu gênero “cult, artístico, 

intelectual”, o cinema e, também, a televisão, revelam-se uma arte 

da memória (...) e participam da memória coletiva, histórica. São, 

também, parte da retórica da indústria e da cultura audiovisual. 

Ritualizam, em imagens agentes, visuais e sonoras, as imagens e 

locais que o espectador-fiel deve recordar ao cogitar o passado, o 

presente e o futuro de sua vida. (ALMEIDA, 1999, p. 56) 

 

Segundo Baitello Junior (2014), um dos fenômenos da 

contemporaneidade é a iconofagia, esta é permeada por conceitos como a 

midiatização, a globalização e o narcisismo, onde o que acontece é um 
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processo em que a imagem sobrepõe-se sobre a realidade. Sobretudo, uma 

conjuntura alicerçada no que se vê, amplificada pelos meios de comunicação, 

como o cinema e a televisão.  

Neste contexto, o autor propõe que há uma prática de devorar imagens 

que ocorre simultaneamente ao ser devorado por elas que, nota-se, em certa 

medida, no processo de construção do personagem Zé do Caixão. Dessa 

maneira, percebe-se na carreira de mais de cinquenta anos de Mojica, um 

longo processo em que o autor cava significados no sincretismo brasileiro e, 

da escavação, retorna outro. 
 

As imagens se converteram em nosso arquivo histórico, em nossa 

memória coletiva, e cada vez mais imagens aspiram colonizar nosso 

futuro, nosso imaginário, nossos desejos. Recordamos, pensamos, 

sonhamos através de imagens que invadem nossa existência, 

afastando-a da vida real, projetando-nos em uma dimensão virtual 

em que os sentidos e as linguagens do nosso corpo são substituídos 

pelas imagens que as máquinas criam para nós. (FLÓREZ, in: 

BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 8). 

 

Neste sentido, Mojica apropria-se da figura mitológica intitulada Exu 

para construir um personagem, ou é justamente o contrário, a imagem de 

Exu apropria-se do corpo de Mojica enquanto mídia primária para converter-

se em arquivo histórico, memória coletiva, transformando-se, ao colocar-se 

em evidência pela máquina cinematográfica, mas principalmente pelo meio 

televisivo, onde Mojica destacava-se. Afinal, a comunicação precisa do corpo 

para ser encenada. 
 

Reivindica-se, assim, uma atenção aos corpos vivos dos seres 

humanos vivos, e um estudo detalhado de suas implicações nos 

processos culturais e comunicativos, seguindo as melhores pistas 

de uma semiótica humanista que não pode esquecer que uma 

teoria da comunicação implica a dimensão material da vida e, junto 

dela, a dimensão espiritual-cultural-social que nela se projeta. 

(FLÓREZ, in: BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 8-9). 

 

E, assim, de acordo com Almeida (1999), revela-se um ritual onde a 

imagem agente torna visível ao espectador-fiel a representação histórica de 

uma figura mitológica. Nesse processo, visualiza-se um signo 

cinematográfico - Zé do Caixão - permeado por um signo religioso - Exu - e 

através da imagem agente criada involuntariamente por Mojica, encontra-se 

um dos modos de acessar a memória em busca da imagem mental que 

traduzirá a percepção sobre um ícone da mitologia afro-brasileira. 
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Olha lá quem vem lá, 
descendo a ladeira. 
Olha lá quem vem lá, 
é o Exu Caveira. 

 

Saravá, Seu Caveira. E com ele, vem também Exu Sete Porteiras, Exu 

Pinga Fogo, Exu Poeira, Exu Morcego, Exu Capa Preta, etc. Saravá, Seu Sete 

Caveiras. Saravá, Seu Sete Pedras. Saravá, Exu Mirim. Olha quem vem lá, é 

Seu Zé. Zé do Caixão. Saravá, Seu Zé. Saravá, Exu da Mídia. Exu Midiático. 
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Estudo iconográfico das pinturas de teto atribuídas a Antônio 

Simões Ribeiro da Igreja do Desterro – Salvador (Ba)  

Maria de Fatima Hanaque CAMPOS (UNEB) 

 

Resumo 

O objetivo é analisar as pinturas setecentistas que representam as devoções 

da Irmandade das Clarissas que se encontram na Igreja do Convento do 

Desterro como meio de venerar a Deus e os santos. A Igreja e Convento do 

Desterro em Salvador - Bahia foi o primeiro mosteiro de religiosas do Brasil 

e feito à semelhança dos conventos medievais de Lisboa e Évora em 

Portugal. Trata-se de um estudo iconográfico sobre conjunto de pinturas do 

teto do coro alto da Igreja do Convento do Desterro atribuído ao pintor 

português Antônio Simões Ribeiro que permaneceu em Salvador de 1735 a 

1745. As fontes utilizadas foram bibliográficas, documentais e iconográficas. 

O forro do coro alto é em forma de caixotões, com 14 painéis contornados 

com molduras entalhadas, fazendo um conjunto com características das 

pinturas de teto do século XVIII. A pintura cumpria a premissa de evangelizar 

dando ao devoto uma referencia para que pudesse praticar a sua devoção, 

incluindo gestos e ações. 

Palavras-chaves: Iconografia, Religiosidade, Convento do Desterro. 

 

Introdução 

No Brasil, durante os séculos XVII e XVIII o gosto pelas artes decorativas 

de cunho religioso já era visível nas construções dos templos religiosos, além 

de ser uma recomendação dos principais instrumentos de normalização da 

Igreja Católica. O objetivo é analisar as pinturas que representam as 

devoções da Irmandade das Clarissas que se encontram no coro alto da 

Igreja do Convento do Desterro em Salvador – Ba.  

A Igreja e Convento do Desterro em Salvador - Bahia foi o primeiro 

Mosteiro de Religiosas do Brasil feito à semelhança dos conventos medievais 

de Lisboa e Évora, que foram construídos no século XVI composto de mirante 

e coros baixo e alto. A referida igreja possui um patrimônio artístico 

composto de pinturas, especialmente de 2 conjuntos de pinturas de tetos 

dos coros baixo e alto atribuídos ao pintor português Antônio Simões Ribeiro  

que permaneceu em Salvador de 1735 a 1745.  As imagens do coro alto 

representam as passagens da vida de Santa Clara e São Francisco, seus feitos 

e exemplos de virtudes a serem seguidos pelas religiosas em clausura. Esta 

comunicação busca demonstrar como resultados a utilização das imagens 

pictóricas pelas instituições religiosas no período moderno, estas imagens 
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serviam como modelo para a vida das religiosas. O trabalho esta organizado 

em Introdução;  A Igreja do Convento de Santa Clara do Desterro em 

Salvador(Ba); As pinturas do coro alto do Convento de Santa Clara do 

Desterro em Salvador (Ba); Considerações finais. 
 

A Igreja do Convento de  Santa Clara do Desterro em Salvador (Ba) 
 

A primeira ordem religiosa feminina foi a Ordem das Clarissas que se 

fixou em Salvador no século XVII com sede no Convento do Desterro da Bahia 

constituiu-se na primeira casa religiosa feminina do Brasil, pois vieram 

religiosas professas diretamente de Portugal para organizar o convento nos 

padrões de vida religiosa europeia (AZZI, 1992, p.224). 

A fundação do Convento do Desterro da Bahia liga-se a solicitação da 

sociedade soteropolitana para abrigar jovens senhoritas, sem recursos ou 

simplesmente para protegê-las dos perigos que a vida urbana oferecia, 

resguardando a honra das mesmas. Para atender as solicitações dos 

habitantes de Salvador o Rei D. Afonso VI, em 1665, concedeu uma licença 

para a fundação do Convento do Desterro, sendo as despesas custeadas pela 

Câmara e principalmente por moradores de Salvador.  

Como convinha a uma igreja de um mosteiro feminino, a entrada 

principal encontrava-se na fachada lateral, pois a zona contrária à capela-

mor era ocupada pelo coro alto e pelo coro baixo que permitiam as religiosas 

participarem dos cultos sem terem contato com a comunidade católica.  

Após a fundação do Convento do Desterro, no século XVII, outras 

ordens religiosas femininas instalaram-se em conventos na Bahia e no século 

subsequente. Fundaram-se os conventos das Ursulinas, das Mercês em 

1735, das Ursulinas da Soledade em 1739 e das Ursulinas Franciscanas da 

Lapa em 1747. 

 

As pinturas da Igreja do Convento de Santa Clara do Desterro em 

Salvador (Ba) 

 

O objetivo é analisar as pinturas que representam as devoções da 

Irmandade das Clarissas que se encontram no coro alto da Igreja do 

Convento do Desterro. O forro do coro alto é em forma de caixotões, com 14 

painéis contornados com molduras entalhadas, fazendo um conjunto com 

características das pinturas de teto do século XVIII. Os painéis estão 

distribuídos em 2 grupos: o primeiro grupo composto por 4 painéis centrais 

com santos da irmandade e o segundo grupo com 10 painéis laterais com 

motivos de anjos, guirlandas e as intenções da Irmandade. O forro do coro 
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alto é decorado com pintura de boa qualidade e segundo Valladares (1990) 

o coro da clausura da Igreja do Convento do Desterro que se encontra na 

parte da nave da igreja que se prolonga à clausura do 2º pavimento. A pintura 

do forro, em caixotões, é atribuída, estilisticamente, a Antônio Simões 

Ribeiro, o mesmo que pintou os três forros da biblioteca jesuítica de 

Coimbra, e também o forro da pintura da biblioteca do Colégio dos Jesuítas 

da Bahia, entre 1735 e 1755. 

 

 
Figura 1: Pintura do forro do coro alto da Igreja do Convento do Desterro 

Fonte: Fotografia cedida pela AM Restauro. Relatório final da intervenção de restauro no forro do 

coro alto do Convento do Desterro/Ba, 1998. 

 

O desenvolvimento da pesquisa realizada sobre a analise iconográfica 

foi possível graças a colaboração da empresa AM Restauro que 

disponibilizou documentação fotográfica detalhada sobre a restauração 

realizada na pintura do teto do coro alto da igreja do Convento do Desterro, 

em 1998. Posteriormente foi feita visita in loco as pinturas do coro alto do 

Convento do Desterro, entretanto devido a altura do referido forro as 

fotografias ficaram sem a riqueza dos detalhes. Assim, a contribuição da 

empresa AM Restauro foi fundamental para o presente trabalho. A descrição 

iconográfica pode ser feita ressaltando os grupos do conjunto de pinturas ( 

Villar e Silva, 1998) conforme  quadro 1 abaixo: 
 

Grupo 1 Grupo 2 

São Francisco P1 - Rezar 

N. Sra e o menino P2 - Inocencia 

Sagrada Familia P3 - Obediencia 

Santa Cara P4 - Temperança 
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 P5 -  Felicidade Celeste  

 P6 - Prudencia 

 P7 - Fidelidade 

 P8 - União 

 P 9 - Concordia 

 P10 - Pax 

Quadro 1: Conjunto iconográfico do altar mor 

Fonte: Relatório final da intervenção de restauro no forro do coro alto do Convento do Desterro/Ba, 

1998. 

 

As pinturas compostas em grupo 1  e grupo 2 foram feitas em formato 

de caixotões contornadas por molduras entalhadas, e podem ser observadas 

a disposição conforme quadro abaixo: 
 

 
Quadro 2: Disposição das pinturas do coro alto 

 Fonte: Relatório final da intervenção de restauro no forro do coro alto do Convento do Desterro/Ba, 

1998. 
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O primeiro grupo de pinturas está localizado na parte central do teto 

e é composto de 4 painéis que estão organizados no sentido vertical e tendo 

na parte superior São Francisco, a Virgem, a Sagrada Família e Santa Clara. 

Esta ordenação verticalizada esta voltada para a abertura do coro alto onde 

se vê  altar mor. Dessa forma, o primeiro santo em termos de hierarquia e 

importância  o São Francisco responsável pela criação da ordem dos 

franciscanos (Figura 2). O santo é representado com sua túnica amarrada na 

altura da cintura com uma corda de três nós, evocando os votos de pobreza, 

obediência e castidade. É identificável as chagas em suas mãos. Vê-se um 

feixe de luz contemplado pelo santo que se converte em uma língua de fogo 

onde se observa o semblante do mesmo, retratado no exato momento em 

que recebe uma experiência místicas: a visão de Cristo crucificado. 

Em seguida, tem-se a representação da Virgem Maria que foi o 

exemplo maior de virtudes e de dedicação a seu filho Jesus Cristo (Figura 3). 
 

                
Figura 2 e 3 : São Francisco de Assis  e a Virgem com o menino; pintura do forro do coro 

alto da Igreja do Convento do Desterro 

Fonte: Fotografia cedida pela AM Restauro. Relatório final da intervenção de restauro no 

forro do coro alto do Convento do Desterro/Ba, 1998. 

 

A Sagrada Família: as apresentações da Sagrada Familia fazem parte 

da fase da Virgem Mãe que aparecem com outros personagens, além do 

Menino Jesus, São Jose, Maria e o Menino simbolizando a familia unida, no 

inicio do Desterro para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes, 
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seu perseguidor (Figura 4). Por fim, Santa Clara que foi a primeira discípula 

de São Francisco, em Assis e ambos fundaram a ordem 2ª das Clarissas, no 

século XIII. Nesse forro, S. Clara está representada com o habito da ordem, o 

cordão com três nós, os 3 votos das Clarissas e uma Custodia com a Sagrada 

Hóstia, sua maior devoção, e foi como defendeu o Convento na época da 

invasão dos mouros (Figura 5). 
 

                             
Figura 4 e 5: Sagrada Família, detalhe  do menino Jesus;  Santa Clara - pintura do forro do coro alto da 

Igreja do Convento do Desterro 

Fonte: Fotografia cedida pela AM Restauro. Relatório final da intervenção de restauro no forro do 

coro alto do Convento do Desterro/Ba, 1998. 

 

O segundo grupo composto por 10 painéis laterais com motivos de 

anjos, guirlandas e elementos arquitetônicos que são semelhantes entre si 

no aspecto formal, porém diferenciados pelos dizeres escritos na parte 

inferior dos painéis e com as intenções da Irmandade: Rezar, Inocência, 

Obediência, Temperança, Felicidade Celestial e Erese, Prudência, Fidelidade, 

União, Concordia e Paz. Os dizeres simbolizam os votos, as intenções e os 

desejos das freiras Clarissas. 

A cristandade ocidental classificou os pecados e as virtudes 

representando através da personificação de mulheres, jovens, velhas, ou 

anjos, com atributos para cada virtude ou fraqueza humana. Destacam-se as 

virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança são as virtudes 

cardeais que em torno delas, giram todas as demais virtudes secundárias, 

que são muitas. A temperança (Figura 6) que é uma das virtudes universais 
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propostas pela Igreja Católica que prega que a pessoa deve equilibrar sua 

atração pelos prazeres, dominar suas vontades e ter equilíbrio nas coisas que 

faz inclusive para o pecado da gula. A simbologia é o anjo alado pousado, 

misturando as aguas de dois potes, a agua vertendo e temperando, símbolo 

do fluxo material e força espiritual humana, equilibrando as forças opostas 

envolvidas. A  prudência (Figura 7)  dispõe a razão para discernir em todas as 

circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir.  É 

a capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas. O anjo aparece 

segurando um espelho, símbolo da vaidade e em volta do mesmo tem a 

serpente como o símbolo do pecado, que pode morder e provocar a morte. 
 

                                 
Figura 6 e 7: O anjo da Temperança (detalhe) e o anjo da Prudência (detalhe) - pintura do forro do 

coro alto da Igreja do Convento do Desterro 

Fonte: Fotografia cedida pela AM Restauro. Relatório final da intervenção de restauro no forro do 

coro alto do Convento do Desterro/Ba, 1998. 

 

Pode-se também aplicar à Virgem Santíssima as quatro virtudes 

cardeais, e algumas de suas virtudes derivadas servem de exemplo para as 

religiosas. Maria praticou todas as virtudes convenientes à sua condição, 

entre estas: a fé, esperança e caridade. Estas virtudes se realizam na união 

imediata com Deus, que exige sua natureza de virtudes teologais. A fé dá a 

conhecer a Deus e a Ele nos une como Primeira Verdade; a esperança faz 

desejar a Ele como nosso Bem maior capaz de proteger a todos; a caridade 

é o amor de amizade a todos.  

Maria também praticou a obediência perfeita a todos os 

mandamentos, acompanhada da mais generosa prontidão em seguir todos 

os conselhos e  inspirações do Espírito Santo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prud%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem
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Duarte et all.(2009) consideram que as virtudes são qualidades morais 

de uma pessoa. Dessa forma, santo/a é reconhecido/a como tal por ser 

alguém em quem se reconhece tais qualidades e são exemplares e dignas de 

serem colocadas como modelo para o povo cristão; por isto, constituem 

objeto de investigação por parte dos processos de canonização. 

O reconhecimento da santidade são documentos oficiais da Igreja que 

objetivam reconhecer a santidade de alguém. O reconhecimento da 

santidade de Clara de Assis ocorreu de forma rápida finalizando em 1255. 

Duarte et all (2009) buscam analisar as virtudes praticadas por Santa Clara.  

As pinturas representavam uma forma eficaz da população recolher e 

traduzir relatos através das imagens, dentro do contexto podendo 

compreender ou ao menos conhecer a biografia de santos, bem como 

passagens do Novo Testamento, em especial da vida de Jesus cristo e da 

virgem Maria, entre outros. Também era uma preocupação retratar na 

iconografia a historia das ordens religiosas e de seus ícones, pois os fieis indo 

a igreja observavam as pinturas e as imagens  incorporando-as a sua 

paisagem cultural. 
 

Considerações finais 

O objetivo foi  analisar as pinturas que representam as devoções da 

Irmandade das Clarissas que se encontram no coro alto da Igreja do 

Convento do Desterro em Salvador – Ba. As pinturas foram atribuídas ao 

pintor português Antônio Simões Ribeiro que permaneceu na Bahia de 1735 

a 1745. A qualidade pictórica e artística das referidas obras destacam-se 

diante da produção artística local da época, demonstrando a importância da 

primeira ordem religiosa feminina que se fixou em Salvador no século XVII 

com sede no Convento do Desterro da Bahia. 

As imagens do coro alto representam as passagens da vida de Santa 

Clara e São Francisco, seus feitos e exemplos de virtudes a serem seguidos 

pelas religiosas em clausura. Assim, a utilização dessas imagens pictóricas 

era voltada para a formação das religiosas no exercício continuo de alcançar 

as virtudes de santos/as. As pinturas também representavam uma forma 

eficaz dos fiéis compreender ou ao menos conhecer a biografia de santos e 

das ordens religiosas. 
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Retábulo da Vida da Virgem Maria e de São Francisco de 

Nicolás Francês 

 
Autor: Daniel Henrique Alves de CASTRO (Uel) 

Orientadora: Angelita Marques Visalli (Uel) 

 
Resumo 

A partir do estudo do Retábulo da Vida da Virgem Maria e de São Francisco 

de Nicolas Francés, buscamos sua compreensão em seu contexto social, 

político e religioso. Utilizamos os estudos de Jérôme Baschet e Jean-Claude 

Schmitt a respeito da imagem-objeto e imago para fundamentar a pesquisa 

sobre o retábulo no medievo. Dessa forma, exploraremos a imagem de São 

Francisco na iconografia medieval, seus desdobramentos na Espanha, assim 

como a hagiografias do santo, analisando peculiarmente a visita do santo no 

Egito, com o Sultão (tema de uma das imagens do retábulo). Nossa reflexão 

considera outras imagens medievais do mesmo tema e, entre as 

hagiografias, a Legenda Maior de São Boaventura e as de Tomás de Celano, 

buscando possíveis semelhanças e diferenças na caracterização do episódio 

em questão. 

Palavras-chaves: Franciscanismo – Retábulo - Nicolás-Francés 

 

Introdução 
Os estudos das produções imagéticas medievais viabilizam uma ampla 

compreensão sobre quais foram os seus objetivos e como elas se 

relacionavam com a sua cultura. No final da Idade Média, na região de 

Castilla e León, na Península Ibérica, ao norte da Espanha, Nicolás Francês 

(1434-1468), se destacou na região por sua técnica e grande produção de 

imagens para as Igrejas locais. A partir de uma encomenda por volta da 

segunda metade do séc XV, para um mosteiro franciscano desconhecido, ele 

pintou o Retábulo da Virgem Maria e de São Francisco. Atualmente está 

presente no Museo del Prado, e desde a sua compra em 1930, historiadores 

e historiadores de arte têm se dedicado a pesquisar sobre o artista e suas 

obras. 

 
O Retábulo 

Nicolás Francés (1434-1468), pintor das cidades de Castilla e León, na 

Península Ibérica, é identificado como autor do retábulo. Segundo o Museo 

Del Prado, foi originalmente feito para um convento franciscano 

desconhecido e depois mudou-se para a capela de uma grande propriedade 
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em La Bañeza (León), e hoje se encontra naquele Museu, na Espanha. Suas 

obras foram produzidas na província de León, ao norte da Península Ibérica. 

Seu estilo, gótico internacional1, como é reconhecido tradicionalmente no 

campo da história da arte, é um dos poucos no âmbito castelhano-leonês 

que representa esse estilo. 

As dimensões do Retábulo da Virgem Maria e de São Francisco é 

557cm altura por 558cm de largura. Seu grande porte aduze o empenho do 

artista em atender a demanda de algo grandioso, uma peça luxuosa que 

retrata o desejo da sociedade na época em adquirir algo belo, como 

Gombrich (2012) denomina como uma “sociedade refinada e apreciadora da 

exibição de luxo” (p.86), conforme a figura 1. 

No retábulo à direita, de baixo para cima, estão retratadas na imagem 

2 a cena da Anunciação da Virgem Maria, na imagem 3 o Nascimento de 

Jesus, rodeado de anjos e na imagem 4 a Apresentação de Jesus no Templo 

de Jerusalém por Simeão. No centro, em maior destaque, na imagem 1, 

encontra-se a Virgem com Jesus, com anjos ao redor. Em cima da figura 

central, na imagem 5, com uma parte da figura apagada com a marca do 

tempo, a coroação da Santíssima Virgem e abaixo, na imagem 6 a 

Crucificação de Jesus. A esquerda, cenas da vida de São Francisco de Assis, 

de cima para baixo temos na imagem 7 a Estigmatizarão do santo de Assis, 

na imagem 8 o encontro do Papa Honorio III com membros da ordem e na 

imagem 9 a Pregação do Pobre de Assis ao Sultão. Por último na base do 

retábulo, na imagem 10 estão as figuras dos apóstolos e alguns profetas. 
 

 

                                         
1 Um estilo de arte gótica tardia, por voltado dos anos de 1380 e 1450, difundida pela Europa 

ocidental. Uma arte da corte, que testemunha uma sociedade que expressa o gosto pelo 

luxuoso, pelo esplendor e pelas cerimônias. Privilegia as curvas, a elegância das cores e das 

atitudes, com um uso mais racional da perspectiva e do naturalismo. 
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Figura 1 – Nicolás Francés - Retábulo da Vida da Virgem Maria e de Nicolás Francês, óleo, tempera, 

557 x 558 cm, 1445 - 1460. Museo del Prado  

Figura 2 - Numeração do Retábulo 

 

 

Todas as cenas possuem uma tríplice talha de madeira encima das 

representações pictóricas, e a maioria delas retratam momentos distintos 

que convergem para a ideia principal de cada representação. Por exemplo a 

imagem 6, que além da Crucificação de Jesus no centro, traz à esquerda a 

Virgem com São João e outros personagens presentes no calvário, e à direita 

alguns soldados comentando sobre a morte do Cristo. Segundo Warleta 

(2019), Nicolás Francés, apresenta uma ampla preocupação com a estrutura 

da imagem, como seu cenário, o relato, os detalhes e as características da 

cena. 

 

Imagem Medieval 

O período de produção deste retábulo, é marcado por uma ampla 

produção imagética religiosa na Europa. Segundo os historiadores da arte, 

em especifico Gombrich, essa ampliação se fundamenta na visão do Papa 

Gregório, o Grande: 

 
 “Quando se trata de discussões da arte cristã na Idade Medieval, é 

ainda mais importante manter se mente a multiplicidade de 

funções que se espera que a imagem sirva (...) De acordo com o 

Papa Gregório, o Grande, a pintura deveria servir aos laicos 

iletrados para os mesmos propósitos que os clérigos usavam a 

leitura. (Gombrich, 2012, p.51)  

 
O papel das imagens para esse autor se torna uma via de catequização 

dos leigos e iletrados, auxiliando na compreensão da fé cristã. O retábulo 

possui um papel crucial nessa missão pela sua posição dentro da liturgia. A 

partir da mudança litúrgica (séc. XI) em que o padre celebra de frente para o 

altar, e de costas para os fiéis, a função dos retábulos é elevar a importância 

do sagrado na Missa, e o seu lado espiritual na qual o padre representa in 

persona Christi.  

Além da função de catequizar, as imagens proporcionam aos fiéis uma 

ligação espiritual com a igreja triunfante, ou seja, com os anjos e santos no 

céu, uma mediação entre o visível e o invisível, o pecaminoso e o santo e 

entre o pecado e a salvação, tornando-se reguladoras da formação moral 

dos homens no medievo. 
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Jean-Claude Schmitt vai além desse papel de catequização dos leigos. 

Para isso, ele disserta sobre o papel das imagens no medievo e sua relação 

“dinâmica com a sociedade que a produziu” (Schmitt, 2007, p.33), e para 

assimilá-la, utiliza o termo latino para os estudos das imagens desse período: 

“imago”. Numa conotação diversificada do que compreendemos hoje como 

imagem, ela aborda a origem na designação do homem como imagem e 

semelhança de Deus, como diz no livro de Gênesis (1, 20).  A imagem confere 

ao homem uma superioridade ante as demais criaturas de Deus, mas torna-

se deformada com a entrada do pecado na história da humanidade. Como 

defende Santo Agostinho em “Confissões”, o pecado original se tornou uma 

mancha para todos, afastando-os da imagem pura e santa de Deus. “Devido 

à falta, o homem encontra-se decaído, vivendo um estado de dissemelhança” 

(SCHMITT, 2007, p.13)  

 
Por isso é que, de minha parte, prefiro usar também o termo 

imagem a propósito da Idade Média, não para opô-Ia ao termo 

"arte", mas pelo contrário, para restituir-lhe todos os seus 

significados e ter em conta os três domínios da imago medieval: o 

das imagens materiais (imagines); o do imaginário (imagina-tio), feito 

de imagens mentais, oníricas e poéticas; e enfim o da antropologia 

e da teologia cristãs, fundadas numa concepção do homem criado 

ad imaginem Dei e prometido à salvação pela Encarnação do Cristo 

imago Patris. Ao considerar isoladamente apenas um desses 

domínios, não se poderá chegar senão a uma visão mutilada da 

história das imagens medievais. A tarefa comum dos historiadores 

e dos historiadores da arte deve ser uma história da "imago als 

kultur” (cultura da imagem) (SCHMITT, 2007, p.45) 

 
Jérôme Baschet observa que as imagens medievais são destinadas a 

uma função cultural ou devocional, não existindo finalidade estética 

individual de cada artista, e sim uma “atitude estética e uma noção do belo 

que são parte integrante das concepções e das práticas das imagens 

(BASCHET, 2006, p.482). E a noção do artista não é diferente da função do 

artesão no medievo. Ou seja, a imagem não é apenas uma mensagem, mas 

também um objeto, que tem a sua função vinculada às práticas sociais. 

Baschet (2006, p.496) também amplia a complexidade das imagens, 

afirmando que as obras medievais não teriam apenas como finalidade a 

catequização dos leigos, pois elas apresentam um caráter extremamente 

erudito, para as quais a plena compreensão requer uma cultura que apenas 

os clérigos possuem. Uma das funções mais importantes, segundo o mesmo 

autor, é agregar com a veneração dos santos. Portanto, mesmo que as 

imagens não possuam apenas um sentido catequético, ela está ligada a 
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outras finalidades da Igreja, servindo como decoração para os templos, para 

a liturgia, sacramentos e expandir o culto aos santos padroeiros. Por isso, o 

autor, utiliza a palavra imagem-objeto para nomear essas produções 

imagéticas medievais, vinculadas aos objetos aos quais adere, os quais lhes 

confere funcionalidades, segundo os interesses de seus comitentes.  

Enrico Castelnuovo reflete sobre o papel do artista no Medievo: “Nos 

textos medievais não encontramos um termo para designar aqueles a quem 

hoje chamamos artistas; geralmente é o vocábulo artífices que serve para 

designar os artesãos e, com eles, os artistas” (GOFF, 1989, p.146). Portanto a 

função do artista medieval é trabalhar de acordo com o comitente.  

 

As representações do Retábulo 
Na imagem 1 (figura 3), está presente a Virgem com anjos ao seu lado. 

Esses são representados com asas de pássaros e instrumentos musicais, 

sugerindo venerarem ao Cristo no colo de Maria. Dois anjos tocam uma 

harpa e um instrumento de corda no plano superior, e outros dois anjos no 

plano inferior tocam outros instrumentos. Jesus no colo da Virgem olha 

diretamente para o anjo superior à direita. Enquanto o olhar da Virgem está 

diretamente voltado a Jesus. 

 

 
Figura 3 – Imagem 1: Detalhe do Retábulo da vida da Virgem Maria e de São Francisco 

 
O anjo da esquerda inferior usa um cordão franciscano, que simboliza 

o elo entre Deus e os homens para a ordem dos frades. Chiara Frugoni ao 

comentar a respeito do cordão, disserta sobre o significado que temos hoje 

acerca dos nós da corda que alegoricamente significam castidade, pobreza e 

obediência. Isso foi divulgado tardiamente, no mínimo a partir do século XVI.  
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Nas imagens mais antigas de Francisco, a quantidade de nós varia 

(de três a sete), embora nunca apareça uma corda sem nó. Os nós 

deviam ter a mesma função do tecido rústico: expulsar os desejos 

carnais. (FRUGONI, 2013, p.55)  

 

O culto à Maria na história iconográfica e devocional é amplamente 

difundido em todos os locais, ordens e congregações. Conhecida como Mãe 

de Deus, mãe da Igreja, mãe dos féis, desde o começo do cristianismo a sua 

devoção era conhecida, popularizando-se após a definição do dogma 

Theothokos, no séc VI. Foi acrescentado uma devoção maior na Idade Média, 

através da teologia de São Tomás de Aquino (1225-1274), que diferenciando 

o culto de Latreia – adoração a Deus – e Douleia – veneração aos santos, 

propõem a hyperdulia, transpondo o papel essencial de Maria na história da 

salvação, na qual, ela é menor que Deus, porém maior que todos os seres 

humanos por graça de Deus, por isso ela merececia uma devoção maior que 

a de todos os santos (PELIKAN,1923, p.143). 

 

 
Figura 4 – Imagem 2: Detalhe do Retábulo da vida da Virgem Maria e de São Francisco 

Figura 5 - Imagem 3: Detalhe, Idem 

Figura 6 - Imagem 4: Detalhe, Idem 

 

A imagem 2 (figura 4) retrata a cena da Anunciação da Virgem Maria, 

com a presença do Arcanjo Gabriel carregando em mãos uma Filactera com 

a saudação bíblica: “Ave, Gratia Plena”. A figura de Deus Pai está presente no 

fundo, como um homem de barba portando um chapéu pontiagudo 

soprando o Espírito Santo em direção a Virgem para gerar o seu Filho. Na 

esquerda, há uma casa e aparentemente um serviçal buscando água em um 

poço. No meio da cena, há um vaso com flor de Lírio, que representa 

castidade e pureza. A direita, atrás da Virgem, um livro que provavelmente 

seja a escritura sagrada, enaltecendo a imagem de Maria como uma mulher 

de oração e que se dedica às escrituras. 

A imagem 3 (figura 5) retrata o Nascimento de Jesus. No centro desta 

imagem, ao redor do Verbo Encarnado, há três anjos ajoelhados em posição 

de adoração, junto a Maria. A figura de Deus Pai está presente nesta imagem 

também, de forma parecida à anterior, porém, com a aparência mais 

envelhecida, Ele está iluminando do céu o seu Filho, aludindo uma relação 
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filial e sobrenatural. A imagem à esquerda representa a passagem da visita 

do anjo aos pastores anunciando a chegada do Salvador, segurando uma 

filactera, semelhante àquela da cena da Anunciação - o escrito 

provavelmente se refere a fala do anjo descrito no Evangelho de São Lucas: 

“Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da 

benevolência (divina).” (2,14). À direita, encontra-se a visita de um dos três 

reis magos, que aparenta estar carregando ouro. 

Concluindo as cenas da direita, a imagem 4 (figura 6) retrata a infância 

de Jesus através da apresentação de Jesus no templo de Jerusalém por 

Simeão. Nesta mesma cena, à esquerda, há duas mulheres, uma de idade 

mais avançada e outra mais jovem. Provavelmente é a profetisa narrada por 

Lucas em 2,36-38, chamada Ana, que falava do menino a todos que 

esperavam a libertação de Jerusalém. Nesta mesma cena, à esquerda, um 

homem escorado está dormindo e outro está entrando em uma casa 

segurando entre a cabeça e os ombros um vaso. A direita, quatro homens 

bem vestidos aparentam estar discutindo algum escrito, provavelmente 

alguma profecia que remete a Jesus. 

 

 
Figura 7 - Imagem 6: Detalhe, Idem 

Figura 8 - Imagem 5: Detalhe, Idem 

 

Na imagem 6 (figura 7) Nicolás Francés retrata o momento em que o 

soldado transpassa com uma lança o coração de Jesus jorrando sangue e 

água. A esquerda, segue o relato do Evangelho de João 19, 25, 26: “Perto da 

cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher 

de Cleofas e Maria Madalena. (...) e perto dela, o discípulo a quem amava 

(João) ” (PAULUS – 2002). À direita, oito homens, bem vestidos e alguns 

armados parecem estar discutindo entre eles a morte do Cristo. 

Abaixo, a imagem 5 (Figura 8) está com uma parte da cena apagada 

por conta do tempo. Ela aparenta ser a coroação da Santíssima Virgem, ao 

redor de anjos cantarolando louvores. São oito anjos, quatro de cada lado, 

portando diversos instrumentos. 
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Na parte inferior do retábulo, na imagem 10 encontra-se a figura dos 

doze apóstolos e alguns profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos 

possuem filacterias descrevendo o nome de cada personagem 

representado. Asencio (2014), estuda as filacterias de Nicolás Francés e 

nomeia alguns desses apóstolos ou profetas: Santo Antônio, São Silvestre, 

São Paulino, Zacarias profeta, Isaías profeta. (p.458) 
 

 
Figura 9 - Imagem 10: Detalhe, Idem 

 

 
Figura 10 - Imagem 10: Detalhe, Idem 

 
As imagens de São Francisco  

“São Francisco de Assis é o homem da Idade Média de quem temos o 

maior número de fontes escritas, ” (MOREIRA, 2007, P.51), demonstrando a 

rápida popularização do santo, que foi canonizado dois anos após sua morte 

(1228). A ordem mendicante por ele constituída, a Ordem dos Frades 

Menores, foi difundida por diversas regiões da Europa, e posteriormente 

pelas demais regiões do mundo. Nos interessa compreender como a figura 

do Pobre de Assis foi amplamente divulgada em hagiografias e 

iconograficamente. Francisco Javier Sanchez Canton (1972), estuda as 

imagens de São Francisco no decorrer dos séculos na Espanha e afirma que: 

 
Artistas e poetas agiram por e na (sua) sensibilidade. Se São 

Francisco havia infundido (um) o novo sentimento, nele temos de 

reconhecer a chama que deu luz e calor no mundo estético então 

descoberto. 2 (1972, p.22, tradução nossa) 

 

A Espanha do século XV é caracterizada pela vinda de artistas de 

diversas regiões da Europa, como italianos, alemães, franceses e flamengos, 

atraídos pelo investimento do alto clero e da nobreza. Quanto à produção 

                                         
2 Artistas y poetas actúan por y sobre la sensibilidad; si San Francisco había infundido el 

nuevo sentimiento, en él hemos de reconocer la llama que dio luz y calor al mundo estético 

entonces descubierto 



 

64 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

artística na região, Canton observa que o crescimento dos retábulos no 

quattrocento, é oriundo das reformas litúrgicas que os colocou como uma 

decoração essencial nas igrejas.  

A respeito da iconografia Franciscana, esse autor aborda as esculturas 

do santo, porém, esse estudo serve como base para compreender a 

construção da imagem de São Francisco na Espanha e suas possíveis 

referências.   
Se a abundância e variedade da escultura espanhola no século XV 

dificulta o estudo completo das representações de São Francisco, 

tampouco é fácil recorrer a influência exercida nas letras 

castelhanas do período pela poesia franciscana; os sentimentos e 

as devoções que dela procedem, infiltraram-se desde meados do 

século XIII e enraizaram de tal modo que não é possível seguir os 

seus caminhos. 3 (CANTON, 1972, p.25, tradução nossa) 

 

Uma dessas poesias citados por Canton é do Frei Ambrosio 

Montesino:  

 
“Andábase San Francisco por los montes apartado... 

Usaba de duras peñas por blanda cama y estrado.” 4 

 
Portanto, as poesias que enalteciam a figura do Pobrezinho de Assis, 

as suas devoções se popularizaram rapidamente para os fiéis, contribuindo 

para difundir o seu culto e imagem. Difusão que se dá pela oralidade, pela 

escrita e pelas e imagens.  

O comitente do retábulo, segundo o catálogo do Museo del Prado, foi 

um mosteiro franciscano na província de Leon, ao norte da Espanha. Não 

sabemos maiores detalhes, apenas que posteriormente foi transferido para 

uma capela de uma grande propriedade na cidade de La Bañeza, na mesma 

província.  

Dos retábulos que chegaram até nós, não há indícios de que Nicolás 

Francés tenha pintado outras imagens de São Francisco. Para o retábulo em 

questão, as representações do santo possivelmente foram pedidas pelos 

comitentes do monastério, a partir de referências imagéticas, hagiográficas 

e cultural da época.   

                                         
3 Si la abundancia y variedad de la escultura española del siglo xv dificulta el estudio 

completo de las representaciones de San Francisco, tampoco es fácil recoger la influencia 

ejercida en las letras castellanas del tiempo por la poesía franciscana ; los sentimientos y las 

devociones que de ella proceden infiltráronse desde mediados del XIII y arraigaron de tal 

suerte que no es empresa hacedera seguir sus huellas. 
4 ⁵São Francisco andava pelos montes isolados 

Usava duras rochas como uma macia cama e estrado (CANTON, 1972, p.26, tradução nossa) 



 

65 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 
Figura 11 – Imagem 7: Detalhe, Idem 

 

Lembremos, então que a referência escrita hagiográfica para a 

construção da imagem do santo se deu a partir, principalmente, da tradição 

boaventuriana. As Legenda Maior e a Legenda Menor foram escritas por São 

Boaventura enquanto era o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. A 

partir de sua publicação, em 1266, mandou descartar todas as hagiografias 

que foram escritas anteriormente, incluindo as primeiras legendas ditas 

oficiais, de Tomás de Celano (Vida Primeira e Vida Segunda e Tratado dos 

Milagres). Com receio da ordem se dividir e gerar mais intrigas sobre quem 

foi São Francisco de Assis, São Boaventura redigiu a Legenda Maior, 

buscando uma visão única e oficial do fundador da ordem. Após a publicação 

da Legenda Maior, o mesmo escreveu a Legenda Menor – uma hagiografia 

resumida, para utilizar na liturgia. 

Ao lado esquerdo do retábulo, encontra-se três imagens que são 

dedicadas a São Francisco de Assis. A imagem 7 (figura 11) retrata a sua 

estigmatização do Santo de Assis. Na cena central há uma visão de São 

Francisco com Cristo Crucificado com asas de Serafim, e cinco cravos 

transpassando suas mãos e pés e peito, assemelhando-se ao de Jesus na 

cruz. “Trazia consigo a imagem do Crucificado – não uma imagem esculpida 

em pedra ou em madeira pelas mãos dum artista, mas uma imagem gravada 

na sua própria carne pelo dedo do Deus vivo. ” (BOAVENTURA, Legenda 

Menor - VI, 4) 

À esquerda dessa cena há dois companheiros de São Francisco ao lado 

de um jumento e um homem prostrado ao chão em cima de um córrego de 

água. Esta cena representa o milagre que fez brotar água do solo para saciar 

a sede de um homem que ajudou o santo enquanto ele foi ao eremitério se 

dedicar à contemplação.  

 
O homem sedento pôde beber de uma água nascida da rocha pela 

virtude de um santo em oração e foi um rochedo bem duro que lhe 
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forneceu com que matar a sede. Não existia nenhum fio d’água 

anteriormente nesse local. E por mais que se procurasse, não se 

encontrou resquício sequer de água naquele lugar. (BOAVENTURA, 

Legenda Maior- VII, 12 ) 

 

 
Figura 12 -  Imagem 8: Detalhe, Idem 

 

Na direita há uma representação de um frade encolhido em um capuz, 

com um cachorro ao seu lado, e mais à direita um frade entrando numa 

igreja ou casa. 

Na imagem 8 (figura 12), a pintura retrata o nascimento da ordem, 

aprovada pelo Papa Honório III. No centro apresenta São Francisco lendo um 

livro, que aparenta ser o texto da regra escrita pelo santo, e o papa concede 

uma benção. À direita o sonho do Papa Honório III, que viu um pobre 

miserável sustentando a Basílica de Latrão, e que posteriormente identificou 

essa pessoa como São Francisco, como relata a Legenda Maior: “De fato, vira 

em sonho a basílica do Latrão prestes a ruir e um homem pobrezinho, 

pequeno e de aspecto desprezível, a sustinha com os ombros para não cair.” 

(BOAVENTURA, Legenda Maior- III, 10 ). Na esquerda, há quatro irmãos da 

ordem que acompanhavam o santo. 

Por último, Nicolás Francês pinta a cena da visita de São Francisco ao 

sultão e companheiros, conforme a imagem 9 (figura13). Chiara Frugoni 

(2012), afirma sobre como essa cena da vida do santo foi narrada ao longo 

dos anos. Tomás de Celano, o primeiro hagiógrafo, insere uma atmosfera 

das cruzadas, e o modo rude e agressivo com que o sultão o tratou e ao Frei 

Elias, chicoteando e torturando-os. Porém, coloca-se em dúvida a 

credibilidade da primeira parte do relato 

 
Foi maltratado por muitos que eram hostis e adversos, mas o sultão 

o recebeu muito bem. Reverenciou-o quanto lhe foi possível e lhe 

ofereceu muitos presentes, tentando convertê-lo para o espírito 

mundano(...). Ficou muito comovido com suas palavras e o ouviu de 

muito boa vontade. (CELANO, Tomás. XX – 57) 
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Frugoni recorda que a iconografia mais antiga do santo com esta 

narrativa está no Retábulo Bardi (figura 14) na Igreja de Santa Croce, em 

Florença (1243), na qual São Francisco prega ao Sultão e companheiros em 

um auditório lotado, todos concentrados e atentos para as palavras do 

santo..  

 

 
Figura 13 – Imagem 9: Detalhe, Idem 

 

Porém, essa iconografia que valoriza a boa recepção do Sultão para a 

pregação do santo é modificada com o passar dos anos, como a 

representação de Nicolás Francés, que apresenta um ar mais agressivo dos 

muçulmanos com os frades. 

Essa representação imagética não é comum na iconografia 

franciscana, e com o passar do tempo, é quase esquecida. Nos interessa 

compreender quais foras os motivos que levaram o artista a retratar a cena, 

e a forma que foi organizada e produzida.  

Na Legenda Maior, Boaventura repete as mesmas informações dadas 

por Tomás de Celano, porém, acrescenta uma narração de um diálogo entre 

Francisco e Malik-al-Kamil, que teria sido transmitido pelo frei Iluminato, que 

acompanhou o santo no Egito 

 
E tendo-se adiantado, encontraram as sentinelas sarracenas que, 

quais lobos vorazes contra ovelhas, capturaram os servos de Deus 

e, ameaçando-os de morte, maltrataram-nos com crueldade e 

desprezo, os cobriram de injúrias e violências e os algemaram. Por 

fim, depois, de havê-los afligido e atormentado de mil maneiras, a 

divina Providência fez com que os levassem à presença do Sultão, 

realizando-se desse modo as fervorosas aspirações de Francisco. 

Colocados em sua presença, perguntou-lhes aquele bárbaro 

príncipe quem os havia enviado, a que vinham e como tinham 

conseguido chegar a seu acampamento. Ao que respondeu o servo 

de Deus com intrepidez que sua missão não procedia de nenhum 

homem, mas de Deus altíssimo que o enviava para ensinar a ele e 
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a todo o seu povo os caminhos da salvação e para pregar-lhes as 

verdades de vida contidas no Evangelho (...) Admirado o Sultão ao 

ver o espírito e o fervor do seráfico Pai, não apenas o ouvia com 

grande satisfação, mas até insistiu com repetidas súplicas que 

permanecesse algum tempo com ele. (BOAVENTURA, Legenda 

Maior- XI, 8) 

 

Além do diálogo, ele reitera a admiração do Sultão pelas palavras da 

pregação. Celano destaca a admiração de Malik-al-Kamil pelo santo, ao passo 

que “lhe ofereceu muitos presentes” (XX, 57) e que “ficou admiradíssimo e 

olhava para ele como um homem diferente.” ” (XX, 57). Já São Boaventura, 

como vimos, não narra tantos aspectos positivos em sua hagiografia. 

Portanto, utilizando como base as duas cenas anteriores já analisadas sobre 

São Francisco, e a comparação de escritos sobreo o santo, é possível deduzir 

que Francés utilizou como referência hagiográfica a Legenda Maior e a 

tradição que dela provém. 

Na cena, os soldados do Sultão estão segurando os frades com uma 

certa violência apresentando-lhes a ele. São Francisco e Malik-al-Kamil estão 

com o dedo indicador levantado, apresentando um possível diálogo entre os 

dois. Ao lado do santo, há uma criança negra puxando o seu cordão. 

Comparando a imagem com a hagiografia, é possível analisar essa possível 

referência, por exemplo, após a violência dos soldados, eles conseguem 

chegar até o sultão, dialogando com ele, o que é retratado na imagem. 

Podemos traçar outras perspectivas que influenciaram na produção 

dessa cena. A Espanha, no séc XV conduzia-se para a expulsão definitiva dos 

mouros na Península Ibérica, ecoando à confirmação do catolicismo, 

enaltecendo a fé da igreja. Uma hipótese que levantamos para entendermos 

a referência narrativa é o fato que nos sécs. X e XI as tropas de Almanzor, um 

líder mouro, invadiu e destruiu igrejas da cidade de Lã Baneza – localidade 

para onde foi encomendada a pintura -, sendo recuperado no XI. Com os 

fatores comentados anteriormente, somando essa destruição de igrejas por 

Almanzor, é possível que esse sentimento contra o Islamismo tenha 

influenciado nessa pintura.  

A respeito dessa cena, que alude ao imaginário ocidental sobre os 

muçulmanos, Francisco de Asís García (2010) comenta sobre as 

representações imagéticas na cena do Sultão e seus súditos. Os contatos 

comerciais de manufaturas luxuosas estrangeira e os escritos de viagens das 

navegações marítimas estimularam a imaginação sobre como seria a cultura 

oriental, com aspectos fantasiosos. As cruzadas auxiliaram também através 

dos intercâmbios artísticos, a criação de estereótipos. Destaca-se a roupa do 

sultão, evocando tecidos produzido no oriente e que se tornou popular no 

ocidente.  
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Em outras representações artísticas da mesma cena, os artistas 

utilizam outras linguagens para apresentar a cena aos fiéis. Como a de Bardi 

(figura 14) citada anteriormente. Outra pintura que merece destaque, 

anterior ao retábulo, é o de Giotto. Diferenciando-se do de Bardi, enfatiza a 

passagem, na narrativa hagiográfica, em que o pobre de Assis desafia o 

sultão a uma prova de fogo para testar sua fé. (BOAVENTURA, Legenda Maior 

– IX, 9) 

Outros pintores destacam a cena do fogo, como Taddeo Gaddi, Fra 

Angelico e Stefano di Giovanni. Provavelmente, essa escolha remete ao 

espírito de enaltecimento da fé católica que alude ao desafio do fogo que São 

Francisco propõe ao Sultão, no qual o vencedor se converteria ao indivíduo 

que não fosse queimado. 

 

    
Figura 14 - Maestro del Bardi -  San Francesco, Cappella Bardi - Florence, Santa Croce church, Séc XIV 

Figura 15 - Gioto, Prova do Fogo – São Franciso de Assis de Frente com o Sultão no Egito - 1320 

 

 
Figura 16 - Taddeo Gaddi -. São Francisco oferece para andar em chamas em frente ao sultão - 1350 

Figura 17 -  Fra Angelico  Angelico - O Julgamento pelo Fogo de São Francisco, 1429 
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Figura 18 - Stefano di Giovanni Giovanni – São Franciso de Assis de Frente com o Sultão 1437-1444 

Figura 19 - Francesco fala com o sultão - legenda maior di S. Boaventura - miniatura do código de 

pergaminho. 1457, Roma, museo franciscano. 

Figura 20 - São Francisco encontra o códice do Sultão do Egito. S/A 

 

Apesar de a maioria dessas cenas focarem na prova do fogo, e de que 

a pregação da Capela Bardi seja distinta, é provável que a de Francés tenha 

outras referências imagéticas, como algumas miniaturas em hagiografias de 

São Francisco que apresentam mais semelhanças com o do retábulo. Como 

uma miniatura da Legenda Maior que São Francisco (figura 19), que 

apresenta o santo dialogando com Sultão, em uma postura bem semelhante 

ao retábulo analisado.  

Portanto, é possível traçar essas referências poéticas, imagéticas e 

hagiográficas que influenciaram a produção do retábulo de Nicolás Francés, 

além do comitente da obra e suas especificidades pedidas ao fazer o pedido. 

 

Conclusão 

O retábulo tem uma função litúrgica que auxilia no espírito 

evangelizador das fiéis. Na baixa Idade Média, além da função religiosa, ela 

adquiriu um caráter luxuoso e mais sofisticado. De acordo com Jean-Claude 

Schmitt as imagens medievais possuem uma compreensão distintas como 

compreendemos hoje. A imagem confere ao fiel uma conexão com o divino, 

se aproximando ao espiritual do homem que liga a Deus. Jérôme Baschet, 

amplia os estudos, definindo o termo imagem-objeto, para qual, essa 

imagem possui uma funcionalidade, além da divinização das imagem e 

catequização dos homens. A imagem-objeto está vinculado ao comitente, ao  

contexto social, político e religioso. 

O autor do retábulo da Vida de Nossa Senhora e de São Francisco, 

Nicolás Francés, foi um artista influente na sua região. A principal devoção é 

o culto à Nossa Senhora, um culto maior que todos os santos, o culto de 

“hiperdulia”. Diante da origem franciscana do convento, é justificável a 
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presença do fundador no retábulo. O santo é o homem do medievo que mais 

possui fontes escritas, e também um dos santos mais populares até hoje. 

Sua iconografia, foi-se constituído através das hagiografias, de contos orais, 

de poesias e principalmente por imagens que retratam o santo, constituindo 

uma forma. Em especial, na cena do encontro de São Francisco e o Sultão, 

evidenciamos as diferenciações de narrativa hagiográfica e imagética, 

construído perspectivas distintas para o mesma, segundo a relação com 

muçulmanos.  
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Imagens da devoção: performance e  
religiosidade no filme etnográfico 

 

Giovanni CIRINO1 

 

Resumo: A comunicação tem a intenção de discutir a devoção a partir das 

imagens produzidas para a série de 7 documentários “Sobre a Congada de 

Ilhabela” (TV-USP; 2004 - 2011). A proposta – da qual o autor participou com 

roteiro, pesquisa e realização – demandou da equipe diversas estratégias 

para a realização no sentido de registrar as práticas relacionadas à devoção 

e religiosidades no interior da Festa de São Benedito. Uma vez formulada a 

proposta do documentário, as decisões a respeito dos roteiros, entrevistas, 

estratégias para as filmagens, imagens produzidas bem como sua realização 

foram pensadas a partir de pesquisa de campo de cunho antropológico e 

trabalho conjunto com a comunidade documentada. Nesse sentido, a 

comunicação pretende colocar em questão algumas das escolhas 

produzidas a partir do processo compartilhado de produção e realização do 

filme etnográfico. 

 

Palavras-chave: filme etnográfico, antropologia visual, trabalho de campo, 

congada. 

 

1. Sobre a Congada de Ilhabela e O Cozinheiro Negro 

 

Fui convidado em 2004 para o projeto do documentário sobre a 

Congada de Ilhabela, pelo diretor Eduardo Kishimoto.2 Ao tomar contato com 

os primeiros materiais da pesquisa chamou atenção algumas questões que 

vinham se arrastando por pelo menos meio século: a relação tensa entre a 

comunidade e as equipes que ao longo do tempo investiram em produções 

audiovisuais sobre a Congada. Este é o caso, do filme O Caiçara de Adolfo 

                                         
1 Professor Adjunto do Departamento de Ciências Sociais (Área Antropologia) da 

Universidade Estadual de Londrina. A pesquisa da qual se originou a presente reflexão foi 

financiada pela CAPES no âmbito do PPGAS – USP e pela TV -  USP. 
2 Texto discutido inicialmente no âmbito do Núcleo de Antropologia da Performance 

(NAPEDRA – USP) em 2014. Após defesa da tese “Uma etnografia da devoção no Litoral Norte 

de São Paulo” em 2015, novas questões foram levantadas a partir de acompanhamento do 

campo nos anos de 2016 a 2018 que deram origem a esta versão. 



 

74 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Celi, primeira produção da Companhia de Cinema Vera Cruz rodado em 1948 

e 1949 na Ilhabela, que inaugurou este ciclo de mal relacionamento.3 

 Paralelamente ao trabalho de pesquisa bibliográfica e em 

acervos, iniciamos também nosso contato com a comunidade. Fizemos 

nossa primeira viagem para de campo em 2005 quando conhecemos o Seu 

Zé de Alício (17/03), proeminente congueiro que executava o papel de 

Secretário do Rei há muitos anos. Foi ele quem nos forneceu os contatos de 

outros congueiros e as primeiras informações sobre a comunidade. 

Havíamos chegado na Ilha logo após o falecimento do então Capitão do 

Mastro. Zé de Alício lamentou a perda do amigo. A comunidade estava em 

luto. 4 

A entrada em campo a partir da introdução de Zé de Alício Jolício foi 

importante pois havíamos sido indicados por um congueiro muito 

respeitado e isso fornecia certa credibilidade. Assim que nos foram 

apresentados outros participantes da Festa como Alcedino Cruz, Adriano 

Leite, Diógenes Didi (Jodelie), Milena Garcia e Flavio Reis, descobrimos que 

teríamos dificuldades com uma das famílias mais tradicionais da Congada, a 

família que detinha a tradição dos antigos Reis da Congada. A dificuldade 

parecia estar relacionada justamente com os conflitos surgidos na 

comunidade a partir das propostas de filmagens e também com uma 

mudança de Rei ocorrida em 1978 na qual a coroa teria passado para uma 

família que não tinha o apoio de todas as pessoas dessas famílias 

tradicionais. Num par de anos, a divergência teria se convertido em falta de 

legitimidade. O agravamento desta tensão teria levado à coroação de um 

novo Rei: Benedito Hipólito dos Santos. A despeito de não ser integrante 

dessa família que detinha a tradição dos antigos Reis, o novo Rei obteve 

aceitação unânime. Este Rei se manteve no trono até 2016e representou por 

décadas aquele que possibilitou certa harmonia ao grupo e deu continuidade 

à Festa de São Benedito. Apesar do relativo consenso, o não 

                                         
3 A ideia do projeto surgiu quando Eduardo Kishimoto tomou contato a dissertação de 

Haydeé Dourado de Faria Cardoso (1982). Anos mais tarde, ao saber da existência do Centro 

de Biologia Marinha (Cebimar) da USP em São Sebastião, percebeu a viabilidade do projeto 

para a TV-USP. Esta parceria foi estabelecida juntamente com a Associação Cultural dos 

Congueiros de Ilhabela (ACCI) através dos congueiros José de Alício e Alcedino Cruz. 

Portanto, este é o tripé que criou as condições para a realização desta produção. Os 

trabalhos de Cardoso (1982) e Iracema França Lopes Corrêa (1981) foram imprescindíveis 

para pensar as primeiras hipóteses que seriam perseguidas pelo documentário, bem como 

as primeiras versões do roteiro.  
4 Secretário e Capitão são referências aos cargos instituídos na congada que são, ao mesmo 

tempo, personagens da encenação. A especificidade do cargo/personagem está 

diretamente relacionada a atributos da pessoa como engajamento, envolvimento e devoção. 
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restabelecimento da coroa à essa família tradicional produz um ruído e um 

desconforto que é ouvido e sentido ainda nos dias atuais. 

Chama atenção o fato de que tanto as filmagens d’O Caiçara, quanto 

as filmagens realizadas na década de 1980 terem sido tomadas pelos 

participantes da Festa como catalizadores das disputas e divergências 

internas. Ou seja, a Festa de São Benedito e as pessoas que a realizam 

sofreram e ainda sofrem determinados impactos a partir do processo de 

divulgação e exposição das representações que da Festa se fazem. Os 

desdobramentos posteriores – relacionados à exibição dessas produções – 

são encarados como decorrências de tensões e conflitos surgidos na 

comunidade a partir das propostas de filmagens desde o final da década de 

1940. 

Uma vez informados dos problemas que a comunidade teria tido com 

equipes anteriores, procuramos estabelecer relações de reciprocidade 

através de canais (nas universidades, televisões educativas, editoras e 

acervos) que possibilitassem contrapartidas para a comunidade. Uma das 

contrapartidas sugeridas foi a doação de todo o material de pesquisa do 

documentário para a ACCI. Esse processo lento foi sendo realizado ao longo 

dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 e pôde consolidar um acervo 

significativo de obras (livros, documentos, revistas acadêmicas, filmes e 

documentários) sobre temas correlatos à congada como, por exemplo: 

congadas em outras regiões do Brasil, coroações de Reis negros no Brasil, a 

escravidão, a etnomusicologia das tradições musicais afrobrasileiras, 

sincretismo e religiões afrobrasileiras. Todo esse material foi entregue numa 

cerimônia no Fórum Municipal (atual sede do Parque Estadual de Ilhabela) 

com a presença do Presidente da ACCI, o Secretário de Cultura e diversos 

congueiros que assinaram o termo de doação à ACCI. Este evento ocorreu 

no dia da estreia das apresentações da série Sobre a Congada de Ilhabela em 

11/05/2010.  

Foi realizada em 14/05/2008 a primeira exibição do material que 

havíamos captado. A montagem exibida tinha duração de 2h15’. A produção 

da exibição foi muito difícil pois foi necessário improvisar uma “sala de 

cinema” já que em Ilhabela não há nenhuma. O filme estreou no espaço Píer 

151 e contou com a presença de aproximadamente 120 pessoas. Apesar 

desta exibição se dar na semana da Festa, muitos não puderam comparecer, 

principalmente aqueles que não moram mais na Ilha, mas retornam todos 

os anos por ocasião da Festa. Devido a isso realizou-se dois dias depois uma 

nova exibição, desta vez no Colégio Municipal Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos, 

onde compareceram aproximadamente 40 pessoas. Essas exibições foram 

muito significativas para observar a reação das pessoas ao material. 
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Estávamos interessados especialmente em observar como seriam 

recepcionadas as hipóteses que ali se apresentavam, principalmente as 

associações entre a Congada e o Candomblé realizado no Terreiro Rancho 

Velho cujo Zelador é cozinheiro chefe da Ucharia. 

Uma vez que conhecíamos um aspecto cristão bastante tradicional, 

para nossa surpresa essa primeira exibição do material foi extremamente 

positiva. Muitos trouxeram de suas casas pratos de salgados e doces, nós 

oferecemos os refrigerantes. Tínhamos pensado em realizar um debate 

imediatamente após o filme, mas isso não ocorreu. Como o início da sessão 

não se deu às 18:00 horas como previsto a exibição terminou por volta das 

22:00 horas. A longa duração da versão apresentada e o avançado das horas 

certamente dificultaram a realização de um debate amplo com todos os 

presentes. Sendo assim, colhemos impressões individualmente com nossos 

interlocutores mais próximos e algumas outras pessoas que opinaram 

espontaneamente naquele dia.  

O trecho desta exibição que apresentava nossas associações entre o 

Candomblé e a Congada foi recebido bem, até mesmo pelas pessoas mais 

católicas. Alguns interlocutores teceram considerações importantíssimas 

para a versão final. As colocações iam desde interpretações que refaziam a 

hegemonia católica e a devoção ao santo, até interpretações que acharam 

nossas associações teriam sido “brandas demais”. De qualquer maneira, esta 

exibição serviu como baliza para a continuidade das edições e montagens, 

bem como para a decisão de captação de materiais que estariam faltando 

para certos argumentos do filme.  

Após as exibições de 2008 demos continuidade com novas edições. 

Decidiu-se que a versão “longa metragem” não seria utilizada, sendo então a 

versão seriada com capítulos de 25 minutos mais interessante para exibição 

em canais educativos. Novas discussões foram necessárias para adaptar 

nosso roteiro inicial a esse novo formato.  

Em 2010 ainda gravamos entrevistas para a composição do Capítulo 

VII “Reinados” onde são discutidas as lideranças da Ucharia e as sucessões 

dos Reis e Rainhas. Constitui-se então a série com sete capítulos (26 minutos 

cada) sendo compostos da seguinte maneira: I – Formas do Olhar; II – Vinho 

e Farinha; III – O Retorno; IV – Família Congo; V – Cristãos contra Pagãos; VI – 

Contexto e Desterro; VII – Reinados. Tendo estreiado nos dias 11/05/2010 os 

capítulos I, II e III e 13/05/2010 os capítulos IV, V e VI. O último capítulo não 

chegou a ser exibido em seu formato final na comunidade pois ainda não 

estava concluído. 

Além da produção da série Sobre a Congada de Ilhabela foi realizado 

também com direção de Eduardo Kishimoto um curta-metragem ficcional de 
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temática infanto-juvenil com atores mirins da Ilhabela. O projeto intitulado O 

Cozinheiro Negro foi produzido pela Cinegrama Filmes para o Edital Curta 

Criança de 2007 do Ministério da Cultura (Edital número 04 de 23 de 

novembro de 2007 – Concurso de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais 

inéditas, de curta-metragem, do gênero ficção com temática infanto-juvenil). 

Concorrendo com 187 outros projetos de todo o Brasil, O Cozinheiro Negro 

esteve entre os 20 premiados. Rodado em 2009, o curta estreou em Ilhabela 

na praça central do centro velho (Praia Vila) no dia 12/05/2010 com presença 

maciça da comunidade. Neste projeto nosso trabalho esteve relacionado ao 

roteiro, composição, arranjos e produção da trilha sonora. 

Os desdobramentos das exibições na comunidade foram 

interessantes pois ocasionaram debates cujo conteúdo e posições 

defendidas revelaram tensões latentes. Tais exibições tomaram parte da “X 

Semana de Cultura Caiçara”, ocasião em que debates sobre temas 

relacionados às tradições da Ilha foram organizados. Num desses debates 

que ocorreu logo após a estreia dos três primeiros capítulos da série, uma 

discussão surgiu. O então secretário executivo da Fundação Artes e Cultura 

de Ilhabela (FUNDACI), Nivaldo Simões, levantou a questão em torno do 

‘sincretismo’ que havia sido colocada por um dos entrevistados no 

documentário [Cap. 1 “Formas do Olhar” (7’44”)]. 

Segundo nos foi narrado, a entrevista incitou um comentário de 

Nivaldo Simões em que argumentava ser o sincretismo algo inexistente na 

Congada de Ilhabela, uma vez que na cultura caiçara “não existe 

discriminação”. A despeito de sua justificativa, sua fala provocou reações 

imediatas na plateia, especialmente os afrodescendentes que estavam 

presentes, que se manifestaram afirmando não só existir na Congada a 

questão do sincretismo, mas também haver de forma significativa a 

discriminação em Ilhabela. Anotações no caderno de campo chamaram 

atenção para a maneira que o documentário se tornou um gatilho para 

debates que suscitaram evidências a respeito das divergências em torno das 

expressões “cultura caiçara” e “cultura negra”, bem como com as questões 

relacionadas com os processos de domesticação das manifestações 

tradicionais, tidas como “folclore”. Nesse sentido, o próprio documentário 

Sobre a Congada de Ilhabela se tornou um agente que produziu, e continua 

produzindo, efeitos reais sobre a maneira que as pessoas se tornam 

conscientes de certos fenômenos da realidade. O documentário tem agência 

sobre realidade social e suas interpretações. 

 

2. Entre a pesquisa etnográfica e a produção áudio-visual 
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A partir da especificidade desta pesquisa que se iniciou com um 

projeto audiovisual, interessa-nos atentar tanto para o próprio processo de 

feitura do documentário quanto, em sentido inverso, para os rendimentos 

antropológicos dos materiais produzidos e levantados para o filme. 

Particularmente, interessa como os sentidos da devoção são traduzidos em 

imagens no processo de feitura do documentário, bem como as 

interpretações que se dão a partir da circulação do filme na comunidade. 

Procura-se pensar especificidades e limitações da produção de 

conhecimento antropológico através das estratégias metodológicas de uma 

produção audiovisual. Seguindo um dos objetivos específicos de nosso 

projeto de pesquisa inicial – realizar o acompanhamento do processo de 

edição, montagem e exibição do documentário – discutimos alguns aspectos 

da realização do filme através de sua problematização e da observação de 

certos elementos que dizem respeito aos desdobramentos e repercussões 

das exibições de estreia em Ilhabela (em 14/05/2008 [primeiro corte]; 11, 12 

e 13/05/2010 [versão final]) bem como de algumas tensões entre as 

particularidades do trabalho em antropologia e em cinema. A análise se 

coloca essencialmente na intersecção metodológica entre a produção do 

documentário e a prática etnográfica. Por outras palavras, busca-se as 

possibilidades de uma etnografia visual que concilie os desafios 

metodológicos de ambos os campos de produção. 

Em 2005 inicia-se um contato mais intenso da equipe com a 

comunidade de congueiros de Ilhabela. As pesquisas iniciais foram 

financiadas pela TV-USP a partir do projeto do documentário e envolviam o 

levantamento bibliográfico sobre temas relativos à congada, ao litoral norte 

de São de Paulo e também sobre a escravidão e o tráfico de escravos nessa 

região. Minha participação na equipe estava inicialmente restrita à pesquisa. 

No entanto, com o passar dos meses o envolvimento com o projeto do 

documentário e com o tema se tornou mais intenso me induzindo também 

a aceitar outras incumbências. Acabei fazendo também entrevistas e a 

locução. 

Após um período de pesquisas e negociação iniciamos as captações. 

Foram diversas idas a campo, sendo quatro delas realizadas com uma equipe 

de cinco a seis pessoas nos anos de 2005, 2006 e 2007. De 2008 a 2010 deu-

se continuidade às captações com equipes menores, que muitas vezes se 

resumiam a duas pessoas. O material coletado em campo (somando mais de 

120 horas de material bruto) foi minutado pelas equipes da TV-USP e logo 

deu-se início ao processo de formulação e finalização do roteiro para a 

edição e montagem. A partir desse material, inicialmente detectou-se a 

possibilidade de realizar dois produtos diferentes. Um seria o documentário 
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longa-metragem e o outro, uma série de cinco capítulos com 

aproximadamente uma hora cada (com a intenção de inclusão nas grades de 

programações da TV-USP e de outras emissoras, principalmente os canais 

educativos). 

Ao longo da pesquisa e da convivência com os moradores da Ilha 

percebemos conflitos mais significativos que diziam respeito à soberania do 

Rei da Congada. Em 1978, conforme descreve Cardoso (1982), surge essa 

crise que se arrasta até hoje com implicações significativas, entre elas, uma 

espécie de fragmentação do grupo. Esta crise norteou algumas das hipóteses 

do documentário a partir do qual foram pensadas as estratégias para as 

captações, ao mesmo tempo em que delineou as questões que inicialmente 

estavam presentes em nosso projeto de pesquisa (ver Sobre a Congada de 

Ilhabela. Cap. 7 “Reinados”). 

A despeito das questões concernentes às decisões sobre os processos 

de edição e montagem, significativa parece ser a possibilidade de se pensar 

uma metodologia de pesquisa antropológica considerando também tais 

estratégias e decisões de produção do material imagético no âmbito de um 

documentário. Somos obrigados a passar ao largo de qualquer debate que 

envolva de maneira mais substancial os processos de edição e montagem, 

uma vez que não são o foco deste texto. Sendo assim, procuramos a seara 

que intenta indagar a respeito das possibilidades de acesso às redes de 

relações sociais e de devoção através das estratégias pensadas para o filme, 

ao invés de buscar no produto da representação audiovisual e em seus 

processos de edição e montagem os lastros com as pessoas e suas relações.  

Inicialmente, a abordagem proposta no projeto de pesquisa pretendia 

utilizar diversos materiais representacionais sobre a Congada no sentido de 

pensar sobre os desdobramentos dessas produções no âmbito da 

comunidade. Entre eles estavam: 1) fotografias das décadas de 30 e 40; 2) as 

pinturas de Waldemar Belizário; 3) o filme O Caiçara de Adolfo Celi; 4) 

gravações realizadas pela mídia local. Estes materiais haviam sido elencados 

como materiais interessantes para se entender as relações dos devotos e 

participantes da Festa com a produção de representações, ou seja, 

pretendia-se realizar não exatamente a análise das representações em si, 

mas de seus significados e interpretações, bem como de seus efeitos na 

comunidade.  

No entanto, o foco da pesquisa desdobrou-se para outras questões 

ligadas não só à etnografia do processo de produção e exposição do 

documentário, mas também ao aprofundamento das hipóteses defendidas 

no documentário a partir da literatura historiográfica, e o acompanhamento 
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dos desdobramentos das crises e dramas sociais de Ilhabela como, por 

exemplo, a tensão referente à sucessão do Rei.  

Operou-se uma alteração significativa no foco e recorte de nosso 

objeto, movendo-se da ideia de uma etnografia das apresentações da 

Congada enfocando a performance dos congueiros e a performance 

daqueles que ali se encontram para o seu registro, para a tentativa de 

discussão suplementar ao filme, buscando o aprofundamento das hipóteses 

do filme, dos temas ligados com as estratégias de captação e dos dramas 

sociais vividos pelos congueiros e demais participantes da Festa em Ilhabela. 

Com relação às estratégias utilizadas para gerar o material do 

documentário, três delas marcaram nossa trajetória e são tomadas como o 

cerne da discussão que aqui se propõe. A primeira trata-se de uma 

preocupação pedagógica com o espectador. Nesse sentido, convidamos 

pessoas ligadas ao grupo para comentarem a Congada simultaneamente à 

sua execução. Uma vez que o evento foi filmado durante pelo menos três 

anos consecutivos (2005, 2006 e 2007), esta estratégia possibilitou trabalhar 

na montagem do filme tanto com imagens sem comentários, quanto com as 

imagens comentadas.  

A segunda estratégia, realizada em 2006, foi a exibição da Congada 

filmada no ano anterior para o povo de santo do Rancho Velho. Nossa intenção 

era tomar contato com os possíveis elementos do universo da religião 

identificados pelos candomblecistas. Percebemos que muitas das cisões 

(principalmente aquelas que envolviam a Igreja Católica) podiam ser 

decorrentes da utilização na Congada de elementos simbólicos da cultura 

afrobrasileira. Esta exibição foi realizada de maneira descontínua, sendo o 

filme interrompido à medida que surgiam os comentários, e toda a sessão 

foi filmada no próprio terreiro. Vale lembrar também que o atual chefe da 

cozinha da Ucharia é o zelador do terreiro citado, e é também um dos 

principais alvos das críticas e polêmicas. Esta estratégia incitou um 

aprofundamento na pesquisa no que diz respeito, principalmente, aos 

aspectos sonoros do universo musical ligados à devoção de São Benedito 

(presente no Capítulo 8 da tese). 

Na terceira estratégia utilizamos alguns documentos da 

correspondência entre Reis de Congo e Angola com Reis de Portugal e Papas. 

Transcritas por paleógrafos, as cartas foram levadas aos moradores que as 

liam e interpretavam seus conteúdos a partir do enredo da Congada e do 

contexto da ilha.5 A partir dessa terceira estratégia surgiram interpretações 

                                         
5 Todo o trabalho de pesquisa foi realizado por Eduardo Kishimoto e Ana M. Pereira que 

localizaram na Torre do Tombo (Portugal) algumas dessas correspondências. Na paleografia 

fomos auxiliados pelo Professor Dr. Manoel Mourivaldo Santiago Almeida e Didier Lahon. 
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díspares a respeito do próprio enredo da Congada, sendo colocada em 

cheque inclusive aquela que intitula o Rei de Congo como representante dos 

cristãos e o Embaixador como pagão. Essas “novas” interpretações revelaram 

que os caiçaras reconhecem nos eventos históricos semelhanças com a 

narrativa da Congada, mas também revelaram que as interpretações 

consensuais são também postas à prova. As pessoas articulam aspectos do 

ocorrido ao agora por meio de uma memória que se apresenta na Festa de 

São Benedito. Ao realizar tal articulação modificam historicamente as 

expressões culturais na ação cotidiana (cf. Sahlins, [1985] 1999: 8; 2004: 367). 

Estas revelações incitaram a busca pelos elementos historiográficos 

presentes no entrecho, bem como especificidades narrativas da congada. 

Estas estratégias foram aspectos importantes para o documentário e 

para a própria pesquisa. Nesse sentido, a etnografia é devedora do próprio 

processo de realização do filme que a motivou inicialmente. Tais pontos 

foram tomados como significativos a partir das pré-entrevistas, das 

filmagens para o documentário e também na pesquisa de campo. Nesse 

sentido, interessa-nos não só identificar e apresentar as reminiscências da 

cultura afrobrasileira como sugere Márcia Merlo (2000; 2005a; 2005b), mas 

procurar expressões da memória e da devoção no próprio processo de 

construção de representações imagéticas, bem como alguns dos 

desdobramentos destas nos dramas sociais vividos na comunidade. 

A construção da análise deste trabalho se coloca na intersecção entre 

os materiais produzidos para o documentário e o aprofundamento 

antropológico das questões por ele suscitadas. Como se dá a inserção do 

pesquisador na comunidade que pretende estudar, uma vez que sua 

aproximação ocorre como membro de uma equipe de filmagens? Qual a 

especificidade do “método fílmico” para a produção de etnografias? Como 

encarar a implicação das produções de imagens (e filmes) no campo de 

estudo, uma vez que o próprio pesquisador é um agente dessa produção? 

Como podemos pensar as diferenças e semelhanças entre o processo de 

produção de filmes e de etnografias, uma vez que se diferenciam 

radicalmente no que se refere à perspectiva e forma? Neste caso, um comum 

estranhamento não leva necessariamente aos mesmos objetivos. Embora 

suplementares, aspectos que caracterizam o trabalho etnográfico, como a 

atenção aos detalhes, o aprofundamento de contradições, tensões e 

dissonâncias, a abordagem que procede metodologicamente relacionando 

as partes ao todo, são alguns dos aspectos que marcam diferenças 

significativas e distanciam as produções.  

Essas são algumas das questões suscitadas para pensar a relação ente 

o processo de produção de filmes e de etnografias. Mesmo que o óbvio das 
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diferenças entre os dois processos possa ser evidenciado de maneira mais 

clara, existe ainda um campo onde se podem perceber intersecções. A 

indissociação (ou confusão) entre o antropólogo e o produtor audiovisual – 

realizada pelos nativos ou não – determina significativamente a inserção em 

campo e a posição do pesquisador na comunidade. E se a posição do 

pesquisador enquanto membro de uma equipe de filmagens já determina 

de antemão uma “localização” dentro dos esquemas classificatórios, torna-

se relevante reconstituir algumas redes de relações com os agentes.  
 

3. Algumas reflexões 

 

Podemos perceber alguns desses rastros quando observamos, por 

exemplo, os desdobramentos da exibição de estreia em 14/05/2008. Mesmo 

com os temores de que o bloco que trata essencialmente do candomblé 

fosse mal recebido, principalmente pelos mais católicos, a recepção do filme 

foi bastante positiva. Os argumentos ou hipóteses dos realizadores nesse 

momento não foram colocados à prova. No entanto, os comentários 

apontavam para uma suposta profundidade do âmbito da pesquisa 

incitando o levantamento de fatos históricos sobre a Ilha, a escravidão e os 

países africanos ligados ao tráfico de escravos. Já os desdobramentos da 

exibição de 11/05/2010 não se poderia falar o mesmo. A despeito da defesa 

dos argumentos do filme por afrodescendentes, o debate em si já insinua 

um duplo aspecto: em uma mão temos a afirmação de que o filme apresenta 

argumentos válidos, na outra a discordância que explicita, por sua vez, 

tensões que se vislumbram por baixo de um véu de “democracia racial” 

(Merlo, 2005b: 38). 

Como apontado, a inserção em campo do pesquisador enquanto 

membro de uma equipe de filmagens, tornou evidente que o processo de 

produção do documentário (que é de alguma forma também a produção de 

uma espécie de dispositivo) e produção da etnografia (que é também 

pensada como argumento suplementar ao filme) não poderiam ser 

dissociados sob a pena de esterilizar aspectos singulares dos materiais 

empíricos e da experiência do pesquisador. 

 Outro rastro evidente surgiu nos embates de perspectivas entre 

o pesquisador e o cineasta, refletindo em alguma medida embates entre a 

comunidade de congueiros devotos de São Benedito e a equipe que produzia 

o documentário. As preocupações podem ser bastante diferentes do ponto 

de vista estético e dos objetivos a que se propõe um filme e uma pesquisa 

antropológica. Com aproximações e distanciamentos, cada um dos campos 

serve seus próprios propósitos. Diversas semelhanças aproximam as duas 
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tarefas: uma das que chama mais atenção diz respeito ao tratamento dado 

às hipóteses e a maneira que são investigadas evidências que confirmem ou 

não tais hipóteses. Obviamente que a forma de expor tais argumentos é 

completamente diferente, no entanto, por trás dessa diferença escondem-se 

alguns procedimentos bastante semelhantes. Do ponto de vista oposto, ou 

seja, das diferenças entre esses processos, encontramos tensões mais 

acirradas. Enquanto o audiovisual descobre na antropologia informações 

interessantes para construção de hipóteses, argumentos e roteiros, estas 

dificilmente passam de literatura informativa, sendo o conhecimento 

antropológico colocado em questão por vários motivos. Um dos mais 

recorrentes diz respeito à especificidade do método que o distingue de 

outras formas de conhecimento: a etnografia. Mas isso já seria objeto de 

outra reflexão. 

 

4. Algumas imagens 
 

   
Foto 1 – Imagens duplicadas do santo no altar principal da Igreja de São Benedito, Praia Grande, 

Ilhabela (Foto do autor). 

Foto 2 – Oratório de São Benedito acompanhado de café e cachaça. Casa do Ex-Rei Benedito Hipólito 

dos Santos (Foto do autor). 
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Foto 3 – Assentamento para São Benedito, casa de Isanil Esperança. O santo aparece triplicado em 

duas imagens, mais a bandeira (dobrada) no mastro. À frente das imagens a Panela da Sorte e da 

Fartura (Foto do autor). 

 

   
Foto 4. Fidalgo do Rei dando sua embaixada, ao fundo se vê o exército de baixo.  

Foto 5. Evoluções dos Fildalgos ao meio e os Congos de baixo ao redor (Fotos Ronald Kraag). 

 

   
Foto 6. Rei, Rainha. Atrás do Rei marimba e atabaques e a audiência que assiste atenta as evoluções 

dos Congos.  

Foto 7. O Embaixador de Luanda ataca, espadas se chocam, os Fidalgos defendem o Rei do inimigo 

invasor (Fotos Ronald Kraag). 
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Foto 8. Procissão com o Mastro de São Benedito na sexta feira de abertura da Festa.  

Foto 9. A procissão do Mastro é acompanhada de música com a marimba, atabaques e cantos (Fotos 

do autor). 

 

        
Fotos 10 e 11. A Procissão de São Benedito Meia Lua refletida nas vitrines das lojas da Vila. Reflexo e 

imagem, o santo e a mercadoria: convivência nem sempre harmônica (Imagens extraídas Sobre a 

Congada de Ilhabela).  
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A amplificação da voz através do documentário: Romaria de 

São Gonçalo no distrito de Góes Artigas - PR 

 
André Luiz Justus CZOVNY (Universidade Estadual de Londrina) 

 
O cinema produzido pela cineasta paranaense Lia Marchi divulga festas, 

saberes e expressões populares do Brasil. Um de seus trabalhos “Romaria e 

Tradição”, produzido na localidade Rural de Góes Artigas, município de Inácio 

Martins, Centro-Sul do Estado do Paraná, conta sobre a tradição de uma 

família que há mais de cem anos prepara a Romaria de São Gonçalo, 

reunindo festa e fé na comunidade local. As perspectivas aqui exploram 

elementos do papel da documentarista em apresentar um ponto de vista a 

respeito do ritual. A metodologia de pesquisa utilizada é híbrida, abarcando 

a pesquisa bibliográfica e análise fílmica, com apoio teórico de Claudine de 

France e Bill Nichols, mostrando que o estilo documentário auxilia tanto na 

ampliação da voz daquela cultura como também na criação de uma memória 

local. 

 

Palavras-chaves: Romaria, Góes Artigas, Cinema. 

 

Introdução 

O documentário apresenta uma versão fílmica do mundo, colocando 

diante do espectador questões sociais, de acordo com a escolha e direção 

realizadas pelo cineasta, sendo já possível perceber logo nos primeiros filmes 

de Louis Lumière que registravam o cotidiano conforme ele acontecia. 

O projeto Tocadores, coordenado pela cineasta Lia Marchi1, surgiu em 

1998 com a intenção de documentar e divulgar festas, saberes e expressões 

populares através da música, como as produções “Boi de Mamão”, “Dia de 

Reis: a história de uma companhia de Reis de Curitiba” e “Folias do Norte do 

Paraná”. Há mais de 15 anos, o projeto se dedica na pesquisa e divulgação 

das culturas populares, tanto do Brasil como de Portugal, abordando o 

universo das comunidades tradicionais que buscam preservar o seu legado 

cultural. 

                                         
1 Segundo o site Olaria Cultural, Lia Marchi é cineasta, pesquisadora, professora e produtora. 

Criou a Olaria Projetos de Arte e Educação com o objetivo de desenvolver e participar de 

projetos artísticos e educacionais com temáticas relacionadas a patrimônio cultural, culturas 

populares, música e dança tradicional e educação pela arte. Disponível em: 

http://www.olariacultural.com.br.  Acesso em 06 mar 2019.  
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O documentário “Romaria e tradição”2 é um dos projetos produzidos 

pela cineasta em 2004, que mostra a construção da Romaria de São Gonçalo 

realizada pela família Moraes, na pequena localidade rural de Góes Artigas. 

O produto audiovisual apresenta, através dos olhos da cineasta, a festa 

entendida como celebração, encontro e preservação da memória. 

Através do apoio teórico de Claudine de France é possível alcançar o 

papel do documentário no ritual, entendendo o papel da cineasta diante 

daquela tradição. E, também, o apoio teórico de Bill Nichols mostra a 

ampliação da voz que o documentário oferece para aquela cultura e 

comunidade.  
 

O “não muito” de Góes Artigas 

O distrito pertence ao município de Inácio Martins, situado na região 

centro-sul do Paraná, às margens da PR 364, que liga as cidades de Irati e 

Guarapuava. Sua formação se deu aproximadamente entre 1940 e 19503, 

onde ainda era conhecida como Iratizinho. Durante esse período, serrarias 

encontraram uma vasta região de recursos florestais, como o Pinheiro do 

Paraná, Imbuia e Erva-mate. Sendo a partir desse período o momento em 

que a região começa a ser moldada com as primeiras famílias4. 

Com o crescimento da exportação de madeira e erva-mate, tornou-se 

necessário melhores condições de locomoção em substituição ao 

tropeirismo, surgindo, assim, a implantação de uma estrada de ferro na 

região. 

Em 1945, primeira data oficial que se encontra a respeito do distrito, 

foi inaugurado as edificações da ferrovia de Góes Artigas e a estrada de 

ferro5, da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. O transporte ferroviário na 

região se tornaria seriamente importante, tanto para a economia local 

quanto para o transporte de passageiros que começou em 1951, reflexo das 

condições miseráveis das estradas na época. Até o início de 1980, a linha 

ganhou destaque pelo transporte de passageiros de Ponta Grossa à 

Guarapuava, além de funcionar como ponto de manutenção de trens, 

reabastecendo com água e lenha, funcionado até 1983. 

                                         
2 O teaser do documentário pode ser encontrado no canal da cineasta, através da plataforma 

Youtube. Disponível em: https://youtu.be/XQsuaI4tq4M. Acesso em 06 mar 2019.  
3 Informação retirada de relatos do site Blog do Góes, ferramenta criada por moradores do 

Distrito, como forma de compartilhar a história local da comunidade. 
4 Depoimento do historiador Murilo Teixeira. Disponível em: https://goo.gl/o2KZxS. Acesso 

em 12 jun 2018. 
5 Reportagem Folha da Manhã (São Paulo) sobre a inauguração. Disponível em: 

https://goo.gl/tu2zfY. Acesso em 20 out 2018. 

https://goo.gl/tu2zfY
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Com o tempo, resultado da vasta exploração dos recursos naturais da 

região pelas empresas madeireiras, o ciclo da madeira foi diminuindo na 

região e muitos acabaram migraram para cidades vizinhas em busca de 

oportunidades de trabalho, provocando assim um efeito de esvaziamento na 

comunidade e abandono da Vila Ferroviária. 

As famílias que ainda permanecem no distrito vivem no campo através 

da cultura rural local, trabalhando com a criação de animais, produção de 

leite e alimentos agroecológicos. Essas lembranças são resultado do início de 

um trabalho a respeito da comunidade, que tornou-se objeto de pesquisa; e 

curiosidade; pelo autor por causa da relação com as memórias afetivas da 

sua família paterna que cresceu na região e, também, pela importância da 

linha ferroviária. 
 

A festa de São Gonçalo 

No conjunto das manifestações tradicionais encontradas no universo 

do catolicismo rural em diferentes grupos no Brasil, o rito a São Gonçalo 

ganha destaque pela sua presença em diferentes regiões do país. No Paraná, 

elas acontecem em regiões como o Vale do Ribeira (comunidades ribeirinhas 

e quilombolas), Ponta Grossa, Irati, São João do Triunfo, Curiúva, entre 

outras. 

O rito foi adequado a cultura brasileira em diferentes grupos sendo, 

cada um com suas particularidades através da festa, dança, culto, penitencia, 

reza e roda. 
 

Culto religioso trazido pelos colonizadores portugueses é 

apropriado à dinâmica social e cultural de diferentes grupos, que 

trataram de vincular a esta prática, elementos simbólicos de suas 

heranças culturais. Anuncia um contato da cultura ocidental, 

representada pelo cristianismo em forma de louvação a um santo 

da Igreja Católica, e elementos que marcam padrões culturais dos 

agrupamentos que apresentam esta prática. (BOMFIM, 2006, p. 48) 

 

O santo português teve seu culto permitido pelo papa Júlio III, em 24 

de abril de 1551, e foi canonizado em 1561 pelo rei de Portugal D. João III. 

Conforme Câmara Cascudo (1962, p. 13), era uma figura que esbanjava 

alegria, famoso violeiro e casamenteiro. Tornou-se conhecido popularmente 

por converter prostitutas6, vestindo-se com apetrechos femininos e 

                                         
6 Segundo SANTOS (2009, p. 5), as mulheres que participassem das danças aos sábado não 

cairiam em tentação no domingo e que, com o tempo, se converteriam e se casariam. 
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dançando com elas a noite toda, com pregos no sapato para se redimir dos 

pecados e, também, para que não caísse em tentação. 

Por se tratar de um ritual acompanhado de cantoria e dança 

específica, tornou-se comum no meio rural, sendo considerada a devoção 

dançada de São Gonçalo uma das únicas danças de caráter religioso, 

existente no folclore rural, que devotos agradecem suas graças recebidas 

através da expressão corporal. 

A realização do ritual acontece dentro de casa ou em local coberto, 

onde se prepara um altar com a imagem deste santo. Os participantes se 

organizam em duas fileiras, de homens e de mulheres, voltadas para o altar. 

Assim a dança é composta por uma série de “voltas” ou “volteadas” com os 

dois violeiros cantando, enquanto os dançarinos dirigem-se em dupla até o 

altar, beijam o santo, fazem a genuflexão7 e saem tomando cuidado de nunca 

dar as costas ao altar, ocupando o final das fileiras. É fundamental que o total 

de pares de cada volteada seja um número ímpar, assim como o total das 

volteadas, cuja sua duração dependerá do número de pares participantes. 

Em Góes Artigas, as comemorações ocorrem em formato de Romaria, 

mostrando a relação dos devotos e o santo de devoção. Essa tradição é 

organizada pela Família Moraes há três gerações na comunidade, uma 

herança mantida há mais de um século. 

A organização da celebração começa alguns dias antes, com o auxílio 

da comunidade, para que tudo decorra conforme o rito. No evento, que 

acontece num sábado próximo ao dia 24 de junho8, há dois momentos 

principais para se destacar. De noite, acontece a Romaria para São Gonçalo, 

na qual o romeiro e seu ajudante tocam o violão/viola e são auxiliados pelas 

cantadeiras, conduzindo os pares que passam a noite dançando. E, durante 

a madrugada, a comunidade também homenageia São João Batista com uma 

procissão que segue até um rio para a limpeza da imagem do santo. 
 

Cinema Documentário 

Assim como as imagens fotográficas possuem a capacidade de 

transparecer uma impressão tão viva da realidade, de algo que se sucedeu, 

o documentário “oferece uma comprovação visível do que a câmera viu” 

(NICHOLS, 2005, p. 117). Sua origem vem da exploração dos limites do 

cinema, podendo ser percebidos ainda nas primeiras produções de Louis 

                                         
7 Ato de tocar o solo com o joelho direito, mantendo o esquerdo dobrado e significa a 

adoração. 
8 Dia de São João. 
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Lumière, que aparentam serem registros do cotidiano conforme o decorrer 

do seu acontecimento.  

 
A sensação subjancente de fidelidade nos filmes de Louis Lumière, 

feitos no fim do século XIX, como Saída dos trabalhadores das 

fábricas Lumière, a Chegada do comboio à estação, O regador 

regado e O almoço do bebê, parece estar a apenas um pequeno 

passo do documentário propriamente dito. Embora tenham apenas 

um plano e durem apenas poucos minutos, parecem oferecer uma 

janela para o mundo histórico. (NICHOLS, 2005, p. 117) 

 

O amadurecimento do estilo se manifestou a partir de 1920, sendo o 

primeiro sinal de identidade do cinema documentário, a partir do trabalho 

de Flaherty, sobre a vida dos esquimós no norte do Canadá (1922), e do 

trabalho de Dziga Vertov que captava o cotidiano das pessoas na extinta 

União Soviética. Acredita-se, então, que desde o princípio suas imagens 

dizem respeito a uma representação da realidade que existe fora dele. Para 

Manuela Penafria (2001, p. 8), o objetivo do documentário é direcionar o 

olhar das pessoas para fatos do cotidiano, promovendo então uma discussão 

sobre o mundo, através de uma auto reflexão consigo mesmo. Da mesma 

forma, é necessário 
 

incentivar o diálogo sobre diferentes experiências, sentidas com 

maior ou menor intensidade. Apresentar novos modos de ver o 

mundo ou de mostrar aquilo que, por qualquer dificuldade ou 

condicionalismos diversos, muitos não veem ou lhes escapa, é 

então a principal tarefa de um documentarista. (PENAFRIA, 2001, p. 

8) 
 

Esse, então, vai apresentar um ponto de vista ou uma perspectiva 

singular sobre o mundo histórico em termos visuais. Em vista disso, o 

documentário não pode ser considerado uma reprodução da realidade, mas 

sim uma representação dela. Em outras palavras, é um argumento que 

procura persuadir e convencer os espectadores através daquela construção 

narrativa. 

Para Nichols (1998, p. 90), o discurso dessas produções pode 

aprofundar-se de duas maneiras na ideia de memória. Em primeiro lugar, a 

memória é parte daquilo que o espectador já conhece para interpretar aquilo 

que está vendo, semelhante ao que Penafria (2001, p.8) comenta. E, em 

segundo lugar, sendo o que mais se destaca para esse trabalho, o filme 

torna-se uma representação externa e visível daquilo dito e feito, podendo 
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se converter numa fonte de “memória popular”, provocando a sensação “de 

como alguma coisa aconteceu num determinado tempo e lugar”.  

 

Quando o audiovisual encontra a comunidade 

O documentário produzido por Lia March, com duração de 22 

minutos, tem início com a apresentação de José Eloir Moraes, personagem 

central que mantém viva a tradição da Romaria de São Gonçalo. Seu pai, 

Manoel Pires Moraes, deixou essa incumbência para seus dez filhos para que 

deem continuidade ao seu legado.  

Nas primeiras cenas, enquanto José dirige e conversa com o 

espectador, é possível perceber a precariedade da estrada de acesso à 

comunidade rural de Góes Artigas. 

 
FIGURA 1 – Estrada de acesso para o distrito 

 
Fonte: Printscreen do filme 

FIGURA 2 - José Eloir Moraes, organizador da Romaria 

 
Fonte: Printscreen do filme 

Durante toda a narrativa, outros personagens da Família Moraes vão 

compartilhar seus depoimentos sobre a relação de cada um com a Romaria, 

misturando plano americano e primeiro plano na composição do quadro. 
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Como a narrativa é construída através dos depoimentos dessas figuras, 

Nichols (2005, p. 129) explica da importância de encontrar atores sociais que 

não criem um estranhamento com a câmera, como se fossem profissionais 

experientes.  José que é o primeiro a aparecer, demonstra um envolvimento 

emocional com a tradição deixada pelo pai e, talvez, esse seja um fator 

importante para a facilidade de compartilhar sua vivência. A construção da 

“caieira” é sua responsabilidade, uma fogueira a ser acesa durante a festa. 

Segundo ele, desde criança imitava o pai construindo a sua com pequenos 

gravetos até que em determinado momento da vida, “fazia quase do mesmo 

tamanho que a dele”. 

Mãe dos dez filhos, Cecília Maria de Souza, é apresentada como a 

responsável pela produção das velas que serão utilizadas no altar dos santos 

e, também, na procissão de madrugada. O segredo dela se encontra no 

reaproveitamento da parafina das velas antigas para produzir novas. Em 

plano de detalhe, as mãos enrugadas do tempo trabalham para cortar a 

parafina em pequenos pedaços para, então, novas velas serem produzidas. 

Após serem derretidas na panela, uma espécie de bambu pequeno é 

utilizado como forma para que o líquido seja despejado dentro com um fio 

no meio. 

Os detalhes construídos pela cineasta, numa angulação em close-up, 

aproximam e situam o espectador daquilo que é representado. Para Nichols 

(2005, p. 148) isso oferece um aspecto de que o destinatário-observador olhe 

para dentro da vida no momento em que é vivida. 

 
A presença da câmera “na cena” atesta sua presença no mundo 

histórico. Isso confirma a sensação de comprometimento ou 

engajamento com o imediato, o íntimo, o pessoal, no momento em 

que ele ocorre. Essa presença também confirma a sensação de 

fidelidade ao que acontece e que pode nos ser transmitida pelos 

acontecimentos, como se eles simplesmente tivessem acontecido, 

quando, na verdade, foram construídos para ter exatamente aquela 

aparência. (NICHOLS, 2005, p. 150) 

 

FIGURA 3 - Produção de velas para a Romaria 
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Fonte: Printscreen do filme 

 

Em um plano de conjunto, outras personagens que chamam atenção 

são a Noeli Terezinha de Moraes e Suéllyn Moraes (filha), que são 

responsáveis pela preparação da janta9, a tradicional quirera de porco, e o 

café da madrugada. Elas são apresentadas enquanto fazem a lista de 

compras em uma cozinha de madeira, com portas e janelas na cor rosa.  

Entre os itens que não podem faltar, há um que chama atenção pela 

importância dada por ambas, o encordoamento para os violões, 

responsáveis por embalar os casais durante a Dança de São Gonçalo. Ainda 

nesse plano é possível reconhecer a imagem de Nossa Senhora Aparecida 

sobre a geladeira, reforçando a identidade religiosa da comunidade. 

 
FIGURA 4 - Noeli tomando chimarrão com a filha 

 
Fonte: Printscreen do filme 

                                         
9 As refeições são para receber os amigos que viajam a pé, a cavalo, de carro das localidades 

próximas, como Arroio Grande, Banhados, Barreiros, Campo Largo, Faxinal do Posto, Guará, 

Guarapuava, Inácio Martins, Jordão, entre outras. 
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Durante uma cena e outra, nota-se uma poética da simplicidade 

presente na preparação do rito, seja pelo vícios de linguagem de alguns 

personagens, seja pelos detalhes na preparação das comidas ou da 

ornamentação da festa. Há uma cena com alguns indivíduos se preparando 

para o abate do porco, sendo que assim que é pego, seus gritos são 

compartilhados com o espectador, mostrando o estilo de vida rural, onde se 

consome aquilo que é plantado e criado pela comunidade. Algum tempo 

depois, Noeli já aparece preparando a carne do animal abatido.  

As irmãs Rosilda de Moraes Ramos e Vera Lúcia Moraes aparecem pela 

primeira vez em uma residência de madeira, pintada na cor azul. Não se sabe 

ao certo de quem é a casa, mas um fogão a lenha com chaleiras sobre ele 

são mostradas na composição do quadro, reforçando a ideia de comunidade 

rural. 

Ambas são responsáveis pela ornamentação da festa com as 

bandeirinhas de papel colorido estilizadas. As irmãs são personagens que 

demonstram facilidade como atores sociais, interagindo uma com a outra, 

parecendo ignorar qualquer sinal de uma produção audiovisual e da 

cineasta. Enquanto trabalham, cantam trechos da música do santo: “São 

Gonçalo de Amarante. Casamenteiro de velhas. E das moças por que não? 

Que mal lhe fizeram elas?”. 
 

FIGURA 5 – Produção das bandeirinhas 

 
Fonte: Printscreen do filme 

 

Assim que tudo é finalizado, um foguete é solto para avisar a 

comunidade que as duas irmãs estão saindo de casa com as bandeiras, velas 

e o santo. São aproximadamente três quilômetros de distância, da residência 
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até o local da festa, casa do irmão José Eloir Morais. Conforme se aproximam 

do destino, soltam outro foguete para avisar sobre a chegada. 

Durante todo o documentário, os relatos transitam uns entre os 

outros. Um personagem começa a contar algo, depois corta para outro 

personagem e, então, retoma para o primeiro seguir com o seu depoimento. 

Nichols (2005, p.58) chama isso de uma montagem em evidência, quando o 

corte não perturba a sequência e forma um argumento único, sustentado 

por uma lógica, assim como é possível perceber na narrativa do filme que 

apresenta a preparação para a Romaria. 
 

O momento do rito 
 

Dentro da residência, um dos romeiros pede aos participantes que 

durante a dança de São Gonçalo, as pessoas conversem num tom de voz 

baixo, pois ele recomenda que aquele momento “não é uma diversão, é uma 

devoção”. Para isso, Claudine de France (1998, p. 120) apresenta técnicas 

rituais onde explica que o documentarista acaba se tornando um etnólogo-

cineasta, por ser um cineasta de ritos. É através dele que aquela história vai 

ser construída, por isso sua presença ganha um status de observador 

privilegiado naquele momento, pois  

 
sem nenhuma dúvida é desejável que o cineasta, correndo o risco 

de transgredir regras, tente adotar ângulos e enquadramentos os 

mais inesperados e os mais variados, de modo a indicar ao 

espectador aquilo que as pessoas filmadas o impedem de 

contornar ou de aproximar.” (DE FRANCE, 1998, p. 120) 
 

FIGURA 6 - O início do ritual acontece quando a fogueira é acesa 

 
Fonte: Printscreen do filme 
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Nessa tradição entendida como festa e fé, o espectador é tomado por 

uma determinada visão do mundo, visão com a qual talvez nunca tenha se 

deparado antes (Nichols, 2005, p. 47), onde os romeiros executam uma série 

de volteadas que compõe a estrutura da dança cerimonial, enquanto dois 

violeiros tocam acompanhados de seis cantadeiras. Como explicado 

anteriormente, a dança é formada por duas filas paralelas, uma de homens 

e outra de mulheres, que se dirigem até o altar para o “beijamento”, o ato de 

beijar o Santo. Posteriormente agradecem e saem tomando cuidado para 

não dar as costas ao altar, ocupando o final das fileiras. 

De France (1998, p. 111) explica que muitas obras que tratam de ritos 

podem apresentar ao espectador uma “impressão de grande complexidade, 

até mesmo confusão” e, por isso, ela apresenta o ângulo de base, situando o 

espectador no eixo de observação do destinatário do rito e permitindo 

“indicar a orientação do cineasta em relação aos participantes”, aproximando 

e inserindo o espectador no rito mostrado (1998, p.112). 

Por esse motivo é possível reconhecer no altar, além da imagem de 

São Gonçalo com um violão em mãos, a figura de São João Batista, outro 

santo que o Capelão Manoel Pires Moraes festejava. E, também, a imagem 

de Nossa Senhora Aparecida, reforçando a fé da comunidade na sua 

imagem. 
 

FIGURA 7 – As duas filas e os violeiros 

 
Fonte: Printscreen do filme 

FIGURA 8 – O altar para devoção 
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Fonte: Printscreen do filme 

 

Na madrugada, após as volteadas, os moradores saem em procissão 

com uma vela na mão até o rio para lavar a imagem do santo. O momento 

da lavagem não é apresentado no documentário, mas Noeli Terezinha de 

Moraes compartilha uma crença da comunidade em relação ao santo. A mãe 

conta que, nesse momento, os devotos têm o costume de se lavarem no rio 

e “quem não enxergar o seu reflexo na água, não verá a próxima Romaria”.  

Ao final das atividades, para aumentar a dimensão espetacular do rito 

que é de interesse da cineasta, um mastro com a bandeira de São João 

Batista, feito pelos moradores, é erguido e permanece hasteado até a 

próxima celebração do ano seguinte. 

 
FIGURA 9 – Registro da Família Morais 

 
Fonte: Printscreen do filme 

 
Considerações finais 
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É possível perceber que produções audiovisuais como Romaria e 

Tradição são um pequeno espaço de voz para uma comunidade rural que 

sofre pela ausência de documentos sobre a sua história. O produto final, 

através dos olhos da cineasta, demonstra a riqueza da Família Morais nos 

preparativos da festa dos Santos e que, também, homenageia a memória do 

pai. As tradições costumam ser herdadas em sua maioria através da tradição 

oral, tendo o gesto e a palavra como forma de disseminação. O 

documentário surge para auxiliar nessa herança como forma de construção 

de uma memória popular audiovisual. 
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Os impactos da Divina Comédia de Dante na escatologia 

pessoal medieval:  a punição do morto nos três espaços do 

além na obra La Commedia Illumina Firenze, de Domenico di 

Michelino (1465) 
 

Alaína Garcia MARGIOTTI1 
  

Resumo: O desenvolvimento de um conceito de recompensa e punição no 

além perpassa o período antigo, chegando com novos ares à Baixa Idade 

Média. A Divina Comédia de Dante, produzida no século XIV, é uma fonte 

histórica que nos fornece pistas do funcionamento do imaginário do pós-

morte em seu contexto. Do mesmo modo, a apropriação de Michelino do 

poema de Dante também executa esta função. Com o intuito de circular 

entre os fiéis, La Commedia Illumina Firenze foi encomendada e destinada à 

Igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença. O quadro figura o imaginário 

entorno do Inferno, do Purgatório e do Paraíso – conceitos que não 

permearam somente os contemporâneos de Dante, no século XIV, mas 

também os de Domenico, um século depois. Estas concepções se configuram 

em permanências de um imaginário de longa duração, ainda que possuam 

historicidade ao transformarem-se no tempo conforme o repertório 

simbólico de cada contexto. Ambas as obras se constituem em 

representações do imaginário medieval ao atuarem como produtoras e 

produtos de seu período histórico, projetando-se na posteridade.  

 

Palavras-chave: Imaginário do pós-morte, Divina Comédia, Arte Medieval.   
 

Introdução 
 

O movimento cristão nasce e se estrutura sob a prerrogativa da 

obtenção de salvação. A tradição cristã desenvolve um senso de recompensa 

e de punição após a morte, o que já se encontra, desde muito cedo, em 

diversos pensamentos religiosos do mundo antigo. No Novo Testamento, 

esse juízo é atestado mais veementemente em algumas passagens2 que 

priorizam o sistema alto-baixo – projeção que, no medievo, irá orientar o 

comportamento e os valores do cristão. 

                                         
1 Mestranda no Programa Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de 

Londrina sob a orientação do Prof. Dr. Alfredo dos Santos Oliva, professor adjunto do 

programa. 
2 Cf. Mt 25, 31-46, Mt 12, 31-32, Jo 5, 25-29, Lc 16, 19-26, 1Cor 3, 11-15. 
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No período medieval, a preocupação com o pós-morte é algo que se 

se faz presente no cotidiano, sendo incorporado à mentalidade da época. A 

partir do ano mil, a crença nos ambientes além-túmulo é acentuadamente 

mais propagada pela Igreja, o que se materializa em diversas fontes 

imagéticas produzidas no período.  

Observa-se, neste contexto, uma inovação que impacta no dualismo 

absoluto Céu-Inferno: a criação de um lugar intermediário, o Purgatório – 

espaço privilegiado por Domenico em sua obra, juntamente ao inferno. O 

enfoque no Inferno e no Purgatório pelo pintor demonstra a ênfase dada 

pela Igreja medieval ao Inferno, e posteriormente também ao Purgatório, a 

partir do século XII. Dessa forma, o incentivo da conquista da salvação era 

estrategicamente vinculado ao medo das punições aguardadas no além.   
 

A obra La Commedia Illumina Firenze 
 

Acompanhando o legado de Dante, a obra La Commedia Illumina 

Firenze foi encomendada por trabalhadores da catedral de Santa Maria del 

Fiore (local em que a obra está até hoje) ao também florentino Domenico di 

Michelino (1417-1491). A obra era atribuída a outro autor, Mariotto di Nardo, 

até o contrato entre Domenico e os trabalhadores que a encomendaram foi 

descoberto no século XX.  

Esta é a obra mais famosa do pintor, que costumava retratar cenas 

bíblicas como a tela Madonna col bambino e santi (1463-65). Domenico é o 

primeiro a reunir Dante, Florença e os três espaços descritos na Divina 

Comédia. Além da geografia do além, a imagem mostra Dante ao centro, com 

a Divina Comédia em mãos, apontando para o cenário do tripé Inferno – 

Purgatório – Paraíso. Conforme as descrições de Dante, Domenico mostra 

um Inferno subterrâneo, um Purgatório terreno e um Paraíso celeste.3 

Ademais desses locais, a cidade de Florença também é retratada, à direita do 

pintor, o que denota uma ligação entre a realidade material e o além 

“inalcançável” para os vivos.  
 

                                         
3 Dante se utilizou largamente de referências bíblicas para compor a Comédia. Como reitera 

Le Goff (1995, p.46), as afirmações de Paulo em Filipenses 2, 10, “a fim de que ao nome de 

Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e abaixo da terra” teria funcionado como uma 

legitimação canônica das localidades do além.  
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Domenico di Michelino (1417-91). La Commedia Illumina Firenze – 1465. Óleo sobre tela. Catedral de 

Florença, Santa Maria del Fiore.  

 

Segurando a Divina Comédia, cabisbaixo e com uma feição de 

complacência, parece abençoar Florença ao mostrar-lhes as punições do 

pós-morte. Michelino também retrata o local das bem-aventuranças, o 

Paraíso – porém nenhum indivíduo é pintado neste local, mas apenas 

algumas poucas estrelas (ou planetas) distribuídas nos seus sete círculos.  

A pintura de Michelino apresenta uma acentuada perspectiva de 

profundidade e de detalhamento, principalmente nos traços dos indivíduos 

representados no Inferno e no Purgatório, bem como na arquitetura de 

Florença. Sua obra testemunha as transformações ocorridas na arte do 

período. A riqueza advinda da atividade comercial no século XV impulsionava 

as artes, possibilitando o investimento nas técnicas de pintura – a tinta a óleo, 

por exemplo, é revivida, tornando-se popular dentre os pintores. Outra 

inovação deste século é a criação da perspectiva linear para a pintura, na 

execução da dimensão de um espaço tridimensional. Tudo isso resultou na 

introdução de figuras mais realistas, com representações espaciais mais 

convincentes.   
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A obra mistura a figuração de um mundo real (a arquitetura da cidade 

de Florença, o poeta) e o imaginado, a fim de transmitir uma mensagem ao 

público. Uma narrativa, desse modo, é executada pelo pintor, que retrata, 

em imagem, representações coletivas que acabaram por constituírem uma 

realidade cultural específica. Desse modo, por meio da História Cultural, o 

historiador utiliza-se dessas fontes para entender a maneira que essas 

pessoas entendiam e explicavam seu mundo – neste caso, as respostas para 

as indagações sobre a vida após a morte. Essas representações coletivas, 

formuladas socialmente, constituem as “imagens, símbolos, sonhos, 

aspirações, mitos, fantasias, (...) com forte conotação afetiva que existem e 

circulam nos grupos sociais” (SABERNA, 2003, p.2).  

As representações desses ambientes eram populares no período, um 

meio de catequização unido ao impacto emocional causado pelas imagens, 

que geralmente, mas não exclusivamente, eram destinadas a locais em que 

seriam vistas, como as igrejas. Contemporâneos de Michelino também 

representavam o além, como podemos ver em O Díptico da Crucificação e 

do Último Juízo Final (1426), de Jan van Eyck, O Trípico Juízo Final (1467), de 

Hans Menling e O Juízo Final (1482), de Hieronymus Bosch. Em relação à 

Divina Comédia, esta é representada também por Botticelli em sua ilustração 

dos 9 círculos do inferno, em La Mappadell'Inferno (1480). 
 

Uma celebração da Divina Comédia de Dante 
 

A obra de Domenico di Michelino foi encomendada com o intuito de 

celebrar, ao retratar imageticamente, a Divina Comédia – poema do também 

florentino Dante Alighieri. A obra do poeta é uma interessante fonte histórica 

por, de uma forma muito rica, retratar o imaginário de uma época ao reunir 

referências pagãs e cristãs. Representa, pois, a figuração do imaginário 

coletivo medieval, ao mesclar as diferentes fontes utilizadas por Dante: a 

Comédia faz referência à história do cristianismo, do  império romano e de 

Florença, ao texto bíblico, à mitologia e a história da civilização greco-

romana, trazendo conhecidos personagens históricos ao corpo do texto, o 

que resultou no hibridismo de culturas característico de seu tempo. Desse 

modo,  
 

Embora o poeta se valha da imaginação fértil que o leva a transpor 

todo o desenvolvimento do drama no além, no pós-morte, não 

resta dúvida que o faz utilizando todos os elementos de que dispõe, 

inseridos no contexto filosófico, teológico, político e histórico. 

(ZAMPOGNARO, 2011 p.40-41). 

 

https://www.wikiart.org/pt/hieronymus-bosch
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Dante teria iniciado a escrita da Comédia pelo Inferno e Purgatório – o 

que já estaria terminado em 1319, segundo uma carta de Dante. O texto, no 

entanto, só teria sido finalizado em 1321, ano de sua morte. Neste período, 

o Purgatório já havia se tornado um dogma da Igreja.4 Quando Michelino 

terminou sua obra, já havia transcorrido mais de um século de circulação do 

poema. A pintura, portanto, representa a grande influência que Dante 

exercia sob a cidade Florença. 

Chamada por Dante de Comédia, pois não era uma tragédia (ao 

contrário, sua obra teria um final feliz), tem o Divina agregado 

posteriormente, por Boccaccio. Em forma de poema, o autor é o personagem 

principal: retrata sua viagem ao além em 100 cantos, sendo que, destes, 34 

se dedicam ao Inferno, 33 ao Purgatório e os últimos 33 ao Paraíso. Na 

viagem pelo Inferno e Purgatório, Dante é acompanhado pelo poeta romano 

Virgílio, personagem histórico do primeiro século a.C. Juntos, percorrem os 9 

círculos do Inferno, onde as penas sofridas pelos condenados correspondem 

aos pecados destes em vida. Virgílio o acompanha até o Purgatório, pois por 

estar no Limbo (uma das localidades do Inferno), não pode entrar no Paraíso.  

O Paraíso é representado por completo, nos seus sete círculos, assim 

como o Purgatório, em seus sete degraus. Já o Inferno é apresentado apenas 

em sua entrada subterrânea. Na Divina Comédia, o Purgatório é retratado 

por Dante como uma montanha composta por degraus chamados Cornijas, 

onde as almas expiam seus pecados, purgando-os, para que possam 

alcançar o Paraíso – podendo, inclusive, receber intercessão dos vivos nas 

missas e em orações. Esta montanha, Dante define por um vulcão, onde as 

almas sobem progressivamente à cada pecado purgado.  Assim, as almas 

pagariam pelos seus pecados por meio de uma punição material, pela 

meditação sob o pecado e pela oração, superando, dessa forma, seu erro 

para conquistar a elevação ao andar de cima, cada vez mais perto de alcançar 

o Paraíso.  Portanto, diferentemente do que aconteceria no Inferno, a lei do 

progresso é evocada por Dante nesse local, garantindo a esperança em 

avançar em direção ao Paraíso.  

Como atesta Le Goff (1995, p.403), na ótica de Dante, no Purgatório 

não seriam punidos os pecados veniais5  (Dante só alude a um pecado venial 

                                         
4  O Purgatório se constituiu como dogma pela Igreja no Segundo Concílio de Lyon (1274), 

sendo reforçado no Concílio de Florença (1438-1445), e no Concílio de Trento (1545-63). No 

entanto, como demonstra Le Goff (1993), a ideia entorno do Purgatório se estrutura no final 

do século XII, em Paris, do contato entre a escola episcopal de Notre-Dame, a filosofia da 

escolástica e o pensamento cisterciense. 
5 Segundo Casagrande e Vecchio (2017, p.388), seriam os pecados cotidianos, leves, que não 

colocam em crise a relação de amizade do pecador com Deus. Desse modo, seriam passíveis 
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na Comédia, o amor excessivo pela família), mas os pecados capitais6 – os 

mesmos pecados a serem expiados no Inferno. No entanto, o que os 

diferenciaria seria forma em que foram cometidos: para ganharem o 

Purgatório, teriam ocorrido de maneira menos grave ou teriam sido 

apagados pelo arrependimento sincero e pela penitência. Por isso, ali as 

almas conseguiriam pagar por esses pecados de forma temporária, ao 

contrário do Inferno. No entanto, em contrapartida ao que propõe Dante, os 

teólogos da igreja, como Agostinho, que serviram como base para o 

fundamento da doutrina do Purgatório, colocam-no na função de purgar os 

pecados veniais.  

Antes das Sete Cornijas, que correspondem a cada um dos sete 

pecados capitais, está o Antepurgatório, localizado na chamada “esfera do 

ar”, destinado às almas que se arrependeram no último instante. Já na esfera 

do fogo, estão distribuídos aqueles que cometeram os pecados mais graves 

– a gravidade do pecado corresponde ao círculo mais baixo, sendo assim, de 

baixo para cima: Orgulho, Inveja, Ira, Preguiça, Avareza junto ao Pródigo, 

Gula e Luxúria.   

Em seu quadro, Domenico representa Adão e Eva no alto do 

Purgatório. Dante escreve que o primeiro casal habitou o alto do Purgatório 

– local do Paraíso em que eles viviam antes da Queda.7 Aos pés de Adão e 

Eva se encontra um fogo, que também aparece na entrada do Inferno. O fogo 

sagrado passa a existir como um purificador em diversas crenças antigas, 

por sua capacidade de destruir e regenerar. O cristianismo torna-se um 

herdeiro dessa sacralização do fogo. Mais tarde, a doutrina do Purgatório 

encontraria em Paulo sua principal base bíblica: “o fogo provará o que vale a 

obra de cada um” (1Coríntios 3, 13). Mais do que isso, o fogo tornara-se 

agente da purgação dos pecados, algo pelo que se passa com o objetivo de 

salvar: “Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo” 

(1Coríntios 3, 15).  

Segundo a doutrina do Purgatório, o fogo apareceria, primeiramente, 

no momento do julgamento individual, logo em seguida da morte, a fim de 

provar a alma.  Conforme seu destino, no Purgatório o pecador encontraria 

                                         
a uma pena de expiação, enquanto os pecados mortais – ou seja, graves por romperem esta 

relação – arrastariam à danação eterna no Inferno.  
6 Ainda conforme Casagrande e Vecchio (2017, p.387), o sistema dos pecados capitais foi 

aperfeiçoado no século V, por Cassiano, e readaptado por Gregório Magno. Seriam os 

pecados principais, aqueles que conduziriam à imensidão de todos os possíveis atos 

pecaminosos. Liderados pelo orgulho – o comandante supremo dos sete outros vícios, são 

vaidade, inveja, cólera, preguiça, avareza, gula e luxúria.  
7 Conforme o Canto I do Purgatório, Dante compartilhava da ideia de que o Paraíso em que 

Adão e Eva tinham vivido se situava no cume da montanha do Purgatório.  
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um fogo “irmão do do Inferno, um irmão que não está destinado a ser eterno 

mas que não é por isso menos ardente durante o seu período de atividade” 

(LE GOFF, 1995, p.62). No entanto, no Purgatório esse fogo desempenharia a 

função de expiar e purificar, enquanto que o fogo do Inferno seria apenas 

para punir o pecador irrecuperável. Na montanha pintada por Domenico, o 

fogo sai do cume, lembrando um vulcão – que passou a ser o elemento 

geográfico do Purgatório na imaginação medieval, buscado por muitos nos 

vulcões existentes na Terra. 

Por fim, a imagem referencia o Paraíso ao fundo, acima do Purgatório, 

representado por arcos de cores diferentes marcados por estrelas ou 

planetas, que são discriminados, na obra de Dante, na seguinte ordem: o 

primeiro e mais baixo céu está a Lua, seguindo-se do céu de Mercúrio, do 

céu de Vênus, do céu do Sol, do céu de Marte, do céu de Júpiter, do céu de 

Saturno, do céu das Estrelas Fixas e, finalmente, o nono e último céu, 

habitação de Deus. 

 

A escatologia pessoal na Baixa Idade Média  
 

A obra de Dante demonstra uma inovação na escatologia pessoal, o 

que é engatado pelo nascimento do Purgatório no século XII. A geografia do 

além em sua obra leva em consideração um específico enquadramento da 

alma depois da morte, determinado pelo comportamento do indivíduo até o 

seu momento derradeiro. No entanto, as noções entorno do estado da alma 

logo após a morte geraram um longo debate, envolvendo as delimitações da 

escatologia pessoal no Juízo Final ou uma espécie de juízo antes dele, no 

momento da morte individual. 

A palavra escatologia vem do grego éskhatos – traduzido, grosso modo, 

por “último”. Somada à raiz de lógos, o termo pode se referir ao “discurso das 

últimas coisas”. Como salienta TÖPPER (2017, p.395), a palavra “designa as 

ideias concernentes ao fim do mundo ou aos eventos que atingirão seu 

termo com o Juízo Final”.  

Conforme a tradição cristã, o dom da salvação foi dado por Deus por 

meio da redenção promovida por Cristo, o que é atestado no sacramento do 

batismo. No entanto, ela também dependeria do comportamento do fiel em 

vida, demarcado pela a fé e pelas boas obras. Essa atitude perante a vida 

mundana colocaria o crente dentre os eleitos, enquanto a o inverso a isso o 

conduziria ao Inferno. Mas para isso de fato acontecer, seria preciso esperar 

até que Cristo voltasse, no Dia do Juízo, para que houvesse essa distribuição 

entre os mortos e também aqueles que estiverem vivos nesse momento. 



 

111 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Porém, conforme o tempo passava, os cristãos passaram a se 

preocupar com o estado e a localidade do morto no tempo entre a morte e 

a ressurreição final, o que ainda não se constituía em algo muito claro para 

as autoridades eclesiais. Alguns clérigos acreditavam que os mortos 

esperavam nos próprios túmulos ou numa região sombria, mas neutra – 

numa espécie do Sheol judaico. Outros, mais numerosos, esperavam que as 

almas estariam em diferentes receptáculos, dentre eles, o Refrigerium8 e o 

Seio de Abraão, um lugar sem tormentos, mas também sem a contemplação 

beatífica de Deus. Porém, a maioria parecia crer que, imediatamente após a 

morte, os santos e mártires, por serem inteiramente bons, já teriam ido 

definitivamente para o Paraíso, e estavam lá junto a Deus. Do mesmo modo, 

os inteiramente maus também já estariam em seu destino definitivo, no 

Inferno. O restante das almas precisaria “purgar” seus pecados para enfim 

poderem contemplar Deus face a face sem a mancha do pecado. No entanto, 

até o estabelecimento da doutrina do Purgatório, os “não totalmente bons” 

nem “totalmente maus” não tinham um destino específico, pois a concepção 

de que essas almas medianas estariam purgando pecados leves para depois 

poderem ascender de fato aos céus foi sendo elaborada, até que no século 

XII esse local foi de fato constituído. Em contrapartida, as manifestações 

milenaristas se estenderam até o século XV, levantadas por aqueles que 

defendiam a necessidade da vigilância devido à crença na iminência do do 

Juízo Final.  

As transformações sociais a partir do século XI constituíram um 

ambiente favorável ao aparecimento da crença no Purgatório como lugar 

intermediário. Entre o século XI e XII, o desenvolvimento urbano, o 

aprimoramento tecnológico e o excedente agrícola, juntamente ao aumento 

populacional, criaram as condições do aparecimento da burguesia, que 

evocava o lugar da sociedade laica na esfera espiritual. Também neste 

século, as Cruzadas, num movimento de expansão geográfica e ideológica da 

Cristandade, mobilizava o laicado sob a prerrogativa de um passaporte 

direto ao Paraíso.  

Mas, no século XII, o desprezo do mundo defendido sobretudo pela 

comunidade monástica já se encontra bastante enfraquecido. Algo diferente 

                                         
8 A concepção do Refrigerium nasce de uma interpretação da parábola do rico e de Lázaro 

(Lucas 16, 19-31), onde o primeiro se encontra sepultado na mansão dos mortos em 

tormentos, e o segundo, pelo contrário, estaria no Seio de Abraão. O pobre Lázaro estaria 

no lugar de repouso das almas eleitas, que aguardavam o Dia do Juízo para subirem aos 

céus. O termo Refrigerium já se encontra nos escritos de Tertuliano, no século II e em diversas 

inscrições funerárias. No entanto, ao contrário do Purgatório, que recebe as almas somente 

até que seus pecados sejam enfim expiados, no Refrigerium elas não estariam purgando seus 

pecados, apenas estariam ali até o Juízo Final. Cf. Le Goff, 1995, pp.65-66. 
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vai se observando na mentalidade medieval – a rendição ao que o mundo 

tem de bom a oferecer. Isso vem acompanhado do medo da morte, pois “o 

preço atribuído daí em diante à vida terrena torna mais temível o momento 

de a deixar”. (LE GOFF, 1996 p.273). Somado ao medo do Inferno, a 

prerrogativa de um local mais flexível se faz mais oportuna e o Purgatório – 

encarado como uma personalização da vida espiritual – favorece, na 

realidade, o individualismo ao concentrar o interesse do fiel no julgamento 

que se segue à sua morte individual. 

Segundo Le Goff, é neste século que ocorre a emergência do indivíduo 

na sociedade. Para o autor, “este aparecimento do indivíduo manifesta-se 

também no rosto da morte e do destino do além. Com o Purgatório nasce o 

cidadão do além, entre a morte individual e o Julgamento Final”. (LE GOFF, 

1995 p.275). Cada vez mais é afirmada a preocupação com a sorte individual. 

Por fim, o autor afirma que o Purgatório é uma exigência das massas 

pois, para além do dogma, seu êxito se manifesta no imaginário popular. Os 

fiéis já não se contentavam mais com a dura oposição Paraíso-Inferno, ou as 

entrelinhas do Seio de Abraão e do Sheol. O tempo entre a morte individual 

e o Juízo Final precisava ser preenchido, e o Purgatório cumpriria essa lacuna. 

Mais do que o lugar de espera pelo Juízo, o Purgatório servia para a purgação 

dos pecados depois da morte individual, servindo de prerrogativa para o 

Paraíso mesmo antes da ressurreição final, o que agregava novos ares à 

concepção escatológica existente até então. Assim, 
 

Ele [o Purgatório] assegurou o triunfo do julgamento individual no 

momento da morte e, completando o sistema da confissão 

individual obrigatória para todos os vivos ao menos uma vez por 

ano, determinado pelo IV Concílio de Latrão (1215), contribuiu 

grandemente para a afirmação do indivíduo em relação aos grupos 

e às ordens, o que caracteriza o fim da Idade Média. (LE GOFF, 2002, 

p.31 e 32). 
 

O tempo de estadia no Purgatório também é algo que reitera o peso 

do individual perante o coletivo. A duração da estadia de cada alma no local 

é regulada pelo seu progresso, o que garante que, depois de cumprir sua 

pena, as almas migram do universo temporal do Purgatório para a 

eternidade, onde não existe mais tempo. Na última purgação antes de passar 

para o Paraíso, as almas beberiam do rio Lete (uma alusão ao rio do 

esquecimento mencionado por Platão na doutrina da Metempsicose) e se 

esqueceriam dos pecados que cometeram. Também ali beberiam do rio 

Eunué (uma invenção de Dante), onde seriam restituídas as lembranças de 

todo bem que praticaram para lhe acompanharem na eternidade. A 
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memória, traço que marca a individualidade, acompanha o morto para que 

ele possa, por si mesmo, usufruir das bem-aventuranças do Paraíso e 

contemplar Deus face a face.  

Ainda vale ressaltar que o Purgatório foi concebido como um local 

intermediário, existente somente até o dia do Juízo Final –  o segundo 

julgamento. Conforme Tamara Quírico (2007, p.8): 

 

[...] a noção mesma de Purgatório reforçaria a crença em um duplo 

julgamento, o primeiro no instante da morte – o julgamento 

individual, visualmente representado pelo embate entre um anjo e 

um demônio, sobre o leito de morte, pela alma do defunto –, e o 

segundo, o julgamento final, apenas no fim dos tempos.  

 
Por fim, é possível constatar que a instituição do Purgatório 

materializa o peso da responsabilidade individual ao apoiar-se no 

julgamento duplo (um no momento da morte e outro no fim dos tempos), na 

separação de ambos no momento da morte individual e seu reencontro no 

Juízo Final, supondo estarem esclarecidas as relações entre alma e corpo. 

 

Neste quadro, cada destino individual tem seu lugar, aventura 

indissociável de um corpo e de uma alma que tendem à salvação. A 

dupla relação do corpo e da alma como do singular para o universal 

permite definir a singularidade do pensamento cristão, uma vez 

que cada homem é portador das consequências da falta original, 

embora recebendo a faculdade de se libertar para vir a ser o artífice 

principal da sua salvação. (SHIMIDT, 2017, p.287). 

 

Portanto, a concepção cristã une uma perspectiva individual, ao 

separar a alma mediante sua conduta em vida, à outra coletiva, uma vez que 

reclama um pecado comum a todos, o original, e a salvação promovida por 

Cristo, também à totalidade da raça humana. 
 

Considerações Finais 
 

Ao ilustrar Dante, os três espaços do além e a cidade de Florença no 

século XV, o quadro de Michelino mostra-se como uma fonte que nos 

possibilita compreender um imaginário social fortemente influenciado pelo 

legado da obra de Dante. Este, dois séculos antes, escreveu sua obra máxima 

ilustrando a imagem do além medieval, se constituindo num importante 

veículo de disseminação da ideia do livro.  
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Tanto Dante Alighieri quanto Domenico di Michelino veiculam uma 

mensagem disseminada pela Igreja e sedimentada no imaginário medieval. 

A propósito, Domenico enfatiza o Inferno e a montanha do Purgatório – 

representa os indivíduos pagando suas penas em ambos lugares, no entanto 

não fez o mesmo com os bem-aventurados que estavam no Paraíso. Mas o 

Purgatório mostra-se como uma alternativa mais flexível, uma esperança 

que demonstra uma possibilidade de salvação não tão rígida como os 

opostos Céu-Inferno. 

Como bem sintetiza Le Goff, “a vida do crente transforma-se quando 

ele pensa que nem tudo fica perdido com a morte.” (1995 p.15). Ao entrar em 

contato com a geografia do além reproduzida por Michelino, o crente se 

lembra de seus deveres para com a eternidade. Mas, quando se depara com 

o mais jovem desses locais, ele se reconforta em relação a esse julgamento. 

O Purgatório então se torna uma possibilidade de regeneração, mas sem 

ferir o antigo senso de justiça da perspectiva binária focada em punir os 

maus e recompensar os bons. O lugar intermediário reclama uma nova 

perspectiva de ser-humano, que não é completamente bom nem mau por 

completo, e que pode viver neste mundo sem estar a todo momento voltado 

para a iminência de um julgamento final e definitivo.   
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O exemplum1 do protomártir Estevão na Legenda Áurea; As 

possíveis semelhanças no modelo hagiográfico da obra de 

Tiago de Varazze (1229 -1298) 

 
Autores: Jonathas Wilson MICHELIN (Universidade Estadual de Londrina)2 

Angelita Marques VISALLI (Universidade Estadual de Londrina)3 

 

Resumo: 

O mártir é, para o cristianismo, aquele que através de uma sentença ou de 

uma arbitrariedade experimenta em sua morte aquilo que o Cristo sofreu 

em sua Paixão, ou seja, o mártir testemunha em sua própria dor, o que 

passou Jesus no calvário.4 

A Legenda Aurea, possui 175 capítulos, uma coletânea hagiográfica do século 

XIII, atribuída a Tiago de Varazze. A Obra obteve notável reconhecimento. 

Entre 1470 e 1500, a obra de Varazze obteve 156 edições contra 128 edições 

da Bíblia Sagrada. A Leitura Silenciosa e o envolvimento dos leigos em 

questões litúrgicas facilitaram essa difusão.5 

Iremos utilizar as legendas de S. Estevão, S. Ágata, S. Sebastião e S. Inês, por 

serem mártires e termos as iluminuras do manuscrito francês de 1382, 

traduzido por Jean de Vignay onde as iluminuras são atribuídas ao Pseudo-

Jacquemart6, disponíveis para consulta, possibilitando dessa forma a análise 

das imagens de um mesmo manuscrito. 

 

Palavras Chave: Mártir, Santo, Exemplum. 
 

                                         
1 Conjunto de relato metafórico ou verídico para compor um sermão teológico, o objetivo 

do Exemplum é convencer os leigos através de uma moral exemplar. LE GOFF, J. O tempo 

do exemplum (século XIII) in O imaginário medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1994 p. 123-

126. 
2 Graduando, Licenciatura em História 
3 Orientadora, Professora Doutora, Departamento de História Universidade Estadual de 

Londrina 
4   MIRANDA, V.A. Mártires na Antiguidade e na idade média in: FRAZÃO DA SILVA, A. C. L. e 

SILVA, L. R. da: Mártires, Confessores e Virgens; O culto aos Santos no ocidente Medieval. 1° 

edição. Petrópolis-RJ: Vozes, 2016. 
5 LE GOFF, J., 1924-2014. Em busca do tempo Sagrado: Tiago de Varazze e a Legenda 

Dourada. Tradução de Marcos de Castro. 2° edição. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 

2017. 
6 As imagens do manuscrito estão disponíveis na British Library < 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8527&CollID=16&N

Start=190217> acessado em 06/04/2019. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8527&CollID=16&NStart=190217
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8527&CollID=16&NStart=190217
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Apresentação 

Este artigo faz parte do projeto em iniciação, cujas fontes são as 

relíquias de S. Inocêncio (271-287). Um jovem mártir romano que viveu no 

século III, e próximo do ano de 287 recebeu a glória do martírio7 com 

aproximadamente 16 anos de idade. Seus restos mortais foram depositados 

nas catacumbas de S. Calixto em Roma e pouco se sabe sobre sua vida. 

Nossos estudos sobre as relíquias estão pautados nos manuscritos do Livro 

Tombo do Santuário da cidade de Tomazina-PR.8 

 As relíquias de S. Inocêncio foram transladadas da Comuna de 

Lendinara, na Itália, onde esteve desde sua retirada das catacumbas de S. 

Calisto, a pedido do Papa Leão XII no século XIX. Na Itália, a relíquia foi 

colocada para ostensão na igreja de Santa Ágata. Em 1975, através de 

peripécias, o franciscano Carlos Maria conseguiu autorização para que as 

relíquias fossem enviadas ao Brasil, para a pequena cidade de Tomazina, no 

norte pioneiro do Paraná. Após a chegada das relíquias, a paróquia de Nossa 

Senhora da Imaculada Conceição foi elevada para Santuário de Santo 

Inocêncio Mártir e Nossa Senhora da imaculada Conceição9. 

A busca pelo conhecimento sobre o martírio no imaginário cristão10 e 

a representação do santo na construção da devoção cristã, nos levou a 

estudar Legenda Áurea, de Tiago de Varazze. Um dos mais célebres 

manuscritos medievais, que tão grande sucesso alcançou a partir do século 

XIII, atualmente há mais de mil edições manuscritas da obra, o que 

demonstra sua enorme popularidade. 

Legenda Aurea pode ser considerada uma coletânea da vida dos 

santos. O reconhecido sucesso de Legenda Áurea pode ser observado no 

comparativo que a apresentação da edição brasileira traduzida da obra faz 

em relação às edições da bíblia no século XIV: 
 

                                         
7 Desde o início de nossos estudos, encontramos em fontes primarias, como na Legenda 

Áurea de Tiago de Varazze, percepções sobre o martírio ser algo que o martirizado receberia 

como um presente de Deus, por esse motivo o uso da expressão “glória do martírio”. 
8 PARÓQUIA, Tomazina. Livro Tombo. N. º 2 , v. 1, Tomazina- PR 1958 - 1985. P40-49 
9 Paróquia (1952- 1985) Op. Cit.  p.  42 
10 Maffesoli (2001) define imaginário como “... uma força social de ordem espiritual, uma 

construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável” e acredita que 

“O imaginário é algo que ultrapassa o indivíduo, que impregna o coletivo ou parte dele.” 

tomaremos esse conceito de imaginário para definir o imaginário cristão, uma força social, 

a construção de uma mentalidade coletiva. MAFFESOLI, M.  O imaginário é uma realidade. 

[Entrevista concedida a] Juremir Machado da Silva.  Revista Famecos, v. 8, n. 15, p. 74-82, 

2001. 
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No total, entre 1470 e 1500, enquanto foram feitas 128 edições da 

Bíblia (94 em latim, quatro em hebraico e trinta em línguas 

vernáculas), da Legenda áurea vieram à luz pelo menos 156 edições, 

87 latinas, 25 em alemão, dezessete em francês, dez em italiano, 

dez em holandês, quatro em inglês, três em boêmio.11 

 

Seu Autor é Iacobus de Voragine, Jacopo de Varazze ou como bem nos 

traz Marcos Castro - na tradução para o português de “A la recherche du temps 

sacré(2011)” - obra de Jacques Le Goff12 - Tiago de Varazze.  Dominicano, com 

origem familiar de Varazze, pequena cidade na costa do Mar Mediterrâneo, 

Tiago13teve papel político de grande vulto em Gênova, conhecido como 

conciliador em tempos de conflitos regionais. Membro da Ordem dos Frades 

Pregadores, foi, no final de sua vida, arcebispo de Gênova, cidade, 

possivelmente, de seu nascimento e de sua morte, em 1298.  

O autor da Legenda Áurea, não chegou a ser canonizado, foi apenas 

beatificado tardiamente pelo Papa Pio VII em 1816. Mas sua obra se mantém 

no topo de importância da literatura cristã e em sua época atingiu sucesso 

inimaginável, gozando também de mudanças nas estruturas econômicas e 

sociais (Le Goff,2017, p. 22 - 25). 

Entre os 153 santos apresentados na Legenda Áurea, 93 são mártires. 

Para essa apresentação, traremos para reflexão as legendas dos mártires S. 

Estevão, S. Ágata, S. Sebastião e S. Inês. Essa escolha dá-se pela oportunidade 

de cotejamento entre o texto hagiográfico e as referências imagéticas: destes 

temos as iluminuras do manuscrito francês de 1382, traduzido por Jean de 

Vignay, Legenda Dorré de Iacobus de Voragine. Estas são atribuídas ao 

Pseudo-Jacquemart.14 Jean de Vignay foi um popular tradutor do século XIV, 

apoiado no favor real, foi tradutor de onze obras- datadas e oficialmente 

declaradas de Jean De Vignay- das quais oito foram dedicadas ou 

encomendadas pela realeza. Seu conhecimento do latim pode ser 

considerado medíocre. Suas obras foram dedicadas a Jeanne de Bourgogne, 

rainha da França, Filipe VI de Valois rei da França e seu filho Jean, Duque da 

                                         
11 Franco Junior, H. Apresentação in VARAZZE, J. de, 1229-1298 Legenda Áurea: Vidas de 

santos. Tradução do latim, apresentação, notas e seleção iconográfica Hilário Franco Júnior. 

1° edição. São Paulo: Companhia das letras, 2003p. 22 
12 LE GOFF (2017) Op. Cit.  
13 Assumiremos no decorrer do trabalho o nome proposto na tradução de Marcos Castro. 

Quanto a seu sobrenome, era comum, principalmente entre religiosos, assumir como 

sobrenome o nome de sua cidade de origem. 
14 As imagens do manuscrito estão disponíveis na British Library < 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8527&CollID=16&N

Start=190217> acessado em 06/04/2019. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8527&CollID=16&NStart=190217
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8527&CollID=16&NStart=190217
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Normadia. Jean de Vignay tem origem normanda, provavelmente nasceu em 

Bayeux.15  
 

O mártir na Legenda Áurea de Tiago de Varazze. 

Mártir é, no imaginário cristão, uma testemunha diretamente ligada à 

Paixão do Cristo; seria aquele que em favor da fé se aproxima do sofrimento 

do corpo de Jesus, aquele que sofre o martírio, ou seja, a morte da 

testemunha. Dessa forma Miranda (2016) nos deixa a etimologia da palavra 

mártir; 

 
“... as formas básicas mais antigas são nominativos gregos martys, 

martyros e martyr, que parecem ter origem na raiz grega smer, cuja 

a tradução seria “ter em mente”, “lembrar”... É nesse sentido que o 

mártir era aquele que lembrava de alguma coisa e podia apresentar 

sua palavra a respeito do assunto em questão”.16 
  

Morrer pela fé, no cristianismo, significa conquistar a vida eterna ao 

lado de Deus. S. Policarpo, o primeiro mártir conhecido17, foi bispo (110 -157) 

e viveu em Esmirna, e no ano de 157 recebeu a glória do martírio. Esmirna 

foi uma das igrejas que receberam cartas de S. João, descritas no Apocalipse. 

Nesta, S. João, aparentemente, leva aos cristãos um convite para o martírio, 

demonstrando a necessidade de entregar o corpo para a salvação da alma, 

como segue; 

 
“Escreva ao Anjo da Igreja de Esmirna. Assim diz o primeiro e o 

último aquele que esteve morto, mas voltou a vida. Conheço sua 

tribulação e sua pobreza. Mas você é rico. Alguns que se disseram 

judeus andaram blasfemando. Mas eles de fato não são judeus. Eles 

formam sim, uma sinagoga do satanás. Não tenha medo do 

sofrimento que vai chegar. O Diabo vai levar alguns de vocês para a 

cadeia, será para vocês uma provação. Mas a tribulação não vai 

durar mais que dez dias. Seja fiel até a morte.eu lhe darei em 

prêmio a Coroa da Vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 

diz as igrejas. O vendedor ficará livre da segunda morte.” 

(Apocalipse 2; 8-11) 

 

                                         
15 Knowles Christine. Jean de Vignay, un traducteur du XIVe siècle. In: Romania, tome 75 

n°299, 1954. pp. 353-383.  
16  MIRANDA (2016) Op.CIt p 25-54. 
17 Apesar de ser o primeiro relato conhecido, não é o primeiro mártir da Igreja Cristã 

Primitiva, esse papel de protomártir é atribuído a Estevão, cujo martírio está narrado no livro 

de Atos dos apóstolos no novo testamento. 
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S.Policarpo, através de uma suposta visão três dias antes, previu seu 

martírio, onde em um sonho seu corpo seria consumido pelas chamas. Seus 

companheiros de Esmirna tentaram fazê-lo fugir, S.Policarpo, no entanto, em 

primeiro momento se retirou para uma cidade vizinha, onde a guarda o 

encontrou e, sabendo da necessidade de se entregar, disse “... seja feita a 

vontade do senhor”. Mesmo diante de várias oportunidades dadas pelo 

procônsul, não cedeu em negar sua fé e se tornou mais uma testemunha da 

Paixão de Cristo.18 

Nos séculos XII e XIII, uma aceleração na urbanização, um comércio 

que exigia maior produção e que se expandia, o surgimento das 

universidades e da literatura vernácula, são marcas das grandes e profundas 

mudanças na Europa, como afirma Hilário Franco Junior: 

 
De fato, os tempos eram outros. O Ocidente dos séculos XII e XIII 

conhecia profundas transformações;[...]Uma das melhores 

expressões desse novo quadro global tinha sido exatamente o 

surgimento das Ordens Mendicantes, cuja prática despojada (não 

possuíam bens materiais), humilde (viviam de esmolas), de apego à 

natureza (especialmente os franciscanos), de intensa pregação e 

repressão aos hereges (sobretudo os dominicanos), atendia melhor 

que as velhas ordens monásticas as novas necessidades sociais e 

espirituais. Se as transformações de então atingiam toda a Europa 

católica, seu epicentro estava de certa forma na Itália, região mais 

povoada, urbanizada, monetarizada e heretizada do Ocidente. 

(Franco Junior,2003. p. 13) 

 

O surgimento da ordem dos Mendicantes ajudou a aproximar o 

religioso dos leigos e a obra de Tiago de Varazze serviu como apoio aos 

pregadores devida à sua inteligibilidade. Le Goff afirma que os frades 

mendicantes eram especialistas do tempo próximo e grandes difusores... dos 

exemplas. O exemplum é um instrumento de conversão utilizado pelo 

pregador, por isso a obra de Varazze recebeu grande importância em sua 

época. Tempo esse de mudanças nas estruturas sociais econômicas e 

culturais da Europa medieval. (Le Goff, 1994, p-126) 

A Legenda Áurea é um compêndio hagiográfico que explora, portanto, 

outro gênero literário conhecido como exemplum, este caracterizado pela 

mediação entre o popular e o erudito, constituído por narrativa breve 

                                         
18Fox, J. 1517-1587. O livro dos mártires. Tradução Almiro Pisetta – 2° edição. São Paulo: 

Mundo Cristão, 2018. p. 28-30. 



 

121 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

composta por lendas, contos populares e fabulas.19 Assim, o autor procurou 

formar material teológico, para que seus irmãos de hábito pudessem 

elaborar sermões como uma forma de combate ao herético, já que a Itália 

era o centro europeu mais povoado e onde a heresia ganhava força.20Nas 

narrativas hagiográficas do frei pregador, ele faz uso da etimologia das 

palavras de onde provém o nome dos santos, como uma forma de justificar 

a santidade analisada. Não há o compromisso com a verdade, conforme a 

entendemos, e sim a busca por exemplos a serem utilizados nos sermões 

dos demais pregadores, o que pode ser observado com a mistura de 

palavras do grego com o latim e hebraico. 
 

Legendas 

 

S. Estevão (5-34)21, é considerado protomártir, o primeiro cristão 

martirizado por não negar sua fé. Na etimologia da Legenda Áurea seu nome 

em grego, significaria “coroa”, seria ele o coroado pelos apóstolos, o líder dos 

                                         
19 MELLO, B. Tradições discursivas dos exempla: da idade média aos folhetos de 

cordel. Revista do GELNE, v. 18, n. 2, p. 247-275, 25 jan. 2017. P250 disponível em 

<https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/11206/7941> acessado em 14/04/2019 p. 250 
20 FRANCO JUNIOR (2003) Op. Cit. p. 17  
21 Imagem 1 – Iluminura do martírio de S. Estevão  France, Central (Paris) 1382, Disponível 

em 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=47997 

acessado em 06/2019. 

https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/11206/7941
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=47997
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mártires22. Estevão teria sido ordenado diácono pelos próprios apóstolos de 

Jesus.  

O martírio de S. Estevão apresentado por Varazze contextualiza três 

importantes aspectos: a eterna guerra entre o bem e o mal, a ajuda divina e 

o triunfo daquele que se aproxima da Paixão de Cristo. Na narrativa sobre o 

martírio de S.Estevão pode-se observar que ele ora por seus algozes com 

uma maior veemência que para si próprio, seguindo o modelo de Jesus 

sendo crucificado como colocado em sua legenda23; 

 
Enquanto era lapidado, Estêvão orava e dizia: "Senhor Jesus, receba 

meu espírito" Pondo-se em seguida de joelhos, exclamou em voz 

alta: "Senhor, não lhes impute este pecado, pois eles não sabem o 

que fazem". Amor tão admirável que quando reza por si está de pé, 

quando reza por seus carrascos põe-se de joelhos, como se 

preferisse muito mais ver satisfeito o que solicitava para os outros 

do que o que pedia para si. Mais por eles do que por si, diz a Glosa, 

porque implorava maior remédio onde maior era o mal. Nisso o 

mártir de Cristo imitou o Senhor, que na Paixão orou por si ao dizer: 

"Pai, ponho minha alma em suas mãos"; e orou pelos que o 

crucificavam dizendo: "Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem" 

(Varazze, Jacopo, 2003 p-110) 
  

Selvatici (2006) aborda o julgamento, o discurso e o martírio de S. 

Estevão através da memória, dizendo ela que:  

 
A memória foi, de fato, aspecto primordial para a consolidação da 

identidade de grupo do movimento cristão em seus primeiros anos 

de vida, na medida em que a crença em Jesus como o Messias de 

Israel era ainda transmitida oralmente e a sua vida e os eventos 

iniciais do movimento ainda não haviam sido eternizados na escrita. 

Com efeito, o processo de transformação das narrativas orais sobre 

Jesus em textos ocorre apenas a partir da década de 60, quando da 

morte dos membros daquela primeira geração que fora 

testemunha de sua vida e, principalmente, após a destruição de 

Jerusalém e do Templo pelos romanos em 70 d.C24. 

                                         
22 VARAZZE, J. de, 1229-1298 Legenda Áurea: Vidas de santos. Tradução do latim, 

apresentação, notas e seleção iconográfica Hilário Franco Júnior. 1° edição. São Paulo: 

Companhia das letras, 2003. p. 106 
23 O termo Legenda no decorrer do texto, se dará em momentos que falaremos ou citarmos 

o capitulo de Legenda Aurea dedicado ao Santo em questão, devido a análise do título da 

obra por Hilário Franco Junior - “...um conjunto de textos (legenda, literalmente "aquilo que deve 

ser lido", também tinha o sentido de "leitura da vida de santos") de grande valor (daí áurea, "de 

ouro") moral e pedagógico.”- na apresentação da tradução da obra para o português. 
24 SELVATICI, Monica. O martírio de Estêvão e a comunidade cristã de Jerusalém: a questão 

da memória no relato historiográfico de Atos dos Apóstolos. Oracula, v. 2, n. 3, 2006, p2 
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Dois motivos levam o protomártir a um lugar privilegiado no 

imaginário cristão. Primeiramente ao ser apresentado em Atos dos 

Apóstolos, o santo foi tratado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, 

não à toa, mas sim como um atributo especial. Em sua legenda, 

Varazze(2003) vai além e o coloca como o líder dos diáconos ordenados pelos 

apóstolos, sua memória foi responsável por iniciar o processo de expansão 

do movimento cristão, que até então estava centralizado na Judeia25.  

O discurso de S. Estevão gerou a ira dos judeus, suas críticas o levaram 

à lapidação. Como coloca Selvatici (2006), o livro de Atos dos Apóstolos não 

deixa claro que a lapidação ou apedrejamento de Estevão tenham sido 

determinados por sentença pelo Sinédrio, ou se poderia ser uma revolta 

popular contra o cristão. O fato é que S. Estevão foi utilizado como exemplum, 

no movimento cristão posteriormente, tendo na Legenda Áurea, dois 

capítulos dedicados à sua memória, sendo um dedicado a explicar seu 

martírio e outro dedicado à “redescoberta” de suas relíquias quatro séculos 

mais tarde (415). (Varazze, 2003) 

O martírio de S.Estevão ganha em importância não somente por ser o 

primeiro mártir cristão: O Santo goza o privilégio de sua festa ser 

comemorada no dia seguinte da Natividade de Jesus, 26 de dezembro. Sua 

Paixão é, contudo, comemorada em 03 de agosto- a mudança da data 

simboliza a ideia de que Estevão é protomártir, “o primeiro a nascer no céu”, 

após Cristo ter nascido na terra ligando intimamente a natividade do Cristo 

com o nascimento da ideia de mártir no imaginário Cristão, como afirma o 

próprio Varazze: 

 
A descoberta do corpo de Santo Estêvão ocorreu no dia em que se 

celebra sua paixão, porém a Igreja mudou a data daquela festa por 

duas razões. A primeira é que, como Cristo nasceu na Terra a fim 

de que o homem nascesse no Céu, convinha que a festa da 

natividade de Cristo fosse seguida pela festa natalícia de Santo 

Estêvão, que foi o primeiro a sofrer o martírio por Cristo, portanto 

o primeiro a nascer no Céu, de forma a ficar claro que um fato 

resultava do outro. 26 

 

A partir dessa identificação de S. Estevão como o protomártir, 

observemos agora os martírios S. Ágata, S. Sebastião e S. Inês, segundo as 

legendas escritas por Tiago de Varazze. 

 

                                         
25 Selvatici (2006) Op. Cit. p2  
26 Varazze (2003) Op. Cit. p.611 
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S. Ágata (253)27, bela jovem de corpo invejável, resistiu até o fim em 

contrair matrimonio com o procônsul romano Quintiniano e foi condenada 

a se prostituir, sendo entregue a meretrizes por 30 dias. Resistiu, porém, e 

manteve-se virgem, retornando à presença de Quintiniano, a quem afirmou 

se manter virgem por ser casada com Jesus, casada com a igreja do Cristo.  

Ameaçada de suplicio pouco se importou e deixou claro que tinha o 

Espírito Santo em si. A pedido de Quintiniano, o carrasco retirou os mamilos 

de S.Ágata com tenazes. Ao retornar ao seu cárcere suplica pela palma do 

martírio. Surge, então, um menino com uma tocha nas mãos e um ancião 

com o desejo de curar seus ferimentos, inicialmente negado por S. Ágata, 

somente aceito após o ancião dizer que veio curá-la a pedido do próprio 

Jesus. Na Legenda, o ancião que a visitou seria S.Pedro, o Apóstolo. 

Quintiniano, ao ver S.Ágata curada, perguntou quem a curou e, ao 

receber a resposta que seria Cristo, ficou furioso e mandou espalhar cacos 

de cerâmica no chão e brasa ardente. Lentamente arrastou o corpo de S. 

Ágata pelo chão, um terremoto assolou o local e o palácio ficou em ruinas; o 

povo disse que aquilo seria castigo pela injustiça contra a bela jovem. O 

                                         
27 Imagem2 – Iluminura de S. Agata recebendo a visita de S. Pedro na prisão. France, Central 

(Paris) 1382. Disponível em 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=1330

7 acessado em 06/04/2019. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=13307
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=13307
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procônsul com receio de um levante popular mandou levar Ágata para o 

cárcere. Ao chegar lá, S, Ágata fez uma prece pedindo a Deus; “...receba meu 

espírito e permita-me alcançar sua misericórdia... e rendeu o espírito por volta 

do Ano do senhor 253”. (Varazze,2003, p. 259) 
 

 
S. Sebastião (309)28, um soldado romano cristão querido pelos 

imperadores, foi nomeado capitão de guarda. No entanto, Devido ao seu 

comportamento brando como os prisioneiros cristãos, Marcelino e Marcos, 

foi condenado a morrer por flechadas. Após o suplício, seu corpo, tomado 

pelas flechas, foi deixado. Dias depois foi visto com vida, criticando os 

imperadores e dizendo que Deus o reviveu para falar aos imperadores o 

quão mal faziam aos cristãos (Varazze,2003 p. 644). 

 O Imperador29 ordenou, então, que fosse açoitado até a morte e sua 

pena foi cumprida até que entregou seu espírito. Em sua vida de S. Sebastião 

conseguiu, segundo o autor; 

 

                                         
28 Imagem 3- Martírio de S. Sebastião France, Central (Paris) 1382 Disponível em 

<http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=48000 

>acessado em 06/04/2019 
29 A tradução nos traz os imperadores Dioclesiano e Maximiano datados como 187, visto que 

os imperadores são de 287, creio ser um erro editorial. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=48000
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 “Com a pobreza, o reino, com a dor obteve a alegria, com o trabalho 

obteve o repouso, com a humilhação conseguiu a glória e com a 

morte conseguiu a vida”. (Varazze, 2003. p.181) 

A legenda de S.Sebastião narra, ainda, o martírio de S.Marcelino e 

S.Marcos: no momento do suplício dos cristãos, o soldado santo pregou em 

favor do martírio e de uma forte luz seu corpo ficou envolto. Após a execução 

da pena dos dois cristãos, o prefeito denunciou Sebastião a Dioclesiano. 

Sebastião honrou a Deus em favor da conservação do Império e para 

salvação de seu algoz, o qual anteriormente o desejava para altos cargos no 

palácio (Varazze,2003. p. 181). 

 

 

 

S. Inês (309)30 ou S. Agnes, apresentada por Varazze como a doçura e 

humildade de um cordeiro, recebeu investidas do filho do prefeito, a quem 

rejeitou com a justificativa de que já estaria comprometida com um homem 

mais nobre. Concluiu-se que Inês falava de Jesus, negando-se a se entregar 

ao filho do prefeito, que mandou prendê-la, e em seu cárcere a santa 

suplicou pelo martírio. Na presença do prefeito foi oferecida a ela a opção de 

sacrifício aos deuses ou a profissão de meretriz. A jovem negou-se ao 

                                         
30 Imagem 4 – Iluminura de S. Inês. France Central (Paris) 1382 Disponível em < 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=13314 

>acessado em 06/04/2019 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=13314
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sacrifício e foi enviada para o lupanar (local onde ficavam as meretrizes). Inês 

converteu o lupanar em local de oração, um anjo a aguardava no local e a luz 

que irradiava no local, fazia com que os homens, saíssem purificados e em 

oração. (Varazze, 2003. p. 185) 

O filho do prefeito entrou no local, tentou aproximar-se da jovem e a 

luz que irradiava do corpo de S.Inês fez com que o demônio estrangulasse o 

rapaz, o qual morreu e ressuscitou na presença de seu pai. Entregue ao 

suplente Aspazio, S.Inês foi mandada a fogueira, porém o fogo atingiu quem 

estava em volta, mas não fez mal algum à santa, foi então que Aspazio 

mandou que enfiasse uma espada em sua garganta. “Foi assim que Cristo, seu 

esposo fulgurante de brancura e de vermelhidão, sagrou-a sua esposa e sua 

mártir.” (Varazze, 2003. p185). 

As semelhanças entre as legendas não implicam novidade, como 

afirma André Vauchez: “A hagiografia e, depois uma certa historiografia 

revelaram uma tendência para apresentar os santos não só como seres de 

excepção, mas também, e sobretudo, como figuras repetitivas”31 (Vauchez, 1989 

p.211). Nas legendas de Varazze, muitas semelhanças aproximam a figura 

dos santos. S. Ágata e S. Inês, por exemplo, em suas legendas, foram alvo do 

desejo de homens e se mantiveram no propósito de suas castidades. Ambas 

foram condenadas a se tornarem meretrizes, S. Inês transformou o lupanar 

em local de oração32, S.Agata mesmo sob a “má influência” de uma meretriz 

e suas filhas, “também depravadas”, se manteve casta33. Ambas fazem prece 

pedindo pelo martírio, S.Inês pede pela palma do martírio e S. Ágata pede 

por um ímpeto maior de seu carrasco.  

A santidade feminina é marcada pelo desejo e cobiça dos homens, 

devido a atributos físicos, sendo que a mulher, de forma geral, estaria sem 

as devidas virtudes para a salvação, vivendo continuamente no pecado, 

relacionadas a figura de Eva, sendo elas um templo de vícios. As mulheres da 

Legenda Áurea não são caracterizadas com funções administrativas de 

construção e desenvolvimento da fé, cabe as mulheres da Legenda Áurea, se 

manter virgem e confessora de fé, seguindo o exemplum da mais fiel das 

Virgens, Maria.34 

                                         
31 VAUCHEZ, André; SANTO, O. In LE GOFF et al O Homem Medieval. Tradução Mario Jorge 

Vilar de Figueiredo 1° edição. Lisboa-PT. Presença 1989. p. 211 
32 Varazze (2003) Op. Cit. p. 184 
33 Varazze, (2003) Op. Cit. p.247 
34 FREITAS, Eliane Martins de; TOMÉ, Lidiane Cristina Maria. A Hagiografia de Santa Cristina 

e a Construção da Santidade Feminina na Legenda Áurea. In:  Dossiê Santidade, Gênero e 

Memória v9 n2 (2012) p. 189. 
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A inferioridade feminina é um dos principais valores da idade média, 

na Legenda Áurea as mulheres sempre são convidadas a abdicar daquilo que 

podemos consideram como seus atributos santificadores, a fé e a virgindade, 

e viver uma vida de prazeres. Ao desafiarem seus agressores temos a 

impressão das mulheres romperem com esse aspecto de inferioridade em 

relação ao masculino, porém ao desafiar o seu algoz, o feminino apenas 

abdica de se submeter a uma figura masculina terrena e passam a se 

submeter a figura masculina celestial.35  

No Caso das legendas de S. Ágata e S. Inês, observa-se grande 

valorização da condição casta das santas, mesmo sendo mártires, nas 

iluminuras de Jean de Vignay, elas não são apresentadas no momento de seu 

martírio, nas imagens podemos observar a valorização do corpo incorrupto 

das Santas. 

 

 

S. Estevão, o protomártir, usou a retórica como arma contra aqueles 

que lhe perseguiam, fez uso do discurso como forma de combate na guerra 

que lhe foi imposta.36 S. Sebastião, prefeito romano cristão, líder da legião de 

infantaria e querido pelos co-Impereadores Dioclesiano e Maximiano, fez uso 

da retórica, primeiramente para convencer os parentes dos mártires 

S.Marcos e S.Marcelino do papel que eles desempenhavam para a Igreja de 

Cristo,37 e depois para criticar os imperadores, após ser trazido de volta à 

vida por Deus. Ambos, no momento do discurso, são apresentados nas 

                                         
35 Freitas e Tomé (2012), Op. Cit. p. 190 
36 Varazze (2003), Op. Cit. p. 108 
37 Varazze (2003), Op. Cit. p. 179 
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respectivas legendas como envoltos de Luz. S. Estevão apresentava feição 

angelical, S. Sebastião apresentava à sua volta 7 anjos.  

Nas imagens abaixo podemos observar as Iluminuras de S. Estevão 

representada pela sua lapidação e S. Sebastião com seu corpo coberto por 

flechas, por ordem de seu algoz que um dia o admirou. 

 

 

 

Em suas iluminuras os santos do gênero masculino eram 

representados em seu martírio, fato que apresenta alguns atributos 

relacionados a masculinidade; a coragem, a liberdade de expressão e a 

perseverança, todos atributos perceptíveis nos momentos que antecedem 

seus martírios. 

S. Estevão, o protomártir, usou a retórica como arma contra aqueles 

que lhe perseguiam, fez uso do discurso como forma de combate na guerra 

que lhe foi imposta.38 S. Sebastião, prefeito romano cristão, líder da legião de 

infantaria e querido pelos co-Impereadores Dioclesiano e Maximiano, fez uso 

da retórica, primeiramente para convencer os parentes dos mártires 

S.Marcos e S.Marcelino do papel que eles desempenhavam para a Igreja de 

Cristo,39 e depois para criticar os imperadores, após ser trazido de volta à 

                                         
38 Varazze (2003), Op. Cit. p. 108 
39 Varazze (2003), Op. Cit. p. 179 
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vida por Deus. Ambos, no momento do discurso, são apresentados nas 

respectivas legendas como envoltos de Luz. S. Estevão apresentava feição 

angelical, S. Sebastião apresentava à sua volta 7 anjos.  

No ocidente medieval, a produção de livros era onerosa, desde o 

processamento do suporte até o processo a escrita ou cópia. Os livros 

normalmente eram bíblias, textos litúrgicos (missais), livros cristãos (como o 

caso da Lenda Áurea) e literatura antiga. A função de copista acabava por 

ficar no domínio dos religiosos. As cópias divergiam uma das outras pois 

eram acrescidas correções ao longo do tempo.40  

No Manuscrito francês, podemos observar as iluminuras de cada um 

dos santos aqui abordados, S. Estevão e S. Sebastião, são apresentados em 

seus respectivos martírios, como podemos observar em suas respectivas 

iluminuras. As iluminuras de S. Ágata e S. Inês apresentam as respectivas 

santas, mas não no momento de seu martírio. Ágata é apresentada na visita 

recebida de S. Pedro (Apóstolo) e do menino que iluminava o caminho da 

prisão com uma tocha, Inês é apresentada com a palma do martírio na 

presença do cordeiro. 

Observamos que as figuras masculinas estão representadas em seu 

martírio, enquanto as figuras femininas são representadas com seus corpos 

incorruptos, S. Ágata recebendo a cura do corpo por S. Pedro e S. Inês em 

sua pureza na presença do cordeiro, aparentemente recebendo a palma do 

martírio. Na figura feminina destaca-se, não apenas a virtude do martírio, 

mas também a virgindade santificada de S. Ágata e S. Inês. 

Nas iluminuras observamos uma predominância da cor azul, seja no 

manto azul vivo de S. Inês e S. Pedro em visita a S. Ágata, seja no azul 

acinzentado das vestes de S. Estevão. O azul passou, a partir do século XIII, a 

ser utilizado com a cor das vestes da Virgem e o azul luminoso, vívido, toma 

no período a função de representação real. Michel Pastoreau que diz: “O 

Século XIII europeu é o século do azul”41. 

As iluminuras dos martírios de S. Estevão e S. Sebastião, apresentam 

os carrascos com vestes parecidas: ao lado esquerdo da imagem, o carrasco 

veste vermelho e ao lado direito o outro carrasco veste um tom rosado. Os 

mártires apresentam em comum a indumentária branca, sendo que S. 

Sebastião não apresenta manto, diferente de S. Estevão que apresenta um 

manto azul acinzentado. O vermelho segundo Peixeiro (2007) seria a cor de 

                                         
40 VISALLI, A. M.; GODOI, P. W. Estudos sobre imagens medievais o caso das iluminuras. 

Diálogos -Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em 

História Universidade Estadual de Maringá, v.20, n.3, 2016 p. 137 
41 PATOUREAU Apud PEIXEIRO, H. A. As cores das imagens: A propósito da cor na iluminura 

alcobacense dos séculos XIV e XV. 2007. P126. 
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mais fácil obtenção, comumente identificada, em tempos anteriores ao 

século XIII, como uma cor principal, e partir de então, tende a perder sua 

primazia para o azul devido às técnicas de tingimento de tecidos que se 

apresentavam à época. Majolo & Vasques(2013) trazem a ideia de 

Goethe(1810) de que o vermelho “indica radicalismo político”, na Idade Média. 

O branco como cor esteve ligado ao brilho e dessa forma ligado à divindade, 

a cor está ligada à pureza, à candura e à castidade42. 

A cor é um elemento ornamental, ou seja, ela assume função na 

imagem, porém ela não pode ser pensada individualmente, a cor nas 

iluminuras são parte de um conjunto, a cor deve ser pensada de acordo com 

o contexto onde o manuscrito foi confeccionado. A exemplo do Azul do 

século XIII.43 

O ornamental ao assumir um caráter decorativo, ela não fica somente 

no campo da estética, o decor assume o papel de decus, o valor de honra 

atribuído ao objeto. Dessa forma os elementos ornamentais conferem 

“...valor, poder e honra à imagem, ao manuscrito, bem como aos seus 

detentores.”44 

Em uma carta do papa Gregório Magno escrita no ano 600, este 

destacou três principais funções da imagem: ensinar, relembrar e comover. 

Essa definição vem sendo discutida e rediscutida na historiografia, 

especialmente a imagem medieval como a bíblia dos iletrados, abrindo-se 

um campo farto de estudo.45 

A imagem nos estudos históricos, tomaram, a partir da segunda 

década do século XX, grande importância na construção historiográfica 

principalmente no Medievo Ocidental. A imagem além do sentindo 

semântico, no ocidente medieval ela tem função de presentificação, 

sobretudo nas imagens religiosas, pois ela aproxima o sobrenatural do 

cotidiano medieval, a ideia de presentificação.46  

As iluminuras nos manuscritos medievais, ao possibilitar a 

aproximação da imagem com o texto, faz com que observemos o conceito 

de Imago medieval, a presentificação da imagem, a imagem como agente 

transmissor de uma determinada mensagem.47  

                                         
42 PEIXEIRO (2007) Op. Cit. p. 127 
43 PEDRONI, F. Sobre a Ornamentalidade Medieval: estudo do Fólio 112v do Beatus de 

Facundus História e Cultura, v. 2, n. 3, p. 394-413, 2014. 
44 Pedroni (2014) Op. Cit. p.406-407 
45 Visalli, Godoy (2016) Op. Cit. p.131  
46 Visalli, Godoy (2016) Op. Cit. p.133 -134 
47 Visalli, Godoy (2016) Op. Cit. p. 132 
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O conceito de Imagem Objeto de Jérôme Baschet, nos mostra a 

necessidade de analisar a imagem medieval e sua relação com o objeto a 

qual ela está contida. A imagem medieval não possui características 

autônomas, pois suas funções rituais se perderiam.48  

Considerações Finais 

As hagiografias constituem e seguem modelos e, no caso dos mártires, 

o protótipo é Estevão. A Legenda Áurea, além de uma coletânea hagiográfica, 

caracteriza-se como uma literatura construtora de exempla, devido à sua 

finalidade de apoio aos sermões dos mendicantes, irmãos de hábito de Tiago 

de Varazze.49(Franco Junior, 2003 p. 12). 

As Legendas de Tiago de Varazze caracterizam os mártires com seres 

humanos diferentes, dispostos a passar pela dor do Cristo, recebendo o 

martírio como a glória da vida eterna, tendo S. Estevão como o exemplum. 

Diferenças de abordagens são observadas por gênero, no caso dos 

mártires S. Estevão e S. Sebastião se observa grande ênfase no martírio 

doloroso e nos atributos da masculinidade medieval como a coragem, 

liberdade de expressão e perseverança, inclusive com apoio da iluminura no 

manuscrito medieval traduzido por Jean de Vignay, onde são apresentados 

em seus respectivos martírios. 

Por outro lado, a legenda de S. Ágata e S. Inês, dão ênfase a suas 

condições de castidade, no caso das mulheres como forma de libertação do 

estigma de Eva, seguindo o Exemplum da Virgem Maria. Em suas respectivas 

iluminuras observamos os corpos incorruptos das duas santas, mesmo 

sendo martirizadas, nas iluminuras do século XIV não são representadas no 

martírio.  
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As imagens femininas na procissão de Cinzas e a hagiografia 

franciscana (século XVIII) 
 

Juliana de Mello MORAES  

(Universidade Regional de Blumenau)1 

 

Resumo: A procissão de Cinzas se constituía numa das principais celebrações 

realizadas pelas Ordens Terceiras franciscanas na América portuguesa. O 

evento marcava o início da Quaresma e promovia a associação de leigos no 

campo religioso da época, por isso sua organização e execução eram motivos 

de preocupações e cuidados. As imagens de santos e santas percorriam as 

principais ruas da cidade, evidenciando as devoções dos irmãos terceiros 

franciscanos. Baseados em textos normativos e na literatura elaborada pelos 

mendicantes, os leigos vinculados à Ordem Terceira organizavam um 

complexo conjunto de imagens e conceitos no intuito de divulgar a 

instituição. Nesse sentido, essa pesquisa analisa as imagens femininas que 

compunham a procissão, relacionando-as à bibliografia produzida e 

divulgada pelos mendicantes, bem como as concepções sobre o feminino e 

ao conceito de santidade no período. Contata-se a valorização de diversas 

imagens femininas, revelando a importância e a expressividade das 

mulheres nessas associações. 

 

Palavras-chaves: Procissão de Cinzas, imagens, hagiografia  

 

 

A procissão de Cinzas era uma das principais celebrações realizadas 

pelas Ordens Terceiras franciscanas em todo o império português. Tal evento 

ocorria no início da Quaresma e marcava o calendário litúrgico local, 

promovendo a Ordem Terceira no campo religioso da época. Por isso, a 

organização e execução do cortejo eram motivos de preocupações, cuidados 

e desvelo pelos irmãos terceiros franciscanos.  

As Ordens Terceiras de São Francisco estavam vinculadas à ordem 

regular dos frades franciscanos. Como terceiras ordens, elas agrupavam 

leigos e religiosos seculares desejosos de intensificar sua vivência religiosa. 

Existentes desde o século XIII, foi, sobretudo, a partir do século XVII que as 

                                         
1 Doutora em História pela Universidade do Minho (Portugal). Docente do Departamento de 
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Ordens Terceiras ganharam novo impulso entre os ibéricos, de acordo com 

os apelos da reforma tridentina e a promoção do associativismo leigo. O 

crescimento numérico dessas instituições se revela na sua data de formação 

em diferentes partes do império português, respectivamente, em 1619, no 

Rio de Janeiro; em 1635, na Bahia; em 1641, em Santos; em 1646, São Paulo 

(MORAES, 2014, p. 70).  

Desse modo, em diferentes localidades foi notória a sua edificação e 

crescimento demostrando a adesão das populações à devoção franciscana, 

inclusive na América portuguesa. Entretanto, o funcionamento dessas 

instituições poderia variar de acordo contextos onde se formavam, sendo 

que alguns elementos se assemelhavam independentemente da localidade. 

Entre essas características comuns às ordens terceiras de São Francisco no 

império português destacam-se a necessidade de elaborar compromissos 

próprios mas em concordância com a Regra estipulada por Nicolau IV, em 

1289; ter um frade franciscano entre os gestores da instituição; a 

possibilidade dos irmãos terceiros adentrarem a ordem terceira de outras 

localidades quando munidos de documentação válida; a prática de 

assistência aos membros doentes e pobres; e, também, a realização da 

procissão de cinzas e da festa em dia de São Francisco, entre outras.  

A procissão de cinzas ocorre desde, pelo menos, finais do século XVII 

em diferentes cidades da América portuguesa, tais como Salvador, Olinda, 

Ouro Preto, e São Paulo (CAMPOS, 1999, p. 121; FLEXOR, 2003, p. 521). Como 

referido, esse evento acontecia na quarta-feira abrindo o tempo da 

quaresma. Momento de reflexão católica e de penitência, o período que 

precede a Páscoa se configura num dos momentos fundamentais da vivência 

dos cristãos. Contudo, também se revestia de especial significado para os 

irmãos terceiros, pois as ordens terceiras dedicavam-se, sobretudo, em 

purificar e edificar os seus membros e também comunidade. A valorização 

da penitência e a sua importância para o bom viver cristão faziam parte dos 

ideais dessa instituição.  

Desse modo, tanto pela relevância da quaresma na vivência religiosa 

das ordens terceiras franciscanas quanto pelo caráter público do cortejo, as 

procissões de cinzas constituem-se num momento fundamental para avaliar 

as devoções dessas associações. Isso porque, as imagens de santos e santas 

percorriam as principais ruas da cidade, evidenciando as devoções dos 

irmãos terceiros franciscanos. Baseados em textos normativos e na literatura 

elaborada pelos mendicantes, os leigos vinculados à Ordem Terceira 

organizavam um complexo conjunto de imagens e conceitos no intuito de 

divulgar a instituição, doutrinando os fiéis. Entende-se que “a iconografia era 

importante na época porque imagens eram uma forma de "doutrinação" no 
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sentido original do termo, a comunicação de doutrinas religiosas” (BURKE, 

2004, p. 59). Nesse sentido, essa pesquisa analisa as imagens femininas que 

compunham a procissão de cinzas, relacionando-as à bibliografia produzida 

pelos franciscanos, bem como as concepções sobre o feminino e ao conceito 

de santidade da época.  

 

A procissão de cinzas na América portuguesa 
 

Apesar de elaborarem outras procissões e cerimônias, as Ordens 

Terceiras franciscanas destinavam seus maiores esforços na preparação e 

execução da procissão das cinzas em relação às outras celebrações.  

Na Ordem Terceira de São Paulo, por exemplo, os primeiros registros 

sobre o cortejo ocorrem desde finais do século XVII, contudo o primeiro livro 

de termos da Mesa administrativa do sodalício, iniciado em 1691, não é claro 

a respeito desse tema, indicando somente uma listagem dos andores da 

instituição. Nesse rol, os andores mais antigos se referem ao ano de 1692 

(ARQUIVO DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE SÃO PAULO, Livro I 

de Termos, fl. 169v.-170v.). Como um momento relevante, a procissão era 

previamente organizada, sendo obrigatória a participação de todos os seus 

associados (ARQUIVO DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE SÃO 

PAULO, Livro I de Termos, fl. 3.) 

 De um lado, os andores, as imagens e outras figuras recebiam 

especial atenção, pois a decência dos paramentos ocupava sobremaneira os 

membros das Mesas administrativas dessas instituições. Esse cuidado com 

as peças justificava-se não apenas pelo decoro, mas principalmente porque 

representava aos olhares alheios a situação financeira do sodalício, 

determinando o status no campo religioso local. Por outro, as imagens e 

figuras configuravam-se nos principais atrativos da encenação processional, 

sendo elementos fundamentais para a doutrinação dos fiéis. Naquele 

período, um componente fundamental era a visualização. O olhar se 

constituía num dos sentidos mais eficazes e utilizados para propagandear 

diferentes mensagens tanto de caráter sagrado quando profano (MARAVALL, 

1997, p. 331).  

Para compreender a constituição do evento é fundamental atentar 

para as imagens que compunham o cortejo. Embora as instituições, por 

vezes, alterassem a composição da procissão ao longo do tempo, é possível 

destacar a presença generalizada de algumas imagens femininas dos 

andores, durante o século XVIII, como é possível observar no quadro abaixo: 

 
Quadro 1 

Imagens dos andores na procissão de cinzas em São Paulo e Recife (século XVIII) 
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SÃO PAULO RECIFE 

Santo Ivo Santo Ivo  

Santa Ângela de Fulgino Santa Ângela de Fulgino 

Santa Bona Senhor na cruz 

Santa Isabel Rainha da Hungria  Santa Isabel Rainha da Hungria 

Santa Margarida de Cortona Santa Margarida de Cortona 

Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora da Conceição 

Santa Rosa de Viterbo Santa Rosa de Viterbo 

São Francisco  Confirmação da Ordem Terceira pelo 

papa 

São Luís Rei de França São Luís Rei de França 

Divina Justiça São Lúcio 

 São Vibaldo 

 Santa Isabel Rainha de Portugal 

São Francisco recebendo as chagas São Francisco recebendo as chagas 

 São Roque  

Fontes: ARQUIVO DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE SÃO PAULO (AOTSP). Livro I de 

Termos. fls. 169v.-170v.; Documentos Avulsos, Recibos, 1784; MARQUES, Maria Eduarda Castro 

Magalhães. Homens  de  negócio,  de  fé  e  poder  político: a Ordem  Terceira  de  São  Francisco  do  

Recife,  1695-1711. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2010, p. 152. 

 

A partir do quadro, verifica-se a importância das santas dentre as 

imagens das procissões de cinzas, destacando-se Santa Isabel (rainha de 

Portugal), Santa Isabel (rainha da Hungria), Santa Ângela de Fulgino, Santa 

Margarida de Cortona, Santa Rosa de Viterbo e Nossa Senhora da Conceição. 

Infelizmente, as fontes são lacônicas em relação a descrição pormenorizada 

dessas imagens, não é possível apontar características específicas quanto a 

composição do andor, as vestes ou outros aspectos das santas ou santos.  

A seleção das imagens ocorria, sobretudo, devido a vinculação das 

santas à Ordem Terceira de São Francisco. Elas foram em vida associadas à 

instituição, ou seja, elas não realizavam todos os votos e conquistaram a 

santidade ainda que vivessem no século. Desse modo, mesmo na condição 

de leigas, elas exprimiram sua religiosidade por meio de práticas ascéticas e 

consideradas dignas, sem, contudo, afrontarem a ortodoxia católica. O 
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movimento pós-Trento favoreceu a divulgação de hagiografias, sendo as 

"vidas" de santos e santas uma das formas de estimular nos devotos 

condutas e gestos percebidos como adequados à moralidade da época e, 

consequentemente, necessários à salvação da alma.  

No entanto, algumas imagens de santas receberam destaque sendo 

que, muito provavelmente, os critérios de seleção basearam-se na 

necessidade de expandir o prestígio da associação no panorama 

institucional, bem como às questões políticas, econômicas e sociais do 

período. A partir do quadro, observa-se, por exemplo, a relevância adquirida 

pelas figuras reais ligadas a instituição (Santa Isabel, rainha de Portugal). 

Integrar reis e rainhas à Ordem Terceira denotava maior visibilidade ao 

sodalício, demonstrando a adesão das Casas Reais a espiritualidade 

franciscana, valorizando paralelamente suas origens e associados. 

Nesse sentido, com seus variados significados, os andores e suas 

imagens tornavam-se componentes de importante apelo aos sentidos dos 

participantes do evento. Contudo, é fundamental referir que “tanto a 

iconografia quanto as doutrinas que ela ilustrava poderiam ter sido 

explicadas oralmente pelo clero, a imagem em si agindo como um lembrete 

e um reforço da mensagem falada, em vez de se constituírem uma única 

fonte de informação (BURKE, 2004, p. 60). As imagens da procissão de cinzas 

faziam parte das narrativas hagiográficas divulgadas pela bibliografia 

produzida pelos franciscanos. Nesta se divulgavam os atributos, 

comportamentos e condutas mais estimados para as santas e, 

consequentemente, para as mulheres leigas filiadas à instituição.  

Inicialmente, é importante avaliar o momento de vinculação das 

santas à Ordem Terceira franciscana e os motivos que suscitaram tal filiação. 

O falecimento do marido ou, no caso da Santa Rosa de Viterbo, a condição 

de solteira constituíra-se nos momentos ideais para a entrada na 

agremiação. Embora a condição de irmã terceira não obrigasse ao celibato, 

a valorização da modéstia e da castidade feminina eram características 

bastante apreciadas para as mulheres. Desse modo, é importante destacar 

que mesmo contraindo uniões matrimoniais, as santas preferiram dedicar-

se à espiritualidade quando estavam sem a companhia dos seus maridos.  

Afora a castidade, as santas também ajudavam outras mulheres no 

caminho da salvação, tal como o fez Isabel, rainha da Hungria, que, com a 

permissão do seu marido, "persuadiu as muitas fidalgas suas amigas, que 

fizessem o mesmo, como em efeito fizeram muitas, lançando fora as 

vaidades supérfluas que usavam e algumas chegarão a fazer voto de 

castidade conjugal" (SÃO FRANCISCO, 1684, p. 241). 
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A atuação dessas mulheres e sua filiação à Ordem Terceira não 

aconteciam, entretanto, de forma espontânea, uma vez que as hagiografias 

reforçam a centralidade do confessor ou de conselheiros nessas decisões, tal 

se verifica respectivamente nos casos de Santa Isabel (rainha da Hungria) e 

da rainha de Portugal. Não obstante as narrativas se referirem a viúvas ou 

solteiras, as Ordens Terceiras franciscanas exigiam o consentimento dos 

maridos para a entrada das mulheres, reforçando o controle masculino 

sobre os vínculos sociais estabelecidos pelas esposas, pois elas não 

poderiam escolher livremente pelo recebimento do hábito terceiro 

franciscano. O que era corroborado pela crença de que as mulheres não 

possuíam capacidade para se auto-governar, justificando a dominação 

masculina (LOPES, 1989, p. 18-21).  

As vidas das santas reforçavam a autoridade masculina, pois mesmo 

a rainha de Portugal atendeu aos conselhos de homens do seu convívio. 

Segundo a hagiografia, ela queria ingressar no mosteiro de Santa Clara, 

contudo antes da sua escolha realizou-se uma "junta de homens 

doutíssimos, resolveu-se entre eles que muito mais convinha ao Reino e a 

pobreza dele professar a Santa a Ordem Terceira da Penitência" (SÃO 

FRANCISCO, 1684, p. 230). Apesar das diversas demonstrações de vocação 

religiosa, o pertencimento à nobreza não libertou as mulheres da autoridade 

masculina tanto nos seus círculos sociais quanto religiosos. Ainda que 

possuíssem visibilidade e demonstrassem sinais de santidade, a 

conformação aos ditames masculinos cercearam as ambições religiosas 

dessas mulheres, pois as afastaram das ordens conventuais.  

Nesse sentido, é significativo o pertencimento às elites pelas imagens 

das santas na procissão de cinzas, uma vez que reforçava a ligação entre o 

sangue e a virtude, pois instaurava na hierarquia social uma exemplaridade 

religiosa, sacralizando a ordem estabelecida (CERTEAU, 2015, p. 297). As 

santas, em especial as duas rainhas, possuíam uma "singular caridade" (SÃO 

FRANCISCO, 1684, p. 222), atestando a conexão entre sangue e graça. O 

desapego de bens materiais e a prática da beneficência eram características 

semelhantes a todas as santas.  

O ímpeto caridoso justificava inclusive desobedecer a autoridade 

masculina, como fez Santa Isabel, rainha da Hungria. O seu confessor 

preocupado com a "demasia que a Santa usava nas esmolas com o ferver de 

sua caridade, [...] absolutamente lhe proibiu que desse dinheiro, senão 

somente dos panos de lã que ela fiava e tecia" (SÃO FRANCISCO, 1684, p. 255-

256). Por conta disso, Isabel decidiu tecer ao longo dos dias e das noites, 

adoecendo pelo excesso de trabalho. Assustado seu confessor lhe autorizou 

a distribuir esmolas novamente. Essa ênfase na generosidade com os pobres 
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atestava a condição terrena dessas mulheres, pois pertenciam ao topo da 

hierarquia social. Entretanto, a posição ocupada na sociedade pouco 

influenciava na salvação da alma após a morte, sendo por isso a caridade um 

mecanismo que favorecia seus doadores, pois os pobres realizavam orações 

pelos seus beneficiários.   

No entanto, outros atributos também compunham o modelo de 

santidade entre as irmãs terceiras seculares. Destacava-se a necessária 

mortificação para expiar os pecados, uma vez que a penitência se revelava 

fundamental. A mortificação corporal, através dos jejuns e “disciplinas”, 

pretendia auxiliar na salvação da alma, juntamente com a confissão e a 

comunhão. Neste sentido, ao longo do século XVII, nos territórios 

portugueses a percepção do corpo igualava-se àquela dos fiéis habitantes da 

América espanhola, onde esse era “entendido como el componente material 

de lo humano y, en tanto tal, se percibe como um obstáculo para la salvación 

y perfección del alma” (ESPINOZA, 2006, p. 351). Assim, enquanto simulacro 

do pecado, especialmente para as mulheres, o corpo consistia no entrave a 

suplantar no caminho da santidade.  

Caridade e mortificação figuravam dentre as qualidades intrínsecas à 

santidade. A literatura estimulava tais ações entre as mulheres leigas, porém 

outros atributos mostravam-se relevantes para as devotas católicas.  

Igualmente, as narrativas hagiográficas valorizavam a modéstia nos 

trajes, indicando a ausência de vaidade vinculava-se a sobriedade e 

simplicidade. Desse modo, a subtração das vestes luxuosas, em especial 

entre as nobres, tornava-se uma característica relevante, pois as vestes 

expressavam a hierarquia social. Assim, ressaltava-se que Santa Isabel, 

rainha da Hungria, por exemplo: 
 

Tão humilde era, que lhe sucedeu por algumas vezes vestir 

secretamente os vestidos das criadas e com hum pano atado na 

cabeça a moda delas ia amassar e varrer e fazer outros atos 

humildes, dizendo às criadas (com grande ânsia de desejo) qual 

será oh irmãs e amigas a hora e o dia em que eu possa fazer isso 

muito as públicas (São Francisco, 1684, p. 240) 

 

Como se verifica, não bastava se vestir com roupas modestas, seria 

necessário evidenciar a humildade abdicando de sua condição superior por 

meio da aparência.  

Além das imagens das santas rainhas verifica-se o destaque a Nossa 

Senhora da Conceição. Esta imagem tinham o apoio da monarquia, o qual foi 

reforçado a partir de 1645 quando a elegeram para padroeira do reino 

português (ALMEIDA, 1968, p. 558). Já na América portuguesa, os frades 



 

142 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

mendicantes e os irmãos terceiros franciscanos colaboraram para difundir a 

devoção mariana, construindo igrejas e altares dedicados a essa invocação e 

celebrando festas em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Além 

disso, incluíam a imagem da santa nas procissões de cinzas em diferentes 

partes, reforçando a sua relevância no cenário devocional da época, bem 

como das devoções portuguesas em diferentes partes do império. 
 

Considerações Finais 
 

Como momento de divulgação da hagiografia franciscana, a 

valorização dessas imagens na procissão de cinzas sugere o esforço para 

promover modelos de santidade e, principalmente, de conduta para as irmãs 

terceiras franciscanas. O cortejo exibia imagens de santas ligadas à 

associação e divulgadas pela bibliografia produzida pelos franciscanos, a 

qual tinha um caráter didático e exemplar da santidade para os fiéis 

(MARQUES, 2010, p. 152). É fundamental destacar que as figuras celestes 

(santos e santas) estabelecem uma conexão entre os fiéis por meio da 

divulgação e, principalmente, pela recorrente exposição das imagens tanto 

no interior das igrejas quanto pelas ruas das vilas e cidades no período 

colonial, reforçando as devoções e a divulgação de um modo de vida ascético 

e penitente. 

A valorização das imagens decorria da importância do ato de ver, pois 

as sociedades da época tinham no olhar um dos seus principais sentidos 

para comunicar ideias, mensagens e doutrinas. Apesar da crescente 

circulação de livros, a maioria da população era analfabeta, conhecendo os 

textos religiosos por meio da leitura em voz alta e, muitas vezes, também 

através das imagens em igrejas, procissões e festas religiosas. 

No que se refere às imagens femininas nas procissões de cinzas no 

império português verifica-se a valorização da subserviência feminina aos 

homens, a ascese, a mortificação e a modéstia como características ideais 

para as mulheres independente da sua condição social e sacramental.   

Contudo, a relevância dessas imagens indica a importância das 

mulheres no interior dessas instituições e o esforço para divulgar modelos 

de santidade dirigidos especialmente a esse grupo. 
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Representações do xintoísmo no mangá XXXHolic: 

apontamentos iniciais de pesquisa 

 
Izabela Marques de OLIVEIRA (UEL)1 

Orientador: Prof. Dr. Richard Gonçalves André 

 

Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar os apontamentos 

iniciais da pesquisa, cujo tema versa sobre o xintoísmo e a cultura pop 

japonesa, sobretudo os mangás. A proposta é analisar como o xintoísmo é 

representado no mangá intitulado xxxHOLIC, publicado pelo grupo de 

mangakás CLAMP entre 2003 e 2011. O quadrinho é concebido, desta forma, 

como a fonte primária da investigação, que utiliza como metodologia a 

proposta de autores como Will Eisner e Sonia Bibe Luyten, que sugerem a 

possibilidade de compreendê-lo como linguagem visual e escrita passível de 

desconstrução e um ato de percepção estética e esforço intelectual. Como 

fundamentação teórica, são utilizados os conceitos de representação e 

apropriação, tal como definidos por Roger Chartier e Michel de Certeau, 

respectivamente. Tratando-se de uma pesquisa inicial, ainda não se 

possuem resultados, mas espera-se sugerir que concepções e práticas 

religiosas construídas no Japão foram apropriadas pelos quadrinistas da 

CLAMP, principalmente o Xintoísmo, sendo ressignificadas e difundidas 

mundialmente por meio do mangá em questão. 

Palavras-chaves: Xintoísmo; Mangá; CLAMP 

 

1. Introdução 

Este artigo visa apresentar um projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso, cujo objetivo é analisar como o Xintoísmo é representado e 

ressignificado a partir dos quadrinhos japoneses, os mangás. 

Especificamente, a análise circunscreve um título em especial, a obra 

XXXHolic, publicada pelo grupo CLAMP, um conjunto de mangakás2, todas 

mulheres, que possuem uma forte influência no mercado de produção de 

quadrinhos japoneses. O recorte temporal selecionado – 2003 a 2011 – 

                                         
1  Graduanda em Licenciatura de História pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). Membro do Grupo de Pesquisa sobre Cultura Oriental (GPECO). Orientador Prof. Dr. 

Richard Gonçalves André (UEL). 

2  Mangaká é a palavra utilizada no Japão para se referir aos quadrinistas/cartunistas 

do país. 
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engloba duas questões importantes, diretamente relacionadas aos tema 

central. A primeira, denota, justamente, o período de lançamento da história 

no Japão. E a segunda, é relacionada às transformações do Xintoísmo e dos 

mangás. Após a Segunda Guerra Mundial, como será mostrado adiante, 

ambos passaram por grandes mudanças e redefinições, refletidas até os dias 

atuais. 

Porém, é necessário compreender antes a trajetória percorrida pelas 

HQ's japonesas até os dias atuais, visto que seu significado não é descolado 

das tradições do país, muito pelo contrário, está relacionado a temas como 

filosofia, religião, sexualidade, política e outros campos do cotidiano, 

refletindo assim, a visão que os japoneses teriam de si mesmos enquanto 

sociedade (ITO, 2008). Enquanto os trabalhos acerca dos mangás, as histórias 

em quadrinhos japonesas, são esparsos, raramente de grande fôlego 

acadêmico, o produto em si é bastante popular e tem se transformado com 

frequência no decorrer dos anos. Para Luyten (2012, p. 9), os mangás 

“alteraram-se em sua estrutura devido a diversos fatores como o grande 

volume de traduções para línguas ocidentais”. Os quadrinhos nipônicos 

deixaram, portanto, de ser um produto exótico do oriente e se 

transformaram em um grande sucesso, sendo encontrados em diversas 

localidades do mundo. 

Alguns autores, como Kosei e Tezuka, afirmam que suas origens estão 

nos Ê-Makimono, uma forma de arte conhecida nos séculos XI e XII e 

composta por um longo rolo em que desenhos formavam uma história, 

algumas de cunho satírico. Já no Período Edo, entre os anos de 1814 e 1849, 

foi cunhada a palavra “mangá”3 por Katsushita Hokusai, artista cuja forma de 

expressão eram gravuras feitas em madeira, chamadas ukiyo-ê. No entanto, 

essas duas formas de arte citadas estão distantes do formato do mangá 

moderno, sobretudo daquele concebido após a Segunda Guerra Mundial, 

por conhecidos artistas como Osamu Tezuka, que o levariam ao 

reconhecimento para além do Japão. Nesse sentido, pensaremos no mangá 

enquanto um produto cultural do pós-guerra, que se transformou 

concomitantemente à população japonesa do período (LUYTEN, 2012). 

 

1.1 Os quadrinhos japoneses e a Segunda Guerra Mundial 

                                         
3  A palavra mangá foi criada por Hokusai no século XIX, como título de uma coleção 

de desenhos direcionados aos seus discípulos e para os amantes das artes em geral. O 

termo é composto de dois ideogramas: man, que significa rapidamente executado, e ga, que 

significa desenho. A palavra passou a ser adotada por artistas ao se referirem aos esboços. 

Somente no século XX passou a ser utilizada como referência aos quadrinhos. 



 

146 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Por volta da década de 1870, começou a se tornar frequente nos jornais e 

revistas japoneses um estilo de HQ chamado manga journalism4. De acordo com 

Ito (2015, p. 30-31), 

 

Japanese manga have long been used for satire; this was 

particularly evident during the “freedom and people’s rights 

movement” (jiyu minken undo) in the Meiji period. Taisuke Itagaki, 

Shojiro Goto, Shimpei Eto, and other political leaders, influenced by 

European thinkers such as Jean-Jacques Rousseau and the liberal 

British philosophers, formed the first political party, the Aikoku 

Koto, in 1874. Around the same time, “manga journalism,” which 

engaged in political satire, began to appear in Japanese newspapers 

and magazines. One early example is the E-shimbun Nihonchi 

(Picture Newspaper Japan), a magazine first published in 1874 that 

closely imitated the Japan Punch.5 

 

Para a autora, grupos como o Freedom and People’s Rights Movement, 

usavam os quadrinhos para passar sua mensagem antigovernamental. Isso 

dava às HQ's um caráter satírico, e por esse motivo, até o fim da Era Taisho 

(1912-1926), elas eram voltadas ao público adulto. Naquele período, as 

publicações infantis eram coleções de livros que tratavam, basicamente, de 

questões históricas do país (ITO, 2015; LUYTEN, 2012). 

No entanto, dentro desse contexto histórico, surgem duas histórias 

nos jornais impressos, inclinadas ao público infantil: So-chan no Boken (As 

aventuras do pequeno Sho), de Katsuichi Kabashima e Shosei Oda, e Manga 

Taro (Quadrinhos Taro), de Shigeo Miyao. So-chan no Boken, que começou a 

ser publicada pelo jornal Asahi graph, traz a história de um garotinho – So-

                                         
4  O manga journalism é identificado como cartum jornalístico. De acordo com Sonia 

Luyten (2012, p. 87), esse estilo foi introduzido no Japão pelo jornalista inglês Charles 

Wirgman, na década de 1850. Com residência fixa no japão, ele passou a editar uma revista 

humorística, chamada Japan Punch. Esse novo tipo de humor foi aceito pelos japoneses, que 

passaram até mesmo a editar uma versão traduzida da Japan Punch. 

5  Os mangás japoneses são usados como sátira há muito tempo; isso foi 

particularmente evidente durante o “movimento pelos direitos da liberdade e das pessoas” 

(jiyu minken undo) no período Meiji. Taisuke Itagaki, Shojiro Goto, Shimpei Eto e outros 

líderes políticos, influenciados por pensadores europeus como Jean-Jacques Rousseau e os 

filósofos liberais britânicos, formaram o primeiro partido político, o Aikoku Koto, em 1874. 

Na mesma época, o “mangá jornalismo”, que se envolveu em sátira política, começaram a 

aparecer em jornais e revistas japonesas. Um dos primeiros exemplos é o E-shimbun 

Nihonchi (Picture Newspaper Japan), uma revista publicada pela primeira vez em 1874, que 

imitava de perto o Japan Punch. (Tradução livre) 
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chan – e um esquilo, que salvam uma princesa na floresta e entram com ela 

em um país subterrâneo, cheio de lugares maravilhosos (LUYTEN, 2012). Para 

Ito (2015, p. 32-33), So-chan no Boken também contribuiu para a criação de 

heróis nacionais nos mangás, ao lado de Nonkina tosan, de Yutaka Aso, 

publicada no jornal Hochi shimbun, após a região de Kanto ter passado por 

um terremoto. Segundo a autora, o senso de humor contido nos dois 

personagens principais, Nonto e Taisho, que não conseguiam se adaptar ao 

ritmo de vida urbano, era um acalento para as pessoas de Kanto, inclusive as 

crianças, que simpatizavam e riam com os dois após aquele episódio difícil. 

O sucesso dessas histórias levou artistas a começarem a produzir 

quadrinhos para revistas e jornais infantis, e sendo assim, não demorou para 

que as HQ's no Japão fossem produzidas, em sua maioria, por artistas 

japoneses e cada vez menos as obras europeias e americanas, tidas agora 

como ultrapassadas pelos leitores, fossem traduzidas. A autora ainda aponta 

que esses leitores começaram a sentir uma dificuldade de se relacionarem 

com os quadrinhos ocidentais, o que pode ter acontecido, também, pelo fato 

de que os heróis apresentados nos quadrinhos nipônicos eram pessoas 

comuns, que representavam o cotidiano daqueles que os liam. Portanto, 

essa tendência de produção pelos próprios artistas japoneses, permaneceu 

sem dificuldade (LUYTEN, 2012, p. 95). 

Ainda no ano de 1926, o imperador Hirohito sobe ao trono japonês, 

em meio a um cenário complexo tanto no país, como no mundo. No Japão,  
 

estava rodeado de problemas de diversas ordens: instabilidade 

política, desordem econômica, pressão popular por mudanças, 

complexidade na manutenção das colônias que geravam um 

caldeirão de interesses e de manobras resultantes de uma diretriz 

desenvolvida no período de seu avô Meiji. Os grupos de interesse, 

formados pelos antigos aristocratas, os samurais da alta estirpe e 

os novos ricos do zaibatsu6 dominavam a cena política, fazendo uso 

do autoritarismo e da repressão em nome do imperador. (SAKURAI, 

2018, p. 175). 

 

No mundo, a situação econômica também era instável. Com o crack da 

bolsa de Nova York, em 1929, grande parte da classe operária ficou 

desempregada e isso afetou, diretamente, seu lazer. Isso poderia explicar o 

porquê de os quadrinhos, sobretudo aqueles com gênero aventura, 

                                         
6  O zaibatsu era um conjunto de grandes conglomerados japoneses, marcas como 

Yasuda, Mitsui e Mitsubishi, lideradas por chefes de famílias importantes, que trabalhavam 

com atividades que interessavam ao governo, como mineração, bancos e indústrias têxteis. 

Juntos, os zaibatsu mantinham milhares de pessoas empregadas (SAKURAI, 2018, p. 139). 



 

148 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

alcançarem um patamar ainda mais alto, com a produção de inúmeras 

histórias. Isso estaria ligado à necessidade de novos modelos para as 

pessoas se inspirarem. Nos EUA, três histórias foram bem sucedidas em 

trazer um escape da realidade para as pessoas: Príncipe Valente, com um 

escapismo para o passado, Flash Gordon, para o futuro, e Tarzan, que levava 

o leitor para o exotismo das selvas (LUYTEN, 2012, p. 95). 

No Japão, não foi diferente. No período de crise, os artistas japoneses 

procuravam criar personagens com características mais cômicas e otimistas, 

tentando passar, de certa forma, algum conforto e esperança aos leitores. 

Nesse contexto, que abrange o início da década de 1930, os mangás já se 

mostravam separados, no que diz respeito à classificação, em histórias para 

adultos, para crianças e para o público adolescente. Essa divisão, na verdade, 

já vinha acontecendo desde 1914, quando foi criada a revista Shonen Club, 

publicada pela editora Kodansha, uma das maiores do Japão, para o públlico 

infanto-juvenil masculino. O público feminino e infantil precisou esperar um 

pouco mais. Apenas em 1923 e 1926, respectivamente, a editora passou a 

publicar as revistas Shojo Club e Yonen Club. Quadrinhos publicados nessa 

época, principalmente a Shonen Club e Yonen Club, já começavam a 

apresentar os traços do que viria a seria o shonen manga7 que conhecemos 

hoje e que se consolidou no pós-guerra: sua publicação era serializada ou 

episódica, ou seja, contando com um capítulo por edição, haviam leitores 

específicos de alguns gêneros e a aventura era um muito popular, e também 

havia a figura do herói, podendo ser ocasionalmente um animal ou outro 

personagem não humano. Uma dessas histórias foi Norakuro, de Suiho 

Tagawa, que conta com um herói/protagonista animal, o cachorro Norakuro 

(POWER, 2009). 

De acordo Natsu Power (2009, p. 29), durante essa fase, os quadrinhos 

japoneses perderam a tônica subversiva que os caracterizava até o fim da 

Era Taisho. Agora, como também eram produzidos para crianças e como o 

contexto era outro, as HQ's passaram a adotar um conteúdo mais 

nacionalista, endossado pela criação de heróis nacionais, tal como nas 

histórias já citadas, So-chan no Boken, Nonkina tonsan e Norakuro. 

                                         
7  Os mangás shonen, um dos estilos mais populares, são direcionados ao público 

infanto-juvenil masculino, com temáticas sempre puxadas para aventura, esportes e 

comédia. No Japão, há vários estilos de mangá, que atendem a demandas diferentes. Alguns 

deles são o gênero Kodomo, inclinados ao público infantil, com histórias cômicas e uma arte 

infantilizada, justamente para manter a atenção de seus leitores; o shoujo manga, outro 

bem conhecido, é direcionado ao público infanto-juvenil feminino, com histórias que 

remetem a aventura e comédia, embora o romance também seja um tema muito recorrente; 

seinen manga, que possuem temas e características direcionadas ao público masculino 

adulto; e o josei manga, cuja produção é centrada no público feminino adulto. (JBC, 2001) 
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Norakuro foi serializado ao mesmo tempo pelas revistas Shonen Club e 

Yonen Club por uma década, entre 1931 e 1941, portanto, acompanhou quase 

todo o período da Segunda Guerra. A história acompanha a trajetória do 

pequeno cão abandonado, que dá nome à história, que sem ter para onde 

ir, resolve juntar-se ao exército. Mesmo com seu esforço, ele sempre acabava 

fazendo algo de errado e sendo repreendido por seus superiores. Apesar 

disso, a personagem era cômica e cativou as crianças em pouco tempo. Era 

comum que os pequenos leitores enviassem cartas ao herói da história, 

consolando-o ou encorajando-o a continuar com seus esforços. Ao fim de 

dez anos de publicação, Norakuro conseguiu se tornar um oficial e ascendeu 

a uma posição mais alta, deixando de despertar assim o interesse das 

crianças. Mas, o que significa contar a história de um herói – que não é 

humano – e que quer entrar para o Exército Imperial do Japão? Alguns anos 

após a publicação da história, a esposa de Tagawa, que era crítica literária, 

argumentou que os fracassos de Norakuro promoveram, com humor, um 

sentimento anti-guerra. Outros críticos literários, no entanto, criticaram a 

história por promover o militarismo para as crianças, inspirando-os a 

entrarem em batalhas para honrar sua nação. De qualquer forma, o 

conteúdo privilegiado nessas histórias foi a moralidade, de forma a enfatizar 

valores, a coragem e a lealdade para os meninos. Para Schodt (1983, apud 

LUYTEN, 2012, p. 99), apesar do seu estilo de não hostilidade, quase naif, a 

forma pela qual eles promoveram o militarismo é ainda objeto de debate dos 

estudiosos (LUYTEN, 2012; ITO, 2015; POWER, 2009). 

Em 1941, ano em que o país vivia um contexto de ultranacionalismo, 

o Japão entrou na guerra. Acreditando serem iluminados e que deveriam 

levar a civilização aos outros povos, os japoneses viram elementos ocidentais 

que haviam entrado no país a partir de 1868, serem substituídos pela 

supervalorização de sua cultura, ou o que seria genuinamente japonês. O 

apelo patriótico estava constantemente ali, no cinema, na literatura e na 

música, antecipando a guerra à população. Em dezembro do mesmo ano, o 

Japão atacou a base de Pearl Harbor, dando novos contornos à guerra, o que 

culminou na entrada definitiva dos EUA no conflito (SAKURAI, 2018). 

Nos anos em que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, os países 

envolvidos no conflito movimentaram não apenas soldados, mas também 

artistas, que passaram a tomar posições a partir de suas criações. De acordo 

com Lent (2015, p. 154), alguns trabalhos propagandistas e anti-japoneses 

foram publicados na Malásia, em seu idioma materno, e além disso, Raja 

Hamzah8 e o líder nacionalista Senu Abdul Rahman produziram quadrinhos 

                                         
8  Raja Hamzah foi um cartunista malaio, cujo trabalho tornou-se fundamental no país 

após a Segunda Guerra.  
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como uma forma de compensar a falta de materiais escritos em malaio 

durante a ocupação japonesa. No ocidente, foram feitas criações para o 

período e algumas anteriores – como Príncipe Valente e o combate aos 

germanos – se engajaram no contexto da guerra, mas o personagem que 

melhor representou o ideal americano foi Steve Rogers, o Capitão América, 

criado pela Marvel Comics. Com a própria roupa levando as cores e símbolos 

da bandeira estadunidense e inspirando o patriotismo, o herói foi o primeiro 

declarado inimigo dos nazistas (LUYTEN, 2012, p. 101).  

Essa inclinação ideológica dos quadrinhos aconteceu também no 

Japão. No país, inclusive, o governo exigiu que os artistas cooperassem com 

a produção de mangás pró-guerra. Aqueles que se opunham, eram punidos 

e os que voltavam atrás, eram recompensados pelo governo e apoiados pela 

comunidade (ITO, 2015; LUYTEN, 2012). 
 

Durante a Segunda Guerra Mundial, as publicações foram 

obrigadas a seguir disposições militares e as histórias em 

quadrinhos passaram por um controle muito severo de censura. Os 

desenhistas deviam então se sujeitar às exigências do serviço de 

informação. De 1940 a 1945, somente os quadrinhos de guerra, de 

propaganda para exercitar o espírito combativo, eram tolerados. 

Além do que, por falta de espaço nos jornais, quase todas as 

histórias em quadrinhos desapareceram nesse período. (KOSEI; 

TEZUKA apud LUYTEN, 2012, p. 102). 

 

Conforme a guerra avançava e devido ao embargo americano, 

materiais necessários acabaram se tornando escassos, um dos motivos que 

fizeram os jornais deixarem de reservar seu espaço aos quadrinhos. Os 

artistas que conseguiram manter seu trabalho, normalmente trabalhavam 

em uma das três áreas mais significativas: produzindo quadrinhos de cunho 

familiar, ilustrações para difamar o inimigo em revistas e outros meios de 

comunicação, ou trabalhando para o governo, na produção de material para 

ser utilizado contra as tropas inimigas. Muitos dos cartunistas também 

trabalhavam em panfletos eróticos, que entram entregues às tropas 

ocidentais, com a finalidade de diminuir o moral dos soldados (ITO, 2015; 

LUYTEN; 2012). 

Para Luyten (2012, p. 103), “se quisermos analisar a produção de 

histórias em quadrinhos durante a guerra, fatalmente cairemos em 

discussões sobre até que ponto elas serviram para alimentar esperanças, 

reconfortar pessoas, criar ódios e estimular o racismo”. Após o conflito, ainda 

no começo da década de 1950, as histórias em quadrinhos foram 

incriminadas, sobretudo após o lançamento do livro “A Sedução dos 
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Inocentes”, do psiquiatra alemão Frederick Werthan, que classificava os 

quadrinhos como uma ameaça aos jovens por suas páginas cheias de 

imoralidades e apologias. Nos Estados Unidos, o livro causou um efeito 

intenso e foi criado até mesmo o Comics Code Authority, que trouxe um 

grande conservadorismo para a área. A situação ajudou a estigmatizar os 

quadrinhos como “coisa de criança” ou “para meninos”, e acabou 

enfraquecendo vários gêneros, como terror. Curiosamente, esse fenômeno 

não chegou ao Japão, onde os mangás abordam inúmeros temas diferentes, 

como filosofia, religião, política e sexualidade abertamente. (SILVA, 2016). 

 

1.2 O Pós Guerra e a revolução dos mangás 

Entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram as 

bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Com uma 

grande quantidade de mortos e a União Soviética, que até então não havia 

declarado guerra, invadindo a Manchúria, o Japão se rendeu no dia 14 de 

agosto, colocando um fim no conflito. No mês seguinte, o general norte-

americano Douglas McArthur chega ao país e inicia o processo de ocupação, 

que se estenderia até 1952. Iniciou-se, então, uma tentativa de reprimir 

qualquer reação japonesa, retornando os soldados para o país e 

desmantelando a força militar (SAKURAI, 2018). 

No Japão, dez dias após a rendição do país, o jornal Yomiuri hochi 

escreveu em seu editorial sobre o: 
 

“Começo de uma nova arte e uma nova cultura”, proclamando “a 

necessidade de haver uma firme convicção em nossos corações de 

que a derrota militar nada tem a ver com o valor da cultura de uma 

nação. A derrota militar deverá servir como um estímulo (…) pois 

nada menos do que a derrota nacional foi necessária para que o 

povo japonês verdadeiramente voltasse para o mundo as suas 

mentes, a fim de ver objetivamente as coisas, como de fato são. 

Todo irracionalismo que vem deformando a mentalidade japonesa 

deverá ser eliminado por meio de análise franca… É preciso 

coragem parar encarar esta derrota como um fato consumado, 

(mas precisamos) pôr nossa fé na cultura nipônica de amanhã”. 

(BENEDICT, 2014, p. 256). 

 

Boa parte dos japoneses, tentando reconstruir suas vidas após a 

Grande Guerra, não possuía muito tempo ou dinheiro para publicações em 

geral, incluindo o mangá. De certa forma, isso acabou influenciando a 

produção de grandes produtores, bem como a censura da ocupação 

americana sobre alguns assuntos, como a necessidade de as publicações, 
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incluindo os mangás, terem de evitar tópicos que inspirassem o 

ressurgimento do militarismo, o que fez cessar, por algum tempo, 

publicações com caricaturas políticas. Apesar das forças de ocupação 

censurarem alguns assuntos, mesmo assim, os artistas possuíam alguma 

liberdade para produzirem suas histórias, embora fossem mal remunerados. 

Um dos temas que se tornou muito popular foi a família. Já em 1946, uma 

história teve algum destaque. Produzida pela desenhista Machiko Hasegawa, 

Sazae-san possuía um humor feminino, lidando com questões familiares que 

os homens deixavam escapar. 

 

O humor da história Sazae-san emerge das contradições entre a 

ideologia e a vida da família de classe média do pós-guerra. A 

maneira de ser da personagem é divertida porque perde seu antigo 

status econômico e não é consciente desse fato. “Quase como toda 

burguesia, a família de Sazae-san está em declínio. Mas, mesmo no 

meio dessa decadência, ela ainda tenta comportar-se como uma 

família de bem. É um esforço idealístico para preservar as maneiras 

e a etiqueta dos velhos tempos.” Sazae-san costuma ser comparada 

à personagem americana Blondie, de Chic Young, criada em 1950, 

por ela ser típica dona de casa, esposa devotada e companheira 

afetuosa. Nesse aspecto, Blondie se assemelha à mulher japonesa. 

Sazae-san é, no entanto, uma nova figura do Japão do pós-guerra, e 

sua atitude reflete as grandes mudanças ocorridas com a mulher 

nesse período. (LUYTEN, 2012, p. 108) 

 

Ainda assim, os quadrinhos possuíam um valor elevado naquele 

período, e as pessoas precisavam de algum entretenimento que as ajudasse 

a se desvincular e se distrair do presente sofrido. Nesse contexto, surge o 

akahon9, um formato de histórias em quadrinhos baratas e de formato longo, 

publicadas em Osaka. Foi no akahon que o jovem Osamu Tezuka iniciou sua 

carreira e começou a dar forma ao mangá moderno, tal como conhecemos 

hoje. Em 1947, Tezuka lançou sua primeira história, Shin-Takarajima, que 

começou a ser criada em 1941, feita junto ao cartunista Shichima Sakai e 

inclinada ao público infantil. No mundo do pós-guerra, quase sem novidades, 

a história fez sucesso. Tezuka introduziu efeitos cinematográficos em sua 

história e vendeu cerca de 800.000 cópias sem publicidade. Com o sucesso, 

o artista foi convidado a estrear em duas revistas: A Mangá Shonem e a 

Shonem (YADAO, 2009; LUYTEN, 2012). 

                                         
9  Akahon significa “livro vermelho”. O nome desses quadrinhos derivam dessa 

característica, já que as publicações possuíam capas vermelhas.  
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Em 1952, quando algumas restrições foram removidas, incluindo a 

censura à imprensa, Tezuka viu a possibilidade de introduzir temas mais 

maduros aos quadrinhos. Alguns desses temas foram colocados em suas 

histórias, incluindo a trilogia de ficção científica Lost World (publicada em 

1948), Metropolis (1949) e Kurubeki Sekai (Next World, 1951). Apesar de 

possuírem personagens e terem aparências infantis, essas histórias 

conseguiram atrair o público adulto, ajudando a definir uma “linha” entre a 

geração mais velha, que chamava o mangá de “coisa de crianças” e uma 

geração mais jovem, que tomou os quadrinhos japoneses como uma forma 

de entretenimento para todas as idades (YADAO, 2009). 

Para o autor Hirohito Miyamoto, Tezuka não inovou apenas ao 

apresentar o estilo cinematográfico na narrativa ou na busca por esses 

temas mais maduros, mas também ao trazer o que chama de seis 

características básicas dos personagens, conhecidas desde suas primeiras 

obras:  
 

individualidade; autonomia ou para-existência, pois a personagem 

existe em um mundo narrativo que transcende a sua própria 

história; variabilidade, isto é, a personagem sofre com as mudanças 

de tempo, amadurece física e emocionalmente; caráter 

multifacetado ou complexidade, a personagem tem pontos fortes e 

fracos, ela não é perfeita; não-transparência, a personagem tem um 

mundo interior – esperanças, problemas, medos – que não são 

percebidos automaticamente pelos que estão interagindo com ela; 

e personalidade em camadas, a própria personagem está a procura 

de alguma coisa, que não está fora, mas dentro de si mesma e é 

isso que possibilita o seu crescimento. (SILVA, 2015, p. 5). 

 

O autor trouxe essas características para uma de suas mais 

conhecidas histórias: A Princesa e o Cavaleiro, que iniciou a publicação no 

ano de 1953. Alguns autores acreditam que essa história tenha marcado o 

nascimento do shoujo manga contemporâneo. O sucesso da obra acabou 

sendo universalizado por uma animação, tendo chegando por esse meio ao 

Brasil. A Princesa e o Cavaleiro acrescentou os recursos da narrativa 

cinematográfica e a serialização longa no shoujo manga, o que pode ter 

contribuído para oferecer a Tezuka o título de fundador do gênero. A década 

de 1950 foi frutífera para os mangás. Surgiram cada vez mais revistas 

dedicadas aos quadrinhos e houve uma demanda cada vez maior por 

autores. Nesse momento, muitos homens publicavam histórias tanto para 

meninos quanto para meninas, como Tezuka, e as mulheres que produziam 

quadrinhos eram poucas, como Machiko Hasegawa, Toshiko Ueda e Yoko 
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Imamura. Nesse sentido, pode-se dizer que por alguns anos, ser mangaká 

era uma profissão, ao menos até 1970, masculina (SILVA, 2015). 

 

1.2.1 As mulheres no mercado de produção de quadrinhos no 

Japão 

Uma grande particularidade do mercado de quadrinhos no Japão, que 

se consolidou mais ainda no pós-guerra, é a grande variedade de 

demografias que os mangás atingem. Conforme já citado, existem 

quadrinhos para crianças, adolescentes e adultos, separados entre os sexos. 

Por isso, há uma grande parte desse mercado destinado ao shoujo manga, as 

revistas infanto juvenis femininas. Já foi mostrado que no período pós-

guerra, muitos homens produziam o shoujo manga, embora isso tenha se 

modificado no decorrer dos anos e hoje, o Japão possua um consolidado 

campo de quadrinhos feitos por mulheres. Essas mangakás não estão 

apenas produzindo para meninas, mas estão presentes também nos 

segmentos destinados ao público masculino, tendo um grande prestígio no 

meio (SILVA, 2016, 90-91). 

De acordo com Silva (2015), entre os homens, aquele que melhor 

lidava com as histórias femininas era o mangaká Macoto Takahashi. Apesar 

de muitos acreditarem que Tezuka, por dialogar muito bem com o estilo, era 

quem havia dado ao shoujo suas principais características, na verdade foi 

Takahashi quem trouxe o visual muito conhecido das revistas femininas, tal 

como os grandes olhos estrelados e o vestuário apurado. Porém, ainda 

assim, alguma dificuldade e resistência dos autores em lidar com essas 

diferenças de gênero. Além disso, após a guerra, o segmento do shonen 

manga cresceu, assim como os garotos que liam essas revistas, o que acabou 

gerando um novo estilo, o seinen manga, voltado ao público masculino 

adulto. Isso demandou um aumento na produção e na quantidade de 

artistas. Dessa forma, considerando a dificuldade dos homens em 

dialogarem com a cultura visual das meninas e da falta de artistas que 

pudessem produzir para elas, foi inevitável que as mulheres passassem a 

tomar lugar na produção de mangás, modificando assim toda a sua estrutura 

de produção e circulação. 

É nesse contexto, que permaneceu até o fim da década de 1990, que 

surgiu o grupo CLAMP. Inicialmente composto por onze mangakás mulheres 

e atualmente com quatro, o conjunto tornou-se um fenômeno, que desde a 

serialização de seu primeiro título, RG Veda, em 1989 na Wings magazine. A 

CLAMP tornou-se uma das mais renomadas equipes de artistas de mangá no 

Japão, deixando sua marca em todos os gêneros estabelecidos, bem como 

criando novas fórmulas ao longo de seu caminho. Conhecidas por criarem 
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multiversos fantásticos e histórias cativantes, as autoras gravaram seu nome 

no mercado japonês (CAVALLARO, 2012; YADAO, 2009). Bem como a maioria 

das mulheres, o grupo iniciou seu trabalho publicando mangás voltados ao 

público feminino, no entanto, não demorou para que conseguissem transitar 

entre os gêneros com facilidade. XXXHolic, o título que será analisado neste 

trabalho, inclusive, é um título identificado enquanto shonen/seinen, ou seja, 

voltado ao público masculino, tanto jovem como adulto. 

Atualmente, a presença dos mankagás homens na produção do shoujo 

é rara, e ainda assim, poucos deles possuem alguma importância dentro do 

estilo. De acordo com Silva (2015, p. 12), “algo a se questionar é que as 

mulheres são ávidas leitoras dos mangás para garotos, dominando seus 

códigos e narratividade, isso facilita a vida das autoras que conseguem 

publicar em várias demografias”. Além disso, notamos que essa intensidade 

do consumo do shonen por meninas faz com que o sucesso de grandes 

títulos desse estilo dependam do público feminino, o que faz autores e 

autoras se preocuparem, cada vez mais, em agradá-las. 

 

1.2.2. O mangá como fonte histórica 

Como visto, o mangá, tal como conhecemos hoje, passou por 

transformações ao longo de sua história. Os heróis são concebidos com base 

no mundo real, são estudantes, donas de casa, esportistas, que podem, no 

desenrolar da trama, fazer coisas fantásticas. Podem fazer tudo o que 

desejam na imaginação, “desde que se atenham às normas da sua vida 

social” (LUYTEN, 2012, p. 57). O mangá acabou cativando pessoas de todas 

as idades, não apenas no Japão, mas também em diversas partes do mundo 

e inclusive no Brasil, desde a sua manifestação definitiva em nosso país, a 

partir dos anos 1990. Apesar disso, muito antes dessa disseminação, os 

mangás já eram lidos pela comunidade japonesa que aqui se localizava, 

desde a década de 70. Importados por distribuidoras, normalmente 

estabelecidas no bairro da Liberdade, em São Paulo, eram enviados para o 

interior do Estado ou para o Paraná, até as comunidades nipônicas aqui 

domiciliadas, com o objetivo primário da manutenção do idioma (LUYTEN, 

2004, p. 250).  

De qualquer forma, diferentemente da visão presente no senso 

comum a respeito das HQ como formas de linguagem voltadas para o 

público infantil, o mangá  apropria-se de conteúdos diversos, voltados para 

múltiplas idades. Existem mangás direcionados para as meninas (shōjo 

manga), meninos (shōnen manga) e para mulheres adultas (josei manga), por 

exemplo (OI, 2009, p. 27). Assuntos como filosofia, sexualidade e diferentes 
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dimensões da esfera cotidiana são abordados. Além disso, mesmo podendo 

ser enquadrado no gênero quadrinístico, sua estética difere 

significativamente de seus congêneres ocidentais.  

Nesse sentido, o mangá constitui fonte histórica privilegiada para 

analisar uma variedade de fenômenos, considerando inclusive sua 

significativa difusão mundial a partir dos anos 1980, mas, principalmente, no 

decorrer da década de 1990. Um dos grupos de destaque na produção de 

mangás é a CLAMP. Considerado um dos grandes nomes na produção das 

HQ's japonesas, é composto atualmente por quatro autoras que lançaram 

diversos títulos no mercado japonês (posteriormente traduzidos para 

múltiplas línguas, dentre elas o português) desde o início da década de 1990, 

como Card Captor Sakura, Magic Knight Rayearth e xxxHolic. que circunscreve, 

justamente, esta pesquisa e que privilegia uma gama de representações das 

religiões e religiosidades japonesas, especialmente o chamado Xintoísmo, 

uma religião cujo sentido vem se modificando no decorrer dos anos. 

De acordo com Teeuwen e Scheid (2002, p. 13), a história do Xintoísmo 

é uma história de metamorfoses, que continua em curso até os dias atuais. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, assim como os mangás se 

transformaram e ganharam a forma que conhecemos hoje, o Xintoísmo 

também ganhou um movimento em que mais de uma geração de xintoístas 

procuraram dar um novo sentindo ao cultos aos kami10, redefinindo, assim, 

a noção da religião. Para os autores, é possível que estejamos 

testemunhando outra grande mudança no sentido do termo em uma 

definição popular recente do Xintoísmo como uma religião ecológica, ou seja, 

como uma forma de culto politeísta à natureza, assim como religiões de 

vários grupos indígenas ao redor do mundo.  

Com isso em mente, o que se propõe aqui é mostrar que, por estarem 

profundamente enraizadas na sociedade japonesa, as crenças religiosas 

podem ser naturalmente apropriadas pelas quadrinistas da CLAMP, ou até 

mesmo por diversos outros autores de mangás, e assim difundidas 

mundialmente para um público heterogêneo por meio do título em questão. 

 

2. Objetivos 

                                         
10  De acordo com Vance (1983), a palavra Kami é traduzida para o inglês como “god”. 

No entanto, por ser justamente uma visão do ocidente, essa tradução não daria conta de 

seu real significado. Por kami, podemos compreender divindades conhecidas no Japão, 

como Izanagi e Amaterasu. No entanto, elementos naturais também podem entrar na 

classificação dos kamis, como árvores, rios e montanhas. Acredita-se, ainda, que entes 

queridos possam constituir um kami, o que daria esse caráter de culto aos antepassados. 
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O trabalho terá por objetivo geral responder à questão: Como o 

xintoísmo é representado por meio do mangá XXXHolic? Para buscar a 

resposta deste questionamento, serão abordados três objetivos específicos: 

1) Construir um contexto da inserção dos mangás na sociedade japonesa; 2) 

Buscar compreender a concepção dos mangás a partir do grupo CLAMP, 

observando todo o multiverso construído pelas autoras para a formação das 

histórias; 3) Analisar quais representações xintoístas são mostradas no 

mangá. 

Para maior clareza, apresentaremos alguns apontamentos teórico-

metodológicos e referências levantadas para a análise, empregados na 

intenção de se alcançar os objetivos que esta pesquisa coloca. 

 

3. Resultados 

O que se propõe aqui é, através dos conceitos de representação e 

apropriação, propostos respectivamente por Roger Chartier (2002) e Michel 

de Certeau (2014), que as autoras da CLAMP se apropriaram de ideias que 

remetem ao cenário religioso japonês e, articulando imagem e escrita, 

representam esses fenômenos através do mangá. Mesmo que o título 

escolhido possua um viés voltado ao fantástico, ainda assim representa as 

ideias das autoras, que estão enquadradas em uma sociedade que possui 

suas especificidades e que atribuem significado ao que produzem.  

Enquanto representação, Chartier (2002, p. 74) compreende que a 

mesma denota dois caminhos centrais. O primeiro, que manifesta uma 

ausência de objeto, sendo assim substituído por uma representação que o 

reconstitui e o traz à memória; e o segundo, que diz respeito à representação 

de uma presença, representação pública de uma coisa ou pessoa. Já o 

conceito de apropriação, apresentado por Certeau (2014, p. 270), diz respeito 

à maneira como os leitores se apropriam de suas leituras. O autor entende 

que o lugar do leitor “não é aqui ou lá, um ou outro, mas nem um nem outro, 

simultaneamente dentro e fora, perdendo tanto um como o outro 

misturando-os, associando textos adormecidos mas que ele desperta e 

habita, não sendo nunca o seu proprietário.” O leitor, portanto, não exerce 

sua leitura de modo passivo, mas sim ativo, colocando suas próprias 

interpretações e sentidos naquele conteúdo.  

No tocante à fonte, xxxHolic foi publicado originalmente no Japão, 

entre julho de 2003 e fevereiro de 2011, pela editora Kodansha, em 19 

volumes, e desenvolvido pelo grupo CLAMP, formado por quatro mangakás 

(os quadrinistas japoneses) mulheres, conhecidas por seus traços ricos em 

detalhes, cenários complexos e enredos cativantes. O grupo consolidou-se 
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com uma grande base de fãs por todo o mundo e conseguiu, facilmente, 

transitar entre os gêneros de mangás. Inicialmente, com títulos como RG 

Veda (1989) e Guerreiras Mágicas de Rayearth (1994), seu público-alvo era o 

feminino. No entanto, com o decorrer do tempo, estabilizaram-se também 

entre os gêneros masculinos, tornando-se um grande sucesso. Iniciando na 

Young Magazine (2003 – 2010) e finalizando na Bessatsu Shōnen Magazine 

(2010 – 2011), o título é voltado para o gênero seinen, as séries de mangá 

feitas para o público masculino adulto. Recebido com sucesso no Japão, 

xxxHolic deu origem a um filme, lançado em 2005, e também a um animê, 

lançado a partir de 2006. Já no Brasil, foi lançado a partir de 2006 e finalizado 

em 2011 pela JBC mangás, em 38 volumes traduzidos por Luiz Octavio 

Kobayashi (JBC, 2001). Dada a quantidade considerável de volumes, para esta 

análise foi selecionado apenas o de número 18, que trata de uma história 

específica. Diante disso, é importante destacar que xxxHolic não se constitui 

como uma história totalmente cronológica. Seu contexto está inserido em 

outras histórias da CLAMP e apesar de cada volume ser uma continuação do 

anterior, eles apresentam histórias diferentes e novos personagens 

secundários. 

No que diz respeito à bibliografia levantada, serão utilizados autores 

que trabalham com a metodologia de análise de quadrinhos e mangá, que 

propõem a fonte como objeto passível de desconstrução, como Will Eisner, 

que indica a leitura dos quadrinhos a partir de duas ferramentas importantes 

da comunicação: as palavras e as imagens. Em relação às imagens, Eisner 

(1989) aponta que a compreensão da imagem vem de uma experiência. 

Nesse sentido, é importante que o artista, neste caso, as mangakás da 

CLAMP, tenham uma compreensão da experiência de vida do leitor, 

articulando assim uma interação, uma vez que o artista invocaria imagens 

armazenadas tanto na mente dele mesmo como do leitor. Já em relação às 

palavras, Eisner argumenta que o potencial expressivo do artista está ligado 

à caligrafia e o desenvolvimento das letras. Para o autor: 
 

A codificação, nas mãos do artista, transforma-se num alfabeto, que 
servirá para expressar um contexto, tecendo toda uma trama de 
interação emocional. Por meio do manejo habilidoso dessa estrutura 
aparentemente amorfa e de uma compreensão da anatomia da 
expressão, o desenhista pode começar a empreender a exposição de 
história que envolvem significados mais profundos e tratam das 
complexidades da experiência humana. (EISNER, 1989, p. 16). 

 

Como proposta, serão utilizados, também, trabalhos de Sônia Luyten. 

Seu trabalho, “Mangá, o poder dos quadrinhos japoneses”, confere uma 
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importante contribuição para os estudos sobre o mangá no Brasil. A autora 

apresenta o quadrinho japonês enquanto um objeto importante de 

comunicação a partir do século XX. Um dos pontos importantes retratados 

pela autora, e que será abordado nesta pesquisa concomitantemente à 

questão religiosa, é a representação dos heróis e heroínas nos mangás, bem 

como a entrada das mulheres nesse mercado. De acordo com Luyten, quem 

produz quadrinhos femininos no Japão, hoje, são as mulheres em sua 

maioria. Para a autora, “isso poderia ser um passo, uma condição especial 

para que a mulher construísse sua imagem e até fosse um agente 

modificador” (LUYTEN, 2012). Levando em consideração a afirmação da 

autora, é válido esclarecer que há muitas mulheres que também escrevem 

mangás para outras demografias, lançando títulos para o público masculino 

jovem e adulto, e fazendo um grande sucesso entre eles, como é o caso da 

CLAMP. 

 

4. Considerações finais 

Tratando-se de uma pesquisa inicial, ainda não se possuem 

resultados, mas esperamos apontar que concepções e práticas religiosas 

construídas no Japão foram apropriadas pelos quadrinistas da CLAMP, com 

foco no Xintoísmo, sendo ressignificadas e difundidas mundialmente por 

meio do mangá em questão. 

Estes breves apontamentos acerca da pesquisa proposta nos 

mostram que os mangás, um produto cultural que tomou maiores 

proporções após a Segunda Guerra, são fontes de pesquisa pertinentes para 

a compreensão de diversos questionamentos acerca da sociedade japonesa. 

O número de trabalhos existentes utilizando o mangá como objeto ou fonte 

são extensos, embora sejam raras as pesquisas no campo da História e das 

Religiões, o que confere novas perspectivas e possibilidades a partir dessa 

abordagem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada: padrões da cultura japonesa. 

Perspectiva, 2014, p. 249-264. 

CAVALLARO, Dani. CLAMP in Context: A Critical Study of the Manga and Anime. 

McFarland, 2012, p. 07-09. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 22. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2014. 

CHARTIER, Roger. A beira da falésia: A História entre certezas e inquietude. Porto 

Alegre: UFRGS, 2002. 



 

160 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

DA SILVA, Valéria Fernandes. Elas fazem Mangá: Discutindo a importância das 

mulheres quadrinistas no mercado japonês. Jornadas Internacionais de Histórias 

em Quadrinhos. 2015, p. 01-15. 

DA SILVA, Valéria Fernandes. Rompendo fronteiras e tomando a palavra. História, 

histórias, v. 4, n. 7, p. 89-108, 2016. 

EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Sequencial. Tradução de Luís Carlos Borges. 1 ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

ITO, Kinko. Manga in Japanese History. In: MACWILLIAMS, Mark W. (Org.). Japanese 

Visual Culture: Explorations in the world of manga and anime. London: Routledge, 

2015. p. 26-47. 

JBC MANGÁS. Os Estilos de Mangás. Disponível em: < https://mangasjbc.com.br/os-

estilos-de-mangas/> Acesso em 19 de fevereiro de 2018. 

JBC MANGÁS. XXXHolic. Disponível em: < https://mangasjbc.com.br/titulos/xxx-

holic/> Acesso em 26 de Janeiro de 2018. 

LENT, John A. Asian comics. Univ. Press of Mississippi, 2015, p. 153-174. 

LUYTEN, Sônia M. Bibe. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 3 ed. São 

Paulo: Hedra, 2012. 

LUYTEN, Sônia M. Bibe. Panorama do Mangá e Animê. In: GUIA da cultura japonesa 

em São Paulo. São Paulo: JBC, 2004. P. 246-256. 

OI, Sheila Kiemi. Shôjo mangá: de Gengi Monogarati a Miou Takaya. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Estadual Paulista. 2009. 

POWER, Natsu O. God of comics: Osamu Tezuka and the creation of post-world 

War II Manga. Univ. Press of Mississippi, 2009, p. 19-37. 

SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Editora Contexto, 2018, p. 169-204. 

TEEUWEN, Mark; SCHEID, Bernhard. Tracing Shinto in the History of Kami Worship. 

Japanese Journal of Religious Studies, v.29, n.3-4, 2002. 

VANCE, T. “The Etymology of Kami”, Japanese Journal of Religious Studies, 4, 10, 

1983, pp. 277 – 288. 



 

161 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Fogueiras Modernas: Os Símbolos do Linchamento da “Bruxa 

do Guarujá”  

 
André Azevedo da FONSECA (UEL)1 

Cristiano RANTIN (UEL)2 

 
Em 3 de maio de 2014, Fabiane de Jesus foi linchada por uma multidão que 

a confundiu com a “Bruxa do Guarujá” – personagem que ficou popular após 

um boato espalhado pela página do Facebook Guarujá Alerta de que uma 

feiticeira estaria sequestrando crianças. Diante a perplexidade causada pela 

violência fundamentada por superstições arcaicas que foram disseminadas 

em dispositivos tecnológicos, a pesquisa se propõe a investigar os símbolos 

que se destacaram na narrativa do linchamento. Para isso, depois de uma 

revisão de literatura, o método qualificativo da mitocrítica para coletar e 

classificar os mitemas dominantes nas imagens e nos vídeos amadores 

também foi empregado. Como resultado, foram encontrados um conjunto 

de representações e símbolos arquetípicos análogos aos relatos clássicos de 

bruxaria na história, assim como nas fábulas, tal como a fruta enfeitiçada, o 

livro de magia negra, os cabelos desvairados da loucura e o clamor popular 

pelo fogo purificador. 

 

Palavras-chaves: Imaginação Social, Bruxa, Bode Expiatório 
 

Introdução 

Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, morava no município de Guarujá, 

localizado na baixada santista e com uma população estimada de 315 mil 

habitantes. No dia 3 de maio de 2014, ela foi confundida com a “Bruxa do 

Guarujá” – uma figura do imaginário regional – e linchada em Morrinhos 4, 

divisão do grande bairro localizado na periferia da cidade. 

Muitas são as versões do caso, até mesmo a investigação da polícia 

não consegue apontar uma narrativa exata do que aconteceu naquele dia, 

mas em linhas gerais, Fabiane, que era moradora de Morrinhos 1, foi buscar 

a Bíblia que havia esquecido em uma igreja. Na volta, decidiu passar em um 

mercado para comprar algumas frutas e então, carregando a Bíblia e suas 

compras, retomou o caminho para casa, onde encontrou uma criança 

brincando na rua. Ela acariciou os cabeços da criança e lhe ofertou um fruto. 

                                         
1 Professor adjunto do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA) na Universidade 

Estadual de Londrina  
2 Aluno especial do Mestrado de Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina  
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Este teria sido o gatilho para que ela fosse acusada de ser a Bruxa do Guarujá 

pela mãe da criança, pois supostamente seu semblante era semelhante com 

a figura de um retrato falado divulgado por um jornal local, algo muito 

compartilhado no Facebook. 

 

 
Figura 1 - Retrato falado da suposta “Bruxa do Guarujá” 

 

O retrato falado foi produzido pela polícia carioca em agosto de 2012, 

durante uma investigação sobre uma suspeita de ter esfaqueado uma 

mulher para sequestrar uma criança de apenas 15 dias. A imagem, porém, 

voltaria a surgir nas redes sociais em 2014, desta vez ilustrando outros 

contextos e alimentando boatos. Foi dito que o retrato falado era de uma 

sequestradora que agia em Três Rios (RJ), raptando crianças para fazer 

“magia negra”. Em 12 de abril, a polícia notificou o homem que iniciou este 

rumor, cuja postagem já ultrapassava os 8 mil compartilhamentos. Neste 

mesmo dia, o jornal online “Entre Rios” publicou uma reportagem 

desmentindo a notícia falsa, mas no dia seguinte, o retrato falado ressurgiu 

no “Pontal Notícias”, site do litoral do Paraná, que publicou a imagem com a 

seguinte nota:  
 

A mulher do retrato falado acima é uma criminosa que tentou 

sequestrar uma criança em uma creche em Pontal do Paraná. 

Segundo informações essa moça sequestra crianças para praticar 

magia negra e está sendo procurada pela polícia por ser acusada 

de sequestrar mais de 30 crianças. (HERMAN, 2014) 

 

A página Guarujá Alerta, que contava com mais de 54 mil seguidores 

no Facebook e se apresentava como “uma página de fatos, acontecimentos, 

notícias, reclamações e sugestões do morador e turista do Guarujá”, 

compartilhou este boato pouco tempo depois. No dia 25 de abril a seguinte 

postagem foi publicada:   
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Boatos rolam na região da praia do Pernambuco, Maré Mansa, Vila 

Rã e Areião, que uma mulher está raptando crianças para realizar 

magia negra. Durante toda a semana recebemos diversas 

mensagens de seguidores sobre o fato. Se é boato ou não devemos 

ficar alerta. (HERMAN, 2014) 

 

No dia 28 de abril, no entanto, a página admitiu que não havia registro 

de sequestros ou desaparecimentos na região. Mas nesse ponto, a 

comunidade já havia compartilhado a imagem da sequestradora. Mais que 

isso, o boato havia ganhado força e estimulado o imaginário dos moradores 

do Guarujá: uma usuária do Facebook, usou a rede social para divulgar seu 

relado de um suposto ataque ataque da bruxa à uma criança no bairro de 

Morrinhos 4, publicando também uma fotografia de uma mulher de cabelos 

curtos, loiros e cacheados, logo abaixo do retrato falado.  

 

 
Figura 2 - Postagem do Facebook com a imagem de Diane Pinheiro 

 

A comparação das duas imagens, o retrato junto da foto, foi um dos 

elementos decisivos que levou os moradores, no dia 3 de maio de 2014, a 

confundirem Fabiane – que havia cortado o cabelo e tingido de loiro poucos 

dias antes – como a “Bruxa do Guarujá”. Quando a mãe da criança começou 

a gritar “é a sequestradora, é a bruxa” (MONTENEGRO, 2014) – ou, como é 

apontado em outras versões, teria dito apenas “É eeeeeelaa!” (PETRY, 2016) 

– a barbárie começou. 

Segundo a imprensa, o linchamento foi iniciado a partir das 14h e 

durou entre 20 minutos e três horas, dependendo da versão das 

testemunhas. Todo o ocorrido foi amplamente registado em vídeos 
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amadores, gravados pelas próprias pessoas envolvidas na ação, que também 

utilizavam dos celulares para avisar amigos e parentes de outros bairros para 

irem linchar a bruxa, que finalmente havia sido encontrada. Nos vídeos e nos 

registros da polícia, vemos que Fabiane foi amarrada, arrastada no chão, 

espancada, atropelada, apedrejada e agredida com chutes, com uma barra 

de concreto e até mesmo com uma roda de bicicleta. Alguns afirmaram que 

a comunidade chegou a expressar a intenção de queimá-la, outros disseram 

que a Bíblia que Fabiane carregava, confundida com um livro de magia negra, 

foi rasgada pela multidão. 

Carla Rosane, uma das testemunhas do linchamento, afirmou que um 

grupo de pessoas tentou impedir o linchamento, mas a multidão em fúria 

estava em maior número. Fabiane foi internada em estado grave, mas 

morreu dois dias depois, deixando marido e duas filhas. Depois do 

linchamento, moradores saíram em defesa dela, explicando que ela sofria de 

transtorno bipolar e que durante suas crises ficava emudecida, mas que 

jamais fizera mal a ninguém. Jaílson Alves das Neves, o marido de Fabiane, 

confirmou o tratamento da esposa, ressaltando que ela não era agressiva 

(ROSSI, 2014).  

A ampla cobertura em vídeo do linchamento permitiu que a polícia 

identificasse os principais responsáveis pela barbárie. Três acusados foram 

condenados a 40 anos de prisão, e outro a 26 anos (ACUSADOS, 2017). Valmir 

Barbosa, um dos agressores, admitiu que foi motivado pelo boato da Bruxa 

do Guarujá e que agiu por acreditar que ela sequestrava crianças para rituais 

de magia negra (RODRIGUES, 2014). 
 

As violências ancestrais e as novas mídias 

Diversas pesquisas analisaram as muitas dimensões do caso do 

linchamento de Fabiane de Jesus. Nascimento (2015) contextualiza os 

diversos surtos de histeria coletiva na história. Mas neste caso, ele questiona 

a responsabilidade dos meios de comunicação, principalmente a do 

jornalismo sensacionalista, argumentando que o estímulo ao justiçamento 

popular e a incitação na descrença da Justiça resultam em casos onde 

pessoas comuns acreditam ter o direito de prender, condenar e punir 

suspeitos de crimes de forma arbitrária, algo que contribuiu para estimular 

o imaginário que legitima a violência.  

Ainda na área do Direito, Furtado e Franck Júnior (2014) utilizaram a 

teoria mimética de René Girard para analisar o linchamento de Fabiane sob 

o conceito de bode expiatório. O linchamento, considerado um mecanismo 

de canalização da violência organizada contra uma vítima, é um 

procedimento mágico de restauração da ordem em comunidades. Os 
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pesquisadores partem do conceito de estereótipos persecutórios para 

apontar uma série de fatores que definem o perfil das vítimas de 

linchamento: além do desvio de padrão das características da comunidade, 

algo criado para forjar a marca do estranho, as características se relacionam 

a fatores econômicos, físicos e até mesmo religiosos. Muitos desses 

estereótipos estavam presentes no caso da “Bruxa do Guarujá”.  
 

Começando pela crise, originada pela histeria referente ao boato, 

agravada pelas circunstâncias sociais da vida na periferia. O 

suposto crime repugnante, envolvendo crianças [...] deu uma 

pincelada de “razão” à coisa toda.  O “motivo” a ser invocado como 

legitimação da violência. (FURTADO; FRANCK JÚNIOR, 2014, p.12) 

 

Fabiane seria uma “vítima ideal” por apresentar diversas marcas 

vitimatárias: era “uma mulher facilmente capturável, doente mental, passiva, 

meio estranha, e afável demais para o ambiente inóspito, desconhecida o 

bastante naquela divisão do bairro, talvez ‘estrangeira’ aos olhos de alguns” 

(FURTADO; FRANCK JÚNIOR, 2014, p.12). 

Martinuzzo e Basto (2015),  em um estudo no campo da Comunicação 

sobre a relação entre redes sociais e notícias da imprensa, a partir do caso 

da “Bruxa do Guarujá”, investigaram como o Facebook se relaciona com as 

mídias tradicionais, tanto pautando os jornais como recirculando notícias, 

atribuindo novos significados para as reportagens a partir da interpretação 

dos próprios leitores, algo que acontece quando se é utilizada a sessão de 

comentários, por exemplo. Segundo eles, o usuário comum da Internet, que 

acaba se tornando um criador de conteúdo, “posta primeiro e filtra depois, 

em um processo inverso ao da mídia tradicional. Os próprios membros do 

grupo confirmam ou não a informação publicada” (MARTINUZZO; BASTO, 

2015, p.14). Uma das consequências disso é a proliferação amplificada de 

Fake News e boatos que confirmam as mitologias da comunidade. 

Ainda em comunicação, Behs (2015) investiga como os mecanismos do 

texto em dispositivos midiáticos direciona o leitor para um determinado 

sentido. O autor discute como aqueles que consomem informação são 

capazes de fugir desse direcionamento, atribuindo novos significados para o 

que lhes foi apresentado. Ele conclui que, na era das redes sociais, 

acontecimentos jornalísticos são construídos por diversos lugares de fala. No 

caso de Fabiane, as discussões em torno do acontecido “por um lado, 

tencionam as práticas jornalísticas e, por outro, evidenciam uma vastidão de 

sentidos acionados pelo leitor quando relegado à condição de cogestor 

enunciativo” (BEHS, 2015, p 13). 



 

166 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Considerando os resultados obtidos nessas pesquisas, o presente 

artigo tem o objetivo de investigar os símbolos dominantes e mitos diretivos 

nas narrativas em vídeo do linchamento de Fabiane de Jesus. Partimos do 

ponto de que as sociedades contemporâneas, mesmo que se definam como 

dessacralizadas, não conseguiram se livrar completamente do pensamento 

mítico, pelo contrário, encontramos traços de mitologias ancestrais que 

permanecem influenciando comportamentos, mobilizando ações e em 

última caso, como vimos no linchamento da “Bruxa do Guarujá”, legitimando 

violências. O desenvolvimento da civilização não rompeu com a estrutura do 

pensamento arcaico: se é verdade que a História adiciona novos significados 

às velhas narrativas, ela não se livra, no entanto, da estrutura do símbolo 

(ELIADE, 1994). As ideias antigas, como observa Bachelard (1999, p. 100), 

atravessam os tempos e sempre retornam nesses devaneios. É preciso ficar 

claro, entretanto, que as crenças ingênuas devem ser analisadas a partir de 

sua tradução metafórica, sendo considerado que correspondem a realidades 

de natureza psicológica. 

Símbolos aparecem espontaneamente ante da necessidade de 

“expressar aquilo que o pensamento não consegue formular ou que é 

apenas adivinhado ou pressentido” (JUNG, 2008, p. 333). Isso significa que 

eles não são propriamente inventados pelo pensamento consciente, pois são 

fenômenos naturais em diversas manifestações psíquicas. “Existem 

pensamentos e sentimentos simbólicos, situações e atos simbólicos. Parece 

mesmo que, muitas vezes, objetos inanimados cooperam com o 

inconsciente criando formas simbólicas” (JUNG, 2008, p. 64). Jung descobriu 

toda uma categoria de símbolos que possuem origem coletiva, e não 

individual, ou seja, diferentemente da natureza pessoal da psique 

consciente, um segundo sistema psíquico, de caráter social, se realiza 

naquilo que ele chamou de inconsciente coletivo. Se o inconsciente individual 

é constituído principalmente por “complexos”, o inconsciente coletivo, a 

herança de resíduos arcaicos da coletividade, é formado por “arquétipos”. 

Jung supõe que arquétipos são imagens inconscientes dos próprios instintos, 

por isso representam um modelo básico de comportamento instintivo (JUNG, 

2000). 

Ao analisar o caso de Fabiane de Jesus, vimos que Furtado e Franck 

Júnior (2014), partiram do princípio de que a recusa em reconhecer esses 

instintos pessoais e coletivos, considerados socialmente perversos, pode 

induzir a busca por um “bode expiatório”, algo que carregue a culpa pelos 

erros da comunidade. Assim, em termos míticos, vemos que muitos são 

levados a sacrificar, simbolicamente ou literalmente, um representante das 

sombras coletivas para manter a ilusão de sua autoimagem de pureza. 
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A busca do bode expiatório age através de um mecanismo que os 

psiquiatras chamam de ‘projeção’. [...] Como precisam negar a 

própria maldade, eles precisam ver os outros como maus. Eles 

projetam sua própria maldade sobre o mundo. Nunca pensam em 

si mesmos como maus; por outro lado, consequentemente veem 

muito mal nos outros. (PECK, 1994, p. 200) 

  

Com tudo isso, vemos que o que chamamos de civilização não 

eliminou os instintos básicos, apenas os desconectou da consciência. A 

consequência disso, no entanto, é que esses instintos são obrigados a 

afirmar-se de forma indireta – seja através de fenômenos físicos, como 

neuroses, seja por meio de incidentes sociais. De forma análoga, uma 

coletividade neurótica também lembra uma pessoa arrebatada por forças 

inconscientes. “Exatamente por isso deveríamos examinar com mais atenção 

o que fazemos, pois a humanidade hoje em dia está ameaçada por perigos 

mortais criados por ela mesma e que já escapam ao seu controle” (JUNG, 

2008, p. 104). Se o homem moderno não nota que seu racionalismo o deixou 

à mercê do submundo psíquico, compreende-se a importância da pesquisa 

sobre os símbolos e as mitologias manipuladas para fabular sentidos às 

práticas sociais – sobretudo aqueles que detonam violências. 

Em termos metodológicos, Durand (1985) formulou um conjunto de 

procedimentos críticos capazes de desvelar o caráter mítico inerente à 

significação de todo e qualquer relato. A síntese de diversas críticas literárias 

e artísticas, conhecida como mitocrítica, fundamenta-se na noção de que 

“Estruturas, histórias ou ambiente sócio histórico, assim como aparelho 

psíquico, são indissociáveis e fundam o conjunto compreensivo ou 

significativo” (DURAND, 1985, p. 252). O método propõe a classificação dos 

mitemas, a menor unidade de discurso miticamente significativa, através do 

levantamento dos temas; da combinação de situações, cenários e 

personagens; e das correlações do mito com a ação analisada. 

O número limitado de mitos possíveis, observa Durand (1985, p. 253), 

“exige constantes e repetidos reinvestimentos míticos no decurso da história 

de uma mesma cultura, e explica os diferentes ‘renascimentos’ ou 

redescobertas.” Em outras palavras, sabendo que os mitos ressurgem em 

circunstâncias, culturas e tempos históricos diferentes, é preciso considerar, 

na análise, as possibilidades de sua transformação. Dessa forma, o processo 

de identificação e classificação mitocrítica implica no reconhecimento das 

diversas utilizações possíveis do conjunto de mitemas de acordo com as 

censuras, os costumes ou as ideologias atuantes no caso analisado. A análise 

mitocrítica de uma narrativa mostra os “mitos diretivos, regentes, e suas 

transformações significativas”, oferecendo a identificação da “mitologia 
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epocal dominante” – considerando que cada momento cultural tem certa 

densidade mítica onde se combinam e se embatem mitos diferentes. Assim, 

a mitocrítica contribui para a detecção das “metáforas obsessivas” de um 

contexto sócio-histórico-cultural. 

Situada no campo da Comunicação Visual, os objetos analisados desta 

pesquisa foram as imagens registradas em vídeos amadores pela própria 

comunidade durante o ato de linchamento. Imagens estas que foram 

amplamente compartilhadas na internet, reproduzidas em reportagens, 

editadas e replicadas, sob os mais variados títulos em cenas de canais no 

Youtube. Para estabelecer uma amostra significativa e formar o corpus – ou 

“quais ‘tramas’ da rede é preciso escolher para capturar o mito” –, seguimos 

o procedimento metodológico de identificar e categorizar os símbolos 

redundantes na narrativa. Este método qualificativo (DURAND, 1985) 

fundamenta-se na percepção de que o mito precisa se repetir para 

persuadir. Assim, é a redundância que revela os mitemas e favorece sua 

análise no contexto de uma trama sincrônica. Enfim, ao realizar a taxonomia 

de símbolos, analisaremos de que modo os “pacotes” de imagens se 

acomodaram sob a grade de estruturas simbólicas da narrativa do 

linchamento da bruxa. 
 

Os símbolos da Bruxa 

A análise das imagens dos vídeos amadores revelou um conjunto de 

símbolos que se destacaram, tanto por sua redundância na narrativa, quanto 

por serem arquétipos presentes em acusações clássicas de bruxaria 

(THOMAS, 1991). Foram eles: O cabelo desgrenhado, símbolo da loucura; a 

criança inocente, a arquetípica vítima das feiticeiras; o fruto traiçoeiro, uma 

armadilha comumente utilizada pelas bruxas das fábulas; o livro maldito, que 

aqui é representado pela Bíblia que foi confundida como uma publicação 

satânica; e por fim, o fogo, elemento crucial nas narrativas de purgação da 

bruxaria. Naturalmente, encadeando estes símbolos, está a própria 

mitologia da bruxa, que se configura como um catalizador desse imaginário. 

Associada há séculos com práticas diabólicas, a figura da feiticeira 

permanece repleta de significados na cultura contemporânea. Por isso, a 

análise desta personagem é indispensável para compreender a narrativa do 

linchamento de Fabiane, visto que, ao lado da revolta popular diante a 

sequestradora de crianças, a imagem da bruxa que praticava magia negra foi 

um elemento significativo no crescimento da fúria popular. 

Assim como em estudos clássicos em psicanálise, na mitocrítica 

contemporânea, as feiticeiras são interpretadas como a projeção da anima 
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masculina - isto é, o aspecto feminino primitivo que existe no inconsciente 

do homem. Jung (2000) aponta que a anima é um “impulso caótico da vida” 

e, ao mesmo tempo, uma espécie de “saber secreto” ou uma sabedoria 

oculta, que se manifesta com a sua natureza irracional paradoxalmente. 

Intérpretes de Jung observam que a feiticeira, uma antítese da imagem 

idealizada da mulher, e considerada também uma degradação voluntária das 

sacerdotisas, materializa essa “sombra odienta” da qual os homens não 

conseguem se libertar. Asim, detentora de uma força temível, indomável e 

misteriosa “a feiticeira é a versão fêmea do bode expiatório, sobre o qual 

transferem os elementos obscuros de suas pulsões” (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2005, p. 419). 

Mesmo nos dias de hoje, sob o impacto do cinema, da TV e da cultura 

pop, a imagem mais familiar da bruxa ainda é a da velha de chapéu 

pontiagudo e rosto desfigurado, mas muitas representações ainda fabulam 

sobre feiticeiras jovens adeptas de magia negra e rituais sobrenaturais que 

frequentemente incluem orgias satânicas e sacrifícios de animais e crianças. 

Os psicanalista observam que enquanto as forças obscuras do 

inconsciente não forem assumidas à luz do conhecimento, “a feiticeira 

continua a viver em nós”, personificando os desejos, temores e outras 

tendências da psiquê incompatíveis com o ego (CHEVALIER e GHEERBRANT, 

2005, p.419). Não é à toa que o maior caso histórico de caça às bruxas tenha 

se iniciado no auge da supremacia sacerdotal em uma Europa Cristã, 

“quando a Igreja era idealizada à imagem da Virgem, transcendental e 

imaculada, e a sua sombra repudiada caía sobre a bruxa” (MARTIN, 2012, p. 

702). 
 

O cabelo 

O cabelo foi, sem dúvidas, um dos símbolos mais redundantes, dentre 

os símbolos presentes nas imagens produzidas no vídeo do linchamento. 

Símbolo importante em diversas culturas, o cabelo representa força, poder 

e virilidade, como vemos no mito bíblico de Sansão, por exemplo. Na China, 

o corte rente era interpretado como uma espécie de mutilação, e em 

inúmeras ordens monásticas, raspar a cabeça é um sinal de penitência e 

sacrifício, assim como de rendição e renúncia aos desejos oriundos da 

própria personalidade. Tosquiar os cabelos de criminosos, na idade média, 

era acima de tudo uma ação simbólica de desonra (LEXIKCON, 2009, p. 40).  

O corte e o estilo de penteado, ou ainda a falta dele, são considerados 

elementos definidores da personalidade, assim como da função social e até 

mesmo espiritual do indivíduo, penteados são definidores da persona.  
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Na China, cabelos soltos ou desgrenhados sempre foram 

interpretados como um sinal de submissão e luto. Já para os hindus, ter 

cabelos soltos e revoltos, como ficou o cabelo de Fabiane durante o 

linchamento, era um sinal de caos – normalmente relacionado à presença de 

divindades terríveis. Em diversas culturas, cabelos desgrenhados e 

eventualmente cheios de cobras – tal como observamos nas narrativas 

gregas como na imagem das Górgonas, como a própria Medusa – indica o 

aspecto tenebroso do símbolo. Caracóis desordenados e sujos costumam 

simbolizar a loucura. “O cabelo diz-nos algo sobre o estado da sua cabeça” 

(RONNBERG, 2012, p. 346). 

 

 
Figura 3 - Fabiane tem seu cabelo agarrado por um dos linchadores 

 

Mulheres de muitas culturas são proibidas de cortar ou pintar os 

cabelos, impossibilitadas de utilizar qualquer artifício de sedução. Os cabelos 

avermelhados recebem interpretações que variam desde descontração 

sexual e ardor erótico, até a relação com bruxas e demônios: a Inquisição 

sempre considerou o cabelo ruivo hostil e suspeito (RONNEMBERG, 2012, p. 

346). 

É consenso que a semelhança do novo corte de cabelo de Fabiane com 

a fotografia divulgada ao lado dos retratos falados foi um dos elementos 

decisivos que a associaram à “Bruxa do Guarujá”. No decorrer da violência 

do linchamento, conforme seu cabelo se sujava de sangue e terra, ficando 

cada vez mais emaranhado, mais a simbologia do caos, da loucura e das 

divindades terríveis eram sugeridas aos agressores. Se os cabelos nos dizem 

sobre o estado de nossa cabeça, naquela histeria coletiva, tudo parecia 

confirmar a vilania daquele bode expiatório. 
 

A criança 

Foram com os boatos a respeito de uma suposta mulher que 

sequestrava crianças, assassinando as mesmas em rituais de magia negra, 
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que começou a narrativa do linchamento. Como vimos, toda a violência foi 

iniciada precisamente após Fabiane interagir com uma criança.  

A imagem da criança, na psicologia das comunidades, é um símbolo 

que remete à nostalgia da inocência perdida, o estado de espírito paradisíaco 

que antecede o conhecimento da vergonha, do pecado e das mazelas do 

mundo. A infância, no imaginário, é um refúgio mágico onde não existe 

malícia: não é por acaso que os anjos costumam ser representados como 

crianças, sendo uma forma de ressaltar sua pureza e inocência. A Bíblia 

reforça isso ao colocar Cristo ressaltando o caráter sagrado da infância: 

“Deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino dos céus” (Mateus, 

19:14). 

Crianças simbolizam tanto a magia dos começos como a plenitude de 

possibilidades (LEXIKON, 2009, p. 68). O arquétipo da criança é definido 

precisamente por ser um precursor do futuro. Diante da certeza da morte, a 

infância representa a expectativa de continuidade e imortalidade da 

comunidade. As crianças carregam o destino da comunidade. “Não admira, 

portanto, que tantas vezes os salvadores míticos são crianças divinas” (JUNG, 

2011, p. 166). A infância personifica as forças criadoras da natureza e a faísca 

criativa dos deuses, da figura do Menino Jesus às inúmeras metamorfoses da 

imagem infantil nas fábulas, (RONNBERG, 2012, p. 87). Assim sendo, a 

ameaça a uma criança perturba os alicerces de uma arquitetura imaginária 

muito preciosa, ainda que delicada. 

Analisando o caso de Fabiane, Furtado e Franck Junior (2014, p. 12) 

concordam que a imagem da criança teve um papel decisivo na narrativa, 

uma vez que o imaginário do crime repugnante, precisamente envolvendo 

os membros da comunidade que simbolizam a “ordem social em gestação”, 

foi o catalisador da violência. Essa ameaça implicou na transgressão de um 

tabu que forja um “crime indiferenciador”, como define René Girard, e indica 

os precedentes da execução de um bode expiatório. 

Essas mesmas crianças inocentes, por outro lado, estavam 

participando vivamente do linchamento, conforme vemos nos vídeos do 

ocorrido. As crianças chegaram a buscar facas para machucar Fabiane, 

conforme afirma uma testemunha (PETRY, 2016). “Tem que morrer, tem que 

morrer!”, gritavam as pessoas. 
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Figura 4 - Crianças participaram ativamente do linchamento 

 

A fruta 

Quando Fabiane ofertou um fruto para a criança, a indignação da mãe 

evoluiu para a violência generalizada. Não é preciso ir muito fundo na 

imaginação popular para entender o porquê uma mulher suspeita de 

praticar magia negra entregando uma fruta para uma criança libertou esses 

temores. A relação entre bruxas com doces e frutas está bastante viva no 

imaginário coletivo, graças aos diversos filmes e fábulas produzidas pelas 

indústrias culturais que exploram essa correlação. Em “Branca de Neve”, na 

versão mais conhecida, temos a Rainha Má se disfarçando de velha, sob o 

auxílio de magia negra, para envenenar a protagonista da história com uma 

maçã. Em “João e Maria”, vemos uma bruxa seduzindo as crianças com uma 

casa feita de doces, com a intenção de engordar e devorar as pequenas 

vítimas. “A representação da maldade tentando a inocência com a maçã 

envenenada, no clássico de Walt Disney, está gravada para sempre na nossa 

memória coletiva (RONNBERG, 2012, p.170). 

A maçã normalmente é o símbolo mais associado à sexualidade e ao 

mal, por seu simbolismo. Mas o padrão de uma fruta que, em sua aparência, 

é inocente, mas que dá início a uma narrativa sombria e trágica é bastante 

comum nas lendas gregas, assim como presente na narrativa de Adão e Eva. 

Mesmo que na Bíblia não haja uma referência direta a Maçã, a tradição 

associa o fruto com a tragédia em Gênesis de modo inquestionável. Em latim, 

“maçã” se escreve como Malum, que também significa “mau”, algo que 

parece ter reforçado ainda mais a ligação ao fruto do paraíso bíblico. “Através 

de Eva, tanto a maçã como a própria mulher foram estigmatizadas pelos 

cristãos medievais como tentadoramente belas mas ocultamente enganosas 

(...)” (RONNBERG, 2012, p. 168). 
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Figura 5 - A banana e a Bíblia que Fabiane carregava, jogadas no chão 

 

O livro 

Fabiane de Jesus carregava uma edição com capa ilustrada da Bíblia, 

publicada pela editora Ave Maria, de Curitiba, durante o linchamento. Essa 

versão do livro foi publicada pela primeira vez em 1959 e se tornou uma das 

bíblias mais populares no Brasil. 

 

 
Figura 6 – Edição da Bíblia Sagrada da Editora Ave Maria 

 

Como podemos notar na imagem, a capa da edição que Fabiane 

portava, conta com quatorze desenhos sobre um fundo vermelho, 

representando personagens e temas bíblicos. Uma das imagens, a que 

mostra um touro alado, tende a despertar interpretações variadas. 

Essa imagem, na iconografia cristã clássica, é uma das quatro figuras 

querubínicas de animais, vindas de uma visão de Ezequiel, e que representa 

São Lucas, o evangelista (URBANO, 1996, p. 75). O simbolismo animal carrega 

um papel importante na mitologia católica. “Três dos evangelistas têm 

emblemas de animais: São Lucas, o boi; São Marcos, o leão, e São João, a 

águia”, observa Jung (2008, p. 320).  

Muitas imagens, até mesmo as que são familiares na vida cotidiana, 

podem carregar conotações especiais, muito além de seu significado 

evidente e convencional. Por evocar intuições vagas ou ocultas, mesmo 
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conhecendo os objetos, muitas vezes acabamos ignorando suas implicações 

simbólicas.  

Martín-Barbero (2001, p. 299), demonstra que, no ambiente vivo da 

cultura, receptores não são simples decodificadores das mensagens dos 

emissores, mas também produtores de significado. Dessa forma, não 

deveríamos nos surpreender ao notar que a imagem do touro alado é 

igualmente empregada em inúmeros outros contextos, entre eles livros 

sensacionalistas de bruxaria vendidos em livrarias; como vemos por exemplo 

em “O livro proibido dos bruxos”, que entre fórmulas mágicas variadas, 

aponta que o símbolo do touro alado atrai fertilidade e prosperidade (FRANZ, 

P. 75, 2011). Ou ainda em “Feitiços e magias para todos os fins”, que na 

“conjuração dos 4”, sugere a oração: “Anjo dos olhos mortos, obedece ou 

dissipa-te com esta água santa. Touro alado, trabalha, ou volta à terra, se não 

queres que te fira com esta espada” (YAN, 2016). 

Ainda que livros sejam símbolos óbvios de ciência e sabedoria, existem 

vários mitos a respeito do conhecimento proibido ou de livros ocultos que 

não deveriam ter seu conhecimento chegando a qualquer um.  

Na narrativa do linchamento da “Bruxa do Guarujá”, as características 

gráficas daquela Bíblia, vermelha e cheia de símbolos enigmáticos, quando 

vistas sob o contexto de construção do bode expiatório, não só confirmavam 

as suspeitas de suas relações com magia negra, como também chegaram a 

despertar inúmeras fantasias em testemunhos, criados para justificar a 

violência inominável. Em um dos vídeos amadores compartilhados no 

YouTube temos a declaração de uma participante do linchamento: “A foto 

dela está no Face, o retrato falado dela também está, e ela confessou com a 

boca dela que era ela mesmo. Foi achado um livro de magia negra com ela, 

que já deve estar em poder da polícia, entendeu?”. Logo em seguida outra 

mulher diz, igualmente exaltada: “Ela confessou. Ela falou com a boca dela. 

Depois [inaudível] ela levantou, mostrou o livro para nós e falou: – ‘Foi eu 

mesmo.’ Foi tu mesmo? Então tu vai apanhar aqui mesmo. Batemos mesmo!” 
 

O fogo 

Para demonstrar a complexidade envolvendo o símbolo do fogo, 

Bachelard (1999) efetuou uma clássica investigação no campo da história dos 

imaginários. Entre as numerosas contradições, o fogo pode ser tanto um 

signo da paixão e da sexualidade quanto do pecado e do mal, como como 

vemos na figura do fogo do inferno. Ele também pode ser símbolo do 

espírito, da pureza, purificação e regeneração. “Ele brilha no Paraíso, abrasa 

no Inferno. É doçura e tortura. Cozinha e apocalipse” (BACHELARD, 1999, p. 

11). Como um deus da antiguidade, pode ser fonte de acolhimento ou de 
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castigo. “Como sempre, a multiplicidade das explicações, frequentemente 

contraditórias, recobre um valor primitivo não discutido” (BACHELARD, 1999, 

p. 152).  

O martírio de uma bruxa através do fogo, contudo, possui conotações 

mais claras. Esse castigo supremo sempre foi um símbolo invocado para 

expulsar forças malignas. O flagelo ritual, uma substituição atenuada dos 

sacrifícios humanos, era empreendido para afugentar os maus espíritos que 

prejudicavam a caça, a colheita ou a fertilidade. “O objetivo da flagelação é o 

de destruir, simbólica e realmente, toda causa de desordem na sociedade ou 

no indivíduo que perturbe ou iniba um funcionamento normal” (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 2017, p. 433). 

No caso de Fabiane, uma testemunha diz: “Queriam colocar fogo nela, 

mas a polícia chegou antes” (RIBEIRO, 2014). A ameaça de fogo sugere, ao 

lado da punição, o desejo de purificar a comunidade daquela presença vil 

através de sua incineração. Às vezes o fogo se limita a destruir, em termos 

míticos, mas frequentemente “destrói de maneira a criar um novo mundo a 

partir do resíduo purificativo ou da essência em cinzas” (RONNBERG, 2012, 

p. 84). Por isso, na narrativa do linchamento, o indício do fogo carrega 

também outras conotações: “O fogo, fumegante e devorador, numa antítese 

completa da chama iluminante, simboliza a imaginação exaltada... o 

subconsciente [...] em suma, todas as formas de regressão psíquica” (DIEL 

apud CHEVALIER; GHENNBRANT, 2017, p. 443). 

Pelos vídeos, vemos que em um determinado momento, alguém 

tentou extrair uma confissão de Fabiane, em mais uma analogia com os 

antigos “caçadores de bruxas” (Thomas, 1971). Contudo, assim como nas 

confissões da Inquisição, Fabiane já havia sido julgada culpada, 

independentemente de sua absoluta incapacidade de se expressar, tendo 

em vista que estava emudecida, sob de uma crise de bipolaridade: “Como 

eles já haviam presumido uma confissão de culpa, nada mais do que a vítima 

dissesse poderia interessar” (FURTADO; FRANCK JÚNIOR, 2014, p.13). 

Toda essa narrativa não pode deixar de ser comparada aos 

julgamentos clássicos dos séculos XVI e XVII na Inglaterra, quando as 

acusadas de bruxaria, que já haviam sido torturadas e maltratadas, 

enfrentavam perguntas tendenciosas dos interrogatórios. Bastava um 

resmungo ou a palavra “sim” para atestar a culpa da bruxa, sendo que, em 

regra, as acusadas admitiam ser culpadas apenas para pôr fim à tortura. “É 

raro que os homens procurem muitas provas daquilo que já acreditam ser 

verdade” (THOMAS, 1977, p. 444). 
 

Conclusões 
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A criança, o cabelo, a fruta, o livro e o fogo, sob o mito diretivo da 

feiticeira, foram categorizados como símbolos arquetípicos redundantes da 

narrativa, na análise mitocrítica dos vídeos do linchamento de Fabiane de 

Jesus. Em nossa hipótese explicativa, essas metáforas, ao se acomodarem 

sob a grade simbólica da narrativa do suplício da Bruxa do Guarujá, 

fortaleceram a mitologia ao ponto de provocar o desenvolvimento de um 

conjunto de fabulações no contexto da criação popular do bode expiatório, 

algo que pode ser constatamos nos testemunhos indignados das mulheres 

que, a partir destes símbolos, narraram circunstância que não ocorreram, 

mas que confirmavam os mitos em que estavam enredadas. Como fica 

evidente nas imagens, o episódio aconteceu em um bairro pobre, carente de 

estrutura urbana e de serviços públicos. A descrença em relação ao poder 

judiciário e, por consequência, os discursos legitimadores do justiçamento 

popular foram os elementos do contexto sócio-histórico que, segundo os 

pesquisadores, ajudam a explicar a explosão da violência diante o boato 

surgido nas redes sociais. Ao examinar, a partir dos vídeos, os arquétipos 

manipulados para conferir sentidos a essas práticas, esperamos contribuir 

com novas perspectivas de análise, no campo da Comunicação Visual, no 

esforço amplo de compreensão dessa natureza de violência e de sua 

reprodução nas mídias. 
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O diabo no cristianismo: uma iconografia do mal 
 

Lucimara Andrade da SILVA1  

 
Resumo: Esta comunicação tem por intuito discutir a iconografia do diabo 

descrito no imaginário ocidental como um ser vermelho, com rabo, chifres e 

tridente. Essa imagem icônica instituída pelo cristianismo, não é imutável, 

pelo contrário é parte de uma mescla de diversas formas de representação 

produzidas na Europa entre os séculos VI e XVI. Ao analisar as mudanças 

sofridas na iconografia do diabo é necessário ressaltar que sua construção 

envolve questões religiosas e também políticas. Para tratar disto, faremos 

uso de distintas imagens do diabo retratadas pela arte religiosa ao longo do 

tempo, entretanto é preciso entender que na maioria das vezes a criação da 

imagem do diabo é associada ao não cristão, dessa forma é através da 

demonização de outras culturas ocidentais e orientais realizada pela igreja 

católica durante o processo de expansão do cristianismo que se constrói 

essa figura da religião cristã. Portanto, a imagem do diabo foi construída por 

meio de um processo gradual de sistematização dogmática que se deu por 

intermédio de uma síntese do panorama religioso e das representações do 

imaginário popular. 

 

Palavras-chaves: diabo, iconografia, cristianismo.  
 

Introdução:  breve história do diabo   
 

O homem, sempre teve a necessidade de explicar os males que o 

aflige, atribuindo esses a influência de seres malignos em sua vida, deste 

modo figuras demoníacas, seres maléficos ou benéficos sempre existiram 

nas diversas culturas ocidentais e orientais. Nessa perspectiva, a 

representação do mal é resultado de doutrinas que envolvem o pensamento 

religioso e o âmbito político, sendo assim é essencial compreender como 

ocorre a construção imagética do diabo, entidade sobrenatural da tradição 

cristã. Levando em consideração a origem da figura física do demônio e as 

transformações sofridas desde o judaísmo, o cristianismo medieval até sua 

representação no século XVI. Para isto, faremos uso dos estudos que trazem 

reflexões sobre o diabo, sendo esses Luther Link (1998), Abumanssur (2017), 

Muchembled (2001), Nogueira (2002), Oliva (2007) e Russel (2003). Partindo 

                                         
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social - UEL, bolsista CAPES.   
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dessa bibliografia analisaremos as imagens do diabo, buscando entender 

como o cristianismo moldou a figura do pai da mentira. 

Sua figura desenvolveu-se em meio a várias dualidades cotidianas do 

indivíduo, sendo as boas de um lado e as más do outro. A princípio, na 

tradição hebraica não havia necessidade de corporificar um ser autônomo e 

maligno, pois como afirma o historiador Alfredo dos Santos Oliva2, “o Antigo 

Testamento é marcado por uma visão monista”, na qual, “Deus é autor de 

todas as coisas, sejam elas compreendidas como boas ou más pelo ser 

humano” (OLIVA, 2007, p.27). O mal era assim resultado da desobediência 

humana e trazia consigo a punição merecida. Em passagens do velho 

testamento, se tem a presença de um colaborador “Satã”, que detém 

autoridade divina (Deus Javé) para castigar e testar a fé dos homens. O 

personagem Satã no Antigo Testamento deve ser entendido dentro da “visão 

monista”, em que “Deus criador e soberano é o agente de todas as coisas”. 

(OLIVA, 2007, p.39) 

No que concerne ao Novo Testamento se tem um deslocamento para 

uma “visão dualista” 3, em que Deus passa a ter um antagonista, sendo esse 

o diabo que “criava e mantinha o mal”. O cristianismo foi o responsável por 

harmonizar essas duas visões, no qual Lúcifer passa designar “a síntese entre 

uma visão monista e outra dualista”. (OLIVA, 2007, p.39) 

O demônio no cristianismo surge da “necessidade desta crença em 

personificar um elemento como o representante do mal” 4. Ele é o 

responsável por desvirtuar o homem, trazendo sua ruína. Segundo o 

historiador Carlos Roberto F. Nogueira, “a história do Diabo confunde-se com 

a história do próprio Cristianismo. [...] Era necessária para a coletividade 

cristã à existência e a encarnação do mal” (NOGUEIRA, 2001, p.103). Nesse 

contexto, o cristianismo do terceiro século retomou a demonologia de forma 

sistematizada no Novo Testamento, demonizando assim seus adversários 

políticos. Sendo comum para os cristãos primitivos associar as adversidades 

à adesão ao Diabo.   

O diabo então assume o lugar de adversário de Deus, criando vários 

obstáculos aos seus fieis, sendo travada uma luta terrível entre ambos, a 

oposição de forças assume a forma do embate entre o bem e o mal, no qual 

“o diabo deve ser resistido de forma doutrinaria ou bélica” (OLIVA, 2007, 

p.48). Após essa divisão entre bem e mal, tudo que afasta os homens de deus 

era visto como manifestação do diabo e aqueles que não aceitassem a fé 

                                         
2 OLIVA, Alfredo dos Santos. A história do Diabo no Brasil, p. 27. 
3 Idem, p.32. 
4 Roberto F. Nogueira. O Diabo no imaginário cristão, s/p. 
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católica estavam a serviço do demônio e caberia aos cristãos à tarefa de 

difundir a religião entre esses povos.   

No decorrer da idade média, havia uma preocupação constante com 

presença do diabo no cotidiano dos homens, todo e qualquer acontecimento 

sem uma explicação clara era associado à atuação do demônio. Observa-se 

nitidamente que o mundo do medievo era dominado pelo diabo e poucos 

eram os merecedores de alcançar a dadiva divina. Sendo, que as artimanhas 

do demônio não estavam presentes somente na cultura popular, mas 

também em muitos debates teóricos. Sua figura antes sem face assume 

características com incorporação de elementos iconográficos que passam a 

compor o aspecto físico do líder dos demônios.  

 O modelo que mais influenciou as representações visuais do diabo foi 

à imagem do “deus grego Pã, com chifres, cascos, orelhas, rabo e a parte 

inferior do coro peluda” 5. Para Oliva (2007), a construção iconográfica do 

diabo, pode ser vista como uma das muitas formas, pelas quais o 

cristianismo demoniza as religiões que com ele concorrem.  

O final da idade média seria marcado por duas representações 

distintas do diabo, sendo uma popular e anedótica, e a outra aterrorizante e 

trágica6. Na visão mais popular o “adversário é um personagem mais familiar 

que dialoga com as pessoas”, podendo ser associado à dissidência religiosa, 

em que toda religiosidade anterior ao cristianismo é rejeitada, 

principalmente os hereges e bruxos, vistos como servos do diabo. Nesse 

contexto o homem podia fazer pacto com o diabo, em que cedia a alma em 

troca da satisfação de algum desejo pessoal. Como forma de combater esse 

mal, foram criados diversos manuais referentes ao saber demonológico, que 

serviram de guias para julgar e punir aqueles que fossem associados ao 

demônio, livrando assim, as comunidades do mal. 

 Após o advento da modernidade, o diabo assume “um papel mais 

ativo oscilando entre aquele que tomava a iniciativa de procurar os seres 

humanos para pactuar e o que passa a invadir seus corpos” (OLIVA, 2007, 

p.62). Nessa época o medo do adversário atingiu seu auge na imaginação das 

pessoas do mundo ocidental, principalmente por causa da circulação de 

obras demonológicas como os manuais e tratados. Outros fatores 

determinantes foram às reformas protestantes e católicas, esse medo do 

diabo foi reforçado pelas guerras de religião e a caça as bruxas. Essas 

disputas religiosas representaram o medo coletivo de Satã, sendo atribuída 

a ele a propagação da mentira e da heresia. 

                                         
5 OLIVA, Alfredo dos Santos. A história do Diabo no Brasil, p.50. 
6 Idem, p.55. 
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A iconografia do diabo 
 

 O diabo, também chamado de satanás, príncipe deste mundo, ser das 

trevas e personificação do mal, muitos são os nomes atribuídos a essa figura 

tão marcante dentro do cristianismo, da qual muito ouvimos falar, sua 

aparência física, suas ações e intenções neste mundo. Sem dúvidas, a 

imagem mais comum do diabo é representada por um ser vermelho, com 

rabo, chifres e tridente. No entanto, nem sempre foi assim, diferente das 

imagens de Cristo, da virgem Maria ou de Moíses que são mais fáceis de 

retratar, apesar das mudanças em suas formas e rostos, pois são mais 

especificas. Em contrapartida a aparência do diabo é mais difícil de ser 

esboçada, por causa da descontinuidade de sua imagem.  

Luther  Link (1998), em sua análise de duas obras dos irmãos 

Limbourg, sendo elas Inferno e A Queda dos Anjos Rebeldes retratadas em um 

livro de horas datado do inicio do século XV7, questiona o que o monstro que 

inalava almas e as aspirava junto com fogo tem em comum com Lúcifer 

expulso do céu e chega a conclusão que ambas são representações do diabo, 

mas não possuem qualquer relação, pois as duas imagens resultam de 

tradições pictóricas distintas. Na primeira figura 1 “Inferno”, do Très Riches 

Heures do Duc de Berry mostra um diabo de aparência humana e com traçõs 

animalescos no inferno onde tortura os pecadores e as vezes o próprio 

Lúcifer é torturado, enquanto castiga os condenados. Nessa mesma obra 

outra representação na figura 2, na queda Lúcifer aparece como um belo 

anjo ao ser expulso do céu por desafiar a autoridade de Deus. 
 

                                         
7 Entre os anos de 1410 e 1489. 
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          Figura 1 - Paul, Jean e Herman de 

Limbourg. Inferno. Les Très Riches Heures du 

Duc de Berry, 1415, Musée Condé, Chantilly, 

ms. 65/1284, f. 108r. Fonte: Internet 

Figura 2 - Paul, Jean e Herman de Limbourg. A 

Queda dos Anjos Rebeldes. Les Très Riches 

Heures du Duc de Berry, 1415, Musée Condé, 

Chantilly, ms. 65, f. 64v. Fonte: Internet 

 

Sendo assim, “os atributos e concepções gráficas  do diabo  raramente 

estiveram definidos  na imaginação  dos artistas” (LINK, 1998, p.20). Dessa 

forma, o diabo demorou vários anos para ser retratado e quando surgiu não 

tinha chifres ou cascos, isso ocorre devido a descontinuidade dos papéis do 

diabo, sua história é implicitamente a do anjo caído e não pode ser reduzida 

a do soberano do inferno, ou o contrário. Em vista disso, as representações 

do diabo como um ser monstruoso de chifres pontudos e garras afiadas 

eram esboçadas sem ter em mente o anjo caído. Em suas reflexões sobre a 

imagem do diabo Luther Link explica:  
 

Ele não é uma pessoa. Pode ter muitas máscaras, mas sua essência 

é uma máscara sem rosto. A face visível do Diabo do século IX ao 

XVI via de regra é banal: uma  máscara de papelão, sem 

personalidade nem sentimento por trás. Talvez por isso o rosto do 

Diabo parecesse mais difícil de esboçar que o de Jesus. (LINK, 1998, 

p.20) 

 
Podemos entender que para Luther Link as pinturas do diabo nesse 

período eram em sua maioria fiascos artísticos, devido ao fato que do diabo 

“não ser visto como uma presença real e pessoal”, sendo assim, o diabo 

cristão é diferente, caso isso não seja explicitado surgem problemas. Além 

disso, faz referencia a estudiosos como por exemplo, o especialista em 

demonologia Roland Villeneuve que acredita que o diabo não é 

essencialmente  cristão, mas sim resultado da reação do homem frente ao 

desconhecido. Tal afirmação se sustenta no argumento que embora o Deus 
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Pã fosse visto como diabo por muitos cristãos, porém não pelos gregos e 

romanos, ou seja, a atribuição do maligno a elementos de outras culturas é 

uma consequência da expansão do cristianismo e da demonização de outras 

religiões.  

“O diabo cristão engana e tenta; é o inimigos do homem e de Jesus. 

Por isso ele constitui um problema teológico e moral: ele é o intruso que a 

igreja tem o dever de não definir exatamente” (LINK, 1998, p. 21). Por 

conseguinte a igreja não concedeu contornos nítidos a imagem do diabo, 

pois o mal do diabo necessita de subterfúgios. Aliás, o diabo no cristianismo 

é relacionado ao inferno e a busca pela salvação. “Ele ocupa o interior do 

local mais baixo da terra, espaço quente, caracterizado pelo fogo, pelo 

enxofre e pelas torturas aos humanos que morreram sem se arrepender de 

seus pecados” (ZIERER, 2016, p.13). Sendo, o cristinianismo o principal 

responsável pela veiculação da figura do demônio, sua existência era 

necessária para dar um sentido a existência de Deus.  

Segundo Nogueira (2002), o cristianismo se apropria de elementos de 

outras crenças que faziam parte da mentalidade popular e os redimensiona 

em uma hagiografia cristã, desse modo, algumas características do 

paganismo, ou seja aquilo que não é cristão, foram absorvidas pelo 

cristianismo na criação de suas próprias tradições. Nesse sentido, o mal 

antes abstrato adquire forma e aparece representado na arte ocidental com 

características físicas de divindades de outras culturas, como por exemplo, 

Pã deus das alegrias e da fertilidade, que influenciou a construção da figura 

do diabo com chifres enrolados e pé de bode (RUSSEL, 2003). Além desse, 

outros deuses também assumiram o papel de demônio, sendo esses o deus 

egípcio Bes, o deus filisteu Belzebu e Asmodeu, divindade persa da 

tempestade, entre outros. A diabolização dessas divindidas “empredida pela 

igreja católica com objetivo deslegitimar os antigos deuses pagãos e rebaixá-

los a demônios, deste modo, a igreja (re)afirmava o monoteísmo da 

divindade cristã”. (DE ALMEIDA, 2008, apud MARCELINO, 2016. p. 39) 
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Figura 3 – O diabo com barba, cascos, chifres e rabo, aparece assutado em um jardim de ervas que 

repele demônios. Foto: Science Photo Library. Fonte: Internet 

 

Na iconografia do século IX, o diabo ocasionalmente tem forma 

humana, “foi somente a partir do século XI que o diabo passou a ser 

representado como chifres, orelhas pontudas e asas de morcego” (BASCHET, 

2002 apud ZIERER, 2016, p.14). O desenvolvimento de sua imagem ocorreu 

“entre os séculos XII e XIV na Europa Ocidental, particularmente na França e 

na Inglaterra, e se espalhou pelo resto do continente”1.  

No século XII, o teatro medieval era o principal meio de veiculação da 

figura física do diabo e seus demônios, nos espetáculos o inimigo de cristo 

tinha aparência cômica retomando o veio referente ao mal ludibriado 

(MUCHEMBLED, 2001). Essa representação do diabo no teatro popular é 

proveniente  de uma mescla de impressões visuais e literárias, que de certa 

forma também influenciou as visões dos artistas que assistiam as 

encenações. Consequentemente, “o pequeno e preto diabinho que não pode 

ser representado facilmente no teatro declinou no final da idade média”2, 

pois era preciso impressionar o público por meio das fantasias grostescas, 

isso “pode ter encorajado o desenvolvimento do grotesco na arte, fantasias 

de animais com chifres, rabos, casco rachado e asas; fantasias de monstro, 

meio-animal e meio-humano; e fantasias com faces nas nádegas, barriga ou 

joelhos” (RUSSEL, 2003, p. 245-6). Todavia, a discussão sobre a imagem do 

diabo e o papel por ele desempenhado se modificou com passar dos anos. 

 Nas representações imagéticas do século XIII em diante, sua figura 

cada vez mais apresenta características animelescas, como rabo, corpo 

                                         
1 SOUZA, André Ricardo de; JUNIOR, Jorge Leite; ABUMANSSUR, Edin Sued.  Percursos do 

Diabo e seus papéis nas igrejas neopentecostais, p.2.  
2 RUSSEL, Jeffrey Burton. O Lúcifer e o Diabo na Idade Média, p.246. 
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peludo e garras (BASCHET, 2002). Essas representações de satanás enfatizam 

os horrores do inferno e as punições dos pecados, reforçando a necessidade 

de se combater o opositor de Deus.  

Segundo o historiador Robert Muchembled (2001), na idade média 

Satanás era visto como responsável por causar doenças, desastres naturais 

e perdas das colheitas, entre outras calamidades. Nesse período o aspecto 

grotesco e animalesco da figura do diabo passa a ser destacado, pois suas 

representações respondem as disputas teológicas e políticas, além disso, 

outros fatores foram a “fome, a peste e o lento desmonte do sistema feudal” 

que transformaram o diabo em um ser terrível que subjuga homens e 

mulheres aliás, frequentemente “ligado a seduzir os vivos, em particular as 

mulheres e os pecadores inveterados. [...] Este traço é um dos mais duráveis 

na cultura ocidental até os nossos dias” (MUCHEMBLED, 2001, p. 29).  
 

 
Figura 4 – Biblia de Alba. Arcanjo Miguel luta contra Satanás. Tradução castelhana medieval 1430. 

Foto: Science Photo Library. Fonte: Internet 

 

  Durante esse período a luta entre o bem e o mal se intensificou e 

tudo aquilo que não era cristão, “todos os deuses das religiões pagãs foram 

considerados demônios pela igreja e muitas dessas religiões se refugiavam 

nos campos, onde eram praticavadas as superstições” (LIMA, 2017, s/p). 

Dessa maneira, nos embates religiosos os elementos dos outros eram vistos 

como ruins e malignos, sendo assim, o diabo ganhou atributos físicos 

daqueles que estavam sendo combatidos, principalmente por causa do 

sincrestismo religioso e da assimiliação da iconografia de divindades das 

tradições pagãs. Na idade média a igreja católica considerou como as 

maiores representações do mal a serem combatidas: as heresias,  as bruxas, 

os demônios e o diabo. Portanto, se “tornaram vítimas de perseguição, da 

tortura e do extermínio”.  

No entendimento de Luther Link (1998), uma estratégia essencial para 

permanência do medo e da crença no diabo, pode ser explicada pela 
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capacidade de Satã de assumir várias formas, “como a de homens, mulheres, 

religiosos, de Cristo, santos,  entre outras”. Aliás, é mestre na arte da ilusão e 

usa disso para tentar os homens. Podendo ser também associado com 

animais sagrados, “próximos aos deuses pagãos, identificados pelos cristãos 

com demônios”, sendo esses: a víbora, o morcego, a serpente, a cabra e o 

cachorro (RUSSEL, 2003, p. 63-64 apud ZIERER, 2016, p. 15). Sendo assim, 

esses animais podem vir a ser considerados inimigos de cristo e aliados do 

diabo, essa estratégia de demonização é a mesma usada para acusar, 

perseguir, excluir e punir as pessoas durante a caça as bruxas na idade 

moderna. Do final do século XV até o XVI, o demônio era representado como 

sedutor que atraia as pessoas ao pecado, em especial as mulheres 

consideradas na época mais propensas a pecar, satanás era visto como uma 

ameaça a moral e a santidade.  

O diabo cristão passou por um “processo de sistematização e 

unificação conceitual”, no qual a arte, a religião cristã e o imaginário popular 

contribuíram para que sua figura fosse personificada. A imagem do diabo 

formulada pelos teólogos medievais dos séculos XII e XIII, concedeu ao 

inimigo de Cristo cortornos nítidos, o que influenciou suas representações 

durante a época moderna (ALMEIDA, 2010). Posteriormente sua imagem 

ganhou força na europa nos séculos XIV e XVI pelas mãos dos artistas 

renascentistas e se espalhou pelo ocidente, “construindo um imaginário que 

permanece até os nossos dias”3. 
  

Considerações finais 
  

Em vista dos argumentos apresentados é possivel afirmar que estudar 

a construção e o desenvolvimento da imagem do diabo de forma cronológica 

raramente traz resultados satisfatórios, pois existem concordâncias e 

divergências com relação a sua representação no decorrer do tempo. Aliás, 

sua figura sofreu influência de diferentes tradições, desde o paganismo até 

manifestações da cultura judaico-cristã, sendo representado de forma 

terrível e grotesca, as vezes cômico quase como um bufão da corte, e, outras 

vezes, aparece como uma figura necessária a ordem do mundo. Nesse 

sentido, ao estudar o papel ou a figura do diabo é preciso ter o cuidado de 

especificar de qual diabo se trata, até mesmo sua cor pode variar de acordo 

com as representações, podendo ser negro, vermelho ou verde. Ainda que 

                                         
3 LIMA, Wenderson Macedo. O corpo do Diabo: A construção física da figura do Demônio no 

Ocidente. História Inteligente. Disponível em:< http://historiainte.blogspot.com/2017/12/o-

corpo-do-diabo-construcao-fisica-da.html>. Acesso em: 16 abr. 2019.  
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sua iconografia seja diversa e multifacetada, podemos afirmar com certeza 

que o cristianismo é o principal responsável pela veiculação da imagem do 

diabo no mundo. Portanto, a representação do diabo esta relacionada ao 

processo de expansão do cristianismo, sendo assim, a igreja se preocupou 

em sistematizar e unificar as informações sobre as habilidades e 

características do diabo e dos seus auxiliares, os demônios e para isso 

absorveu ritos e demonizou4 divindades de outras culturas, dessa forma, 

criou uma iconografia do inimigo de Cristo instituindo sua imagem no 

imaginário popular, utilizando como justificativa de que os não cristãos 

estavam condenados a perdição,  desvinculando assim  o mal da figura divina 

de Deus. 
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