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Vila de São José Del Rei, ano de 1804. Um artista de 44 anos inicia sua obra no 

forro da pequena capela da irmandade dos pretos crioulos.  O pintor, cujo nome era 

Manoel Victor de Jesus, já era bem experiente com esse tipo de trabalho, pois anos 

antes havia realizado obras nas mais diversas igrejas e capelas da região de São José. 

Manoel vai trabalhar para a irmandade das Mercês dos Pretos Crioulos por mais 20 

anos, quando recebe a última parcela de seu pagamento em 1824.  

O artista era um homem de seu tempo, preocupado com a boa-morte, como nos 

fala Adalgisa Arantes Campos. Essa preocupação com a morte provém desde a Idade 

Média1 e se fixou com total força na mentalidade barroca e ibérica dos homens 

coloniais, sobretudo com os das Geraes, mudando apenas o foco de persuasão, 

utilizando da representação das almas do purgatório e, sobretudo, das boas ações. Mas a 

maior preocupação desses homens se referia ao momento da morte, com o julgamento 

particular e também com as práticas funerárias, o que culminava na entrada dos fiéis em 

determinadas Irmandades, justo para que quando sua alma passasse ao outro lado, 

tivesse aqui as últimas homenagens cristãs. 

As irmandades surgiram para atender os objetivos comuns dos homens e 

mulheres da colônia, não estando ligadas apenas aos assuntos religiosos. Ao pertencer a 

uma associação leiga, significava que teria uma vida social, justamente porque os 

vínculos que ligavam os irmãos eram mais as angústias comuns do que uma devoção 

propriamente dita. Na colônia mineira, houve algumas peculiaridades relacionadas às 

irmandades leigas, porque devido ao padroado e ao medo do contrabando de ouro e das 

revoltas, foi proibida a entrada de um Clero Regular na região, o que acabou 

propiciando a atuação leiga.2 

                                                      
1DUBY, Georges. Ano 1000 ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo, UNESP, 1999. p. 128. 
de Minas Gerais: As Minas setecentistas 2. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, v. 2, p. 383‐425.  
2 BOSCHI, Caio. Os  leigos e o poder –  Irmandades  leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São 
Paulo: Editora Ática, 1986. 
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Da mesma forma como vivia Manoel, viviam os demais homens e mulheres da 

Vila de São José, na comarca do Rio das Mortes. De mentalidade extremamente 

devocional, esses homens mantinham relações tão próximas com seus santos de 

proteção que mais parecia uma conversa íntima a reza na igreja.  Esse laço devocional 

vai preencher o vazio deixado pela falta da atuação de um clero regular na província de 

Minas Gerais. 

Esse enlace religioso provindo da península ibérica e aliado ao sentido religioso 

que chegava da África suscitou na colônia brasileira um forte sincretismo. Proibidos de 

exercer suas rezas, os africanos que chegavam eram logo batizados e instruídos na 

religião cristã. Muitos ainda mantinham suas raízes, outros se convertiam, e muitos 

associavam crenças antigas às novas. Célia Maia Borges afirma que o catolicismo tanto 

no Brasil quanto em Portugal detinha um pouco dessa mentalidade mágica, onde os 

santos realizavam milagres cotidianamente, como fazer chover, além da crença nas 

benzedeiras e curandeiros.3 Tais elementos forneceram a ponte de interligação com o 

mundo dos africanos, que passaram a assimilar os santos católicos aos seus orixás. Isso 

só se deu porque as culturas, de certa forma, eram semelhantes, o que facilitou o 

processo de apropriação simbólica sofrido pelos negros ao se depararem com a nova 

condição.4 

As irmandades eram distintas entre si e buscavam essa distinção através de 

festas religiosas e na construção material de seus templos. A questão do uso das 

imagens é um elemento importantíssimo, se analisado justaposto à mentalidade que as 

produziam e não isoladamente. O discurso imagético vai ao  encontro de um discurso 

pré-determinado, que pode ser oral ou escrito, que se remete a um lugar de poder 

ocupado pelo público ao qual se destina a mensagem da imagem. No nosso caso, a 

imagem que analisamos é o medalhão central do forro da pequena capela de Nossa 

Senhora das Mercês, em Tiradentes, que se destinava aos “pretos crioulos”, além 

daqueles que detinham contato com a pequena capela.5  

A produção da iconografia presente no forro vai ao encontro a uma idéia a ser 

compartilhada com os receptores da imagem e do culto dentro da capela. A presença de 

                                                      
3 BORGES, Célia Maia. Escravos e libertos nas Irmandades do Rosário: devoção e solidariedade em Minas 
Gerais: séculos XVIII e XIX. JF: Editora UFJF 2005, p.129. 
4 Idem, p.131 
5 Cabe lembrar, que as igrejas eram abertas a toda população, sendo assim, a imagem que se encontra  
no forro da capela das Mercês podia ser vista pelos membros da  irmandade do Rosário, por exemplo, 
visto que na documentação analisada, encontramos diversas pessoas que participavam ativamente de 
várias irmandades. 
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imagens sempre foi importante para a pedagogia dos iletrados e é uma discussão antiga 

dentro da teologia cristã. Desde a Idade Média temos debates em torno do uso da 

imagem, se era acertada ou não, se era heresia ou uma forma de aproximação do 

transcendente. Aqueles que eram contra o uso das imagens se pautavam no discurso do 

“perigo da idolatria”. Já aqueles que eram a favor afirmavam que se Cristo se fez 

homem, essa já era, por si só, uma justificativa para existir sua representação.6 

Foi durante essas discussões ainda na Idade Média que os cristãos descobriram 

que faltava uma normatização para a construção dessas imagens. A falta de um 

“dogma” imagético trazia um conflito sobre as formas7, pois xistiam várias 

representações iconográficas sobre um mesmo tema. Nos séculos XII e XIII vemos 

surgir uma “civilização da imagem”, onde a importância dessa representação não se 

fixava apenas no campo religioso, mas também em várias áreas sociais.8 De acordo com 

Schimitt: 

“A evolução das formas e dos motivos iconográficos obedeceu a certas 
normas, mas estas, na maior parte das vezes, permaneciam implícitas: 
o ensino dos mestres, as tradições dos ateliês não dão lugar à redação 
de manuais e menos ainda de ordenações. Mas por terem sido 
preservados até nossa época, os cadernos de desenho de Villard de 
Honnecourt mostram que os modelos circulam, são imitados, 
contribuem para a recepção de novas normas iconográficas.”9 

 
 
 
 
 
 

Villard de 
Honnecourt - 

Livre de 
portraiture – 
Século XIII10 

 
 

                                                      
6 SCHMITT, Jean‐Claude. O Corpo das Imagens – ensaios sobre a cultura visual da Idade Média. – Bauru, 
EDUSC, 2007. p.145. 
7 Na  igreja  oriental  então  se  proibiu  o  uso  de  toda  imagem  (pintura  e  escultura),  e  ali  surgiram  os 
iconoclastas,  destruidores  de  imagens,  liderados  pelo  imperador.  Eles  interpretavam o pé da  letra  a 
interdição bíblica das  imagens esculpidas, que poderiam  conduzir á  idolatria. Queriam  reduzir a arte 
religiosa  a  símbolos  ou  figuras  de  animais  e  vegetais  (Janson,  p.  209).  Já  no  ocidente  estavam  os 
iconófilos, dirigidos por monges, e onde o édito quase nunca foi respeitado. As raízes do conflito eram 
muito fundas: no plano teológico implicavam a questão fundamental da relação do divino e do humano 
na pessoa do Cristo. No plano social e político, elas refletiam a luta pelo poder, entre o Estado e a Igreja. 
Essa querela também marcou a ruptura final entre a fé católica e a ortodoxa.  
8 Idem, p.150. 
9 Idem. 
10 http://www.elefantesdepapel.com/villard‐de‐honnecourt . Acessado em 30/03/2011 ‐12h49min. 
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Dessa forma, podemos notar uma tentativa dessa normatização da iconografia 

ainda na Idade Média, quando a questão iconoclasta dividia os teólogos. A questão que 

mais incomodava era justamente o uso indevido da imagem, o medo de usá-la como 

meio de idolatria através de uma iconografia nascida na liberdade formal presente nos 

artistas. 

Com o Renascimento, surgem os primeiros livros de emblemas, onde vários 

temas vão ser retratados tendo como 

fonte a mitologia grega e alguns 

escritos em latim. Andrea Alciati, 

um dos grandes nomes da 

iconografia do século XVI buscou 

inspiração nessas idéias e depois 

passou a produzir as suas próprias. 

Além disso, os artistas buscavam 

também se aproximar das questões 

inovadoras que pululavam durante o 

período, como as de Galileu11. De 

acordo com Ginzburg, “os livros de 

emblemas, como se centravam em 

imagens, podiam transpor facilmente 

as fronteiras lingüísticas, mesmo 

quando não era o latim” 12 justamente 

porque as imagens conseguem traduzir 

idéias de uma forma universal. Cabe 

ressaltar que nesse período 

conviveram juntos os livros de 

emblemas para temas artísticos, bem 

como os de temas religiosos, como os 

Exercícios espirituais de Santo Inácio, trazendo para a imagem o papel pedagógico há 

                                                      
11 GRIECO, Alfredo. Livros de emblemas: Um pequeno roteiro de Alciati à Iconologia de Cesare Ripa.  
Disponível em: http://publique.rdc.puc‐rio.br/revistaalceu/media/alceu_n6_Grieco.pdf Acessado em 
01/04/2011. 
12 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989, p. 103. 

 

Emblema XXXIII.  Signa fortium. Alciat. 
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tanto já defendido pela igreja. Tudo isso graças ao lugar privilegiado cedido ao artista 

no período renascentista. 

Embora o Renascimento tenha dado ao artista um status social diferenciado, em 

Portugal, e reflexivamente em suas colônias, o artista continuava preso às normas de 

controle daqueles que contratam seus serviços. Esses contratantes eram em sua maioria 

Corporações de Ofício e Irmandades religiosas que entregavam um determinado tema 

para ser realizado. E esses temas eram, em sua grande maioria, bíblicos e rigidamente 

controlados pelos Tridentinos. 

Vai ser a partir da crítica da falta de tino para criação que surge o papel também 

desempenhado pelos inquisidores em Portugal. De acordo com Nuno Saldanha, eram os 

próprios comitentes e mecenas que determinavam como queriam as obras e só as 

aceitavam se fosse da forma predeterminada. O controle maior era exercido pela Igreja, 

onde uma censura artística passava um “pente fino” sobre as obras executadas.13 

Segundo Saldanha: 

“Assim se destruía, ocultavam, substituíram ou repintaram obras pelas 
igrejas de todo o país e, por outro lado, a própria repressão ideológica, 
refreando a criação certamente impediu o nascimento de muitas ab 
ovo”14 

 

Essa grande preocupação com a imagem pelos inquisidores se justifica no uso 

das representações como uma forma de ensinar os dogmas aos fiéis, pois a imagem é de 

certa forma, uma linguagem mais acessível. Porém, no século XVII podemos notar uma 

mudança de atitude perante essas representações pictóricas, pois de um caráter puro e 

pedagógico passam a ser persuasivas e, sobretudo, moralizantes, o que dá lugar a novas 

representações. O Barroco, de acordo com Argan, busca os temas religiosos que mais 

têm o poder de emocionar o homem, pois a intenção é atingir a mentalidade desse 

homem, cativá-lo e atê-lo a normas de vida altamente moralizantes e cristãs, sem dizer 

burguesas no que tange as normas de vida.15 

Como a imagem é universalmente compreendida, a Igreja passou a querer 

divulgar a iconografia que foi escolhida após o Concílio de Trento, valorizando Maria 

Santíssima, os “Doutores da Igreja”, os Evangelistas e os santos de devoção que 

demonstrassem a piedade e moral cristã. Esses temas, na colônia brasileira, se 

                                                      
13 SALDANHA, Nuno. Artistas, imagens e idéias na pintura do século XVIII – Estudos de iconografia, 
prática e teoria artística. Livros Horizonte, 1995. Lisboa. p. 100. 
14 Idem, p.101. 
15 ARGAN, G. Carlo. La rettorica e l’ arte barroca”. Rettorica e Barroco, Roma, 1955. 
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associavam aos de ordem bíblica presentes nos missais em circulação e em outros 

livros. 

O Barroco, que nasceu em contexto diverso e múltiplo do século XVI, onde o 

mundo estava em contato e as culturas, se conhecendo e utilizando disso para 

acrescentar formas e conteúdos às suas artes. As gravuras que circulavam e que traziam 

essa normatização iconográfica imposta pós-concilio tridentino chegaram às colônias, 

tanto no Brasil quanto nas colônias hispânicas, o que levou a uma nova readaptação de 

temas. Os comitentes de aquém-mar continuaram seguindo os passos de seus 

antecessores portugueses, pois cercavam a criação com documentos e normas a serem 

seguidas à risca pelos artistas coloniais. 

Se o Renascimento pode ser comparado a uma retomada do mundo clássico, o 

Barroco é uma retomada de alguns aspectos do Medievo. Essa questão é mais palpável 

quando nos remetemos ao barroco espanhol, com seu realismo dramático indo contra o 

idealismo proposto pelo Renascimento. Já Portugal, que em vários sentidos esteve pari 

passu  com a Espanha, notamos uma presença maciça de artistas de origem italiana, 

alemã, húngara... De acordo com Alex Bohrer: 

“Ao mesmo tempo que Portugal assimilava várias artes européias, 
abarcando gentes e formas de outrem, a expansão mercantilista fazia 
elo entre continentes alargando um orbe cultural à escala planetária. O 
povo que adotava outros europeus, abraçava também o mundo inteiro, 
erigindo como identidade específica a ‘maleabilidade’ (…) Relendo 
povos, Portugal recriou outros novos: de um lado, o caso espanhol e, 
de outro, a internacionalidade do Barroco”16 

 

A arte que chega até as Geraes já é uma arte cheia de influências, mesclada ainda em 

solo europeu. Aqui na colônia essa arte vai ser novamente reinventada e reaprendida. As 

monarquias ibéricas foram as responsáveis por realizar essa troca cultural em uma nova 

escala, o que acabou por favorecer as formas de apropriação e, de certa forma, a sua 

hibridização em solo brasileiro. Haverá diferenças regionais desse movimento, mas sua 

essência permanecerá a mesma.17 

                                                      
16 BOHRER, Alex Fernandes. Os diálogos de Fênix – fontes iconográficas, mecenato e circularidade no 
barro mineiro. Dissertação de mestrado, Belo Horizonte, UFMG. p.30. 
17 Idem, p.31. 
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E essa arte européia chegou à 

colônia através de impressos, de gravuras, 

de livros ilustrados, de missais e bíblias. 

Recordemos Manoel Victor de Jesus e dos 

homens e mulheres da Vila de São José. A 

preocupação desses homens estava ligada 

diretamente com o “bem viver”, mas, 

sobretudo com o “bem morrer”. A 

religiosidade impregnada nos homens e 

mulheres ibéricos ganhou um grau 

acentuado em Minas, devido a diversas 

questões relacionadas à própria igreja. Para 

suprir essa lacuna, surgem as Irmandades 

Leigas, que passam a fazer as honras 

devocionais e sociais dentro das vilas 

mineiras. Essas associações vão 

proporcionar o florescimento de uma arte dita barroca no interior das montanhas. Entre 

os mares de morros floresceu uma arte pautada em impressos, mas, sobretudo, correlata 

ao discurso imposto pelos comitentes, no nosso caso, a Irmandade de Nossa Senhora 

das Mercês. 

O culto a Nossa Senhora das Mercês não foi escolhido ao acaso pelos “pretos 

crioulos”, pois a Virgem de las Mercedes é uma invocação “espanhola” que data de 

aproximadamente 1218, período em que os Mouros dominavam parte da península 

ibérica e transformavam os cristãos em seus cativos. Foi nesse período conturbado que 

Pedro Nolasco e Raimundo da Penaforte fundaram junto ao rei de Aragão, Jaime I a 

Ordem Militar Mercedária, que tinha como objetivo máximo resgatar a maioria dos 

cativos católicos do julgo islâmico. Os fundadores da ordem pregavam a obediência, a 

pobreza, juravam castidade e, se necessário fosse, trocariam de lugar com um cativo 

para salvá-lo. No Brasil, os frades da congregação da Santíssima Trindade e redenção 

dos cativos trouxeram o culto à Virgem guerreira para o litoral, onde foi muito 

prestigiado por militares e negros cativos.18 De acordo com Augusto de Lima Júnior, em 

Minas Gerais, essa Irmandade de caráter assistencialista floresceu e encontrou nos 

                                                      
18 COELHO, Beatriz. Devoção e arte religiosa em Minas. São Paulo, EDUSP. p.78. 

Unsere Liebe Frau von der Barmherzigkeit vom Loskauf der 

Gefangenen ‐Maria de Mercede 
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negros cativos, além da gente mestiça, os fiéis às Mercês. A primeira irmandade a 

florescer data de 1740 e estava alocada em Ouro Preto.19 

A iconografia Mariana foi uma das mais difundidas durante o período pós-

tridentino, que abarca o 

“Barroco” brasileiro, pois 

os conciliares 

enxergavam na figura de 

Maria aquela que 

conseguiria ganhar a 

simpatia das “ovelhas 

desviadas”. 

A imagem que 

surge perante os olhos 

dos irmãos leigos e dos 

visitantes da pequena 

capela de São José é 

singela, simples e 

majestosamente 

imponente. As nuvens 

azuladas se abrem para 

dar lugar aos raios 

dourados que faz as vezes 

da auréola cercando a cabeça da Virgem. Sobre ela, uma pequena coroa dourada e 

vermelha, cores da realeza. A cabeça se inclina para a direita e o rosto se ilumina com 

um rubor quase jovial. Maria abre seu hábito branco, com o brasão da Ordem 

Mercedária que lhe cai sobre o peito. As pequenas mãos envolvem a pontinha da capa 

branca, que a Virgem segura e com um movimento suave, com um movimento de 

proteção, se abre para abarcar todas as dúvidas, problemas e desgostos de seus fiéis 

filhos. Em torno da aparição e das nuvens, anjos das mais diversas formas e idades 

acompanham de acompanhar a “Virgen Generala”. 

                                                      
19 LIMA JÚNIOR, Augusto de.História de Nossa Senhora em Minas Gerais.Editora PUC‐Minas, 2008. 
p.117‐122. 
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A iconografia que cerca Nossa Senhora das Mercês compartilha a temática com 

as Misericórdias da península itálica e também de Portugal. A forma de abrir os braços e 

estender sua capa nasce justamente do elemento da proteção, visto que era a padroeira 

daqueles que buscavam se libertar fosse do cárcere físico ou espiritual.  

 

Essa iconografia também se confunde com a iconografia de Nossa Senhora das 

Graças, que possui uma posição de mãos semelhante, e pelas vestes que usa, pois a 

túnica de Nossa Senhora das Mercês é branca como o hábito da ordem mercedária e as 

de Nossa Senhora das Graças são representadas com as cores da Imaculada Conceição, 

ou seja, veste branca e manta azul. 

Apesar de muitos considerarem a representação das Misericórdias 

iconograficamente diferente da iconografia das Mercês, a origem do tema bebe na 

mesma fonte, a misericórdia, o assistencialismo e a proteção. No caso das 

Misericórdias, o tema da iconografia se liga às questões tão caras à Ordem como: 1) 

remir cativos; 2) visitar os presos, confortando-os; 3) cobrir os nus; 4) dar de comer aos 

famintos; 5) curar os enfermos; 6) dar pousada aos peregrinos pobres; 7) dar assistência 

aos condenados e enterrar os mortos. Estas misericórdias20, como ficaram conhecidas, 

                                                      
20 Esse tema, no barroco, foi chamado de “os sete trabalhos da Misericórdia”.  No Rijksmuseum, em 
Amsterdã encontram‐se grandes obras sobre o tema. 

Domenico Ghirlandaio, Madonna della misericordia, ognissanti, Firenze 
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rapidamente se espalharam não apenas por  Portugal, mas também por todas as suas 

possessões além mar. 

Cabe fazer uma ressalva importante quanto à atuação das Irmandades 

assistencialistas como Misericórdia e Mercês. Muitas são as instituições de saúde 

ligadas às irmandades. Em São João Del Rei, cidade vizinha à antiga Vila de São José, 

encontramos dois hospitais, de certa forma, ligados a esse caráter, como o Hospital de 

Nossa Senhora das Mercês e a Santa Casa de Misericórdia. Dessa forma, a iconografia 

se faz semelhante, o que nos ater aos pequenos detalhes para identificar cada 

representação. 

Quanto à representação presente no forro da Irmandade na pequena Vila, não 

encontramos os homens e mulheres rezando e agradecendo as graças sob o manto de 

Maria. Pelo contrário, o que temos é 

apenas a imagem de Nossa Senhora 

como protetora muito mais 

semelhante à Nossa Senhora das 

Graças, devoção datada de meados 

do século XIX (1830). Podemos 

afirmar que essa representação das 

Mercês com os braços estendidos 

sobre os fiéis circulava na colônia 

porque em Ouro Preto, antiga Vila 

Rica, encontramos um frontispício 

com a representação clássica: o 

manto sobre os desesperados, no 

caso da iconografia de Aleijadinho, 

os desesperados são os escravos que 

buscavam ansiosamente pela liberdade. 

Muito mais popular na América Hispânica, a Virgem das Mercês conseguiu se 

fixar em várias vilas da capitania de Minas Gerais ligadas à “gente mestiça”. Dessa 

forma, o discurso da representação começa a se tornar um pouco complexo. Por que na 

representação iconográfica das Mercês de São José não encontramos a presença dos 

cativos debaixo da proteção da Virgem? O que impedia o discurso imagético de ser 

ainda mais direto? 

Frontispício de Nossa Senhora das Mercês – Ouro Preto – 

Aleijadinho – c. século XIX. 
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Da mesma forma que o artista passava pelo crivo das irmandades em Portugal, 

em Minas o caso não será diferente. Manoel Victor de Jesus, pintor contratado por 

múltipas igrejas e capelas da região não detinha uma liberdade formal de criação de seus 

temas, como acontecia no Renascimento. As mesas administrativas discutiam 

pormenores do discurso imagético. Muitas vezes podiam compartilhar opiniões ou 

temas iconográficos, mas a palavra final sempre era dada pelos irmãos, e o pintor se 

submetia a isso. 

Os comitentes ocupavam um determinado lugar de poder. Os receptores da 

imagem eram os membros  que buscavam atenuar as fadigas do dia a dia, além de se 

relacionarem socialmente com outras pessoas na mesma situação, criando assim núcleos 

de segurança e assistência. O pintor era apenas aquele que com seu talento conseguia 

traduzir o discurso imposto pelos comitentes, muitas vezes deixando seu traço artístico 

marcado. No caso das Mercês de São José, a assinatura de Manoel Victor de Jesus se dá 

na delicadeza da forma da Virgem, na beleza das cores vivas realçando os anjinhos, 

além de suas nuvens interpretadas de modo tão característico. 

Deixando de lado os aspectos formais e mergulhando na iconologia, a imagem 

nos traz um discurso de serenidade. A Virgem encontra-se no meio da capela. Com seu 

doce olhar consegue abarcar as dores, aflições e desejos de seus membros. A igreja 

sempre foi um lugar sagrado e dividido em três temporalidades, de acordo com Antônio 

Gaio Sobrinho: 

“Naqueles primeiros tempos, eram comuns os enterros no interior das 
igrejas, as quais, principalmente as barrocas representavam, em certo 
sentindo, uma cosmovisão e uma síntese da teologia católica a respeito 
do dogma da comunhão dos santos. Nelas conviviam: as almas bem-
aventuradas, representadas pelas imagens dos altares e pelas pinturas 
dos maravilhosos tetos que se abriam para a glória infinita do céu; os 
vivos, que, durante as cerimônias, ocupavam lugares definidos na 
capela-mor e na nave, de acordo com suas diversas condições sociais; 
e os mortos, sepultados sobre as tábuas numeradas dos assoalhos que 
então, se diziam campadas, isto é repartidos em campas.”21 

O discurso poderia estar ligado justamente a essa questão do lugar ocupado 

pelos membros da Irmandade. Como viviam em uma sociedade escravista, talvez não 

soasse bem o discurso de busca pela liberdade, uma vez que os escravos deveriam se 

concentrar na vida terrena, trabalhando muito para se livrarem da maldição que havia 

caído sobre seu povo. Essa legitimação presente na mentalidade popular se justificava 

                                                      
21 GAIO SOBRINHO, Antônio. op. cit.,. p. 87. 
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muito mais do que a questão da Guerra justa, por exemplo22. A mentalidade mágica 

popular dava muito mais ênfase à maldição divina que caiu sobre os africanos, 

descendentes de Cam. De acordo com Ivan Bilheiro: 

“A terceira linha da maldição divina segue, igualmente, a idéia 
de impor aos negros uma ascendência de pecado, a qual 
destinou a eles a praga da escravidão como castigo próprio de 
Deus. Nesta, porém, os africanos são descendentes de Cam, 
outro personagem bíblico cujo pai, Noé, o amaldiçoou (e 
também a toda sua descendência). O pai proferiu a maldição 
sobre o filho por ele ter feito chiste de sua nudez, em certa 
ocasião, enquanto os demais filhos o auxiliaram,trazendo algo 
com o que se cobrir. Essa maldição, segundo a teologia que 
justificava e dava manutenção à escravidão brasileira, foi 
aprovada e ratificada pelo próprio Criador” 23 
 

Sendo assim, os africanos, como descendentes de Cam, deveriam passar a vida 

em regime de servidão para expiarem seus pecados e chegarem  a vida eterna 

purificados. A escravidão era vista como algo bom para as almas daqueles que já 

nasciam amaldiçoados. Já os senhores eram vistos como “salvadores de almas”, 

justamente porque davam suporte para que os negros vivessem em regime de servidão e 

também lavassem seus pecados, frequentando as igrejas e confrarias. 

Mas quando nos referimos à escravidão provocada por outro povo infiel, como 

Mulçumanos e Cristãos em querelas na península ibérica e norte da África, há 

mudanças. Nesse caso, quando um fiel caía em mãos inimigas, era justificável a busca 

pela liberdade, pagando em dinheiro pela liberdade do correligionário religioso.  Nesse 

contexto, a Ordem Mercedária resgatou diversos cristãos de mãos mulçumanas e chegou 

à colônia brasileira com o intuito de continuar seu processo de liberdade. Mas o que é 

ainda muito interessante é que seus membros, na grande maioria, não eram cativos de 

origem africana ou escravos. Eram homens e mulheres crioulas, já nascidas em solo 

brasileiro, e muitos homens livres e pobres. Afinal, o status da irmandade também 

contava nesse contexto de mentalidade mágica: os escravos africanos choravam suas 

mágoas e dores  para a Virgem do Rosário, enquanto escravos crioulos e libertos 

pobres, pediam a proteção das Mercês. Por isso teremos uma tensão entre as duas 

irmandades, disputas que culminaram também na arte. 

                                                      
22  Cabe  lembrar  que  foram  três  ramos  de  justificativa  para  a  legitimação  da  escravidão  pela  Igreja 
Catolica: A guerra Justa, a maldição de Caim e a ascendência do pecado ligado a Cam, filho de Noé. 
23  BILHEIRO,  Ivan.  A  LEGITIMAÇÃO  TEOLÓGICA  DO  SISTEMA  DE  ESCRAVIDÃO  NEGRA  NO  BRASIL: 
CONGRUÊNCIA COM O ESTADO PARA UMA IDEOLOGIA ESCRAVOCRATA. CesRevista, Juiz de Fora, 2008. 
p. 98. 
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Dessa forma, o discurso da imagem 

de Nossa Senhora das Mercês da vila de São 

José nos parece ser de conotação mágica e 

ligada à temporalidade da igreja. No plano 

da “glória infinita” se abria o céu para a 

Virgem libertadora, ali ela estende seus 

braços para abraçar as dores e angústias, para 

receber os agradecimentos e preces de seus 

fiéis.  Enquanto isso, os receptores dessa 

imagem, desse discurso de assistencialismo e 

proteção, se encontravam no plano terreno, 

ou seja, debaixo da proteção e acima da 

morte, pois o chão das capelas ainda era 

realizado enterramentos. Os receptores fazem parte do discurso. Estão ali para 

receberem as promessas da misericórdia de Maria Santíssima, a única que, como 

“advogada dos pecadores” podia interceder pela situação de sua ascendência 

amaldiçoada.  

Quanto à origem da iconografia 

escolhida, podemos supor que a mesa 

administrativa se pautou na imagem trazida de 

Portugal para enfeitar a capela-mor da 

capelinha. Notamos que a posição da 

imaginária da Virgem é muito semelhante à 

que se encontra no forro: a posição das mãos, a 

queda do panejamento da capa... O artista 

apenas muda a questão do uso das cores do 

manto colocando na Virgem, nos céus que se 

abrem no forro, o hábito branco da ordem 

mercedária, com seu brasão de forma 

acentuada sobre o peito. Várias representações 

em estatuária já traziam a imagem de Nossa 

Senhora das Mercês com os suplicantes debaixo de sua capa protetora ou os dois 

membros fundadores de sua ordem. Isso variava de acordo com o discurso imagético 

que os comitentes desejavam transmitir. 

Imagem de Nossa Senhora das Mercês de 

Tiradentes 

Convento de La Merced. 
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Dessa forma, podemos concluir que os comitentes sabiam muito bem como 

transmitir suas mensagens através da imagem. A forma como foi posta a imagem das 

Mercês no forro da capelinha demonstra certa mudança na mentalidade dos membros da 

irmandade de São José se comparada com a representação presente em Vila Rica, onde 

encontramos dois homens debaixo da proteção da Virgem. Interessante isso, pois os 

meios iconográficos de transmissão desses temas eram readaptados. Dessa forma, muito 

provavelmente, a mesa administrativa das Mercês teve acesso a uma representação 

semelhante, com os homens debaixo da proteção, e optaram por os retirarem, criando 

assim uma ligação muito maior entre os membros da irmandade e a imagem celestial da 

Virgem Mercedária. 

A pesquisa ainda está no início, e muitas coisas ainda vão aparecer, sobretudo o 

caráter do discurso imagético, o porquê daquelas representações para evangelizar os 

membros da irmandade. Pois se os membros realmente utilizaram da questão dos 

lugares dentro da igreja, o silêncio do olhar consegue, sim traduzir em palavras a 

benevolência e tranquilidade de estarem sob o olhar protetor de Maria, debaixo de seu 

manto sagrado, protegidos de todo o mal do cotidiano que os cercava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forro da capela de Nossa 

Senhora das Mercês dos 

Pretos Crioulos – Manoel 

Victor de Jesus. C. 1804. 
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