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RESUMO 

 

As pinturas de forro do teto da Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Vila de São 

José – capela-mor e nave – foram encomendadas pela Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos da Vila de São José, Comarca do Rio das Mortes. O programa 

iconográfico exprime a relação entre a pintura com uma proposta, de cunho teológico, que 

visa evangelizar e converter os negros – africanos e descendentes – portadores de distintas 

concepções culturais e religiosas. O objetivo de nossa pesquisa consiste em promover o 

estudo da obra de arte e, através dela, compreender a complexidade histórico-cultural em que 

ela foi produzida e a mensagem que ela transmitiu aos irmãos do rosário – os receptores da 

obra de arte. 

 

Palavras-chave: arte, pintura colonial, iconografia, iconologia. 

  



ABSTRACT 

 

                                                                                          

                                                                                

                                                                                   

Mortes. The iconographic program expresses the relationship established by the painting and 

its theological proposal which aims to convert the black Africans and their descendants with 

different cultural and religious conceptions. The objective of our research consists of studying 

the work of art, and by this studies, we reach to understand the historical and cultural 

complexity in which it was produced, besides, we intend to decode what message the work of 

art conveyed to the rosario brethren, the ones who delighted themselves with this art.  

 

Key-words: art, colonial painting, iconography, iconology. 
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O presente trabalho de dissertação corresponde a um estudo formal e iconológico das 

pinturas de forro que ornamentam a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

localizada na antiga Vila de São José, Comarca do Rio das Mortes, no período que 

corresponde os anos de 1750 a 1828. A Capela do Rosário foi construída por iniciativa da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos em homenagem à Virgem do 

Rosário.  

Em Minas Gerais, a comunidade leiga desempenhou um papel fundamental no que diz 

respeito à construção e manutenção das igrejas e capelas que tinham a função de servir ao 

culto do santo de devoção das irmandades. Eram elas, inclusive, as encarregadas pela 

manutenção dos cultos, das festas religiosas e pela encomenda das obras de arte, pinturas e 

esculturas, produzidas para ornamentar os templos e promover o discurso cristão. Além de 

contratar os artistas no processo de encomenda da obra de arte, determinavam o programa 

iconográfico para a decoração do templo de acordo com a iconografia cristã. As Irmandades 

foram as grandes responsáveis por patrocinar a arte nesse período, os principais comitentes, 

uma vez que a entrada das ordens primeiras e segundas havia sido proibida na Capitania.
1
 

Como o Estado cerceou a entrada do clero regular em Minas Gerais, as congregações leigas 

foram incumbidas também pela evangelização dos fiéis.  

Nesse universo, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Vila 

de São José foi a responsável pela evangelização dos membros da confraria composta, em sua 

maioria, por escravos – africanos e descendentes. A partir de um estudo iconológico da obra, 

procuramos compreender como ocorreu o processo de evangelização dos negros no período 

colonial mineiro, estabelecendo a relação entre a pintura, sua função e os receptores da obra 

de arte. Em síntese, o objetivo de nossa pesquisa consiste em promover o estudo da obra de 

arte e, através dela, compreender a complexidade histórico-cultural em que ela foi produzida e 

a mensagem que ela transmitiu aos irmãos do Rosário.  

Para realizarmos nossa pesquisa, utilizamos a abordagem metodológica da iconologia 

conforme a elaboração de Rafael García Mahíques, que apresenta uma proposta baseada na 

                                                 
1
 As irmandades foram deslocadas para o Brasil no processo de colonização e seu desenvolvimento ocorreu no 

interior da relação entre a Igreja e o Estado Absolutista Português, onde a Igreja se constituiu em um importante 

instrumento dos projetos coloniais da Coroa. O desenvolvimento das irmandades foi estimulado pelo Regime do 

Padroado, a união entre o Estado e a Igreja. Nesse contexto, os Reis lusitanos possuíam o poder de 

gerenciamento espiritual, eram eles que ditavam as regras de ação dos religiosos. Foi esse poder que dificultou a 

entrada de religiosos na região mineradora, evitando o contrabando do ouro e impedindo a presença das ordens 

primeiras e segundas. A atuação das irmandades extrapolou as questões espirituais desempenhando um 

importante papel de assistência social aos confrades, baseado no mutualismo, um sistema de ajuda mútua onde 

os fiéis encontram conforto espiritual e socorro material. As congregações leigas acolhiam os irmãos e assumiam 

o compromisso de ampará-los na vida, na doença e na morte. 
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aproximação da História da Arte com a História Cultural, ou seja, na compreensão da obra de 

arte em seu diálogo com o contexto histórico-cultural. A iconologia parte do princípio de que 

a arte corresponde a uma manifestação de algo que se quer comunicar, as imagens 

desempenhando, portanto, um papel importante na comunicação de valores culturais. O 

processo de análise e interpretação de seu significado deve sempre partir da obra e não do 

meio social que a produziu. Sendo assim, o historiador não deve procurar na sociedade as 

motivações exteriores à obra de arte, mas entender como determinados fatores sociais 

estabelecem uma relação recíproca com a obra.
2
  

No que diz respeito à arte cristã, Rafael García Mahíques observa que as imagens 

católicas destinadas ao culto constituem símbolos, na medida em que representam uma ideia e 

uma concepção religiosa. Desse modo, abordamos a religiosidade da confraria em sua 

dimensão cultural baseando-nos no paradigma proposto pelo antropólogo Clifford Geertz. A 

noção de símbolo adotada pelo antropólogo é a de que qualquer objeto, ato ou acontecimento 

está vinculado a uma concepção – a concepção é o significado do símbolo
3
. A imagem 

sagrada é a representação de uma ideia, de um modo de pensar, de uma concepção religiosa, 

de uma crença. 

O método iconológico sugerido por Mahíques se desenvolve em três etapas: 

Localização, Análise Formal e Aproximação ao Significado
4
. Este último engloba a 

iconografia e a iconologia como métodos complementares no processo de interpretação do 

conteúdo da obra de arte. 

A primeira etapa, chamada localização, refere-se ao momento em que o historiador 

situa o seu objeto de investigação historicamente; identifica o autor, o nome ou título da obra 

e sua localização geográfica e temporal.  

A segunda etapa corresponde à análise formal, isto é, o reconhecimento de aspectos 

materiais e estilísticos da obra. Os aspectos materiais compreendem a identificação do suporte 

e os procedimentos técnicos empregados na produção artística. A análise estilística 

corresponde ao reconhecimento de um conjunto de traços que identificam o estilo da obra; a 

observação de determinadas características como a composição, o uso da cor, a luz e a 

                                                 
2
 MAHÍQUES, Rafael García. Iconografía e Iconología: Cuestiones de Método. v. 2. Madrid: Encuentro, S.A., 

2009. 
3
 GEERTZ, Clifford. A Religião como Sistema Cultural. In: GERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. 

Rio de Janeiro: LTC (Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.), 1989, p. 101-141. 
4
 MAHÍQUES. Iconografía e Iconología. 
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perspectiva, que refletem determinados conhecimentos e habilidades técnicas essenciais à sua 

execução.  

A terceira etapa, denominada pelo historiador como Aproximação ao Significado, 

equivale à análise e à interpretação iconográficas, a iconologia propriamente dita. A 

iconografia corresponde a um processo de análise descritivo; nesta fase é necessário examinar 

os motivos, os atributos, os gestos, o ambiente, os personagens. Em seguida, devem-se 

identificar os códigos culturais da obra com o intuito de detectar o tema e a narrativa da 

representação. A produção de uma imagem é elaborada com base em referências culturais 

anteriores, um conjunto de referências ligadas a uma tradição cultural das imagens. Aqui, é 

necessário observar, na tradição das imagens, as permanências e as variações dos motivos ao 

longo da história para compreender, de maneira mais profunda, o objeto de investigação. 

Deve-se, além disso, associar ao estudo das imagens os possíveis textos literários que tenham 

alguma relação com a obra, na tentativa de desvendar seu conteúdo, a mensagem que o artista, 

a partir de um plano próprio ou imposto pelos comitentes, desejou comunicar.  

A iconologia proposta por Mahíques refere-se à interpretação do conteúdo intrínseco, 

ou seja, a estabelecer as conexões da obra com o seu contexto histórico-cultural. O historiador 

sugere que esta interpretação seja realizada a partir de dois eixos referenciais: a tradição 

cultural convencionalizada  e o âmbito conceitual e imaginário. O primeiro corresponde aos 

códigos culturais presentes na história dos tipos iconográficos. Os tipos iconográficos são as 

formas concretas utilizadas pelo artista com o objetivo de converter o tema em imagem. Estas 

formas gráficas correspondem a determinados códigos tradicionais que permitem ao 

destinatário compreender a mensagem. O segundo referencial corresponde ao conjunto de 

ideias relacionadas a um grupo, a um período, a uma concepção religiosa e aos símbolos 

correspondentes a elas. O artista, ao interpretar uma imagem que pretende comunicar algo, 

estabelece um diálogo com a sociedade em que está inserido.
 5

 

O historiador deve definir o âmbito conceitual que envolve a obra de arte que pretende 

estudar com o intuito de demarcar a esfera das referências. O universo conceitual constitui a 

delimitação pelo gênero da obra associado às questões históricas, sociais e culturais que 

envolvem sua criação. Por âmbito imaginário entendem-se as concepções próprias de um 

grupo, que, a partir de determinados conceitos, modelam ícones que correspondem a uma 

chave de leitura fundamental para a compreensão do significado da obra. Esse tipo de 

                                                 
5
 MAHÍQUES. Iconografía e Iconología. 
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programa contém concepções ideológicas que correspondem ao ideário e imaginário de 

determinado grupo.  

Esses dois eixos, a tradição cultural convencionalizada e o âmbito conceitual e 

imaginário, correspondem a um conjunto de referências externas, ao entorno, onde é 

concebida a obra de arte. Além do entorno, o historiador deve desvendar a funcionalidade da 

obra, descobrir qual o seu propósito e a quem ela se destina. A intenção da obra está 

diretamente relacionada aos preceitos de um grupo, de uma cultura e de uma sociedade. 

Uma vez apresentadas nossas referências metodológicas para esta pesquisa, passamos 

à sua organização. A presente dissertação foi desenvolvida em dois capítulos: o primeiro foi 

dedicado à pintura da capela-mor da igreja do Rosário e o segundo, à pintura de sua nave. 

Acrescentamos no final do trabalho, em forma de anexo, um catálogo sumário da produção 

artística de Manoel Victor de Jesus, o autor das pinturas da nave, artista de ampla atuação na 

região, muito mencionado, mas de fato pouco conhecido e estudado. 

O primeiro capítulo foi dedicado ao estudo da pintura de forro da capela-mor, uma 

pintura de perspectiva ilusionista com a representação de Nossa Senhora do Rosário, o 

menino Jesus e os santos Domingos de Gusmão e Francisco de Assis. A obra foi produzida na 

segunda metade do séc. XVIII (c. 1775) e sua autoria é desconhecida. Incluímos em sua 

análise um estudo comparativo com outras três pinturas de teto de estrutura compositiva 

semelhante, produzidas no mesmo período, com o objetivo de aprofundar nossa investigação. 

Para compreender a mensagem transmitida por essa pintura, buscamos elucidar e relacioná-la 

às suas possíveis referências literárias, a saber: a Bíblia, os Evangelhos Apócrifos, a Legenda 

Áurea, as Letanias Lauretanas e o Sermão XXVII de P. Antônio Vieira. Para além das 

referências literárias, pesquisamos as referências gráficas que possivelmente serviram como 

fonte de inspiração para a composição da pintura e a elaboração do projeto iconográfico. 

No segundo capítulo, realizamos a análise da pintura de forro da nave da Igreja. A 

obra foi produzida no início do séc. XIX (c. 1820), é atribuída a Manoel Victor de Jesus e 

representa os quinze Mistérios do Rosário e três invocações à Virgem Maria. Para pensarmos 

nosso objeto de investigação, realizamos um mergulho profundo na história dos tipos 

iconográficos relativos a cada tema representado e uma investigação das gravuras, que 

possivelmente foram utilizadas pelo pintor como fonte de referência para suas composições, 

especialmente aquelas provenientes dos Missais. Acrescentamos, aos textos literários citados 

acima, outros sermões da série Maria Rosa Mystica escritos por P. Antônio Vieira, que foram 

fundamentais para a compreensão da mensagem transmitida aos irmãos do rosário.  
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Durante o processo de desenvolvimento desta pesquisa, foi necessário abordar um 

grande número de obras de Manoel Victor de Jesus, autor das pinturas do forro da nave do 

Rosário. Deparamo-nos com um corpus de obras relativamente vasto, disperso e pouco 

conhecido que acabamos por reunir e apresentar neste mesmo trabalho. Com o intuito de 

colaborar para a definição do perfil estilístico e para a composição e delimitação do corpus de 

imagens de um pintor ainda praticamente desconhecido, produzimos então um catálogo que 

reúne toda a obra de Manoel Victor de Jesus localizada na Vila de São José e região, tanto as 

obras documentadas como as atribuídas. O catálogo diz respeito a um dos objetivos da 

pesquisa, pensado desde a concepção do projeto, e pretende representar uma contribuição 

importante para os estudos da pintura colonial mineira, inserindo o artista, de forma precisa, 

na historiografia da arte. Para produzir o catálogo, fotografamos as obras, localizamos cada 

pintura no espaço e no tempo, identificamos o tema e realizamos uma breve descrição 

iconográfica. Reunimos, nos últimos dois anos, toda a obra de Manoel Victor de Jesus 

dispersa nas igrejas, nas sacristias, consistórios e pequenas salas sem acesso público. Algumas 

pinturas estão localizadas em museus, prédios públicos, arquivos, e outras, resguardadas nas 

mãos de fiéis que temem os roubos de obras de arte. Fotografamos obras inéditas e que ainda 

não foram publicadas.  

Pretendemos assim, com esta pesquisa, contribuir para a produção do conhecimento 

científico sobre obras de arte, artistas e sobre a cultura colonial mineira, um campo onde há 

muito ainda por estudar, sobretudo no que foi a antiga Comarca do Rio das Mortes. Trata-se 

de uma contribuição primordial para a historiografia da arte colonial e da cultura mineira. 

Desejamos ainda cooperar para a conscientização da preservação das obras de arte, 

localizadas na cidade histórica de Tiradentes, com o objetivo de resguardar as fontes 

imagéticas para futuras pesquisas e auxiliar nos futuros projetos de restauração que pretendam 

recuperar a pintura de Manoel Victor de Jesus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

A PINTURA DE FORRO DA CAPELA-MOR 
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1 A PINTURA DE FORRO DA CAPELA-MOR  

1.1 Apresentação 

 

O primeiro e grande desafio detectado, no início desta pesquisa, foi, sem dúvida, a 

inexistência de documentos referentes à obra, à Igreja e os escassos e danificados registros da 

irmandade. Não obstante, supomos que a insuficiência ou ausência de documentação não deve 

impedir o estudo e análise da obra. Consideramos que a imagem fala por si mesma, possui 

autonomia e nos revela uma mensagem, logo, pretendemos escutar o que ela tem a nos dizer 

no silêncio da ausência dos documentos.  

Conforme Erwin Panofsky, o primeiro passo para a investigação é a observação. Os 

documentos que, supostamente, deveriam explicar a obra podem se revelar tão enigmáticos 

quanto a imagem e, muitas vezes, só encontram explicação na própria obra.  Além disso, o 

que um artista diz a respeito de suas obras deve sempre ser interpretado à luz das próprias 

obras
6
. Logo, a imagem é a fonte primária para o historiador da arte. Ao refletir sobre 

determinada obra e um contrato localizado, Panofsky diz o seguinte: 

 

“Referi-me ao retábulo de 1471 como „monumento‟, e ao contrato como 

„documento‟; ou seja, considerei o retábulo como objeto da investigação ou 

„material primário‟, e o contrato como um instrumento de investigação ou „material 

secundário‟. Assim procedendo falei como um Historiador da Arte. Para um 

paleógrafo ou um historiador das leis, o contrato seria o „monumento‟, ou „material 

primário‟, e ambos poderiam usar quadros para documentação”.
7
  

 

Acreditamos na viabilidade de identificação da obra a partir de uma análise estilística, 

ou seja, descobrir o autor e propor uma data possível para a sua execução, visto que a exatidão 

seria uma imposição sem fundamento. Quando falamos em aspectos estilísticos, nos referimos 

aos aspectos formais da obra como composição, luz, cor, perspectiva, etc. O estilo deve ser 

entendido de duas formas: o estilo pessoal do artista e o estilo como unidade da história da 

arte. O primeiro corresponde ao modo exclusivo de um artista tratar os elementos formais, 

que nos permite, inclusive, fazer atribuições seguras de obras não documentadas. O segundo, 

como um conjunto de traços que relacionam a obra a um período, a uma época, a uma 

civilização, os quais definem as grandes correntes estilísticas – classicismo, barroco, gótico, 

etc. – e possibilitam a identificação do estilo da obra de arte que está sendo investigada. Para 

compreender e identificar um estilo é necessário recorrermos a determinados recursos de 

                                                 
6
 PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 1991, p. 28. 

7
 ______. Significado nas Artes Visuais, p. 29. 
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análise formal empregados pelos historiadores da arte; como o esquema geométrico, 

movimento, equilíbrio, simetria, entre outros. De acordo com Rafael García Mahíques, todo 

estilo possui seus cânones e suas licenças assim como variedades de estilos coexistindo no 

seio de uma mesma sociedade.
8
 

 Não conhecemos o autor da pintura do forro da capela-mor, portanto, no que diz 

respeito à autoria, o desafio é ainda maior e o assunto mais delicado. Além da falta de 

documentos, não há estudo algum sobre a obra que possa nos indicar um caminho a ser 

trilhado. Todavia, estamos percorrendo a região da Comarca do Rio das Mortes em busca de 

pinturas de teto que nos revele alguma semelhança formal e possa indicar uma autoria. Tarefa 

difícil diante dos problemas relativos à preservação das pinturas nas antigas capelas e igrejas 

do período colonial mineiro e dos prejuízos acarretados pelas nocivas restaurações e 

repinturas que impossibilitam uma avaliação estilística precisa. Até o presente momento, não 

localizamos nenhuma pintura equivalente, talvez porque não exista ou tenha sido destruída. 

Quem sabe não foi um pintor que, de passagem por Minas Gerais, realizou apenas um único 

trabalho? Partindo desse pressuposto, possivelmente, a referência para uma atribuição esteja 

fora do país, talvez Portugal. 

 A Capela foi construída por iniciativa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos em homenagem à Virgem do Rosário e localiza-se no centro histórico da atual 

cidade de Tiradentes, antiga Vila de São José del-Rei. Não se sabe a data exata de sua 

construção, pois os documentos referentes à Igreja não foram encontrados. Olinto Rodrigues 

dos Santos Filho informa que a primeira notícia que se tem da Capela é de 1727, através de 

um Acórdão da Irmandade dos Passos, documento que revela que a Igreja estava servindo de 

Matriz da vila enquanto a Igreja de Santo Antônio se encontrava em obras.
9
 O Boletim do 

SPHAN / Pró-Memória relata que a Capela do Rosário foi construída aos poucos, sendo a sua 

forma primitiva constituída apenas pela capela-mor e sacristia; posteriormente, acrescentaram 

a nave, o púlpito, o consistório, a sineira e outros anexos.
10

 De acordo com esses dados, 

podemos aferir que a Igreja principiou sua construção no início do séc. XVIII e foi sendo 

produzida e decorada aos poucos; provavelmente, devido aos escassos recursos da Irmandade, 

                                                 
8
 MAHÍQUES. Iconografía e Iconología, p. 270. 

9
 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Tiradentes, Monumentos Preservados: Memórias das Restaurações 

dos Monumentos Históricos e Artísticos da Cidade. Tiradentes: Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes – 

IHGT, 2015, p. 52. 
10

 Boletim Sphan/Pró Memória. Memórias de Restauração 4 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Tiradentes, 

MG, s/d. 



20 

 

 

 

o que justifica a grande distância quanto à execução das pinturas da igreja – capela-mor e 

nave. 

 A pintura do forro da capela-mor é uma pintura de perspectiva com a representação de 

Nossa Senhora do Rosário, o menino Jesus e os santos Domingos de Gusmão e Francisco de 

Assis. Constitui, junto com a pintura do forro da nave, o programa iconográfico da Capela de 

Nossa Senhora do Rosário. A data provável da sua produção é o terceiro quartel do séc. XVIII 

(c. 1775)
11

, conclusão baseada em uma análise estilística comparada com outras obras 

produzidas em Minas Gerais. Trata-se de uma pintura ilusionista que se caracteriza pela 

presença de elementos do barroco e rococó. Essa técnica se desenvolveu, em Minas Gerais, na 

segunda metade do séc. XVIII quando os forros de tabuado corrido permitiram o 

desenvolvimento de um novo modelo de pintura. A primeira manifestação da pintura de 

perspectiva ilusionista executada em Minas Gerais data de 1755, a capela-mor da Matriz de 

Cachoeira do Campo, por Antônio Rodrigues Belo (1702-?).
12

 

 Na região de Ouro Preto, existem três pinturas de perspectiva ilusionista que 

apresentam uma estrutura compositiva semelhante à da pintura da Igreja do Rosário. As obras 

foram produzidas entre os anos de 1760 e 1765 e estão localizadas nas cidades de Mariana, 

Ouro Preto e Ouro Branco: o forro da capela-mor da Catedral da Sé de Mariana (1760), o 

forro da capela-mor da Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto (1765) e a pintura da capela-

mor da Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco. 

 Myriam Andrade de Oliveira
13

 preconiza como primeira manifestação de decoração 

rococó a presença da rocalha no forro da nave da Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto, 

datado de 1768 e de estilo barroco, obra que aponta para um momento de transição da pintura 

de perspectiva. A pesquisadora anuncia que, nos anos de 1773 e 1774, a pintura de 

perspectiva de estilo rococó já tinha sido assimilada pelas mãos do pintor Bernardo Pires da 

Silva, autor da pintura da capela-mor do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos de 

Congonhas do Campo. Declara que as três últimas décadas do séc. XVIII correspondem ao 

primeiro ciclo das pinturas de perspectiva de estilo rococó, marcada pela atuação do pintor 

João Nepomuceno Correia e Castro (1752-1795), autor da pintura da nave do Santuário de 

                                                 
11

 Informações colhidas nos arquivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, Belo 

Horizonte: Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Tiradentes, MG – Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC. 
12

ÁVILA, Affonso/GONTIJO, João Marcos Machado/MACHADO, Reinaldo Guedes. Glossário de 

Arquitetura e Ornamentação. Rio de Janeiro: Fundação João Pinheiro/Fundação Roberto Marinho, 1980, p. 

166. 
13

 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. A pintura de perspectiva em Minas Colonial – ciclo rococó.  In: 

Revista Barroco, nº 12, 1982/83, p.171. 
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Congonhas (1777-1787) e, o segundo ciclo teria iniciado no princípio do séc. XIX a partir da 

atuação de Manoel da Costa Ataíde (1762-1830) e seus discípulos.  

 Como a pintura da capela-mor do Rosário apresenta elementos de decoração rococó 

integrados à estrutura arquitetônica, acreditamos que ela esteja inserida neste período de 

transição, próximo a 1775, quando a pintura rococó começa a ser incorporada na produção 

artística mineira. A obra tem como característica a coexistência dos dois estilos de arte: 

barroco e rococó. 

 Em relação ao comitente, como já foi dito anteriormente, encontramos pouquíssimos 

documentos e em péssimo estado de conservação, com exceção do compromisso da 

Irmandade, datado de 1795. Localizamos um inventário de 1749; e outro, de 1812, alguns 

documentos sobre a entrada de irmãos, a partir de 1812, e os relativos às eleições de Reis e 

Rainhas da Confraria de Nossa Senhora do Rosário, de 1805 a 1847.
14

 Os documentos de 

Receita e Despesas dos séc. XVIII e XIX não foram localizados, o que nos impede, 

completamente, de ter acesso aos possíveis contratos de encomenda de obras de arte e ao 

programa iconográfico que teria sido proposto pela Irmandade ao pintor. Os poucos 

documentos com os quais nos deparamos serão úteis no momento de pensar o perfil dos 

irmãos do rosário – os receptores da obra de arte – assim como o conhecimento do estatuto 

que regia a Confraria.  

 A Igreja foi tombada em 06 de dezembro de 1949 pelo SPHAN, por meio do processo 

de nº 0410-T-49 registrado no Livro de Belas Artes que incluiu todo o acervo da capela.
15

 Em 

1950, foi submetida a uma primeira restauração: telhados, esquadrias e pintura geral. Durante 

a obra, o forro da capela-mor foi retirado para trocar as cambotas e, quando recolocado, foi 

rebaixado porque as novas cambotas foram colocadas mais baixas que as originais, o que, 

possivelmente, comprometeu a visão da perspectiva e os seus efeitos ilusionistas. Em 1962 e 

1963, as pinturas de teto – capela-mor e nave – foram restauradas; e, em 1981 e 1982, a Igreja 

passou por uma reforma geral executada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico (IEPHA). Os relatórios informam que os critérios adotados foram de conservação; 

ou seja, limpeza, imunização, calafetação e reintegração cromática.
16

 A pintura da capela-mor 

se encontrava em bom estado de conservação, portanto, a obra que visualizamos hoje na 

                                                 
14

 Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei. Inventário de Fontes da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário, Tiradentes, MG, XVIII – XIX. Projeto coordenado pela Profª. Maria Leônia Chaves de Resende. 
15

 IPHAN. Arquivo Noronha dos Santos: Livro das Belas artes. Disponível em: [http://portal.iphan.gov.br/ans/]. 

Acesso em: 02 de ago. 2016. 
16

 Documentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. Série 

Inventários, Tiradentes, MG, Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Título do Dossiê: Obras de Restauração, 

1981/1982. 

http://portal.iphan.gov.br/ans/
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Igreja e que estamos pesquisando não foi submetida à repintura e está bem próxima da sua 

concepção original. 

 

1.2 As pinturas de perspectiva ilusionista: origens e difusão 

 

 As pinturas ilusionistas têm sua origem na Antiguidade Clássica, surgem a partir do 

momento em que os gregos dirigem o seu olhar para a natureza e passam a observar a 

realidade. O historiador da arte Ernst Gombrich qualifica a descoberta do escorço, a conquista 

do espaço e a aplicação da luz e sombra como a revolução grega
17

, isto é, o desenvolvimento 

de técnicas que permitiram aos artistas a sugestão da profundidade, a criação da terceira 

dimensão e a conquista do naturalismo.  

 As pinturas ilusionistas da Antiguidade correspondiam às pinturas parietais e murais 

das antigas vilas romanas. Conforme o historiador, as imagens estavam estreitamente 

relacionadas com os cenários do teatro grego e com a narrativa mitológica e histórica, que se 

caracterizavam por uma forma de representação convincente a partir da imitação da natureza 

– a mimesis.  A pintura naturalista reproduz um instante no tempo a partir de um determinado 

ponto de vista, o que significa o abandono de determinadas partes da imagem que estão 

ocultas com base no ponto de vista do artista. Sendo assim, o pintor insinua ao espectador 

algo que não pode ser visualizado. A sugestão exige a participação do observador que deve 

completar, a partir da sua imaginação, a imagem visualizada, o que o autor denomina 

reconstrução imaginativa
18

.  

 Gombrich assegura que só uma mudança relativa à função da arte pode promover 

grandes transformações nas formas de representação, neste caso, as transformações da arte 

grega se relacionam com o encontro entre a poesia e as artes, onde a arte passa a ser narrativa 

histórica. Em toda a história da arte ocidental vemos essa constante interação entre intenção 

narrativa e realismo pictórico
19

. 

 No Renascimento, antigos valores da Antiguidade Clássica são retomados. Os artistas 

humanistas desenvolveram o conhecimento científico da perspectiva a partir da geometria 

                                                 
17

 GOMBRICH, E.H. Arte e Ilusão: Um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995, p.123-155. 
18

 ______. Arte e Ilusão, p.123-155. 
19

 ______. Arte e Ilusão, p. 139. 
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projetiva, o que possibilitou a produção de verdadeiros exemplares de Tromp l‟oeil
20

. Esta 

retomada está relacionada com a recuperação do ideal clássico de tornar a representação 

natural e convincente. Neste universo, o observador passa a ser novamente testemunha ocular 

de acontecimentos imaginários
21

.  

 A primeira manifestação da pintura ilusionista a partir da técnica da perspectiva 

centralizada é a Santíssima Trindade (1425-1428) de Masaccio (1401-1428). O método vai 

ser sistematizado por Alberti (1404-1472) que, em 1435, publica um tratado denominado De 

Pictura que expõe as regras da técnica da perspectiva linear, as quais permitiram a criação de 

espaços fictícios que sugerem a ilusão de continuidade do espaço real. A perspectiva linear 

centralizada constrói o espaço ilusório a partir de um ponto de vista central – o ponto de fuga 

– que corresponde ao ponto em que o artista se colocou no momento de projetar a imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

                                                 
20

 Tromp L‟oeil é uma expressão francesa utilizada para designar o engano do olho. Os artistas criam a terceira 

dimensão em espaços bidimensionais a partir das técnicas da perspectiva. As pinturas ilusionistas criam espaços 

que parecem reais, como se janelas, portas ou os tetos dos edifícios se abrissem para um espaço imaginário. 
21

 GOMBRICH. Arte e Ilusão, p. 163. 

Figura 1: A Santíssima Trindade. Masaccio, 1425-1428. Santa Maria Novella, Florença. 

Desenho do ponto de fuga central gentilmente cedido por Letícia Martins de Andrade. 
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A perspectiva linear centralizada corresponde a um método de representação que cria 

objetos tridimensionais em superfícies bidimensionais, capaz de produzir um espaço fictício e 

paralelo ao mundo real. O método permite ao artista projetar o objeto a partir de um ponto de 

fuga que se localiza sobre uma linha imaginária, a linha do horizonte, que corresponde ao 

nível dos olhos do observador. O ponto de fuga é o local para onde convergem as linhas do 

desenho – as linhas de fuga – permitindo a criação da profundidade espacial. A perspectiva 

linear centralizada contribuiu para a transformação da pintura e sua relação com o observador.  

 

“Trata-se, portanto, de um sistema centralizado num ponto: o centro de projeção que 

é também o ponto de vista, aquele em que o pintor se colocou, real ou 

imaginariamente, para conceber a representação e aquele em que o seu observador 

se deverá também colocar para obter uma experiência idêntica a do pintor”.
22

 

 

Vítor Reis
23

 afirma que Leonardo da Vinci (1452-1519) percebeu os limites da 

perspectiva linear para as representações dos espaços celestiais e descobriu a atmosfera. Suas 

teorias, publicadas em diversos Tratados de Arte, contribuíram, profundamente, para as 

transformações nas formas de representação dos espaços ilusionistas, especialmente os 

celestiais, imaginários e invisíveis.  Conforme o autor, Leonardo pensa a perspectiva linear 

como parte de um conjunto de métodos de representação que engloba a perspectiva como um 

todo, inclusive a perspectiva aérea ou atmosférica. Reis relata que Leonardo denomina os três 

métodos como perspectiva linear, perspectiva cromática e perspectiva do desaparecimento, 

sendo que as duas últimas correspondem ao espaço atmosférico. A perspectiva linear diz 

respeito à projeção dos corpos no espaço, à definição dos contornos e as variações de tamanho 

na medida em que se distanciam dos olhos do contemplador, está diretamente relacionada ao 

desenho e é fundamentada na geometria projetiva. A perspectiva cromática e a perspectiva do 

desaparecimento correlacionam com as variações de cor e nitidez dos corpos quando se 

distanciam do observador, fundamentam-se nas leis da percepção e estão relacionadas à 

atmosfera que se coloca entre o olho e os objetos vistos por ele. 
24

 

 

“Não é de admirar, portanto, que o maior de todos os protagonistas da ilusão 

naturalista na pintura, Leonardo da Vinci, seja também o inventor da imagem 

deliberadamente anuviada, do sfumato, ou forma embaçada, que reduz a informação 

dada na tela e com isso estimula o mecanismo da projeção”. 
25

 

                                                 
22

 REIS, Vítor Manuel Guerra dos. O Rapto do Observador: Invenção, Representação e Percepção do Espaço 

Celestial na Pintura de Tectos em Portugal no séc. XVIII. 737f. Tese (Doutoramento em Belas Artes). 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 2006, p. 360-361. 
23

 ______. O Rapto do Observador, p. 381. 
24

 ______. O Rapto do Observador, p. 381-385. 
25

 GOMBRICH. Arte e Ilusão, p. 232. 
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 As pinturas ilusionistas de teto têm sua origem no Renascimento e se desenvolvem 

gradualmente até atingir o seu auge no Barroco. A criação de espaços abertos ao céu surge 

com Mantegna (1431-1506) no séc. XV, passando por Correggio (1489-1534) no séc. XVI e 

conquista sua plenitude com a obra de Andrea Pozzo (1642-1709) no final do séc. XVII, que 

difunde a técnica da quadratura pela Europa e seus domínios a partir da publicação do tratado 

Perspectiva Pictorum et Architectorum
26

. Pretendemos realizar um percurso histórico 

destacando as obras que desempenharam um papel relevante para o desenvolvimento desse 

gênero de pintura incluindo aquelas que, de uma forma ou outra, possam nos ajudar a 

compreender a pintura que estamos estudando. 

 No teto da Camera degli Sposi (1471-1474), Andrea Mantegna cria uma abertura para 

o céu – óculo fictício – em que podemos contemplar todo o virtuosismo perspéctico do artista 

concentrado nos escorços arrojados dos grupos de putti vistos de baixo para cima e dos 

rostos que se debruçam no parapeito, olhando-nos, de cima para baixo
27

. Um robusto vaso 

de flores, apoiado por uma delicada bengala, atrai o olhar do espectador que é surpreendido 

com a possibilidade de sua queda; a expectativa intensifica a ilusão.
28

 Seu maior legado foi a 

introdução de um ilusionismo espacial e sua tradição de decorar forros foi seguida por 

séculos. 
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 POZZO, Andrea. Perspective in architecture and painting. Nova Iorque: Dover Publicatons Inc., 1989 

[versão integral da edição de Londres, 1707]. 
27

 ANDRADE, Letícia Martins de. Pádua, Mântua, Veneza: de Mantegna a Bellini. In: História Viva: O 

Tempo do Renascimento. São Paulo: Duetto Editorial, 2009, v. 2, p. 32-37, pdf. 
28

 GOMBRICH. Arte e Ilusão, p. 216-217. 

Figura 2: Camera degli Sposi. Andrea 

Mantegna, 1471-1474. Palazzo Ducale, 

Mantua. 
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Como manifestação das primeiras pinturas ilusionistas do séc. XVI, Rafael (1483-

1520) e seus discípulos
29

 realizaram, na Loggia da Psiche (1517-1518), em Roma, uma 

pintura que simula uma pérgula forrada por uma tapeçaria (figura 3). Para decorar o teto da 

galeria de entrada da Vila Farnesina que comunicava a sala de estar ao jardim externo, o 

pintor simulou uma grande pérgula aberta ao céu, decorada por guirlandas de flores, frutos e 

folhas, uma representação naturalista. No centro da abóbada, fingiu tapeçarias esticadas no 

caramanchão, onde os artistas reproduziram cenas que narram a história de Amore e Psiche, 

um mito derivado do Asno de Ouro de Apuleio. Nos penachos e velas, os artistas pintaram 

cenas das histórias dos personagens e cupidos retratados em escorço. As duas cenas 

principais, no centro da abóbada, foram representadas a partir de um ponto de vista frontal, 

solução encontrada por Rafael diante da dificuldade de representar as figuras em escorço 

devido a restrições provenientes da estrutura arquitetônica.
30

 Este tipo de representação em 

tetos é denominado, na Itália, quadro riportato.
31

 O quadro recolocado corresponde a um 

modelo de decoração de tetos que se baseia na pintura de uma imagem – um quadro de parede 

ou de altar – que é recolocada no teto. Esta forma de decoração foi amplamente empregada 

pelos pintores italianos do séc. XVI ao séc. XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 O projeto e os desenhos preparatórios são de Rafael, no entanto, a obra foi executada por seus alunos. 

Giovanni da Udine pintou as guirlandas, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni trabalharam nas cenas 

centrais e nas figuras dos penachos e velas.  
30

 ZUCCARI, Alessandro. Raffaello e le demore del Rinascimento. Itália: Giunti Editore, ART DOSSIER 

número 7.  
31

 O quadro recolocado é a representação ilusionista de quadros de parede ou de altar, delimitados e 

emoldurados, nos tetos dos edifícios. As molduras podem ser fingidas ou realistas como aquelas produzidas em 

estuque. O quadro recolocado corresponde a uma pintura concebida para ser vista em uma parede vertical que foi 

recolocada no teto, ou seja, uma imagem autônoma que pode ser deslocada do teto para a parede e vice-versa. A 

sua concepção parte de um ponto de vista frontal em relação ao observador e tem como eixo a linha do 

horizonte. A ilusão consiste na produção de um quadro fingido, isto é, ao olharmos para o teto acreditamos que 

estamos diante de um quadro de parede ou de altar. 

Figura 3: Loggia of Psiche. Rafael, 1517-1518. Loggia da Vila Farnesina, Roma. 
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 Correggio pintou, no Domo da Catedral de Parma (1526-1530), o espaço celestial a 

partir do emprego da técnica da perspectiva atmosférica representando a Glória de Deus. A 

composição circular e superpopulosa, com figuras representadas em escorço sobre nuvens, 

produz a ilusão de uma espiral que se dirige para o espaço infinito do céu. A obra influenciou 

o trabalho dos pintores do séc. XVII e XVIII.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imitação da natureza corresponde perfeitamente aos anseios humanistas dos artistas 

renascentistas que exerciam todo seu conhecimento e virtuosidade técnica para representar a 

realidade por meio das formas naturalistas. Os pintores maneiristas almejavam a expressão 

dos sentimentos e a representação do mundo espiritual e sobrenatural; a forma deixa de ser 

imitação da natureza para expressar emoções e concepções. Argan
32

 afirma que O Barroco 

surge como reação ao Maneirismo, no entanto, não recupera o valor clássico da forma, mas o 

valor da autonomia da imagem que passa a ser portadora de um discurso. Conforme o 

historiador, no barroco, a arte torna-se instrumento de propaganda da doutrina católica e tem 

como função comunicar o discurso cristão e persuadir o fiel a fazer parte do rito católico. 

Dessa forma, o ilusionismo seduz o observador a partir da verossimilhança, o objetivo não 

consiste mais em produzir uma réplica da realidade, mas fazer parecer real, ou seja, 

representar aquilo que é plausível.  A arte demonstra que até as imagens mais distantes da 

experiência comum podem, por meio da técnica, tornar-se perceptíveis, críveis, comunicáveis 
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 ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e Persuasão: Ensaios sobre o barroco. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. 

Figura 4: Assunção da Virgem. Correggio, 1526-1530. 

Domo da Catedral de Parma. 
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[...]
33

. A técnica continua sendo a da imitação, porém uma imitação que pretende sugerir uma 

realidade possível e que, portanto, é imaginativa. Como estratégia de convencimento, a arte 

procura os meios de representação que possibilitam a naturalidade da sua figuração; e a 

propaganda pretende agir, através da imagem, na imaginação do observador, local onde 

residem os afetos.
34

  

 Annibale Carracci (1560-1609) pintou, no teto da Galeria Farnese (1597-1604), um 

conjunto de quadros recolocados, autônomos e independentes, de perspectiva frontal e 

conjugado com a quadratura. O artista construiu uma pintura alicerçada na imitação, simulou 

os elementos da arquitetura, as molduras e a ornamentação, como os atlantes e as cariátides. A 

ilusão está no objeto, no quadro fingido, uma coleção de quadros de parede que foram 

transportados para o teto. A obra foi considerada a grande decoração barroca e tornou-se 

referência para as decorações de teto italianas posteriores, entretanto o seu padrão não será 

predominante nas pinturas do séc. XVII e XVIII na Itália, na medida em que os pintores vão 

criar a ilusão de céu aberto a partir da aplicação das técnicas da perspectiva atmosférica e do 

escorço associadas à quadratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perto de 1600, os irmãos Alberti, Giovanni (1558-1601) e Cherubino (1553-1615), 

inauguram um exemplar onde a quadratura é empregada como um elemento de transição entre 

os espaços terreno e celestial.
35

 A quadratura é um gênero de pintura que cria espaços 

arquitetônicos em perspectiva, que se relacionam com o espaço real produzindo a ilusão de 

uma continuidade da arquitetura. A técnica permite a reprodução de um espaço verossímil, 
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 ______. Imagem e Persuasão, p. 22-104. 
35

 REIS. O Rapto do Observador, p. 422. 

Figura 5: Pintura de Teto. Annibale Carracci, 1597-1604. Palazzo Farnese, Roma. 
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existente; e representa o caminho de transição para o espaço celestial, imaginário; 

viabilizando a credibilidade na existência do céu e de todos os seres celestiais que nele 

habitam. A obra intitulada A Glória de São Clemente (1598-1600), localizada no Palácio do 

Vaticano, em Roma, constitui um marco na transição dos espaços finitos para os infinitos.
36

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos também algumas pinturas que tiveram como ponto de partida a obra de 

Correggio. O pintor bolonhês Giovanni Lanfranco (ca.1582-1647) que aproveitou a luz real, 

proveniente da cúpula da Igreja, para favorecer sua composição artística. A cúpula de Santa 

Andrea della Valle, em Roma (1622-1628) apresenta uma composição circular com figuras 

representadas em escorço. Na Glória do Reino de Urbano no Palácio Barberini, em Roma, 

(1633-1639) Pietro da Cortona (1596-1669) cria um quadro recolocado sobre o qual figuras 

em escorço voam entre as nuvens e a arquitetura pintada, uma composição extremamente 

movimentada que representa a oração e o espetáculo
37

. As pesquisas constatam a existência 

de uma enorme diversidade na produção de pinturas de teto entre os séc. XVII e XIX na Itália 

e em toda a Europa, que revelam uma variedade de soluções provenientes de inúmeros 

fatores, principalmente aqueles relativos ao tema e ao suporte. 

 Mencionamos anteriormente a relação existente entre o desenvolvimento das formas e 

a finalidade da arte, essa conexão pode ser muito útil para a compreensão da obra e sua 

relação com o contexto histórico. O que o Gombrich propõe é uma reflexão baseada na 

simples questão de como a função de uma imagem afeta a sua forma
38

. Sabemos que a 
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 MELLO, Magno Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal de D. João V. Lisboa: Estampa, 

1998, p. 52. 
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 ARGAN. Imagem e Persuasão, p. 56. 
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 GOMBRICH. Arte e Ilusão, p. 126. 

Figura 6: Sala Clementina, 1596-1602. Giovanni Alberti e Cherubino Alberti. 

Palazzo Pontifici, Vaticano, Roma. 
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Contrarreforma não representou apenas uma reação à Reforma Protestante, mas uma 

ratificação dos dogmas da própria Igreja. Uma atitude de revalorização dos princípios cristãos 

através do estimulo à produção de imagens, assim como o engrandecimento dos aspectos 

visuais do culto religioso promovendo as formas mais espetaculares da arte.
39

  

 

“A defesa e a revalorização das imagens, e portanto da arte que as produz, é a 

grande empreitada do barroco que começa quando a Igreja, já certa de ter contido o 

ataque protestante, passa à contra-ofensiva”.
40

  

 

 Neste universo cenográfico, o artista jesuíta Andrea Pozzo criou na Igreja de Santo 

Inácio (1694), em Roma, um verdadeiro espetáculo, A Glorificação de Santo Inácio, uma 

pintura de perspectiva que integra os espaços real e imaginário unificando a quadratura e o 

espaço atmosférico do céu a partir de um ponto de fuga (figura 7). Isto é, a utilização de um 

único ponto de fuga central que obriga o observador a se colocar em um local determinado do 

templo para que tenha uma visão correta do ilusionismo espacial. O pintor representou o 

espaço infinito do céu através da associação das técnicas da perspectiva geométrica, 

atmosférica e do escorço, onde figuras representadas de baixo para cima se dissolvem no 

firmamento, desmaterializando o espaço real do templo. De acordo com alguns historiadores, 

o ponto de fuga central representa sua crença religiosa em uma única verdade e um único 

caminho – a Glória de Deus. O simbolismo associado à técnica da perspectiva centralizada 

desempenha um papel fundamental no significado das imagens. 

 Pozzo escreveu seu tratado de arte enquanto produzia a obra na Igreja de Santo Inácio, 

um manual prático destinado a arquitetos e pintores que foi publicado em dois volumes, em 

1693 e 1700. O tratado contribuiu para a difusão das técnicas de perspectiva por toda a 

Europa e suas respectivas colônias, e tornou-se referência fundamental para a produção das 

pinturas de teto luso-brasileiras. Porém, apesar de muitos historiadores apontarem a obra do 

jesuíta, em Santo Inácio, como protótipo das pinturas de perspectiva ilusionista, devemos ter a 

consciência de que a obra não é o ponto de partida para a produção de tetos, mas o ponto 

culminante; logo, outras obras também exerceram um importante papel no desenvolvimento 

desse gênero de pintura.  A difusão do tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum foi 

fundamental para o desenvolvimento das pinturas de teto, especialmente naqueles locais que 

não se dispuseram de uma escola oficial de Belas Artes e que tinham como fonte de 
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conhecimento das técnicas artísticas a circulação dos impressos europeus, como é o caso de 

Portugal e do Brasil.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quando o segundo volume do tratado de Pozzo foi publicado, em 1700, o primeiro foi 

traduzido em francês e alemão; em 1707 foi traduzido para o inglês e, curiosamente, nenhuma 

tradução foi feita para o português. Mateus Silva afirma que, a partir dessas traduções, foram 

realizadas várias reimpressões e uma tradução do francês para o flamengo foi impressa três 

vezes.
41

 Ou seja, ocorreu uma verdadeira disseminação do tratado de Pozzo por toda a 

Europa.  

 Em Portugal, o pintor florentino Vincenzo Bacherelli (1672-1745) foi o responsável 

pela transformação da decoração de tetos nas duas primeiras décadas do séc. XVIII, 

estimulando a produção de vários artistas. Entretanto, Magno Moraes Mello anuncia como 

precursor o pintor Francisco Venegas (1525-1594) e sua obra da Igreja de São Roque (1588-

1590).
 42

 A atuação do artista florentino, as pinturas de teto italianas e o tratado de Andrea 

Pozzo constituíram as principais fontes de referências para o desenvolvimento das pinturas de 

teto no país.  
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Figura 7: Glorificação de Santo Inácio. Andrea Pozzo, 1694. Nave da Igreja de Santo Inácio, Roma. 
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 Entre os pintores portugueses do séc. XVIII, Magno Mello destaca a atuação de 

Antônio Lobo (?-1719) que trabalhou diretamente com o mestre florentino e pintou o teto da 

Igreja de Nossa Senhora da Penha (1718) antes do terremoto de 1755.
 43

 Após o terremoto, em 

1781, a igreja foi repintada sob a direção de Luiz Batista, o empreiteiro contratado para 

realizar a obra ao lado de outros pintores como Jerônimo de Andrade (1715-1801). Pesquisas 

comprovam a existência de uma divisão de trabalho nas pinturas de falsa arquitetura em 

Portugal que envolve a participação de vários profissionais: os quadraturistas, os figuristas e 

os ornamentistas. Jerônimo de Andrade foi o responsável pela pintura do forro da Igreja de 

São Paulo em Lisboa no final do séc. XVIII; empregou a técnica da perspectiva linear 

centralizada com um único ponto de fuga, no entanto, o espaço infinito projetado pela 

arquitetura foi interrompido pela inserção do quadro recolocado no centro da representação 

fechando o espaço real da nave.  

 O modelo predominante na pintura portuguesa caracteriza-se por inserir, no centro da 

falsa arquitetura, o quadro recolocado representando cenas religiosas. Em Portugal, a 

quadratura vai conviver com a pintura de quadro recolocado durante todo o período do séc. 

XVIII e, consequentemente, esse modelo vai ser levado para o Brasil. 
 
Magno Mello 

considera como quadro recolocado o centro figurativo disposto frontal ou obliquamente em 

relação ao observador. 

 

“Segundo a nossa opinião o centro figurativo de todas as pinturas em que o 

escorçamento ou a ruptura do cimo do suporte não será registrado, ou melhor, nos 

exemplos em que a perspectiva de céu aberto e de arrombamento atmosférico não se 

concretizar, será por nós entendida sempre como um quadro recolocado, 

posicionado frontal ou obliquamente em relação ao espectador”.
44

 

 

 

A primeira manifestação da pintura de quadratura brasileira ocorreu a partir da obra de 

Caetano da Costa Coelho na Igreja de São Francisco da Penitência (1732) no Rio de Janeiro, 

as pinturas de forro da capela-mor e da nave (figura 8). A pintura tem como referência o 

Tratado do jesuíta Andrea Pozzo, no entanto, o ponto de fuga não se dirige para o centro da 

superfície, as colunas da falsa arquitetura acompanham a curvatura do suporte abobadado, 
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mantendo-se paralelas entre si e limitando a noção de rompimento do suporte
45

. O quadro 

recolocado representa cenas hagiográficas seguindo a tradição portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

No nordeste do Brasil, destacamos a atuação de João de Deus Sepúlveda que pintou o 

forro da nave da Igreja de São Pedro dos Clérigos (1764-1768) em Recife. O artista atuou em 

Pernambuco em meados do séc. XVIII e é considerado o mais importante pintor da região 

com uma notável obra pictórica, diretamente descendente dos momentos da evolução do 

quadraturismo português
46

. De acordo com Magno Mello, a obra revela um profundo 

conhecimento da matemática, da geometria e da perspectiva. Em Salvador, José Joaquim da 

Rocha (1737-1807) pintou a Igreja da Conceição da Praia (1773) e manteve a tradição 

portuguesa de inserir o quadro recolocado no centro do espaço arquitetônico. Conforme 

Magno Mello, o artista, provavelmente, passou um período em Portugal (1766-1769) e 

aperfeiçoou os seus conhecimentos.
47

 Mônica Farias afirma que o pintor é considerado a 
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Figura 8: Detalhe do forro da nave da Igreja 

São Francisco da Penitência, Rio de Janeiro. 

Caetano da Costa Coelho, 1732. 
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maior expressão da pintura de falsa arquitetura na cidade e é responsável pela formação de 

uma escola de discípulos.
48

   

Em Minas Gerais, historiadores apontam como primeira expressão da pintura de 

perspectiva ilusionista a pintura da capela-mor da Matriz de Cachoeira do Campo (1755) por 

Antônio Rodrigues Belo (1702-?).
49

 No entanto, gostaria de destacar também a pintura da 

capela-mor da Capela do Padre Faria (c. 1740-1755) em Ouro Preto, de autoria desconhecida, 

que apresenta aspectos estilísticos muito próximos à pintura de José Soares de Araújo que 

atuou na região de Diamantina. Trata-se de uma estrutura arquitetônica cerrada, de linhas 

horizontais e verticais, cores escuras e diminutas aberturas celestiais. No centro, um modesto 

óculo representa a Virgem e o Menino segurando o rosário nas mãos e rodeados de querubins, 

enquanto dois serafins coroam a mãe de Deus. Dois pintores, naturais de Braga, apresentam 

uma forte atuação na região mineradora; o guarda-mor José Soares de Araújo (1723-1799) na 

região de Diamantina e o pintor Manoel Rebelo e Souza (1700-1775) na região de Ouro Preto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A predominância do quadro recolocado inserido na estrutura arquitetônica das pinturas 

de teto luso-brasileiras se deve a diversos fatores: o suporte, a tradição e a finalidade da arte. 

A estrutura arquitetônica do templo, os espaços compartimentados, a altura do forro e o tipo 

de forro, constitui fator fundamental para as soluções pictóricas. Gostaríamos de destacar a 
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Figura 9: Forro da capela-mor da Capela do P. Faria, Ouro preto, MG, séc. XVIII, autor 

desconhecido. Fonte: Foto da autora (2016). 
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tradição portuguesa de pinturas narrativas em espaços compartimentados a partir de um ponto 

de vista frontal em relação ao observador, modelo que permaneceu nas pinturas de teto do séc. 

XVII e XVIII em Portugal e no Brasil.  

 

“O uso do quadro recolocado no universo luso-brasileiro persistiu até finais do séc. 

XVIII e no decorrer do séc. XIX como uma solução para o centro figurativo do 

suporte; trata-se da instituição de um gosto que vinha sendo usado desde as cartelas 

frontais da época do brutesco, no entanto, sem a motivação do escorçamento”.
50

 

 

 Em relação à transmissão da mensagem, gostaríamos de levantar uma questão. A 

opção pelo quadro recolocado nos tetos luso-brasileiros pode estar relacionada também com a 

estratégia de evangelização baseada nos princípios da arte da Contrarreforma e nas normas do 

Concílio de Trento; que tem como propósito a clareza das imagens, a instrução e a 

compreensão da narrativa, onde o espectador se coloca próximo ao santo de devoção? Se sim, 

estamos de acordo com Gombrich quando afirma que a forma corresponde à função da arte.  

As figuras representadas em escorço se dirigindo para o espaço infinito das aberturas 

celestiais produzidas no séc. XVI e XVII na Europa são menos reconhecíveis que as figuras 

frontalmente representadas. São representações extremamente movimentadas, com figuras em 

voo pelo espaço arquitetônico capazes de criar o espetáculo barroco e provocar o êxtase. As 

imagens são profundamente persuasivas, porém, a visão de figuras escorçadas pode 

comprometer a proposta evangelizadora da Igreja fundamentada na objetividade e legibilidade 

da narrativa. O ilusionismo das pinturas de perspectiva, no litoral do Brasil e em Minas 

Gerais, utiliza de outros recursos técnicos para persuadir o fiel, entre eles, a proximidade do 

devoto ao santo de devoção promovida pela perspectiva frontal do quadro recolocado. Na 

medida em que o fiel é colocado frente a frente com o santo, próximo ao espaço sagrado do 

céu, o contato é direto e a persuasão é bem sucedida. 

 Consoante com Giulio Carlo Argan, a arte barroca produz imagens que atuam no 

campo da imaginação e dos afetos, portanto deve cuidar de conduzir a imaginação humana 

para o bem e não correr o risco de conduzir ao pecado. Sendo assim, a função da imagem é 

educativa e prática na medida em que propõe a devoção e sugere um modelo de 

comportamento. O principal objetivo da imagem é induzir no fiel o estado de ânimo e a 

atitude modesta e humilde que ele deve assumir ao dirigir-se a Deus.
51
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1.3 O modelo da pintura da Igreja do Rosário: quadratura e quadro recolocado  

 

A pintura da capela-mor (figura 10) foi executada em uma abóbada de berço
52

 forrada 

com tábuas corridas e a técnica empregada foi têmpera sobre madeira.
53

 A medida 

aproximada do forro é irregular e apresenta um formato retangular (5,49 X 6,19 m).
54

 

 No que diz respeito aos aspectos estilísticos, o assunto é bastante delicado e deve ser 

analisado com cuidado. Constitui um exemplo da fusão de estilos pictóricos que convergiram 

em Minas Gerais no séc. XVIII e XIX a partir da circulação dos impressos europeus. A obra é 

um exemplar da pintura de perspectiva ilusionista que se caracteriza pela coexistência dos 

estilos barroco e rococó. Além disso, a visão celestial apresenta um conjunto figurativo com 

uma estrutura compositiva que nos remete à tradição clássica europeia estabelecida a partir do 

séc. XV.  
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 A medida do forro é aproximada, não foi possível realizar uma medida exata por falta de recursos técnicos. 

Figura 10: Pintura de forro da capela-mor da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de 

Tiradentes, MG. Autor desconhecido, c. 1775. 

Fonte: foto da autora (2015). 
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Em Minas Gerais, os estilos de arte barroco e rococó manifestam-se a partir da atuação 

dos artistas portugueses, da circulação dos impressos europeus e dos tratados de arte. A 

impressão tipográfica possibilitou ampla divulgação da arte e da iconografia cristã por 

intermédio da técnica da gravura em metal. As gravuras impressas constituíram o maior 

instrumento de propaganda e eficácia retórica por sua capacidade de reproduzir um número 

ilimitado de imagens de pequeno formato como as estampas, os registros de santos, as 

ilustrações de livros religiosos, missais e breviários. Além das estampas, os tratados de arte 

ilustrados contribuíram para a veiculação da produção e do conhecimento artístico: técnicas, 

métodos e estilos. Os impressos europeus propagaram as imagens e a iconografia cristã por 

toda a Europa e suas respectivas colônias e representaram as principais fontes da produção 

artística da arte colonial mineira dos séc. XVIII e XIX.  

A pintura da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes é uma 

pintura de perspectiva ilusionista com abertura para o céu que concilia a quadratura com o 

quadro recolocado; ou seja, concilia ilusão e legibilidade, sedução e informação. A 

perspectiva frontal do quadro recolocado estabelece um contato direto entre o fiel e o santo de 

devoção possibilitando uma percepção clara, objetiva e verossímil da narrativa. Estratégia de 

representação que tem como proposta a persuasão e a catequese, onde a imagem é portadora 

de um discurso que deve ser concebido pelo fiel. 

 A quadratura cria a abertura celestial, proporciona a transição entre o espaço real e o 

espaço imaginário e delimita os espaços terreno e celestial. A composição é organizada com 

base em uma estrutura simétrica centralizada, na qual as linhas do desenho convergem para o 

centro da superfície pictórica. O artista inseriu o quadro recolocado, delimitado por um 

entablamento de formato circular, no centro da estrutura arquitetônica. O episódio sacro é 

representado a partir de um ponto de vista frontal e não se caracteriza por uma representação 

puramente celestial. Conforme Vítor Reis, a presença do espaço terreno e da linha do 

horizonte define a sua natureza de quadro de altar 
55

. 

 Nas representações espaciais, o lugar do observador é fundamental para a correta 

percepção da perspectiva (figura 11). O espectador deve se colocar de pé do lado oposto do 

que seria o ponto de fuga, bem ao centro da representação perspéctica, a uma distância 

relativa e adequada para que tenha uma visão convincente da profundidade da representação. 

Observando a pintura da capela do Rosário de Tiradentes, o primeiro olhar revela que, para 
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criar a falsa arquitetura, o artista, possivelmente, empregou a técnica da perspectiva linear 

centralizada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obter o ponto de fuga, examinamos a imagem a partir do prolongamento das 

linhas de fuga das colunas e percebemos que as linhas convergem para o centro, mas não se 

fecham em um ponto no meio da superfície pictórica (figura 12). No entanto, constatamos a 

Figura 11:  Pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

de Tiradentes, MG. Autor desconhecido, c. 1775. Fonte: foto e desenho da autora (2016). 
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clara intenção do artista em fazer confluir as linhas de fuga para o centro da pintura 

conduzindo o olhar do observador para o eixo central do espaço. Não há duvida de que este 

foi o objetivo do pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O traçado das linhas de fuga deve ser rigoroso
56

, do contrário, o estudo da perspectiva 

pode representar resultados distintos que interfiram profundamente na análise da obra e na 

interpretação da mensagem. O traçado, realizado com a ajuda de Luís Alberto Casimiro, 

confirmou a ausência de um ponto de fuga e constatou a presença de uma zona central, 

inscrita por meio de uma circunferência, que foi utilizada para a confluência das linhas de 

fuga. De acordo com Casimiro, este procedimento era frequente entre os artistas e tinha o 

objetivo de não promover uma perspectiva demasiado fechada. O uso de uma zona de fuga 

possibilita a abertura das linhas de fuga e não deforma tanto a composição (figura 13). 
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 As linhas foram traçadas sobre uma fotografia que foi tirada do ponto central do piso onde deveria se colocar o 

observador para ter uma visão correta da perspectiva (figura 11). O traçado das linhas de fuga é rigoroso, porém 

não é exato, mas empírico. Portanto, a análise é hipotética. 

Figura 12:  Pintura de forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos de Tiradentes, MG. Autor desconhecido, c. 1775. Fonte: foto e desenho 

da autora (2016). 
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Para compreender o uso de uma zona de fuga, recorremos a análise de outras pinturas 

de teto realizadas por alguns pesquisadores. Ao realizar o estudo geométrico da pintura de teto 

da nave da Igreja de Nossa Senhora da Palma de Salvador (1785), Casimiro constatou que 

[...] os pontos de fuga se localizam sobre duas linhas verticais, colocadas simetricamente em 

relação ao eixo central e concluiu que esta opção do pintor permite “abrir” o espaço 

pictórico sem que haja uma grande deformação da arquitetura presente, pela confluência 

demasiado fechada das referidas linhas de fuga.
57

  Pedro Miguel Felipe dos Santos estudou a 

perspectiva da pintura de teto da nave da Igreja do Menino Deus em Lisboa (c. 1738) e 

constatou que os elementos da arquitetura estão direcionados para uma linha de simetria que 
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 CASIMIRO, Luís Alberto Esteves dos Santos. A Linguagem oculta presente na pintura de quadratura do 

teto da nave da Igreja de Nossa Senhora da Palma de Salvador: análise histórico-artística, iconográfica e 

iconológica, Parte II, Actas da UNICAMP, p. 8. [o artigo foi cedido por Luís Alberto Casimiro, ele será 

publicado em dezembro de 2017]. 

Figura 13: Pintura de forro da Capela de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos de Tiradentes, MG. Autor desconhecido, c. 1775. Fonte: foto da autora 

(2015). Desenho das linhas de fuga realizado por Luíz Alberto Casimiro 

(2016). 
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atravessa toda a nave, contribuindo para uma menor distorção da composição perspéctica
58

. 

Magno Moraes Mello afirma que a construção do espaço perspéctico da pintura da nave da 

Igreja do Menino Deus de Lisboa foi concebida a partir de quatro pontos de fuga com o 

intuito de que um maior número de pessoas pudesse contemplar a pintura.  

 

“Era a necessidade de mostrar toda a cena não apenas para um único espectador. Na 

verdade, a intenção dos artistas era a de permitir que um número maior de fruidores 

integrassem uma ilusória participação no plano divino, mesmo que isso significasse 

uma visão menos correta geometricamente: não se pode esquecer que o centro 

figurativo optou por uma visão frontal e sem o compromisso com figuras 

escorçadas”.
59

 

 

Em Minas Gerais, Mello analisou a pintura de teto da nave da capela de São Francisco 

de Assis em Ouro Preto (1801) e constatou que o pintor Manoel da Costa Ataíde pode ter 

usado quatro pontos de fuga na construção da falsa arquitetura permitindo que um maior 

número de pessoas pudesse observar a pintura sem grandes distorções.  

 

“No teto de São Francisco, com a disposição de quatro pontos de fuga, percebe-se a 

intenção do artista de não obrigar apenas um espectador a ver a quadratura 

perfeitamente construída, mas possibilitar que mais de um indivíduo possa captar 

toda a mensagem do seu espaço tridimensional presente no universo imagético. Para 

tal, os quatro pontos de fuga criam ampla área perspéctica”.
60

 

 

Vítor Reis nos informa que é muito comum que a quadratura se organize em pontos 

polifocais, ou seja, a partir de um conjunto articulado de diferentes pontos de fuga dispostos 

ao longo do eixo longitudinal
61

, talvez com a intenção de diminuir as distorções, como é o 

caso dos exemplos apresentados acima. De acordo com Reis, esse recurso é normalmente 

empregado em tetos de maiores dimensões, mas também pode ser observado em tetos de 

pequenas dimensões.  

Na pintura da capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes, um teto de pequenas 

dimensões, nos perguntamos: por que o artista demonstrou o cuidado em diminuir as 

distorções da composição a partir do emprego de uma zona de fuga?  

Em primeiro lugar, acreditamos que o pintor utilizou a perspectiva com a intenção de 

organizar a composição e dirigir a atenção do observador para uma parte importante da 
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imagem, privilegiando a representação da narrativa religiosa inserida no centro da quadratura 

– o quadro recolocado.  

 

“Frequente é também o uso mais sugestivo do que perspecticamente rigoroso da 

estrutura arquitectónica, comum a tantas máquinas celestiais um pouco por todo o 

país. Nestes casos, a perspectiva é usada mais como sistema organizador da 

composição e condutor do olhar do observador do que como sistema plenamente 

ilusionista”.
62

 

 

Considerando as pesquisas mencionadas acima, concluimos que o artista, ao empregar 

uma zona de fuga, e não um único ponto, diminuiu as distorções e estabeleceu diferentes 

pontos de vista para a quadratura, permitindo que mais de uma pessoa contemplasse a obra ao 

mesmo tempo, compartilhando o mesmo espaço. Ao estudarmos a pintura da capela do 

Rosário de Tiradentes, percebemos a existência de uma determinada flexibilidade em torno do 

eixo central que, além de permitir que mais de uma pessoa contemple a obra ao mesmo 

tempo, possibilita ao observador circular no interior da capela sem que, com isso, a imagem 

seja alterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos, inclusive, que quando ocupamos determinados lugares no piso da capela-

mor e dirigimos o nosso olhar para os ângulos do espaço pictórico, temos uma visão clara da 

elevação da estrutura arquitetônica; e quando nos deslocamos em direção à nave, a imagem 
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 REIS. O Rapto do Observador, p. 517. 

Figura 14: O lugar do observador. 

Desenho realizado pela autora (2016). 



43 

 

 

 

aos poucos apresenta distorções, o que comprova a intenção do artista em confluir as linhas de 

fuga da estrutura arquitetônica para o eixo central da pintura (figuras 15 e 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: A Verticalidade da estrutura arquitetônica. Detalhe da pintura do forro da capela-

mor da Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto da autora (2016). 

Figura 16: Visão a partir da nave da Igreja. Detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja de 

N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto da autora (2016). 
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Supomos que, ao reduzir as distorções da falsa arquitetura, o artista privilegiou o 

princípio da legibilidade do tema, de fundamental importância no processo de evangelização e 

conversão dos fiéis. Além disso, ao estabelecer diferentes pontos de vista, assegurou uma 

visão confortável da pintura permitindo que o observador contemplasse a imagem por um 

longo tempo, o que, muito provavelmente, contribuiu para a transmissão da mensagem e a 

integração do fiel ao espaço religioso.
 
 

Diante dessas reflexões, surge outra questão: o emprego da zona de fuga que diminui 

as distorções da estrutura arquitetônica e cria diferentes lugares de observação impossibilita a 

função persuasiva da pintura?  Não acreditamos nessa possibilidade, apesar das linhas de fuga 

não se fecharem em um ponto, constatamos a clara intenção do artista em criar a ilusão da 

terceira dimensão confluindo as linhas para o centro do espaço pictórico. Observamos que, ao 

se afastar do eixo central da capela-mor em direção à nave, as distorções começam a surgir e 

o fiel é instigado a retomar o caminho para o espaço interno onde é possível ter a visão clara e 

objetiva da imagem. O que importa para o nosso estudo é a intenção, da irmandade e do 

artista, e a sua relação com o propósito da obra de arte. 

 A pintura de perspectiva que submete o observador a se colocar em um espaço 

determinado constitui uma pintura ilusionista de intenção persuasiva
63

, modelo típico da 

técnica de persuasão empregada pela arte barroca, por meio da qual a lógica da perspectiva 

torna a cena verossímil. Apesar da ausência de um único ponto de fuga e da flexibilidade 

quanto ao lugar do observador, acreditamos que a pintura da igreja do Rosário foi estruturada 

com o propósito de inserir o fiel dentro do espaço pictórico.  Desta forma, ele atua como 

testemunha do episódio sacro e passa a ser ator e não apenas um mero espectador. A 

representação de um espaço ilusório não se encerra no espaço da pintura, mas engloba o 

espaço do observador, isto é, a ilusão pressupõe a relação entre a pintura e o contemplador. 

Como dito anteriormente, o ilusionismo seduz o observador a partir da verossimilhança, o 

objetivo não está em produzir uma réplica da realidade, mas fazer parecer real. O engano do 

olho desperta a dúvida e conduz o fiel a pensar que o fingido é autêntico. O artista utilizou de 

vários artifícios para criar a ilusão da terceira dimensão, representar a profundidade, fingir 

uma falsa cúpula e criar uma atmosfera de abertura celestial.  

 Logo acima da cimalha, surge, aos nossos olhos, uma estrutura arquitetônica em 

perspectiva que cria um espaço semelhante a uma cúpula com aberturas para o céu, onde o 

azul inunda o ambiente sagrado de uma luminosidade serena e reveladora. A luz é distribuída 
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em torno de toda a cúpula e ilumina o seu interior através dos arcos e janelas abertos ao céu. 

A composição do episódio sacro também é simétrica e estável, possibilitando à obra, 

arquitetura e visão celestial, uma estrutura equilibrada e harmônica.  

 A visão geral da obra nos permite observar uma representação do espaço claramente 

dividida em dois planos, o plano interno da cúpula e o plano externo do céu; um plano terreno 

e outro celestial. A luz empregada na pintura da capela-mor é uma luz intensa de fortes 

contrastes que divide e destaca os espaços, a cúpula escura e o céu iluminado. As cores 

sóbrias do espaço terreno são compensadas pelas cores claras e vibrantes do espaço celestial, 

delimitando os dois ambientes que, juntos, formam um todo único. O colorido sóbrio da 

cúpula indica uma devoção austera típica do barroco, ao mesmo tempo em que a suavidade do 

céu sugere proteção, esperança e serenidade, típica do rococó religioso. Apesar dos fortes 

contrastes, observamos também uma luz celestial difusa que extrapola o centro da composição 

e se propaga por todo o espaço atrás da cúpula, uma luz que cria uma atmosfera de completa 

abertura para o céu. No tocante à abertura celestial, notamos que o pigmento azul utilizado na 

representação do céu parece ser muito exclusivo. Não encontramos, até o momento, cor 

semelhante. Ele transmite uma leveza e um frescor que contribui profundamente para a 

sedução do observador que, atraído por ele, é arrebatado para o espaço sagrado do céu. Dessa 

forma, o fiel, transportado para o espaço celestial, passa a ser testemunha, ao lado dos anjos, 

do episódio sacro. 

Conforme as reflexões de Vítor Reis, a pintura ilusionista barroca se caracteriza pela 

arte do contraponto visual, a capacidade de confrontar e integrar elementos diferentes em um 

todo único e harmônico. A aparente dissonância entre quadratura e quadro recolocado, ilusão 

e nitidez, espaço celestial e espaço terreno, claro e escuro, corresponde a elementos que se 

contradizem, mas se entrelaçam e se complementam em uma unidade. A harmonia é 

conquistada a partir do contraste – a arte barroca do contraponto
64

. 

 Em uma pintura de falsa arquitetura, a representação dos elementos estruturais da 

arquitetura real é fundamental: as mísulas, os pedestais, as pilastras, as colunas, os fustes, os 

capitéis, o entablamento, os arcos e as janelas. Esta representação de formas concretas 

concede à pintura maior eficácia quanto à ilusão da realidade, tornando o espaço verossímil. 

Múltiplos artifícios foram aplicados pelo artista com o objetivo de criar a ilusão da terceira 

dimensão como a luz, as gradações de cor, o movimento, o volume, etc.  
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1.3.1 Quadratura e ilusionismo 

 

 Nas quadraturas, normalmente, as mísulas correspondem à estrutura a partir da qual a 

arquitetura se ergue. Nos quatro ângulos do forro da capela-mor, mísulas em forma de 

conchas arrematadas por volutas nas laterais sustentam a falsa cúpula. Para realçar a luz que 

incide sobre a peça, o pintor desenha linhas de cores claras que, em contraste com o fundo 

escuro, favorecem o volume e a tridimensionalidade do objeto. Utiliza também linhas 

hachuradas cruzadas que criam superfícies de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sobre um entablamento, os pedestais sustentam quatro colunas envolvendo uma 

arcada. Os pedestais são filetados e decorados por rocalhas em falso relevo. A luz que incide 

sobre eles, proveniente dos arcos abertos ao céu, cria espaços de luz e sombra que revelam 

todo o domínio técnico do artista na criação da tridimensionalidade. O desenho é vigoroso, 

mas não apresenta contornos, os elementos arquitetônicos são modelados pela luz que reflete 

a estrutura. No espaço entre os pedestais, visualizamos uma grande rocalha vermelha onde a 

sombra descola o objeto da parede, o pintor obtém um efeito de extrema plasticidade do 

objeto (figura 18).  

 

 

 

 

 

Figura 17: à esquerda: mísula em forma de conchas. À direita, linhas hachuradas. Detalhe da pintura do forro da capela-

mor da Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto da autora (2016). 
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As colunas apresentam uma marcação de terço em forma de anéis castanhos; o terço 

inferior é canelado enquanto a parte superior, lisa, imita o mármore na cor verde. Os capitéis, 

muito provavelmente, são coríntios
65

 de cor ocre. Uma pintura fingida que denota o 

conhecimento e a atitude consciente do artista em aplicar a técnica da imitação da realidade 

(mimesis) como recurso da pintura ilusionista.  
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 Tudo indica que o pintor teve a intenção de representar o capitel coríntio, uma vez que não é dórico, jônico ou 

compósito.  

Figura 18: Pedestais e rocalha vermelha. Detalhe 

da pintura do forro da capela-mor da Igreja de N. S. 

do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto 

da autora (2016). 

Figura 19: à esquerda, colunas. À direita, arco aberto ao céu. Detalhe da pintura do forro da capela-mor da 

Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto da autora (2016). 
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Os arcos, que se erguem nos ângulos da abóbada, têm a parte superior decorada com 

rocalhas em falso relevo. A luz que incide sobre as suas paredes confere volume e 

profundidade, deslocando a estrutura do fundo, o céu por onde emergem os anjos.  As paredes 

laterais, no lado direito e esquerdo do forro possuem aberturas para o céu com molduras em 

formas de rocalha que imitam a talha nas cores ocre, azul e castanho. O mesmo estilo de 

abertura se repete na parte superior e inferior do forro. As janelas abertas ao céu com molduras 

rocaille recordam os quadros do Hôtel de Soubise em Paris (1738-1740). O projeto do arquiteto-

decorador Germain Boffrand (1667-1754) constitui uma fonte de molduras rococó que foram 

difundidas em repertórios gravados e que pode ter sido conhecido pelo pintor da capela-mor do 

Rosário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriam Andrade Ribeiro afirma que o rococó propriamente dito inicia por volta de 

1730 a partir da atuação de uma nova geração de ornamentistas trabalhando para a alta 

nobreza que desejava decorar os seus luxuosos hôtels parisienses
66

. O Hôtel de Soubise 

corresponde a uma verdadeira obra-prima do estilo rocaille e o projeto do arquiteto foi 

gravado em seu tratado De Architectura Liber
67

 contribuindo para a difusão do repertório 

decorativo rococó.  

Os quadros do ornamentista francês François Boucher (1703-1770) correspondem a 

uma das propostas do tratado do arquiteto Germain Boffrand para a decoração do quarto da 
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 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. O Rococó Religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. São 

Paulo: Cosac & Naify, 2003, p.29. 
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 BOFFRAND, Germano. De Architectura Liber: in quo continentur Generalia Hujus Artis Principia, necnon 

Ichnographiae, Ortographiae et Scenographiae. Parisiis, Cum Aprobatione et Privilegio Regis. M.DCC.XLV 

(1745). 

Figura 20: abertura lateral. Detalhe da pintura do forro da capela-mor da 

Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto da autora 

(2016). 
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Princesa. A concepção das molduras reproduzidas na pintura da Igreja do Rosário de 

Tiradentes lembram as molduras desses quadros ornamentados por motivos rocailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos arcos e aberturas laterais, anjos pairam e brincam em torno da cúpula (figura 23). 

Um anjo que passa por um dos arcos para e olha o interior do templo, atitude que revela a 

comunicação entre os seres celestiais e os fiéis que observam o episódio sacro no interior da 

capela-mor. Outro, ao passar pelo arco, vira o rosto e olha para trás para ver o que está 

acontecendo dentro do espaço arquitetônico. Um deles aparece ajoelhado nas nuvens, olhos 

fechados e com a mão no peito
68

 em atitude de respeito enquanto, na janela do meio, dois 

anjos se comunicam e um deles faz um gesto que acreditamos ser sinal de silêncio, levando o 

dedo à boca. Os gestos demonstram a participação dos anjos que, junto com o observador, 

testemunham o momento sagrado da visão celestial. A interação entre os personagens reforça 

a ilusão e traz à memória a obra de Andrea Mantegna na Camera Degli Sposi. 
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 Acreditamos que este anjo, provavelmente, esteja reproduzindo o ato de confissão que será observado também 

através da imagem de São Francisco de Assis representada no centro do espaço arquitetônico – o quadro 

recolocado. A respeito desse gesto e seu significado, falaremos no item dedicado à análise iconográfica (p. 91).  

Figura 21: François Boucher, Hôtel de Soubise, 

Paris, 1738. La Chambre d‟appart de la Princesse. 
Figura 22: Janela lateral da pintura do forro da capela-mor da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. 

Fonte: foto da autora (2015). 
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Nas pinturas ilusionistas, o contato estabelecido entre os personagens e o observador 

torna a representação real e contribui para a eficácia da persuasão. Como mencionamos 

anteriormente, Gombrich
69

 revela que nas representações naturalistas o instantâneo reproduz 

um momento determinado no tempo e exige a participação do observador que deve completar 

a cena a partir da sua imaginação. O artista registrou um anjo no momento exato em que 

passava pelo arco, o observador só pode ver parte do seu corpo que foi representado a partir 

de um determinado ponto de vista, tendo que recorrer à imaginação para completar o restante 

da figura (figura 24). 

 A cena evoca um detalhe da pintura de Rafael e seus discípulos na Loggia da Psiche e 

chama a nossa atenção para possíveis referências do artista. Rafael representou figuras em 
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 GOMBRICH. Arte e Ilusão, p. 221- 232. 

Figura 23: Detalhes da pintura do forro da capela-mor da Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: 

foto da autora (2016). 
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escorço nos penachos e velas, entre elas, um anjo voando no céu por trás das guirlandas 

lembra a figura entre os arcos da Igreja do Rosário de Tiradentes. A obra de Rafael, na galeria 

da Vila Farnese, foi amplamente difundida por meio das gravuras que eram produzidas pela 

oficina de Marcantonio Raimondi. Será que o artista que pintou a capela-mor da Igreja do 

Rosário teve algum contato com essas gravuras? Será que o pintor conhecia a obra de Rafael? 

Não temos como responder essas perguntas, mas não devemos deixar de considerar a 

possibilidade diante da semelhança das formas de representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para tornar a cena ainda mais natural o artista reproduziu estes seres celestiais à 

distância a partir da técnica da perspectiva aérea, onde as figuras perdem a cor e a nitidez na 

medida em que se afastam no espaço. Se compararmos os anjos ao redor da cúpula com os 

anjos da Visão Celestial, próximo ao observador, podemos observar a diferença quanto a 

definição das figuras – cor e nitidez (figura 25). 

 

Figura 24: à esquerda: detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. 

Fonte: foto da autora (2016). A direita: detalhe da Loggia da Psiche, Rafael, 1518. Vila Farnesiana, Roma. 
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1.3.2 Cúpulas fictícias e aberturas para o céu: uma análise comparativa
70

 

 

 Em Minas Gerais, existem três pinturas que apresentam uma estrutura arquitetônica 

semelhante à pintura da Igreja do Rosário: a construção de uma falsa cúpula ou abertura a 

partir de uma perspectiva centralizada. São as capelas-mores da Catedral da Sé de Mariana, da 

Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto e a Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco. Com o 

intuito de compreender melhor a obra que estamos estudando, pretendemos comparar as obras 

e assinalar alguns aspectos importantes.  

  A pintura da Catedral da Sé de Mariana data de 1760 e foi executada pelo pintor 

português Manoel Rebelo e Souza (figura 27). O artista projetou duas cúpulas que cobrem o 

forro da capela-mor. Confrontando a obra com a pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes, 

percebemos que as duas apresentam uma estrutura arquitetônica semelhante. Uma cúpula se 

ergue a partir de mísulas nos ângulos do forro da capela, oito pares de colunas sustentam a 

arquitetura e quatro arcos se abrem ao céu. Contudo, o céu que imaginamos existir por trás da 

cúpula da capela-mor de Mariana não é representado. Uma cor branca preenche todo o fundo 

da pintura fechando o espaço e impedindo a ilusão de profundidade. No centro da estrutura 

arquitetônica, podemos visualizar pequenas janelas desenhadas sobre um fundo branco; a 

estrutura arquitetônica se fecha em um medalhão central, ou seja, não há uma abertura para o 

céu como na Igreja do Rosário de Tiradentes. Ademais, a contraposição de branco e preto 
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 ANEXO I - Mapa das pinturas de perspectiva pesquisadas em Minas Gerais. 

Figura 25: anjos. Detalhe da pintura de forro da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: 

foto da autora (2015). 
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produz um esquema cromático duro, rigidez que é intensificada por uma paleta reduzida que 

elimina o azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notamos uma forte presença do desenho, os objetos são contornados por linhas de 

cores escuras. Nos espaços entre as colunas, ao contrário de janelas abertas ao céu como na 

capela do Rosário de Tiradentes, paredes fecham o espaço e vasos de flores, representados em 

escorço, decoram o ambiente. Não percebemos a presença de elementos de decoração rococó, 

trata-se de uma pintura de estilo barroco. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Na Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto (figura 30), o pintor Manoel Rebelo e 

Souza aproveitou a estrutura arquitetônica da capela-mor para levantar quatro colunas que se 

fecham em um medalhão central, equivalente ao que observamos na Catedral da Sé de 

Figura 26: Pintura do forro da capela-mor da 

Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG. 

Autor desconhecido, c. 1775. Fonte: foto da 

autora (2016). 

Figura 27: Pintura do forro da capela-mor da Catedral da 

Sé de Mariana, MG, Manoel Rebelo e Souza, 1760. Fonte: 

foto da autora (2016). 

Figura 28: detalhe da pintura do forro da 

capela-mor da Catedral da Sé de Mariana, MG, 

c. 1775. Fonte: foto da autora (2016). 
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Mariana. Nos quatro ângulos do forro da capela, ao invés de mísulas, quatro atlantes são 

utilizados como base para a estrutura arquitetônica. Pedestais sustentam as colunas e, sobre 

eles, vasos de flores são representados em escorço enquanto guirlandas de flores decoram as 

colunas. Uma balaustrada percorre todo o espaço ao redor do forro gerando um movimento na 

arquitetura. Como na Catedral da Sé, as aberturas dos arcos são preenchidas por um fundo 

branco e não produz uma atmosfera celestial como a visualizada na Igreja do Rosário de 

Tiradentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A profundidade é alcançada por meio do desenho em perspectiva e, comparando com 

o forro da Igreja do Rosário de Tiradentes, fica evidente que a altura do teto da Igreja de Santa 

Efigênia favoreceu a ilusão. O contorno na pintura permanece, delimita o desenho, mas é bem 

mais suave que aquele observado na Catedral da Sé. Sobre a balaustrada, observamos uma 

Mitra apoiada em um báculo que remete ao vaso de flores apoiado em uma bengala 

representado por Mantegna na Camera degli Sposi. Uma composição que surpreende o 

observador, gera expectativa e intensifica a ilusão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Pintura do forro da capela-mor da 

Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 

1775. Fonte: foto da autora (2016). 

Figura 30: Pintura do forro da capela-mor 

da Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto, 

MG, Manoel Rebelo e Souza, 1765. Fonte: 

foto da autora (2016). 

Figura 31: detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja de 

Santa Efigênia de Ouro Preto, MG Fonte: foto da autora (2016). 
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A Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco apresenta uma estrutura arquitetônica com 

abertura para o céu. O artista representou o céu delimitado por um entablamento de formato 

circular, mas, ao invés de oito segmentos côncavos como na Capela do Rosário, o pintor 

desenhou semicírculos convexos, reduzindo o espaço celestial e elevando a arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No lugar de oito pares de coluna o artista optou por oito colunas apoiadas em pedestais 

que erguem a falsa cúpula. Oito arcos são abertos ao céu, quatro deles servem como uma 

espécie de altar onde se encontram os quatro evangelistas. Nos outros arcos podemos 

visualizar o céu azul, uma balaustrada e um vaso de flores escorçado reportando-se, 

novamente, ao vaso de Mantegna na Camera degli Sposi. No centro da estrutura arquitetônica 

o pintor representou um óculo que se abre para o céu azul e que revela um ostensório entre as 

nuvens. A reprodução da custódia foi realizada a partir de um ponto de vista frontal 

favorecendo a legibilidade da imagem que simboliza a presença do corpo de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Pintura do forro da capela-mor da 

Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 

1775. Fonte: foto da autora (2016). 

Figura 33: Pintura do forro da capela-mor da Matriz de 

Santo Antônio de Ouro Branco, MG, autor e data 

desconhecidos. Fonte: foto da autora (2016). 

Figura 34: Detalhe da pintura do forro da 

capela-mor da Matriz de Santo Antônio de Ouro 

Branco, MG, autor e data desconhecidos. Fonte: 

foto da autora (2016). 
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Comparando as quatro pinturas, concluímos que nenhuma delas apresenta uma 

abertura celestial tão significativa e expressiva como a da Igreja do Rosário de Tiradentes. A 

perspectiva linear na construção da falsa cúpula é aplicada em todas elas, contudo, Manoel 

Rebelo encerra a estrutura arquitetônica em medalhões, fechando o espaço e impossibilitando 

a ilusão de céu aberto. Em Ouro Branco, o céu está mais presente que nas outras igrejas, 

porém a ausência de contraste na pintura (claro/escuro) impossibilita a ilusão de profundidade 

e uma divisão mais vigorosa dos dois espaços – o celestial e o terreno. Em todas as três 

pinturas o efeito é mais linear que pictórico e acaba sendo decorativo. 

 A pintura da Igreja do Rosário resulta muito mais naturalista que as outras. Os 

elementos arquitetônicos e as figuras são representados com maior realismo proporcionando à 

imagem maior eficácia quanto à ilusão e persuasão. Esta diferença se deve ao arrojo e à 

habilidade técnica do artista que utiliza a luz para modelar os objetos, criar volumes e 

representar a tridimensionalidade. Ademais, a ausência do contorno e a dissolução das linhas 

do desenho contribuem para o naturalismo. O pintor demonstra um conhecimento técnico 

quanto à perspectiva aérea na representação dos anjos que circulam ao redor da cúpula, 

representou a distância e contribuiu para a reprodução da atmosfera celestial.  

 Observando as imagens abaixo, percebemos a delicadeza das linhas do desenho das 

figuras da pintura do Rosário de Tiradentes, a dissolução dos contornos, o colorido realista 

acentuado pela leveza nas gradações de cor que criam harmonia e equilíbrio. As imagens da 

catedral da Sé de Mariana e da Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco apresentam um 

desenho rígido com contornos muito precisos e um colorido próximo à ilustração. As linhas 

do desenho das figuras da Igreja de Santa Efigênia são mais leves que as outras duas, mas, 

ainda assim, mais graves que as do Rosário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Da esquerda para a direita: 1. Igreja do Rosário de Tiradentes. / 2. Catedral da Sé de Mariana. / 3. 

Igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto. / 4. Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco. Fonte: fotos da autora. 
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Com relação à visão central, em Tiradentes, um conjunto figurativo representa o 

episódio sacro enquanto, em Ouro Branco, o artista optou por representar a presença de Cristo 

através de um objeto litúrgico. O óculo que se abre ao céu na Matriz de Ouro Branco não 

pode ser considerado um quadro recolocado, pois corresponde à representação de um objeto 

simbólico e não de uma narrativa. De todas as pinturas, a única que conjuga quadratura e 

quadro recolocado é a obra da Igreja do Rosário de Tiradentes, o que demonstra a sua 

complexidade formal, iconográfica e suas referências eruditas. 

 

1.3.3 A quadratura e o tratado do jesuíta Andrea Pozzo 

 

 A pintura da capela-mor, possivelmente, tem como referência as técnicas de criação de 

falsas cúpulas e aberturas sugeridas pelo tratado do jesuíta Andrea Pozzo (1643-1709). O 

Tratado do pintor e cenógrafo italiano corresponde a um manual prático da técnica de 

perspectiva destinado a pintores e arquitetos. Foi editado em dois volumes e é valorizado pelo 

seu caráter didático; é organizado com o intuito de ensinar o método passo a passo, 

começando pelas formas mais simples até atingir as projeções mais complexas. Para tanto, 

compõe texto e imagem, um ao lado do outro, de forma que a figura complemente a 

explicação do texto. 

 Acreditamos que o artista possa ter associado três propostas para compor a sua cúpula 

fictícia. Dois modelos publicados no primeiro volume
71

: o esquema octogonal presente na 

Fig. Nonagefimafecunda, Tholus Octangularis e a Figura Nonagefimaprima, uma proposta de 

composição e iluminação da arquitetura. O terceiro modelo corresponde à sugestão de 

entablamento verificada no segundo volume do tratado, a Figura Cinquantesimaquarta – 

Cupola de diverfa figura 
72

. 

 Para construir a cúpula octogonal, o artista, possivelmente, utilizou como modelo a 

nonagésima segunda figura do tratado de Andrea Pozzo – uma cúpula octangular. O artista 

jesuíta parte de uma base quadrada e regular, traça o círculo e um octógono a partir do qual as 

colunas se erguem. Na Igreja do Rosário, o forro é irregular e de formato retangular, dessa 

forma, a gravura foi interpretada com o intuito de adaptar às condições do suporte. 

Contrariando a proposta do jesuíta de utilizar um ponto de fuga descentralizado, o pintor 
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 PUTEI, Andreae. Perspectiva Pictorum et Architectorum. Pars Prima. ROMAE M.DC.XCIII (1693). Typis 

Joannis Jacobi Komarek Bohemi apud S. Angelum Cuftodem. Superiorum Permissu. 
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 PUTEI, Andreae. Perspectiva Pictorum et Architectorum. Pars Secunda. ROMAE MDCCLVIII (1758). 

Apud Joannen Generosum Salomoni. Typogrphun, et Bibliopolan. Praesidum Facultate. 
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optou por confluir as linhas para o centro da superfície pictórica. Verificamos que o pintor 

não fechou a perspectiva em um único ponto, mas procurou direcionar as linhas de fuga para 

o centro do suporte.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na figura nonagésima primeira, Pozzo apresenta uma proposta de composição e 

iluminação que o pintor pode ter utilizado como referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolamos parte da gravura do tratado para observarmos a proposta de composição e 

compararmos com a pintura da capela-mor do Rosário (figura 39). Supomos que o artista 

possa ter se inspirado no modelo sugerido pelo italiano que compõe pares de colunas 

sustentadas por pedestais, sendo que uma das colunas se encontra à frente de uma pilastra, 

Figura 36: Figura 92 do Tratado de Andrea Pozzo, primeiro 

volume, 1693. Fonte: Arquivo da autora. 

Figura 37: Desenho da estrutura arquitetônica da 

pintura da capela-mor da Igreja de N.S. do Rosário 

de Tiradentes, c. 1775. Fonte: foto e desenho da 

autora (2015). 

Figura 38: Figura 91 do Tratado de Andrea Pozzo, 

primeiro volume, 1693. Fonte: Arquivo da autora. 
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ambas de capitéis coríntios. Entre elas, arcos e janelas se abrem para o céu e iluminam o 

templo. A sugestão de iluminação apresentada por Pozzo, possivelmente, foi seguida pelo 

artista da capela-mor do Rosário, uma luz lateral proveniente dos arcos e das janelas que 

iluminam o interior da cúpula. O artista, provavelmente, seguiu a proposta do tratado 

adaptando às condições do suporte e acrescentando à composição de matriz barroca elementos 

decorativos do rococó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para concluir a estrutura arquitetônica o artista pode ter utilizado como modelo a 

proposta de entablamento presente no segundo volume do tratado de Pozzo, a figura 

quinquagésima quarta, uma abertura de quatro semicírculos. Na capela-mor do Rosário, o 

artista, possivelmente, adaptou a proposta à cúpula centralizada e criou oito semicírculos, uma 

abertura de formato octogonal que acompanha a base da estrutura arquitetônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: recorte da Figura 91 do Tratado de 

Andrea Pozzo, primeiro volume, 1693. Fonte: 

Arquivo da autora. 

Figura 40: detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja de 

N.S.do Rosário de Tiradentes, c. 1775. Fonte: foto da autora 

(2015). 

Figura 41: Figura 54 do Tratado de Andrea Pozzo, segundo 

volume, 1700. Fonte: Arquivo da autora. 
Figura 42: detalhe da pintura do forro da 

Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, c. 

1775. Fonte: foto e desenho da autora (2015). 
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Sabemos que o tratado de Andrea Pozzo circulou por Minas Gerais no séc. XVIII e 

XIX a partir das relações observadas entre a produção das pinturas de perspectiva e o tratado 

do jesuíta. Mateus Silva verificou a apropriação das ideias apresentadas pelo tratado através 

das obras produzidas na região, porém constatou que existem poucas referências em relação à 

circulação física dos volumes e que o conhecimento da obra pode ter sido adquirido a partir 

das relações entre mestre e discípulo.
 73

   

 As referências evidenciam um profundo conhecimento do pintor da capela-mor do 

Rosário em relação à obra do jesuíta Andrea Pozzo e revelam a habilidade técnica e a 

capacidade interpretativa do artista em associar várias gravuras para compor a sua obra. Em 

vista das semelhanças, acreditamos que o pintor adaptou as propostas às condições irregulares 

do suporte, fez opções em relação à projeção elegendo a convergência das linhas de fuga para 

o centro do suporte sem, contudo, centralizar em um único ponto, adaptou o entablamento ao 

projeto octogonal, acolheu a sugestão de iluminação para favorecer a ilusão, enfim, aplicou 

todo o conhecimento adquirido para dar forma ao projeto da irmandade do Rosário. Ao 

conciliar quadratura e quadro recolocado reproduziu o modelo português de pinturas de teto 

em perspectiva conjugando as duas influências artísticas: italiana e portuguesa.  

 

1.3.4 O quadro recolocado: composição e referências  

 

 A visão celestial constitui uma pintura ilusionista que simula um quadro de parede – 

um quadro de altar – transposto ao teto. A presença da linha do horizonte divide os dois 

espaços – o celestial e o terreno. No céu, a Virgem e o Menino se comunicam com os santos, 

Domingos e Francisco, que ocupam o ambiente terreno. 

 A narrativa é representada a partir de um ponto de vista frontal proporcionando uma 

maior aproximação do observador com o santo de devoção, que se coloca abaixo da pintura, 

frente a frente com os personagens do episódio sacro. Esta estrutura compositiva, apesar de 

não conduzir os nossos olhos ao infinito, como ocorre nas reproduções de perspectiva 

atmosférica, também não fecha completamente o espaço, uma vez que os arcos e janelas 

laterais dilatam a abertura celestial que pode ser visualizada por trás de toda a cúpula. O céu 

extrapola o centro da composição e se expande por toda a superfície pictórica, solução formal 

encontrada pelo artista para ampliar o espaço atmosférico e criar uma unidade visual entre a 
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Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2012, p. 
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quadratura e o quadro recolocado. Neste caso, o entablamento não atua como uma moldura 

para a narrativa central, mas como delimitação dos espaços. 

 A composição central é claramente simétrica e equilibrada. O grupo figurativo forma 

um triângulo que lembra a composição piramidal renascentista. A linha do horizonte divide os 

dois planos. Na passagem do espaço terreno para o celestial, percebemos que a claridade do 

céu provoca uma transição surpreendente contribuindo para a ilusão da profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Virgem e o Menino ocupam o espaço celestial e estão circundados por nuvens e 

anjos – cabecinhas aladas. Uma luz amarela envolve os dois personagens, raios de luz 

emanam de seus corpos e incidem sobre as nuvens produzindo uma variação de tons entre o 

branco e o cinza escuro que conferem volume às formas. As nuvens sustentam os dois 

personagens no céu. 

 O desenho do artista é suave e revela uma preocupação quanto à dissolução das linhas 

em busca de uma representação mais naturalista. As figuras apresentam traços fisionômicos 

delicados, expressivos e proporcionalmente bem desenhados. Como a representação é frontal 

e se encontra próxima ao observador, a imagem é nítida, detalhada, de colorido vibrante, 

contribuindo com a legibilidade e clareza da narrativa. No plano celestial, predominam as 

cores azul, cinza, branco e amarelo. No plano terreno, uma paleta sóbria combinando o preto, 

marrom e verde. O movimento da cena é representado através dos gestos dos personagens e é 

Figura 43: Detalhe da pintura de forro da Igreja de N. 

S. do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto e 

desenho da autora (2016). 
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acentuado pelo manto da Virgem indicando que a sua aparição, diante dos santos, acabou de 

acontecer. A Mãe de Deus está pairando sobre as nuvens. O artista representou a 

temporalidade – o instantâneo, característica própria das pinturas naturalistas. 

 O grupo que compõe a visão celestial, possivelmente, foi elaborado a partir da 

interpretação das fontes gráficas presentes nos impressos europeus que circulavam em Minas 

Gerais no período colonial. Acreditamos que, para compor o grupo formado pela Virgem e o 

Menino, o artista possa ter usado como referência um Registro de Santo intitulado Sancta 

Maria Mater Dei, localizado nos arquivos da Biblioteca Nacional de Portugal.
74

 O autor é 

Martin Engelbrecht (1684-1756), um gravador alemão do período rococó. Em relação à 

estrutura compositiva das figuras (a Virgem e o Menino com os santos), o pintor pode ter se 

inspirado em outra gravura do mesmo autor denominada Kyrie Eleison, que significa 

Misericórdia, uma ilustração da Elogia Mariana
75

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Martin Engelbrecht (1684-1756) é natural de Augsburgo, estado da Baviera, na 

Alemanha. Conforme Myriam Ribeiro
76

, Augsburgo dominou o mercado internacional de 

estampas desde o final do séc. XVII. As gravuras eram produzidas com o propósito de servir 

de modelo para a arte decorativa. Martin Engelbrecht foi um dos gravadores mais importantes 

do período rococó, contribuindo para a formação do rococó germânico presente na arte 

religiosa. 
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Figura 44: à esquerda: Sancta Maria Mater Dei, 

Martin Engelbrecht. Registro de Santo, Biblioteca 

Nacional de Portugal. Fonte: imagem gentilmente 

cedida por Camila Santiago. À direita: Kyrie 

Eleison, Martin Engelbrecht. Ilustração da Elogia 

Mariana, Augsburg, 1732. Fonte: arquivo da autora,  
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 Assim como na formação da quadratura, o artista, muito provavelmente, utilizou mais 

de um modelo para compor a narrativa. Da gravura encontrada na Elogia Mariana 

acreditamos que o artista tenha aproveitado a estrutura compositiva piramidal, a disposição 

dos dois santos ajoelhados aos pés da Virgem em primeiro plano e substituiu a Virgem e o 

Menino desta gravura pelo conjunto figurativo do Registro de Santo. 

 

Estrutura compositiva piramidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição das duas gravuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Kyrie Eleison. Martin 

Engelbrecht. Ilustração da Elogia 

Mariana, Augsburg, 1732. 

Figura 46: Pintura da capela-mor da Igreja 

do Rosário de Tiradentes, MG. C. 1775, 

autor desconhecido. 

Figura47: à esquerda: referências gráficas. À direita: Pintura da capela-mor da Igreja 

do Rosário de Tiradentes, MG. C. 1775, autor desconhecido. 



64 

 

 

 

A Virgem e o Menino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O conjunto figurativo da Virgem com o Menino foi reproduzido na pintura da Igreja 

do Rosário com pouquíssimas alterações. As duas cabecinhas aladas foram deslocadas do 

manto da Virgem para o lado direito e um anjo foi acrescentado logo abaixo (figura 47). Os 

três anjos que se encontram à esquerda permaneceram, porém, dispostos de forma diferente da 

gravura e, outros dois, foram acrescentados ao lado do menino Jesus (figura 47). A 

iconografia foi adaptada à Nossa Senhora do Rosário, o artista inseriu um terço na mão da 

Virgem e trocou a cruz que o menino Jesus segurava na mão direita por um rosário. A postura 

do Menino sobre um globo se manteve, assim como a Virgem, representada na diagonal e 

com as pernas estendidas.  No espaço terreno, os santos que se encontram em primeiro plano 

na gravura foram mantidos e as demais figuras descartadas, entretanto a postura dos santos foi 

modificada. O santo, à direita, foi representado com os braços abertos e as mãos voltadas para 

o chão, enquanto o outro, à esquerda, está virado para frente em direção ao observador, o livro 

no chão e as mãos em posição distintas (figuras 47 e 48). Os gestos dos santos serão 

examinados mais adiante na análise iconográfica.  

 Apesar de termos localizado as gravuras que, provavelmente, foram utilizadas pelo 

artista como modelo para a composição da visão celestial, gostaríamos de expandir essa 

reflexão sobre as possíveis referências do artista em relação à obra de Rafael Sanzio (1483-

1520). Já chamamos a atenção para a semelhança com a obra do artista na Loggia da Psiche, 

quando analisamos o anjo em voo passando pelo arco da cúpula fictícia. A respeito da pintura 

Figura 48: à esquerda: referências gráficas. À direita: Pintura da capela-mor da Igreja do Rosário de 

Tiradentes, MG. C. 1775, autor desconhecido. 
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do quadro recolocado, gostaríamos de relacionar a composição com um quadro de altar 

produzido por Rafael e denominado A Madona de Foligno (1512). A pintura foi encomendada 

por Sigismondo de‟ Conti para ser colocada na Igreja de Santa Maria em Aracoeli, em Roma; 

hoje, a obra se encontra no Museu do Vaticano. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando invertemos a imagem, podemos fazer uma análise comparativa mais precisa 

(figura 50). Uma das principais características da obra de Rafael é a distinção entre os dois 

espaços – o terreno e o celestial, particularidade observada na pintura da capela-mor da Igreja 

do Rosário. A madona de Rafael está envolvida por nuvens, um conjunto de anjos circunda a 

Virgem e o Menino. Na pintura do rosário de Tiradentes, um conjunto de anjos e nuvens 

também envolve a Virgem e o Menino. No espaço terreno da Madona de Foligno, 

percebemos a presença de dois santos ajoelhados com os olhos voltados para o céu em direção 

à Virgem, composição que se repete na pintura da capela-mor. A composição de Rafael, assim 

como a do Rosário é completamente simétrica e a disposição das figuras forma um triângulo – 

a estrutura piramidal. A posição da Madona do pintor renascentista é diferente da Virgem do 

Rosário, a madona de Rafael está em uma posição vertical, enquanto a do Rosário levemente 

inclinada, na diagonal. O menino de Rafael está se movimentando no colo da mãe, enquanto o 

menino do Rosário está em pé e em cima de um globo. 

Figura 49: A Madona de Foligno, Rafael Sanzio, 

1511-1512. Pinacoteca do Vaticano. 
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A obra de Rafael foi gravada por Marcantonio Raimondi e regravada após a morte de 

Rafael. Encontramos três gravuras da Virgem com o Menino que foram realizadas a partir de 

desenhos do pintor italiano. A partir de uma análise dessa sequência de estampas percebemos 

que a madona de Martin Engelbrecht, Kyrie Eleison, apresenta afinidade com a obra do pintor 

italiano. Segue abaixo a sequência de estampas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: à esquerda: A Madona de Foligno, Rafael Sanzio, 1511-1512. Pinacoteca do 

Vaticano. À direita: pintura da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Tiradentes, MG, c. 1775. Autor desconhecido. Fonte: Desenho sobre fotos elaborado pela 

autora (2016). 

Figura 51: da esquerda para a direita: 1. A Madona de Foligno, Rafael Sanzio, 1511-1512. 2. A Madona e o Menino, 

gravura de Marcantonio Raimondi, c. 1512-1516. 3. A Madona e o menino sobre nuvens, início do séc. XVI, atribuído a 

Marcantonio Raimondi, a partir de Rafael. 4. A Virgem sentada sobre nuvens, séc. XVI. Gravada a partir da gravura de 

Marcantônio, a partir de Rafael.  
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A primeira gravura se aproxima muito da Madona de Rafael, foi produzida por 

Marcantonio a partir de desenhos do pintor, a diferença está na substituição da forma circular 

que se encontra atrás da Madona por um formato oval e o acréscimo de uma auréola em torno 

da cabeça da Virgem (figura 51/2).  A segunda é atribuída a Marcantonio, o gravador 

acrescenta cabecinhas aladas ao lado da Virgem e substitui o arco da gravura anterior por 

nuvens que envolvem a Madona e o Menino (figura 51/3). A última gravura é a que apresenta 

maiores modificações em relação às outras, o menino desce do colo da Virgem, três anjos são 

colocados sobre as nuvens, e a Madona gira a cabeça para o lado direito, em direção oposta ao 

menino. A auréola ganha outro formato e é colocada flutuando sobre a cabeça da Virgem. 

Essa última gravura é atribuída a membros da oficina de Marcantonio (figura 51/4). 

 Confrontando a obra de Rafael com a gravura de Martin Engelbrecht, Kyrie Eleison, 

uma das ilustrações que, possivelmente, serviram de modelo para o pintor da capela-mor do 

Rosário, podemos supor que ela seja um desdobramento da obra de Rafael. A Madona do 

gravador alemão é bem mais movimentada que a de Rafael, no entanto, mantém a 

verticalidade que percebemos na Virgem do pintor italiano. O menino continua no colo, 

apoiado no joelho da Virgem. Os santos, de joelhos no plano terreno formam com o grupo da 

madona e o menino a composição piramidal visualizada na Madona de Foligno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 52: à esquerda: A Madona de Foligno, Rafael, 1511-1512. Pinacoteca do Vaticano. À direita: 

Kyrie Eleison. Martin Engelbrecht. Ilustração da Elogia Mariana, Augsburg, 1732. 
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 Acreditamos que existe uma relação entre as duas obras, a de Rafael e a de 

Engelbrecht, este último parece ter a obra A Madona de Foligno como referência para a sua 

criação. Não podemos afirmar que o gravador alemão tenha se inspirado na obra de Rafael 

para compor a sua ilustração, mas podemos considerar a probabilidade da referência uma vez 

que a sequência de gravuras comprova a circulação da obra do pintor italiano pela Europa. 

Conforme Giulio Carlo Argan, nos séc. XVII e XVIII, até a descoberta da fotografia, a 

cultura artística europeia desenvolveu-se em grande parte através das reproduções de obras 

de arte por meio da gravura em cobre
77

. Se Rafael, direta ou indiretamente, foi referência 

para a obra de Engelbrecht, podemos supor que também tenha sido para o pintor da Igreja do 

Rosário de Tiradentes. O fato é que a obra de Rafael, de uma maneira geral, foi amplamente 

difundida por meio das gravuras e, essa realidade, permitiu que os trabalhos do artista 

correspondessem a fontes de referência para os artistas europeus e, consequentemente, para os 

artistas dos países além-mar. 

 O conjunto figurativo da Virgem com o Menino, presente na pintura da Igreja do 

Rosário de Tiradentes, não é o mesmo que visualizamos na gravura de Engelbrecht 

mencionada acima, mas constitui uma cópia de outra gravura do mesmo autor como vimos 

anteriormente. De uma maneira ou outra, Rafael constitui a base para essas produções 

artísticas. Ademais, os traços estilísticos observados na pintura do Rosário de Tiradentes nos 

leva a pensar que o pintor, cuja identidade nós desconhecemos, pode ter conhecido o trabalho 

do mestre italiano do Renascimento e de alguma forma foi influenciado por ele. Acreditamos 

que a pintura da capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes apresenta características da 

escola rafaelesca, no entanto, a comparação permanece sempre sobre o plano formal, visto 

que é impossível afirmar que o pintor tenha conhecido a obra de Rafael. Recorremos 

novamente à Loggia da Pische para compreender esta relação.  

Os anjos pairando sobre nuvens e envolvidos por fitas em movimento na obra da 

capela-mor evocam os anjos representados por Rafael e seus discípulos na Loggia da Psichê 

também envolvido por fitas. (figura 53). 
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 ARGAN. Imagem e Persuasão, p. 16. 
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O manto da Virgem em movimento, possivelmente, foi inspirado na gravura do autor 

Martin Engelbrecht, no entanto, pensamos que o panejamento, o drapeado, a forma como o 

artista dispõe as dobras dos tecidos e das vestimentas, remete à obra de Rafael observada na 

Loggia da Psiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: da esquerda para a direita: 1. Detalhe da pintura da capela-mor do Rosário de Tiradentes. 2. Detalhe da pintura 

da Loggia da Psiche, Rafael. 3. Detalhe da pintura da capela-mor do Rosário de Tiradentes.  

Figura 55: Detalhes da pintura da Loggia da Psiche, Rafael.  

Figura 54: da esquerda para a direita: 1 e 3. Detalhe da pintura da Loggia da Psiche, Rafael.  

2. Detalhe da pintura da capela-mor do Rosário de Tiradentes. 
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Deduzimos, portanto, que a pintura do forro da capela-mor do Rosário de Tiradentes 

corresponde a um amálgama estilístico, que reflete um momento de transição da pintura de 

perspectiva em Minas Gerais e se caracteriza pela coexistência dos estilos de arte barroco e 

rococó. Além disso, a obra apresenta uma estrutura compositiva fundamentada na arte 

clássica europeia e traços estilísticos da escola rafaelesca, ou seja, uma obra de arte cujas 

características revelam a herança de uma tradição artística desenvolvida e divulgada a partir 

do Renascimento Italiano. 

 

1.4 O programa iconográfico da Capela-mor: A iconografia da Salvação 

 

 A pintura da capela-mor é uma pintura de perspectiva ilusionista com uma abertura 

para o céu que representa a Virgem e o menino Jesus com os santos Domingos de Gusmão e 

Francisco de Assis.  

Para compreender a mensagem transmitida aos irmãos do Rosário, pretendemos 

apresentar os elementos simbólicos, as alegorias e os atributos identificados na obra e 

estabelecer a sua relação com as referências literárias e gráficas, as quais nos permitiram 

desvendar o programa iconográfico proposto pela Irmandade. Diante da complexidade da 

iconografia, optamos por analisar cada elemento isoladamente para, em seguida, reuni-los 

como peças de um quebra-cabeça com o propósito de desvendar o enigma.  
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1.4.1 A abóbada 

 

 A pintura da capela-mor simula um espaço arquitetônico – a construção de uma cúpula 

fictícia. Os tetos das capelas e igrejas, normalmente, são decorados com imagens celestes 

como representação simbólica do céu, que se abre diante do fiel e revela o Mistério. As 

abóbadas geralmente repousam sobre uma base quadrada
78

 que simboliza a terra. O formato 

da base, de linhas retas, em contraste com as linhas curvas da abóbada, representa a união 

entre os dois planos, o celestial e o terreno – o céu e a terra
79

. A cobertura do teto da capela-

mor da Igreja do Rosário é uma abóbada de berço forrada por tábuas corridas, de formato 

retangular e medidas irregulares
80

.  Apesar das irregularidades do forro, acreditamos que a 

pintura representa, no âmbito simbólico, a união entre os dois planos e proporciona a conexão 

do observador com o espaço sagrado do céu. 

 

1.4.2 O Octógono 
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 CHEVALIER, Jean / CHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, 

formas, figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José Olympio LTDA, 2015, p. 6. 
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 ______. Dicionário de Símbolos, 2015, p. 6. 
80

 Os arquivos do IPHAN nos informam que a cobertura da capela-mor da Igreja do Rosário é uma abóbada de 

berço forrada por tábua corrida sobre cambotas. A abóbada não forma um arco pleno, portanto, não é uma 

abóbada perfeita. O dado que obtivemos é que, durante as obras da primeira restauração, em 1950, o forro da 

capela-mor foi removido para trocar as cambotas e, quando recolocado, foi rebaixado porque as novas cambotas 

foram colocadas mais baixas que as originais.   

Figura 56: Desenho da estrutura arquitetônica da pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775  Fonte: Desenho elaborado pela autora (2015). 
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Como já foi dito, é possível que a estrutura arquitetônica – a quadratura – tenha como 

referência gráfica as técnicas de criação de cúpulas e aberturas sugeridas pelo tratado do 

jesuíta Andrea Pozzo
81

.  O artista, provavelmente, associou três propostas para compor a sua 

cúpula fictícia, entre elas, o esquema octogonal presente na Fig. Nonagefimafecunda, Tholus 

Octangularis.
82

 A composição é organizada com base em uma estrutura arquitetônica 

octogonal a partir da qual oito pares de colunas sustentam a cúpula fictícia. O octógono é 

símbolo da ressurreição, Jesus ressuscitou no oitavo dia, o domingo após o sábado; no 

calendário judaico-cristão, o domingo é o primeiro dia da semana. 

 

“Após o sábado
83

, ao raiar do primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra 

Maria vieram ver o sepulcro. [...] Mas o Anjo dirigindo-se às mulheres disse-lhes: 

“Não temais! Sei que estais procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois 

ressuscitou, conforme havia dito”. (Mateus 28, 1-6). 
84

 

 

 Com relação ao número oito, podemos ampliar a interpretação do símbolo para o 

batismo que também se constitui em uma forma de ressurreição, na medida em que aqueles 

que batizam renascem para uma nova vida. El número 8 simboliza el renacimiento por el 

bautismo y la resurrección, razón por la que los baptisterios y las fuentes bautismales tienen 

a menudo forma octogonal.
85

 A irmandade do rosário era constituída, em sua maioria, por 

negros – africanos e descendentes – provenientes de diversas nações e, provavelmente, de 

concepções religiosas distintas. Considerando que os membros da irmandade estavam sendo 

instruídos e convertidos para a fé católica, se encontravam diante da possibilidade de renovar 

a sua vida através do batismo.  

 Um relato sobre a Natividade da bem-aventurada Virgem Maria revela que a Igreja 

instituiu o dia oito de setembro como a data de nascimento da Mãe de Deus. Em seguida, a 

celebração da oitava da natividade de Maria foi instituída pelo Papa Inocêncio IV, no séc. 

XIII. As oitavas são celebrações litúrgicas que ocorrem no oitavo dia e, em alguns casos, 

durante oito dias. De acordo com a Legenda de Varazze, a Igreja comemora três natividades, 

o nascimento de João Batista, de Maria e de Cristo, essas celebrações são oitavas porque 

vislumbram a ressurreição: [...] renascemos com João pela água, com Maria pela penitência, 

com Cristo na glória. Em relação aos adultos, convém que a natividade da contrição preceda 

                                                 
81

 PUTEI. Perspectiva Pictorum et Architectorum.  
82

 ______. Perspectiva Pictorum et Architectorum.  
83

 [...] o “primeiro dia da semana” judaica correspondia ao nosso “domingo” (Ap 1,10), isto é, “dia do Senhor” 

assim chamado em memória da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. In: BÍBLIA. Português. A Bíblia de 

Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1985. 1v. 
84

 BÍBLIA. Português. A Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1985. 1v. (Mateus 28, 1-6). 
85

 RÉAU, Louis. Iconografía del arte Cristiano: Introducción general. Barcelona: Serbal, 2008, p. 87. 
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a natividade do batismo e da glória. [...].
86

 Sendo assim, para os conversos adultos, a graça 

do batismo e da ressurreição é dada através do ato de confissão. O número oito representa a 

ressurreição que pode ser alcançada, através do batismo, da penitência e após a morte – a 

promessa da vida eterna. 

 Conhecemos, pelos Evangelhos Apócrifos
87

, que foi no domingo que o anjo Gabriel 

anunciou a Maria o nascimento do Salvador, foi no domingo que Jesus nasceu em Belém; no 

domingo ele ressuscitou e, no domingo, ele virá para julgar os vivos e os mortos. No 

domingo, a Virgem Maria foi glorificada pelo Pai e sua alma foi resgatada para a Vida Eterna 

– a Glória de Deus. A Virgem Maria, assim como o seu filho Jesus Cristo, teve o seu corpo 

elevado aos céus no terceiro dia, pois mãe e Filho foram feitos da mesma substância, o que 

confirma a natureza divina da Mãe de Deus. Na Assunção da Virgem, descrita na Legenda 

Áurea, Jesus determina aos apóstolos: 

 

“Sepulte o corpo de minha mãe com o maior respeito, e guarde-o cuidadosamente 

durante três dias, pois então virei e o transportarei para o lugar onde não existe 

corrupção e o revestirei de claridade semelhante à minha, pois é conveniente que 

haja acordo entre o que foi recebido e o que recebeu”.
88

  

 

 A Legenda Áurea foi escrita pelo dominicano Jacopo de Varazze por volta de 1260. 

Hilário Franco Junior
89

 apresenta o livro como uma coletânea hagiográfica que tinha como 

objetivo servir de modelo para os monges da Ordem dos Dominicanos nos sermões e nas 

pregações. Foi escrita a partir de um gênero literário denominado exemplum que narra 

histórias de forma convincente e persuasiva; técnica eficaz nos processos de evangelização e 

conversão dos hereges. A legenda conta a vida dos santos de forma a humanizar a santidade 

de homens e mulheres que servem como modelo de vida, uma vez que as narrativas, 

normalmente, apresentam uma lição salutar. Apesar de ser um livro de cunho teológico, para 

construir a Legenda da Virgem Maria o autor recorreu aos Evangelhos Apócrifos, como é o 

caso da Assunção da Bem Aventurada Virgem Maria, fundamentada no Livro apócrifo de São 

João Evangelista. A compilação de Varazze constituiu referência fundamental para a 

iconografia da arte cristã. Não temos certeza da sua circulação em Minas Gerais, no entanto, 

Camila Santiago nos informa que versões de episódios sagrados narrados pela Legenda Áurea 
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circulavam por Minas Gerais através do compêndio de Antônio de Souza Macedo, Eva e 

Ave
90

. 

 

1.4.3 Capitel Coríntio (Ordem Coríntia) 

 

 Como mencionamos anteriormente, as colunas da cúpula fictícia pintadas no teto da 

capela-mor da Igreja do Rosário, muito provavelmente, foram coroadas por um capitel 

coríntio, visto que não é dórico, jônico ou compósito. A ordem coríntia era considerada a mais 

bela de todas as ordens arquitetônicas e procurava reproduzir a beleza virginal feminina, 

portanto, uma alusão simbólica à Virgem Maria. O tratadista da arquitetura Sebastiano Serlio 

(1475-1554) se inspirou na obra de Vitrúvio – De architectura libri decem – escrito no séc. I 

a.C. e escreveu sobre as ordens arquitetônicas.  

 

“Ao se debruçar em Vitrúvio, Serlio apresenta as principais características das 

ordens arquitetônicas segundo a lógica romana e ressignifica-as com uma leitura 

cristã. Os modelos utilizados segundo a tipologia dos templos pagãos são relidos 

pela lógica cristã e apresentam um novo significado”. 
91

 

 

 Antony Blunt
92

 afirma que o simbolismo das ordens arquitetônicas foi amplamente 

difundido no séc. XVI e o livro IV de Serlio descreve o significado do capitel coríntio – A 

derivacion y origé del capitel Corinthio fue de uma virgé Corinthia
93

.  Serlio recomenda que, 

quando a ordem arquitetônica for utilizada na construção de um templo, que este seja, 

primeiramente, consagrado à Virgem Santíssima mãe de Jesus, àquela que foi virgem antes do 

parto, no parto e depois do parto. Em seguida, acrescenta que após a sereníssima Senhora, a 

ordem coríntia pode ser dedicada aos santos e santas que tenham tido uma vida virginal ou 

vivido castamente. Podem ser aplicadas, inclusive, nos mosteiros de monjas que tenham 

prometido uma vida virginal e dedicação ao culto divino. Caso a ordem seja utilizada na 
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construção de prédios públicos ou sepulcros, que seja dedicada a pessoas que tiveram uma 

vida honesta e casta.
94

 

 O capitel da ordem coríntia caracteriza-se pela decoração com folhas de acanto. O 

simbolismo da folha de acanto tem origem nos espinhos dessa planta. Na arquitetura funerária 

antiga, o acanto era usado para indicar que as provações da vida e da morte, simbolizada 

pelos espinhos da planta, haviam sido vencidas
95

. A folha de acanto representa, portanto, o 

triunfo, a vitória daqueles que venceram as suas dificuldades, a provação transformada em 

Glória – a Ressurreição para a vida eterna no plano espiritual. 

O simbolismo da ordem arquitetônica associado ao simbolismo da folha de acanto 

representa perfeitamente a Virgem do Rosário. A Virgem, mãe do Redentor e corredentora no 

processo de salvação da humanidade – símbolo da Vitória da vida sobre a morte. Quando 

relacionamos o significado simbólico, acima mencionado, com os receptores da obra de arte, 

os irmãos do rosário; entendemos que a Virgem como padroeira dos escravos corresponde à 

proteção contra as adversidades da vida e da morte e, consequentemente, simboliza a vitória 

de todos aqueles que, com devoção, invocam o seu nome. Veremos adiante como o cativeiro é 

transformado em Glória e o Rosário em instrumento de proteção e de vitória. 

 

1.4.4 A Rosácea 

 

 A visão central se encontra delimitada por uma forma octogonal circular 

polilobulada
96

, uma sucessão de segmentos côncavos. O lóbulo é parte do círculo empregado 

como ornamento no desenho das rosáceas, figura simétrica que faz analogia a uma rosa 

desabrochada (figura 57). A invocação Rosa Mystica, presente na Letania Lauretana
97

, 

relaciona a Virgem com a rosa por ter todas as qualidades da flor que é Rainha de todas as 

flores. A santidade de Maria está acima de todos os anjos e santos e, por isso, é considerada a 

Rainha do céu e da terra. A rosa é símbolo da Pureza Virginal e Maria conservou a sua pureza 

imaculada antes do parto, no parto e depois do parto. 
98
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Na arquitetura gótica, as rosáceas são empregadas como elementos ornamentais nas 

catedrais, por meio das quais a luz ilumina o templo simbolizando a conexão com o sagrado e 

a revelação divina
99

. Supomos que o artista utilizou como modelo para o entablamento uma 

proposta presente no tratado de Andrea Pozzo, e é justamente a partir desta opção que surge a 

questão: Será que o artista optou por uma forma empregada nas arquiteturas com o intuito de 

fazer uma analogia à Virgem Maria? Se sim, acreditamos que a Virgem foi representada como 

uma rosa que se abre e revela o Mistério. Qual é o mistério revelado por Maria? A Virgem 

trouxe ao mundo o Salvador, o menino Jesus, que tem uma missão a ser cumprida: transmitir 

aos homens a mensagem da salvação. Jesus veio ao mundo por meio da Santa Virgem Maria 

que revela o caminho para a redenção.  

Maria atua junto com Jesus no processo de salvação da humanidade, essa é uma das 

virtudes da Virgem, a de corredentora. Neste caso, a rosa não é símbolo exclusivo de Maria, 

mas, de acordo com Louis Réau
100

, a rosa é o símbolo de Cristo e da Virgem Maria, as rosas 

brancas representam a pureza da Virgem, enquanto as vermelhas o sangue derramado pelo seu 

Filho. Na Letania Lauretana da Santíssima Virgem de Francisco Xavier Dornn
101

, a Virgem é 

invocada como a Redentora do Mundo, ao lado de seu Filho. A participação de Maria nesse 
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título se deve ao fato de ter dado a luz ao Redentor e, também, por livrar muitos pecadores da 

morte eterna
102

, mediante a sua intercessão, conduzindo-os, portanto, à liberdade eterna
103

.  

P. Antônio Vieira, no Sermão XXVII da série Maria Rosa Mystica, fala diretamente 

aos negros cativos, Irmãos do Rosário Pretos, e identifica a rosa como o símbolo dos homens 

livres. Apaguem a marca do demônio, que é marca de cativos, e ponham em seu lugar a 

marca do Rosário, que é a marca de livres. E se quereis saber qual é a figura desta marca, 

digo que é uma rosa
104

, símbolo da liberdade.  

 A igreja católica recupera a devoção mariana e, com ela, suas virtudes: sua natureza 

divina, sua condição de corredentora e de intercessora. Os teólogos posicionam Maria como 

corredentora afirmando que da mesma forma que Cristo veio para nos redimir e nos salvar, 

Maria contribuiu para nossa Redenção. A justificativa está na gestação da Virgem: ao gerar 

Cristo, o Salvador, Maria confirma ter a mesma substância de seu Filho e, como ele é o nosso 

redentor, ela, por sua vez, também é nossa redentora. Enquanto Cristo sofre a dor da sua 

Paixão ao ser torturado e crucificado; Maria sofre a Compaixão, a dor de ver o seu único 

Filho morrer na cruz para salvar a humanidade
105

. Conforme Louis Réau, a oficialização do 

culto mariano ocorreu no Concílio de Éfeso em 431.  A devoção à Virgem Maria como Mãe 

de Deus foi aprovada e, a partir dessa data, uma ampla variedade de imagens da Virgem com 

o Menino foi disseminada juntamente com a difusão de seu culto. Para associar a imagem da 

Virgem com os santos mártires e reforçar a santidade de Maria, os teólogos criaram um 

paralelo entre a Paixão de Cristo e a Compaixão da Virgem. Cristo teria sido crucificado 

fisicamente; enquanto a sua mãe, espiritualmente.
106

  

 

1.4.5 O Rosário 

 

 O rosário é símbolo de Nossa Senhora do Rosário e atributo de São Domingos de 

Gusmão. As irmandades do Rosário e a Ordem dos Dominicanos são, ao lado de outras 
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congregações, as responsáveis pela difusão do culto mariano e se caracterizam por apresentar 

a vida da Virgem como modelo de vida.  

 A Visão Celestial representa Nossa Senhora apresentando o rosário a São Domingos. 

O episódio narra a visão do beato no instante em que a Virgem e o Menino aparecem diante 

dele entregando-lhe o rosário, uma forma de oração poderosa que deveria ser utilizada na sua 

missão contra a heresia dos albigenses. A Virgem teria aparecido em Albi, na França, e 

entregado o rosário a São Domingos, que em um momento de aflição se rende à oração 

suplicando a misericórdia da Mãe de Deus.
107

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A devoção ao Santo Rosário foi atribuída à vitória contra a heresia dos albigenses (séc. 

XIII), mas esta visão não é relatada nas hagiografias do santo. Em 1204, Domingos de 

Gusmão realizou sua primeira missão contra as heresias fora da Península Ibérica, atuando, ao 

lado do bispo de Osma, no sul da França, região de grande influência cátara. Após esse 

trabalho, surgiu a Ordem dos Pregadores, também conhecida como Ordem Dominicana, 

fundada em 1215 com a missão de pregar a fé católica contra os hereges, em 1216 foi 

aprovada pelo Papa.
108

 O santo faleceu em 1221 e a devoção ao Santo Rosário e à Virgem do 

Rosário foi instituída no final da Idade Media (séc. XV), pelo dominicano bretão Alan de la 

Roche que atribuiu ao fundador da Ordem dos Dominicanos a visão da Virgem Maria com o 

propósito de difundir o culto mariano.
109

 De acordo com Louis Réau, o dominicano escreveu 
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Figura 58: Detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: Foto da 

autora (2015). 



79 

 

 

 

uma obra intitulada De Utilitate Psalterii Mariae (c. 1470), que foi traduzida em todas as 

línguas e contribuiu para a disseminação da devoção e, em 1475, o prior dos dominicanos de 

Colônia, na Alemanha, instituiu a primeira Confraria do Rosário, que foi aprovada em 1478 

por uma bula papal. Por conseguinte, nenhuma representação da Virgem Maria com o Rosário 

foi produzida até o terceiro quartel do séc. XV.
110

 

 A primeira representação conhecida da Virgem do Rosário foi realizada pelo pintor 

Antonello da Messina (ca. 1430-1479). A Virgem é coroada por dois anjos – uma coroa de 

rosas brancas. Maria está com o menino Jesus no colo e, aos seus pés, podemos ver um 

rosário, o único atributo que nos permite identificar a Rainha do Rosário. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

No dia 07 de outubro de 1571, o Papa atribuiu a vitória da batalha de Lepanto à 

invocação do Rosário; um conflito naval no qual os cristãos venceram os turcos. Após a 

batalha, foi instituída a Festa de Nossa Senhora da Vitória por Pio V, que teve o seu nome 

substituído para Festa de Nossa Senhora do Rosário pelo seu sucessor, o Papa Gregório XIII, 

que reconheceu no rosário a arma da vitória
111

. O dia 07 de outubro é, até os dias de hoje, a 

data em que se comemora a festa da Rainha do Rosário. 

 Originalmente, significa Coroa de Rosas de Nossa Senhora, uma série de contas que 

eram representadas por flores brancas e vermelhas; com as brancas os fiéis rezavam a Ave 

Maria; e, com as vermelhas, o Pai Nosso. Com o tempo, as rosas foram substituídas por 
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pequenas esferas constituindo o que, hoje, conhecemos como sendo o terço.
112

 O rosário 

original corresponde a cento e cinquenta Ave Marias, o atual é um terço do rosário e apresenta 

cinquenta Ave Marias; cada terço representa a contemplação de um mistério – gozosos, 

dolorosos ou gloriosos – e cada dezena, uma passagem bíblica referente ao mistério. O Santo 

Rosário é uma forma de oração que intercala as Ave Marias com a meditação da Vida, Paixão 

e Glória de Maria e Jesus Cristo; originou-se nos mosteiros medievais, onde os monges 

rezavam os Breviários, os cento e cinquenta salmos; enquanto os leigos rezavam as 150 Ave 

Marias.  

 A obra intitulada Os quinze mistérios da Virgem Maria é um retábulo que se refere aos 

Mistérios do Rosário. No centro, a Virgem e o menino estão envolvidos por um terço em 

forma de guirlanda, onde dez rosas brancas são intercaladas por uma rosa vermelha. A obra 

diz respeito a um milagre em que um homem foi salvo da morte depois de rezar o rosário.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entre as incontáveis obras que abordaram o tema A Virgem e o Menino, produzidas 

desde a Idade Media até o séc. XVIII encontramos algumas representações que dizem respeito 

à Virgem do Rosário.  Destacamos três obras em que os personagens estão envolvidos pelo 

terço e que nos ajudam a pensar a postura e a atitude da Virgem e o menino Jesus na pintura 

da Igreja do Rosário de Tiradentes (figuras 61, 62 e 63). 
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Figura 60: Os quinze mistérios da Virgem Maria. Retábulo, atribuído a Goswijn van der Weyden, 

c.1515-1520. The Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. 
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A primeira obra (figura 61) representa a Virgem que segura o Menino entre os braços 

e o envolve com o Santo Rosário, os dois personagens têm o semblante repleto de melancolia 

e olhar distante como quem intui o martírio que está por vir. A segunda imagem (figura 62), 

intitulada A Sagrada Família, retrata o Menino cercado por um terço de cor vermelha. A 

representação associa a iconografia da Virgem do Leite
113

 com o rosário – ternura e cuidado – 

a mãe é representada no seu ambiente cotidiano amamentando seu Filho, atitude que revela 

sua humanidade. Na terceira (figura 63), o pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo (ca. 

1617-1682) representa a Virgem com o Menino no colo brincando com um terço, esta 

imagem remete à Virgem da Ternura
114

, em que a mãe acolhe seu filho carinhosamente no 

colo e compartilha suas brincadeiras, contudo o rosário que mãe e filho partilham simboliza a 

Vida, Paixão e Glória de Cristo. 

 Na imagem da capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes, nossa pintura em 

análise, a Mãe envolve o Menino com o braço direito, uma atitude carinhosa de quem 

compartilha com o Filho sua missão (figura 64). Enquanto ela entrega o rosário para São 

Domingos, o menino Jesus segura outro na mão direita e olha em direção ao observador. A 

devoção ao Santo Rosário está sendo proposta ao fiel pelas mãos do menino Jesus, que deixa 

claro a recomendação do culto como o caminho para a Redenção, conselho reforçado pela sua 

                                                 
113
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Figura 61: A Madona e o 

Menino. Ambrogio 

Bergognone, 1488-90. 
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Figura 62: A Sagrada Família. 
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Figura 63: A Madona do 
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postura, de pé sobre um globo, que simboliza o poder ilimitado do Salvador.
115

 Ao mesmo 

tempo em que revela sua autoridade, a figura do Jesus menino representa a esperança, a fé e a 

confiança na promessa da Salvação. Como nas outras imagens observadas anteriormente, há 

um sentimento de melancolia entre os personagens.  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

A contemplação e a invocação dos mistérios são fundamentais no processo da 

Salvação, pois, ao invocar a presença do santo de devoção, o fiel suplica proteção e perdão. A 

prática do rosário tornou-se um poderoso instrumento contra as adversidades, carregar o 

rosário e recitar o terço passava por ser uma arma poderosa para aqueles que acreditavam 

na eficácia daquela prática
116

. Dessa forma, representou um objeto simbólico de proteção e 

um objeto de culto utilizado em diversos rituais como é o caso dos funerais onde os fiéis 

rezam o terço pela salvação do morto.  

No Brasil, a devoção ao Santo Rosário corresponde a uma forma de catequese popular 

e foi trazida pelos missionários responsáveis pela evangelização, especialmente os 

dominicanos e franciscanos. Os negros que aportaram no Brasil e em Minas Gerais, 

provenientes de Angola e do Congo, eram devotos da Rainha do Rosário, uma vez que foram 

evangelizados pelos dominicanos durante a colonização portuguesa e adotaram a Virgem 

como protetora. Em Minas Gerais, as irmandades foram as responsáveis pela evangelização 
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dos negros e as Confrarias do Rosário se disseminaram pela região mineradora agregando, em 

seu templo, as principais devoções negras.  

P. Antônio Vieira discursa aos irmãos do rosário pretos:  

 

[...] A vossa Irmandade da Senhora do Rosário vos promete a todos uma carta de 

alforria com que não só gozeis da liberdade eterna na segunda transmigração da 

outra vida, mas também vos livreis nesta do maior cativeiro da primeira
117

.  

 

Conforme P. Vieira, a segunda transmigração é a vida após a morte – o desterro deste 

mundo para a pátria do céu
118

; a primeira transmigração corresponde à migração dos povos 

da África para a América. Quando os negros vieram para a América, foram instruídos e 

tiveram a oportunidade de conhecer os mistérios de Cristo através do Santo Rosário, livrando-

se de sua condição de gentios e libertando-se do cativeiro da alma, a pior escravidão que o 

homem pode se submeter. O cativeiro da alma é pior que o cativeiro do corpo. O homem 

pode, nesta vida, libertar-se do cativeiro da alma – do demônio e do pecado – através da 

oração e devoção ao Santo Rosário e, desta forma, preparar-se para a vida eterna na segunda 

transmigração. Na concepção de Vieira, o cativeiro do corpo representa a preparação para a 

segunda transmigração – o renascimento para a vida eterna. 

Sendo assim, o cativeiro é o milagre do Rosário, pois foi ele quem possibilitou, aos 

cativos, o conhecimento do Santo Rosário – o caminho para a Glória de Deus e a Liberdade 

Eterna. Conforme o padre jesuíta, somente Deus, através de seu Filho e da Virgem do 

Rosário, pode libertar os homens do cativeiro da alma. Nesse caso, a devoção ao Santo 

Rosário e à Virgem do Rosário representa a Carta de Alforria para os irmãos do Rosário e a 

rosa o selo da sua carta de alforria
119

.  

 

“Por isso foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem, e morresse em uma 

cruz, para que com o preço infinito de seu sangue pudesse resgatar e resgatasse as 

almas do cativeiro do demônio e do pecado. E deste cativeiro tão dificultoso, e tão 

temeroso, e tão imenso é que eu vos prometo a carta de alforria pela devoção do 

Rosário da Mãe do mesmo Deus”.
120

  

 

O cativo que é liberto passa a ser cativo do libertador e a ele deve a obrigação da sua 

devoção. Cativem-se para se libertarem e façam-se escravos da Senhora do Rosário para não 

serem escravos do demônio, se ainda o são, ou para se conservarem livres, se já estão fora 
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do cativeiro
121

. Diante do milagre, os negros cativos devem obrigação à misericordiosa 

Senhora e, portanto, devem ser devotos do Santo Rosário. 

 

1.4.6 São Domingos de Gusmão 

 

 Domingos (1170-1221) é natural de Calaruega, na Espanha, diocese de Osma. Sua 

hagiografia revela que, desde cedo, o beato percebe sua vocação para a salvação dos homens e 

tem como principal instrumento a oração. Na Legenda Áurea, Varazze relata que sua 

trajetória é marcada por uma dedicação total ao evangelho, às leituras, orações e pregações, 

sempre com o intuito de combater a heresia e converter os fiéis.  

 

“De dia e de noite ele se consagrava à leitura e à oração, pedindo assiduamente a 

Deus que o fizesse digno de nele infundir sua graça para que pudesse um dia vir a se 

consagrar à salvação do próximo”.
122

 

 

 

 Quando Domingos pensou em criar a Ordem dos Pregadores, foi a Roma para a 

celebração do Concílio de Latrão e solicitou ao Papa Inocêncio autorização para fundar sua 

Ordem. O Pontífice só autorizou depois de um sonho, no qual a Igreja de Latrão estava 

prestes a desabar quando o frade apareceu e a sustentou com seu próprio corpo. A legenda 

brinda o santo como Salvador da Igreja
123

, título compartilhado com São Francisco de Assis a 

partir da mesma visão relatada pelo Papa Inocêncio III.
124

 

No momento em que ele fundou a Ordem dos Pregadores, escolheu como patrona a 

Virgem Maria, Domingos se refere a ela como a Virgem da Misericórdia. O culto à 

Misericórdia foi muito popular na Idade Media e muito disputado pelas ordens religiosas; tem 

como principal característica a proteção dos fiéis. A Virgem estende seu manto e acolhe todos 

aqueles que suplicam sua compaixão.  De acordo com Louis Réau
125

, o culto à Nossa Senhora 

do Rosário é um desdobramento do culto à Virgem da Misericórdia. Acrescentou à proteção 

da Virgem o rosário como instrumento de salvaguarda. 

 Nas representações anteriores à Contrarreforma, Domingos, normalmente, é 

identificado pelos seus atributos; a partir do séc. XVI, os gestos são associados aos atributos e 

passam a ter um papel relevante para a imagem do santo. A representação dos gestos, dos 
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sentimentos, da dor, a devoção, a piedade, o êxtase, o olhar voltado para o céu, a atitude 

contemplativa e meditativa, foi bastante explorada pelo barroco como meio de transmitir o 

discurso cristão com base na verossimilhança.
126

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 As imagens acima
127

, dispostas cronologicamente, representam todos os atributos 

referentes ao santo que é retratado de forma estática, o movimento é apenas insinuado por 

algumas atitudes: de joelhos, apontando um livro, estendendo ou unindo as mãos. Em quase 

todas, está vestido com o hábito branco e capa preta, exceto na terceira imagem que o artista 

representa Domingos com um manto azul. Domingos aparece em todas as imagens com uma 

ampla tonsura na cabeça; em apenas uma delas está com barba (imagem 1). O santo aparece 

em duas imagens com o livro, aberto ou fechado, que representa o livro da Ordem dos 

dominicanos, no entanto, o livro sozinho não é suficiente para lhe distinguir; como é o caso da 

primeira imagem, que pode representar qualquer santo da Ordem. O ramo de açucena 

relaciona o santo com a devoção à Virgem Maria, entretanto os atributos exclusivos de 

Domingos são a estrela na testa, ou acima de sua cabeça, e o cachorro com o archote na boca. 

(imagem 2, 3, 4 e 5). Na Legenda Áurea, Varazze relata que o nascimento de Domingos é 

cercado de presságios. Sua mãe teve uma visão em que carregava no útero um cãozinho que 

trazia uma pequena tocha ardente na boca, e que, ao nascer, incendiava o universo todo com 

ela. Depois do seu nascimento, sua madrinha percebeu que o menino tinha na testa uma 

estrela brilhante que iluminava o mundo. Conforme Louis Réau, o archote aceso significa que 

Domingos estava predestinado a defender a fé ameaçada pela heresia como um bom 
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 Estas imagens são recortes de algumas pinturas produzidas pelos artistas que estão identificados nas legendas. 

O objetivo do recorte é apresentar os atributos referentes a São Domingos de Gusmão. 

Figura 65: Da esquerda para a direita: 1: Duccio di Buoninsegna, séc. XIV / 2: Fra Angelico, séc. XV / 3: Fra 

Angelico, séc. XV / 4: Fra Angelico, séc. XV / 5: atribuído a Goswijn van der Weyden, séc. XVI. 
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guardião
128

. Varazze afirma que o nome Domingos viria de Dominus canis, „cão do Senhor‟, 

indicando a fidelidade e combatividade do santo
129

. Na última imagem, surge o gesto da 

oração, de joelhos e com as palmas das mãos unidas, característica que será verificada a partir 

do séc. XVI (figura 65/5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Acima
130

, observamos a predominância dos gestos na iconografia do santo, apesar de 

associados a alguns atributos. Na primeira imagem, Caravaggio (ca. 1571-1610) representa o 

santo difundindo o rosário entre as pessoas, nas outras imagens o santo recebe o rosário das 

mãos da Virgem, de joelhos em gesto de devoção e respeito à Nossa Senhora. Na segunda 

imagem, o lírio é associado ao rosário, na última uma estrela em cima da cabeça do santo não 

deixa dúvida sobre sua identidade. 

 Na pintura da capela-mor do Rosário de Tiradentes (figura 67), São Domingos veste o 

hábito da Ordem dos Dominicanos, túnica branca e capa preta; o branco simboliza a pureza e 

o preto, a austeridade
131

; apresenta uma tonsura na cabeça e barba. Como analisamos acima, 

Domingos possui vários atributos, contudo, nesta pintura, o pintor incluiu apenas o rosário 

que ele recebe da mão da Virgem Maria, ícone associado ao santo no final da Idade Media 

após a instituição do culto à Virgem do Rosário. 

 A trajetória e a prática do beato constituem a chave de leitura para a iconografia 

apresentada na pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes e o segredo está no gesto. O gesto 

de Domingos simboliza a oração; acreditamos que o artista tenha interpretado os emblemas e 
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O objetivo do recorte é apresentar os atributos referentes à São Domingos de Gusmão. 
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 RÉAU. Iconographie de L’Art Chrétien, p. 391-398. 

Figura 66: Da esquerda para a direita: 1: Caravaggio, séc. XVII / 2: Procaccini, séc. XVII / 3: Felice Torelli, séc. XVIII / 

Guardi, séc. XVIII. 
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alegorias de Cesare Ripa
132

. A gravura denominada Oratio
133

, onde o autor sugere a 

reprodução de uma figura de joelhos, braços abertos e olhos estendidos para o céu. No caso 

específico da obra que estamos estudando, o santo tem o olhar voltado para a Virgem e as 

palmas das mãos voltadas para o chão. A partir dessas reflexões, acreditamos que a figura de 

São Domingos representa Oração e Devoção, duas práticas sugeridas como recurso para 

alcançar a salvação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Os santos denominados confessores não derramaram seu sangue em nome da fé como 

os mártires fizeram, no entanto, tornaram-se exemplo de vida a partir da prática religiosa. 

Argan descreve os confessores como aqueles que atuam como intermediários e advogados 

entre a vida terrena e o caminho do céu. Dessa forma, a Igreja fixa a nova iconografia dos 

santos: Olhos no céu, as palmas das mãos abertas e voltadas para a terra, os santos invocam 

as graças e as distribuem entre os fiéis ou suplicam a Deus que acolha as suas preces.
134

  

 

1.4.7 São Francisco de Assis 

 

 São Francisco de Assis (1182-1226) nasceu em Assis na Itália. É fundador da Ordem 

dos Frades Menores e seus primeiros discípulos se reuniam em torno da capela de 
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 Cesare Ripa foi um escritor italiano do séc. XVI. Publicou uma coleção de emblemas e alegorias em 1593, 

obra que influenciou a produção artística de poetas, pintores e escultores. As gravuras de Cesare Ripa tiveram 

inúmeras edições, hoje dispostas para download na internet. Constituíram fonte de referência e inspiração para os 

artistas dos séc. XVI ao XIX. 
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 ARGAN. Imagem e Persuasão, p. 103. 

Figura 67: Detalhe da pintura do forro da 

capela-mor da Igreja do Rosário de 

Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 

Figura 68: Oraison, Cesare Ripa, edição 

de 1643. 
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Porciúncula, em Assis, igreja dedicada a Virgem Maria, eleita a patrona da Ordem dos 

Franciscanos.  

 A iconografia de São Francisco é dividida em duas etapas, a primeira vai do séc. XIII 

até a Reforma; a segunda surge a partir do Concílio de Trento e é uma criação da 

Contrarreforma. A hagiografia do santo é toda construída a partir da associação da vida de 

Francisco com a de Jesus Cristo, semelhança que tem como ponto culminante de sua legenda 

o episódio em que o santo recebe as chagas de Cristo – a estigmatização.  Fra Angélico (ca. 

1387-1455) representou a visão que São Francisco teve no monte Alverne, quando [...] o 

escravo de Deus viu acima dele um serafim crucificado que lhe imprimiu as marcas de sua 

crucificação de maneira tão evidente que parecia ter sido ele próprio crucificado. [...].
135

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

O tema da estigmatização permaneceu no período da Reforma Católica, porém passou 

a ser associado ao êxtase e não a um fato real, as anedotas que contavam as histórias da vida 

do santo foram abandonadas pela nova iconografia. Depois do sínodo religioso, os temas que 

predominaram na pintura foram as meditações e o êxtase de São Francisco. O frade passa a 

ser representado em oração diante de um crucifixo e um livro ou meditando diante de uma 

caveira que segura em suas mãos. A imagem de alegria do santo, anterior à Contrarreforma, 

foi substituída por um ardor místico.
136

 As duas imagens seguintes refletem essa nova 

iconografia – símbolo da penitência (figuras 70 e 71). 
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 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 841. 
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 RÉAU. Iconographie de L’Art Chrétien, p. 516-535. 

Figura 69: A Estigmatização de São 

Francisco, Fra Angelico, c. 1440. Pinacoteca 

do Vaticano, Roma. 
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Na pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes (figura 72), São Francisco de Assis 

veste o hábito dos capuchinhos, de cor preta, característica da iconografia da Contrarreforma, 

que substitui o tradicional hábito dos franciscanos pelo dos capuchinhos, provavelmente 

porque eles reformaram sua ordem, no séc. XVI, tornando-se frades penitentes. A túnica é 

amarrada por um cordão de três nós que representa os três votos da ordem dos franciscanos: 

Pobreza, Castidade e Obediência
137

; em suas mãos, visualizamos as chagas da estigmatização. 

O santo está meditando diante da cruz e de um livro aberto, gesto que corresponde a 

iconografia pós-Trento, porém, notamos a ausência da caveira. O frade tinha como propósito 

viver como Cristo e seus apóstolos, projeto fundamentado na meditação e prática dos 

evangelhos. Ademais, a cruz é símbolo de penitência e aparece constantemente associada à 

imagem do santo em suas legendas. 

 Assim como Domingos de Gusmão, o gesto de Francisco de Assis constitui o ponto 

crucial para a iconografia. A imagem, provavelmente, se refere a uma leitura das alegorias de 

Cesare Ripa
138

 que representa o ato de Confissão – a gravura Confessionem (figura 73). O 

santo é representado de joelhos, com os olhos fechados, de cabeça baixa e com uma das mãos 

no peito. O artista substituiu a figura do anjo pela do santo, eliminou o animal da gravura e 

reproduziu o gesto de colocar as mãos no peito como sinal de arrependimento. A expressão é 
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 RIPA. Iconologie, Ov, Explication Novvelle De Plvsievrs Images, Emblèmes, Et Avtres Figvres, p. 129. 

Figura 70: 

 Meditação de São Francisco, El 

Greco, 1595. Fine Arts Museums of 

San Francisco, San Francisco. 

Figura 71: 

São Francisco em Meditação, 

Caravaggio, 1606. Galleria Nazionale 

d'Arte Antica, Rome. 
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de dor e sofrimento. Na Idade Média, para se livrar da culpa, os santos golpeavam o peito 

com uma pedra.
139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Da mesma forma que a ordem dos Dominicanos apresenta o Santo Rosário como 

caminho para a salvação, os Franciscanos possuem a confissão como recurso para a remissão 

dos pecados e a redenção da alma. Segundo Êmile Malê, a clemência é proveniente de uma 

visão de São Francisco relatada pelos historiadores da Ordem. O frade estava em oração na 

Igreja de Porciúncula quando a Virgem e o Filho de Deus apareceram diante dele. A pedido 

de Francisco, Jesus concedeu a Indulgência a todos os peregrinos que, arrependidos de seus 

pecados, se dirigissem até aquela igreja. A clemência foi facultada pelo Papa, alguns anos 

depois, para os dois primeiros dias de agosto e ficou conhecida como a Indulgência de 

Porciúncula.
 140

  

 O compromisso e a importância da confissão para Francisco é relatado em várias 

passagens de suas Legendas como uma prática para o perdão dos pecados e a conquista da 

vida eterna. O frade dizia que os homens deveriam se confessar todos os dias para 

conquistarem a pureza da alma. 

 

“Em seu estado natural de fraqueza, o homem é incapaz de imitar o Cordeiro de 

Deus crucificado com perfeição, evitando todo o contágio do pecado. E assim 

ensinava Francisco aos seus irmãos mediante o seu próprio exemplo que aqueles que 
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de los ss. XVII y XVIII. Ebook: E-book. Madrid: Encuentro, 2001. Disponível em: https://goo.gl/aN88a9. 

Acesso em: 5 abr. 2017, p. 448. 

Figura 72: Detalhe da pintura do forro da 

capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes, 

MG. Foto da autora (2015). 

Figura 73: Confession, Cesare Ripa, 

Edição de 1643. 

https://goo.gl/aN88a9
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procuram ser perfeitos devem purificar-se, dia após dia com as lágrimas da 

contrição”. 
141

 

 

 Supomos que a iconografia de São Francisco, na Igreja do Rosário, representa a 

Meditação e a Confissão como o caminho para a Redenção. Gostaríamos de chamar a atenção 

para um dos anjos visualizados em uma das aberturas para o céu da falsa cúpula. Acreditamos 

que o gesto do menino alado representa também o ato de confissão. A irmandade, com a ajuda 

do artista, pode ter recomendado ao observador que se encontrava no espaço físico da capela-

mor, a confissão como caminho para a remissão dos pecados através da figura do anjo. 

Invertemos o emblema de Cesare Ripa para observarmos melhor as duas imagens. O anjo que 

passa por um dos arcos da estrutura arquitetônica está de joelhos sobre nuvens, mão no peito, 

cabeça inclinada e olhos fechados, um gesto muito semelhante à atitude do anjo da gravura e 

do santo Francisco de Assis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8 Domingos e Francisco 

 

 As Ordens dos Dominicanos e Franciscanos correspondem a um tipo de congregação 

mendicante que se diferenciam das monásticas exatamente por recusarem a clausura dos 

mosteiros medievais, viviam em conventos instalados nas cidades. Os seguidores de 

Domingos e de Francisco pregavam entre os leigos e foram os responsáveis pela aproximação 

da Igreja às camadas mais populares da sociedade. Para se comunicar com o povo iletrado, 
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 BOAVENTURA, São. Legenda Maior: Vida de São Francisco de Assis. pdf, 1221-1274, p. 13. 

Figura 74: Detalhe da pintura do forro da 

capela-mor da Igreja do Rosário de 

Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 

Figura 75: Confession, Cesare Ripa, Edição 

de 1643. 
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recorriam à linguagem popular e às tradicionais lendas e anedotas em substituição às 

narrativas teológicas. 

As duas Ordens religiosas foram fundadas no séc. XIII e, desde o início, apresentaram 

divergências quanto à prática cristã; os Pregadores exigiam a instrução teológica de seus 

membros; enquanto os Frades Menores se pautavam no Evangelho como único livro de 

orientação para a prática apostólica.
142

 Os Dominicanos defendiam a pregação e a oração 

como instrumento fundamental para o combate às heresias e a conversão dos fiéis; enquanto 

os Franciscanos acreditavam na evangelização e na vida missionária baseada na experiência 

dos apóstolos.  

 Diante dos fatos, nos perguntamos por que os dois santos estão representados juntos e 

fazem parte de uma mesma iconografia. Em que momento os dominicanos e franciscanos se 

uniram e com qual finalidade, uma vez que apresentam determinadas diferenças? A resposta 

para a união dos santos está em suas Legendas, uma visão em que a Mãe de Deus intercede 

pela humanidade e coloca São Francisco no caminho de São Domingos para ajudá-lo na 

missão contra os hereges e na luta pela conversão dos homens a fé católica. Diz a lenda que 

Domingos estava em oração quando teve uma visão de Cristo no céu, tendo na mão três 

lanças, as quais ameaçava atirar contra a humanidade para combater três vícios: a soberba, a 

concupiscência e a avareza. A Virgem ajoelhou-se diante do Filho e suplicou misericórdia, 

pediu que esperasse com paciência, pois havia na terra um escravo fiel que percorrerá o 

mundo para converter os homens e terá a ajuda de outro pregador. A Mãe de Deus apresentou 

os santos ao Filho. No dia seguinte, Domingos encontrou Francisco na Igreja e disse: 

 
“Você é o meu companheiro, percorrerá o mesmo caminho que eu, fiquemos juntos 

e nenhum adversário nos vencerá‟ Domingos contou-lhe detalhadamente a 

mencionada visão e depois disso foram, de fato, um só coração e uma só alma no 

Senhor, o que recomendaram que as futuras gerações perpetuamente respeitasse”.
143

  

  

 Fra Angelico retratou o episódio em que Cristo quer destruir a humanidade enquanto a 

Virgem, no céu, intercede pelos homens diante do seu Filho e coloca Francisco no caminho de 

Domingos. O encontro dos dois santos relatados na Legenda Áurea é reproduzido na imagem 

seguinte e representa a união das duas ordens religiosas, o símbolo dos santos salvadores da 

Igreja e da humanidade será recuperado pela arte barroca (figura 76). 
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Conforme Adilene Diniz
144

, a Contrarreforma associou as duas representações, 

Francisco e Domingos; a iconografia dos santos salvadores teve início no final do séc. XVI e 

se propagou até o séc. XVIII por toda a Europa e seus domínios. Quando a arte da 

Contrarreforma recuperou as antigas virtudes da Virgem Maria, apropriou-se também das 

qualidades dos santos combatentes para lutar contra as heresias e converter os fiéis à fé 

católica. Essa é a principal razão para a presença dos frades associados à Virgem do Rosário 

em uma mesma iconografia; combater as heresias, sugerir uma conduta de vida e uma prática 

religiosa fundamentada nos princípios católicos.   

No Sermão XXVII da série Maria Rosa Mystica
145

, P. Vieira revela que são três os 

pecados que levam o homem a vender a sua alma ao demônio: a soberba, a cobiça e a 

sensualidade.  É por meio desses pecados que o homem torna-se cativo da alma. Para libertar 

os homens do cativeiro espiritual, a Irmandade do Rosário de Tiradentes associou às imagens 

da Virgem com o Menino – Redentor e Coredentora – os dois santos salvadores – Francisco 

de Assis e Domingos de Gusmão. 

 Na iconografia de Nossa Senhora do Rosário outros dominicanos costumam aparecer 

recebendo o rosário das mãos da Virgem, como é o caso de Santa Rita de Siena e Santa Rosa. 

Caravaggio (figura 77) representou a Virgem fazendo sinal para São Domingos que apresenta 

o rosário aos fiéis que se colocam de joelhos e estendem as mãos suplicando proteção. Giulio 

Cesare Procaccini (1574-1625) pintou a Virgem entregando o rosário para São Domingos 

enquanto dirige o seu olhar para São Francisco que segura uma fruta na mão (figura 78). Gian 

Antonio Guardi (ca. 1699-1761) representou a Virgem entregando o rosário para Santa Rosa 

tendo ao seu lado Domingos segurando um ramo de açucena, símbolo mariano e, aos seus 
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Figura 76: O Encontro de São Francisco com São 

Domingos, Fra Angélico. C. 1429. Staatliche Museen, 

Berlin. 
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pés, um cachorro com um archote na boca, atributo pessoal do dominicano (figura 79). 

Bartolomé Esteban Murillo (ca. 1617-1682) retrata a Virgem e o Menino entre anjos e 

Domingos recebendo diretamente das mãos da Rainha o Santo Rosário, nos seus pés, o artista 

reproduziu o cachorro em preto e branco com o archote na boca (figura 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: A Madona do Rosário. Caravaggio, 

1607. Kunsthistorisches Museum, Vienna. 

Figura 78: A Madona e o menino com 

santos. Procaccini, 1610. Metropolitan 

Museum of Art, New York 

Figura 79: Gian Antônio Guardi, s/data. 

Szépmûvészeti Múzeum, Budapest. 
Figura 80: Entrega do Rosário à São Domingos. 

Bartolomé Esteban Murillo, s/data. Palacio 

Arzobispal, Sevilla. 
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Em Minas Gerais
146

, encontramos algumas imagens que seguem os tipos iconográficos 

representados nas pinturas europeias, em que a Virgem entrega o rosário para os santos, 

resultado das fontes iconográficas provenientes dos impressos europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na capela-mor da Igreja de Conceição do Mato Dentro (figura 81), A Virgem entrega 

o rosário a São Domingos de Gusmão; identificamos o santo pelo hábito da sua Ordem 

associado ao seu atributo pessoal, o cachorro; porém não conseguimos visualizar muito bem o 

archote na boca, visto que a pintura está um pouco desgastada. O menino Jesus parece segurar 

algo nas mãos, poderia ser um rosário, no entanto não parece ter ninguém, ao seu lado, para 

recebê-lo, a não ser que a imagem tenha sido repintada sem que tenham recuperado a 

iconografia original. Contudo, trata-se apenas de uma suposição. Na capela-mor da Igreja de 

Itabira (figura 82), Nossa Senhora entrega o rosário a uma pessoa que acreditamos ser 

membro da Ordem dos dominicanos, pois está vestindo um hábito branco e capa preta. O 

menino Jesus oferece um terço a um frade que pertence, provavelmente, à ordem franciscana. 

Conforme Del Negro, anjos e querubins amontoam-se aos pés da Virgem sentada e coroada, 

com o Menino Jesus que entrega o rosário a um frade negro; outra figura da Igreja muito 

                                                 
146

 ANEXO II- Mapa das Iconografias da Virgem do Rosário pesquisadas em Minas Gerais. 

Figura 81: Pintura de forro da capela-mor da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário de Conceição do Mato 

Dentro, MG.  

Figura 82: Pintura do forro da capela-mor da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Itabira, MG, séc. 

XVIII.  
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prejudicada pelas chuvas recebe o rosário da mão de Nª Senhora
147

. Nas duas imagens a 

Virgem está representada com uma coroa na cabeça indicando que ela é a Rainha do Rosário.  

Na capela-mor de Santa Rita Durão (figura 83), João Batista Figueiredo pintou a 

Virgem Maria entregando o rosário para São Domingos e o menino Jesus para Santa Rita de 

Siena, dois representantes da Ordem dos Dominicanos. Domingos é identificado através do 

cachorro com o archote na boca e Santa Rita de Siena pela coroa de espinhos na cabeça.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas pinturas apresentam um tipo iconográfico distinto dos anteriores por não 

representarem os santos, apenas a Virgem Maria que é identificada como Nossa Senhora do 

Rosário pela presença do terço nas mãos. Na Capela do P. Faria, em Ouro Preto, (figura 84), a 

Virgem recebe uma coroa de rosas de dois anjos enquanto entrega um rosário para outro anjo 

que está abaixo entre nuvens. O menino Jesus estende as mãos e oferece o terço a outro anjo. 

Uma pintura muito delicada inserida em uma pequena abertura celestial no centro de uma 

estrutura arquitetônica. Na Igreja do Rosário de Prados (figura 85), Joaquim José da 

Natividade (1771-1841) pinta uma cena do apocalipse, em que só reconhecemos a Virgem 

como sendo do Rosário porque ela tem um terço em suas mãos. Jesus não é mais menino, é 

representado adulto e com a cruz simbolizando o martírio e a vitória sobre a morte. 
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 NEGRO, Del. Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira. Publicação da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1958, p. 85. 

Figura 83: Pintura do forro da capela-mor da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Santa Rita Durão, 

MG, séc. XVIII.  
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Duas pinturas revelam que algumas Igrejas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário 

escolheram temas completamente distintos dos apresentados acima. Na Igreja do Rosário de 

Lavras, Natividade representou a Sagrada Família e os pais da Virgem, Santa Ana e São 

Joaquim (figura 86). Na Igreja do Rosário de Mariana, Ataíde representou a Assunção de 

Nossa Senhora, um dos mistérios da Virgem do Rosário. (figura 87). 

 

Figura 84: Pintura de forro da capela-mor da Capela do P. Faria de Ouro Preto, 

MG, séc. XVIII. Fonte: Foto da autora (2016). 

Figura 85: Pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Prados, MG, séc. 

XVIII. Joaquim José da Natividade. Fonte: Foto da autora (2015). 
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Percebemos uma grande variedade na iconografia da Virgem do Rosário. Procuramos 

confrontar as imagens apresentadas acima com a pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes 

com o intuito de compreender melhor o programa proposto pela irmandade e sua mensagem. 

Começando pelo grupo da Virgem e o Menino, observamos que a maioria das pinturas 

apresenta o menino Jesus sentado no colo da Virgem Maria, quase sempre sobre o seu joelho 

esquerdo, com exceção da pintura de Gian Antonio Guardi (figura 79), em que o Menino se 

encontra no colo ao lado direito de sua Mãe, para ser mais precisa sobre uma nuvem que 

provavelmente está passando entre os dois personagens; e da pintura de Caravaggio (figura 

77) onde o Menino foi representado em pé sobre o joelho esquerdo da Virgem. Entre todas as 

imagens analisadas, em apenas três o menino Jesus segura o rosário (figuras 82, 83 e 84). 

Entre as pinturas europeias que mencionamos acima, apenas uma insinua que o Menino 

participa da entrega do rosário apoiando a mão da Virgem, a pintura de Procaccini (figura 78). 

Ainda assim, em nenhuma delas o menino Jesus está em pé sobre um globo, o que revela uma 

particularidade da pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes na medida em que o Menino não 

apenas participa da entrega do rosário, como o apresenta ao observador e se comunica 

diretamente com o fiel (figura 88).  

 

Figura 86: Pintura do forro da capela-mor da Igreja do 

Rosário de Lavras, MG, Joaquim José da Natividade. 
Figura 87: Pintura do forro da capela-mor da Igreja 

do Rosário de Mariana, MG. Manoel da Costa Ataíde. 
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Em relação aos santos, além da presença de Domingos e Francisco juntos, o que torna 

a pintura ainda mais peculiar é a valorização dos gestos em detrimento dos atributos. Em 

quase todas as imagens de São Domingos, um ou mais atributos são associados ao rosário: a 

açucena, o cachorro com o archote e a estrela. Na pintura em que estamos estudando, o 

rosário é o atributo que o identifica, mas a importância dada ao gesto é tanta que ele não o 

pega com as próprias mãos, o terço ainda se encontra nas mãos da Virgem. Nas narrativas em 

que São Francisco aparece, ele está sempre com o olhar voltado para o céu, se comunicando 

com a Virgem ou com o Menino. Na pintura de Tiradentes, o santo não olha em direção ao 

céu, seus atributos estão organizados de forma a fortalecer o ato de meditação e contrição, o 

que nos leva a crer que a Irmandade do Rosário optou pela representação simbólica dos gestos 

para reforçar seu discurso, que defende a devoção como o caminho para a elevação da vida 

espiritual e o combate às heresias e a todas as práticas que neguem o culto aos santos 

católicos. 

  

 

 

 

Figura 88: Detalhe da pintura de forro da capela-mor da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG, c. 1775.. Fonte: foto da 

autora (2015). 
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1.4.9 A Raiz 

 

 Há um pequeno detalhe da pintura que acreditamos ter um significado relevante. Um 

galho que pode ser uma raiz localizada na parte inferior da cena entre os dois santos. O que 

pode significar esse elemento na obra? Recorremos à Bíblia para tentar compreender seu 

significado.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Em uma passagem do Antigo Testamento, o Rei Nabucodonosor teve um sonho que 

ele mesmo não conseguiu entender. Recorreu a todos os sábios da Babilônia para desvendar o 

mistério, mas nenhum deles conseguiu até o momento em que apareceu o profeta Daniel. O 

sonho relatado pelo Rei diz que havia uma árvore no centro da terra que cresceu e tornou-se 

muito poderosa até que uma voz, vinda do céu, ordenou o seguinte: 

 

“[...] Derrubai a árvore, cortai seus ramos, Arrancai suas folhas, jogai fora seus 

frutos, Fujam os animais do seu abrigo. E os pássaros deixem seus ramos. Mas 

fiquem na terra o toco e as raízes. [...] Que o Altíssimo é quem domina sobre o reino 

dos homens: Ele o concede a quem lhe apraz. E pode a ele exaltar o mais humilde 

dos homens!” (Daniel 4, 7-14).
148

 

 

Daniel
149

 interpreta o sonho de Nabucodonosor da seguinte maneira: 

 

                                                 
148

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Daniel 4, 7-14). 
149

 De acordo com Louis Réau, o profeta Daniel é uma das prefigurações de Jesus Cristo. 

Figura 89: Detalhe da pintura de forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Tiradentes, MG, c. 1775. Fonte: foto da autora (2015). 
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“Quanto a ordem de deixar o toco e as raízes da árvore, ela significa que o teu reino 

será preservado para ti até que hajas reconhecido que os Céus é que detêm o 

domínio de tudo. Eis porque, ó rei, aceita o meu conselho: repara os teus pecados 

pelas obras de justiça e tuas iniquidades pela prática da misericórdia para com os 

pobres afim de que prolongue a tua segurança”. (Daniel 4, 23-24).
150

 

 

 Será que os comitentes e o artista quiseram representar a raiz como símbolo da 

promessa da Ressurreição? Repara os teus erros, isto é, confesse os teus pecados, arrependa 

das tuas faltas e terá a vida eterna. O mau foi cortado, mas a raiz da árvore permaneceu como 

símbolo da ressurreição, de uma vida que pode ser restaurada através do arrependimento e da 

misericórdia. Para tanto, só existe um caminho e ele está nas mãos do Altíssimo, ele é que tem 

o poder para perdoar e conceder a vida eterna. A passagem de Daniel pode ser associada ao 

Novo Testamento quando João Batista propõe aos homens o arrependimento dos seus pecados 

para que possam ser batizados e diz que toda a árvore que der mau fruto será cortada. O 

machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produzir bom fruto será 

cortada e lançada ao fogo
151

. Como visto anteriormente, o batismo é uma forma de 

ressurreição. A árvore será cortada, mas a raiz será mantida como promessa de ressurreição a 

uma vida espiritual e eterna. O homem pode ter uma vida mundana, cometer os pecados, mas 

Deus é misericordioso e guarda a vida de todos aqueles que, arrependido das suas faltas, 

pedirem perdão. 

 

1.5 Síntese iconológica 

 

A quadratura e o conjunto figurativo – a Virgem e o Menino junto com os santos 

Domingos de Gusmão e Francisco de Assis – corresponde à iconografia da Salvação, isto é, 

uma proposta de prática religiosa fundamentada no catolicismo que representa o caminho para 

a redenção (figura 90). A Iconografia da capela-mor representou, no espaço celestial, o 

Redentor e a Corredentora, responsáveis pela salvação da humanidade. No espaço terreno, os 

santos salvadores da Igreja Católica, São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis, 

encarregados de combater às heresias e converter os gentios ao cristianismo. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Daniel 4, 23-24). 
151

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 3,10). 
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Iconografia da Salvação: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A iconografia da capela-mor exprime a relação entre a pintura com um projeto, de 

cunho teológico, que visa a evangelização e a sugestão de uma conduta de vida aos irmãos do 

rosário – os receptores da obra de arte. A complexidade simbólica das imagens denota um 

profundo conhecimento dos comitentes que, com a provável colaboração do artista, 

elaboraram a iconografia baseada em diversas fontes literárias, entre elas, a Bíblia, os 

Evangelhos Apócrifos, A Legenda Áurea, a Legenda Maior, a Letania Lauretana e o Sermão 

XXVII da série Maria Rosa Mystica. 

 Louis Réau observa que a presença da Virgem Maria nos evangelhos é muito restrita e 

de pouca voz, no entanto, o seu culto foi extremamente valorizado pela Igreja. Os teólogos 

criaram a Legenda da Virgem baseada na vida de seu Filho, ela não foi fundamentada nos 

Evangelhos, foi concebida como uma verdadeira imitação de Jesus Cristo
152

. Esse fato 

explica a utilização de diversas fontes literárias como inspiração para a iconografia da Mãe de 

Deus; as Legendas dos Santos, as Letanias Marianas e os Evangelhos Apócrifos 

corresponderam a uma fonte riquíssima para a inspiração dos artistas. As ordens religiosas 

aderiram ao culto mariano e construíram inúmeras Igrejas em sua homenagem, com destaque 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano: Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento, p. 61. 

Figura 90: Iconografia da Salvação. Desenho elaborado pela autora (2016). 



103 

 

 

 

especial para os Franciscanos e Dominicanos. Entre os santos, a Santíssima Virgem é a mais 

poderosa, a mais misericordiosa e a maior advogada diante do Altíssimo, capaz de perdoar os 

piores pecados.  

 De acordo com Réau
153

, o culto cresceu tanto que superou o de Cristo e o da 

Santíssima Trindade, razão das profundas críticas proferidas pelo movimento da Reforma 

Protestante que o acusaram de prática de idolatria. A Igreja foi obrigada a conter os excessos 

provenientes do culto mariano e a Reforma aboliu o culto à Virgem Maria.  

 A Igreja Católica da Contrarreforma reagiu em defesa do culto mariano reconhecendo 

na Virgem antigas virtudes, entre elas, o poder de combater as heresias. O tema mariano de 

combate às heresias foi extremamente explorado e difundido pela Igreja Católica em sua luta 

contra os protestantes. A Virgem, através da prática do Rosário, auxilia os santos no combate 

aos hereges e na conversão dos fiéis, sendo os mais comuns, São Francisco e São Domingos. 

Outras virtudes da Virgem Maria foram recuperadas pelos teólogos da Contrarreforma, entre 

elas a divindade da Mãe de Deus, a sua coparticipação no processo de Salvação da 

humanidade, o seu poder de intercessão entre os homens e Deus Pai. 

 A iconografia da pintura do forro da capela-mor da Igreja do Rosário foi elaborada 

com o propósito de persuadir os fiéis, evangelizar, promover o culto mariano e recomendar a 

conduta de vida baseada na vida de Maria e seu filho Jesus. Os dois santos salvadores, 

associados à Virgem e ao Menino, fazem parte de um plano para combater as heresias, isto é, 

todas as práticas e crenças que contradizem os preceitos da igreja católica e que porventura 

venham a desrespeitá-los. Ademais, são os responsáveis pela conversão dos gentios à fé 

católica.  

 Toda essa concepção religiosa está impressa na pintura que revela o caminho para a 

Salvação. No cristianismo, a salvação da alma oferecida por Deus, é realizada após a morte, 

no Céu. Essa salvação conduz o homem à vida eterna, isto é, a ressurreição representa a volta 

à vida no plano espiritual. Todavia, o caminho para a elevação espiritual deve ser iniciado em 

vida, a experiência com o divino deve ser vivida e, para tanto, é necessário a prática do 

cristianismo até que o fiel esteja pronto para encontrar a Glória de Deus, eis o caminho 

proposto: 
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1. A fé em Cristo e sua mãe Maria, as duas pessoas capazes de interceder pelos homens 

diante de Deus Pai; Maria diante do Filho e o Filho diante do Pai, o único capaz de 

conceder o perdão.  

2. A prática e a dedicação à doutrina católica, isto é, a oração e a devoção ao Santo 

Rosário e a Virgem Maria.  

3. A meditação dos evangelhos e a confissão dos pecados.  

 

  A iconografia da Igreja do Rosário tem como finalidade impor a doutrina cristã aos 

membros da irmandade constituída, essencialmente, por pessoas de concepções culturais e 

religiosas distintas. Nesse processo de evangelização e encontro entre culturas, acreditamos 

que a arte constitui um instrumento de integração entre a Igreja e os irmãos do rosário, um 

projeto que pretende incorporar os negros ao culto católico.  

 A imagem sagrada é a representação de uma ideia, de um modo de pensar, de uma 

concepção religiosa, de uma crença. Clifford Geertz afirma que a essência da ação religiosa 

consiste em embeber um complexo específico de símbolos – os seus princípios e o estilo de 

vida que recomendam – de uma autoridade persuasiva.
 154

 A imagem tem a função de seduzir 

e de convencer, característica de representação que tem como objetivo instigar os fiéis.  

 Trata-se de uma iconografia ortodoxa, submetida às regras estabelecidas pelo Concílio 

de Trento e coerente com a proposta da Igreja da Contrarreforma que pretendia reagir contra 

as possíveis heresias e valorizar suas crenças. Não há nenhum sinal que represente uma 

interação cultural no campo da religiosidade, não há nenhum indício que revele uma fusão 

cultural e religiosa. A mesa administrativa da Igreja do Rosário pretendia, através das 

imagens, propagar os valores relativos ao catolicismo, evangelizar os irmãos do rosário e 

impedir qualquer desvio quanto à prática religiosa. O pintor seguiu a proposta da irmandade e 

empregou todos os recursos técnicos que dispunha para transmitir a mensagem e convencer os 

fiéis da autenticidade do tema; uma pintura ilusionista que tem o propósito de persuadir o fiel 

e convencê-lo da verdade, a de que só existe um caminho para a Salvação.  

 A irmandade não apenas alertou os irmãos contra os pecados das heresias, mas 

procurou glorificar a Virgem Maria celebrando suas principais virtudes: sua Divindade, seu 

papel de Redentora e Intercessora. O símbolo devocional da Rainha do Rosário construído 

pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, com a colaboração do 

artista, é a imagem da Virgem Vitoriosa e Protetora, aquela que protege os irmãos do rosário e 
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os ajuda a vencer as provações da vida e da morte transformando-as em Glória. Confrontando 

a imagem com os Sermões de P. Antônio Vieira, concluímos que a devoção ao Santo Rosário 

e à Virgem do Rosário proposta pela Irmandade corresponde à Carta de Alforria dos irmãos 

do rosário que conquistam, no plano espiritual, a liberdade eterna. O cativeiro é o milagre do 

rosário e a rosa, símbolo dos homens livres, é o selo da carta de alforria.  O selo marca uma 

pessoa ou um objeto como propriedade indiscutível daquele cuja estampilha trazem: é 

precisamente o que lhes dá direito à sua proteção, símbolo de legítima propriedade
155

. O 

cativo se liberta do demônio e passa a ser propriedade da Virgem do Rosário tornando-se 

devoto da santíssima Virgem Maria e do Santo Rosário. 

O programa iconográfico da capela-mor recomenda aos irmãos a oração e a meditação 

dos Mistérios do Rosário. As passagens bíblicas referentes a esses mistérios foram 

representadas na nave da mesma Igreja complementando e reforçando o programa 

iconográfico proposto pela pintura da capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes com o 

intuito de sugerir aos fiéis o único e verdadeiro caminho para a Salvação. 
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CAPÍTULO II 

    A PINTURA DE FORRO DA NAVE
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2 A PINTURA DE FORRO DA NAVE 

2.1 Apresentação 

 

 O grande obstáculo encontrado durante a pesquisa da nave foi, sem dúvida, seu estado 

de conservação e a ausência de documentação; a maior parte da investigação foi realizada a 

partir de fragmentos de pintura. Para compreender a iconografia, realizamos uma profunda 

viagem pela história dos tipos iconográficos confrontando a obra com outras pinturas 

produzidas ao longo da história. Com o intuito de nos aproximarmos ao máximo do 

significado da obra de arte, fizemos uma investigação sobre as possíveis referências gráficas e 

literárias que, direta ou indiretamente, se relacionam com os temas narrados no teto da Igreja 

do Rosário. 

A pintura foi executada em um forro de abóbada de berço revestido por 18 caixotões 

que cobre uma área aproximada de 7 x 14,15 m. Cada caixotão mede aproximadamente 2,33 

X 2,35 m e a técnica utilizada pelo pintor foi têmpera sobre madeira.
156

 O enquadramento 

externo é branco, decorado com rocalhas azuis e contornado por um friso dourado. O 

encontro dos caixotões é arrematado por um florão e pinha cor de ouro. Cada forro possui 

uma moldura em marmorizado azul, um paspatur branco decorado com rocalhas vermelhas e 

arrematado por um friso dourado. Os caixotões são pintados e representam cenas referentes 

aos 15 mistérios do rosário e três invocações da ladainha de Nossa Senhora (figura 91). 

O forro de caixotão é um tipo de revestimento de madeira utilizado para forrar tetos e 

corresponde a uma divisão quadrada com molduras simples ou ornamentadas em relevo. 

Chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses e foi muito utilizado no início do séc. XVIII. 

Este tipo de forro produz um espaço compartimentado e a pintura é adaptada ao suporte. O 

artista organiza o espaço pictórico com base na representação de cenas narrativas, 

característica que revela uma herança portuguesa.  

 

“É nesse contexto decorativo e arquitetônico que a noção de narrativa se organiza 

nos interiores das igrejas portuguesas. O mesmo conceito de decoração interna e de 

estrutura construtiva será levado para o Brasil, concentrando-se no Sudeste, no 

Norte e no Nordeste do país”.
157
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 Informações colhidas nos arquivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Belo 

Horizonte: Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Tiradentes, MG – Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). 
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A pintura que estamos pesquisando foi atribuída a Manoel Victor de Jesus (c. 1760-

1828) por Olinto Rodrigues dos Santos Filho.
158

 Manuel Victor foi membro da Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário da Vila de São José e é considerado um dos representantes de uma 

escola autônoma do ciclo rococó que se desenvolveu na região de São João del-Rei.
159

 A data 

provável da pintura é o primeiro quartel do séc. XIX (c.1820),
160

 conclusão baseada nas 

informações do relatório de restauração dos bens artísticos aplicados da Igreja: os exames do 

Laboratório do IEPHA, realizados em 1981, constatam a presença de pigmentos utilizados a 

partir de 1814, como o azul cobalto (óxido de cobalto) e o verde esmeralda (óxido de 

cromo).
161

 

 Como já foi dito no capítulo anterior, a Igreja foi tombada em 1949 e, em 1950, foi 

submetida a uma primeira restauração. Em 1962 e 1963, as pinturas de teto – capela-mor e 
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 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 

Figura 91: Os 15 Mistérios do Rosário e três invocações à Nossa Senhora. Manuel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro 

da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: Foto da autora (2015). 
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nave – foram restauradas; e, em 1981 e 1982, a Igreja passou por uma reforma geral 

executada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). Os relatórios 

relativos à reforma esclarecem que a pintura da nave estava 50% comprometida e, na época, a 

equipe de restauradores optou por adotar um critério de restauração baseado no conceito de 

conservação da obra. Gostaríamos de chamar a atenção para a inversão de dois caixotões 

referentes aos mistérios gozosos. A natividade está representada antes da visitação, situação 

que contradiz a ordem da narrativa bíblica. Não há, nos relatórios da restauração, nenhuma 

informação quanto à alteração das pinturas. No entanto, fotos em P&B encontradas nos 

arquivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
162

 confirmam a 

ordem correta das imagens, a visitação precede a natividade, o que indica que a alteração foi 

feita após uma dessas intervenções e acusa um problema ocorrido durante as reformas.  

O programa iconográfico foi elaborado a partir de um desenho em espiral, uma pintura 

narrativa que relata determinadas passagens da vida de Cristo e Maria: Vida, Paixão e Glória 

(figura 92). Os episódios sacros referentes aos mistérios do rosário são historiados e 

correspondem a uma representação plástica das histórias sagradas
163

. À esquerda de quem 

entra na igreja, estão reproduzidas cinco cenas referentes aos mistérios gozosos: Anunciação, 

Natividade, Visitação, Apresentação de Jesus no Templo e Jesus entre os Doutores. À direita, 

cinco passagens referentes aos mistérios dolorosos: Oração no Monte das Oliveiras, 

Flagelação, Coroação de Espinhos, Cristo transportando a Cruz e Crucificação. No centro, os 

mistérios gloriosos: Ressurreição, Ascensão do Senhor, Pentecostes, Assunção de Maria e 

Coroação de Maria. As pinturas localizadas acima do coro representam três ladainhas de 

Nossa Senhora: Casa Dourada (Domus Aurea), Arca da Aliança (Arca Foederis) e Porta do 

Céu (Janua Coeli).  

A iconografia da nave complementa o projeto proposto pelo repertório de imagens da 

capela-mor que apresenta o rosário e sua oração e meditação como o caminho para a 

Salvação. O fiel é conduzido a percorrer
164

 a nave da Igreja contemplando e meditando cada 

mistério do rosário; passa pelos mistérios gozosos (a Vida), se dirige aos dolorosos (a Paixão) 

e finaliza nos gloriosos (a Glória) caminhando de frente em direção à capela-mor, onde 

encontra a Glória de Deus. Depois de refletir sobre os mistérios, o fiel é convidado a glorificar 
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 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 
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 SOBRAL, Luís de Moura Sobral. Do sentido das formas: ensaios sobre pintura barroca portuguesa e outros 

temas ibéricos. Lisboa: Estampa, 1996, p. 120. 
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 Os nomes referentes aos temas de cada pintura estão escritos na posição que a imagem está representada. O 

observador deve se colocar frente a frente com a imagem. Essa é a forma sugerida como percurso que o fiel deve 

seguir pela nave da Igreja até chegar à capela-mor, onde está representada a iconografia da Salvação – a Glória 

de Deus. 
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a Virgem Maria através da invocação. As três passagens referentes à ladainha de Nossa 

Senhora são laudatórias, ou seja, invocações de louvor que glorificam a mãe de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Santo Rosário é uma prática popular de devoção mariana aplicada como 

instrumento de evangelização e conversão dos fiéis à fé católica. Rememorar as passagens 

bíblicas através das imagens é uma forma de reviver e conservar na mente e no espírito os 

ensinamentos da vida de Cristo e de Maria, sua mãe. Significa trazer algo do passado para o 

presente.  

Figura 92: Os 15 Mistérios do Rosário e três invocações à Nossa Senhora. Manuel Victor de Jesus, c. 1820. Esquema 

iconográfico da pintura do forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG.  

Fonte: desenho elaborado pela autora (2016). 
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Conforme Guilherme Amaral Luz, P. Antônio Vieira (1608-1697) argumenta no 

Sermão Nossa Senhora do Rosário com o Santíssimo Sacramento (1654)
165

 que, para nutrir a 

alma do cristão, é indispensável a memória, a meditação (entendimento) e a imitação 

(vontade) dos Mistérios do Rosário. A memória traz para o presente algo que estava ausente. 

Neste caso, quando os fiéis lembram as passagens da vida de Cristo (e da Virgem Maria)
166

 

eles trazem Cristo (e a Virgem Maria) para perto de si. A ação da meditação é assemelhar-se 

ao que se vê quando está na presença mnemônica dos Mistérios. Os efeitos das duas primeiras 

etapas da compreensão do rosário só tem sentido na terceira fase, o momento da imitação. De 

acordo com o autor, ao se assemelhar a Cristo (e à Virgem Maria) o fiel se funde a ele (e a 

ela) e adota definitivamente a vida de Cristo (e da Virgem Maria) como exemplo de vida.
167

  

 

“Não instituiu a Senhora o Rosário para o rezarmos só com a boca, e com tanta 

pressa como se passam as contas, mas para ter na memória os mistérios, para os 

meditar e cuidar neles com grande consideração, e para os tomar por exemplo, e os 

aplicarmos a nossas vidas”.
168

  

 

Guilherme Luz nos conta que os Sermões do P. Vieira referentes à devoção a Nossa 

Senhora do Rosário eram dirigidos aos escravos, mas estendiam-se também aos demais fiéis 

da Igreja, inclusive, aos seus Senhores. Via de regra, a pregação sobre o assunto dava-se no 

interior das igrejas ou capelas que havia tanto senhores quanto escravos, isso sem falar em 

figuras intermediárias, tais como feitores e capitães-do-mato, por exemplo
169

. Não temos 

certeza sobre a forma como a evangelização dos escravos era conduzida pela Irmandade do 

Rosário de Tiradentes, contudo, a disposição das imagens, no forro da nave da Igreja, sugere 

um percurso a ser trilhado no interior da Capela. Sugestão que pode ter sido acatada pelos 

oradores, visto que a associação das imagens com a pregação certamente contribuiu para a 

eficácia da evangelização e a conversão dos irmãos do rosário que, seduzidos pelas narrativas 

plásticas, eram induzidos a acreditar na verdade das cenas representadas. 

 A correlação entre os Sermões de P. Antônio Vieira e o programa iconográfico da 

pintura da nave da Igreja do Rosário revela a grande possibilidade da sua circulação pela 
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 VIEIRA, Pe. António. Sermão Nossa Senhora do Rosário com o Santíssimo Sacramento (1654). 

Literatura Brasileira: Textos Literários em meio eletrônico. 
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 LUZ, Guilherme Amaral. Rosário da Concórdia: Vieira e os Fundamentos Místicos da Paz Social. Clio: 
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 LUZ. Rosário da Concórdia, p.73. 
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Comarca do Rio das Mortes. Os Sermões
170

 foram editados nos anos de 1680 e os impressos 

parecem ter circulado pela colônia a partir do séc. XVIII. Uma pesquisa sobre os livros nos 

inventários da Comarca do Rio das Velhas evidencia a presença da obra de P. Vieira em 

Minas Gerais em meados do séc. XVIII. Ao analisar um determinado inventário, Mateus Silva 

encontra elencados os livros do padre jesuíta: Os treze tomos de Padre Vieira muito 

provavelmente se referem à coleção de Sermões, obra de caráter extremamente doutrinário e 

devocional de grande circulação naquele período.
171

 

Do mesmo modo que a iconografia da capela-mor, a iconografia da nave exprime a 

relação entre a pintura com um projeto, de cunho teológico, que visa à evangelização, à 

conversão e à sugestão de uma conduta de vida aos irmãos do rosário – os receptores da obra 

de arte. Os comitentes, com a provável colaboração do artista, elaboraram o programa 

iconográfico baseado em diversas fontes literárias, entre elas, a Bíblia, os Evangelhos 

Apócrifos, A Legenda Áurea, a Letania Lauretana e os Sermões do P. Antônio Vieira.
172

  

A respeito das referências gráficas, as pinturas da nave, possivelmente, foram 

elaboradas a partir da interpretação das fontes presentes nos impressos europeus que 

circulavam em Minas Gerais no período colonial, especialmente os Missais e as gravuras 

avulsas. No Inventário da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Vila de São José 

(1812)
173

 foram catalogados dois Missais, porém sem identificação. Não sabemos a data nem 

a origem, os exemplares não foram localizados nos arquivos. No entanto, encontramos outros 

Missais que pertenceram à Matriz de Santo Antônio da Vila de São José e que, muito 

provavelmente, serviram como referência para o pintor.
174

 Manoel Victor realizou diversos 

trabalhos para a Irmandade do Santíssimo Sacramento e foi o responsável pelas pinturas dos 

consistórios e sacristias de outras irmandades sediadas na Matriz. Portanto, acreditamos que o 

artista possa ter tido acesso às gravuras desses livros litúrgicos.   

 Como mencionado, as pinturas que analisamos nesta pesquisa estão bastante 

deterioradas, deixando algumas lacunas difíceis de serem preenchidas. Para analisar as 
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 VIEIRA, P. Antonio. Sermoens do P. Antonio Vieira da Companhia de IESV. Prégador de sua Alteza. 
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imagens que se encontram danificadas e que não nos permitem identificar a iconografia 

correspondente, recorremos às fontes literárias equivalentes com o objetivo de compreender a 

proposta iconográfica. Nas páginas seguintes, realizaremos a análise formal e iconográfica de 

cada pintura, o que nos permitirá uma visão mais precisa dos seus aspectos estilísticos e 

iconográficos.  

 

2.2 Os Mistérios Gozosos 

2.2.1 Anunciação 

  

O primeiro episódio dos Mistérios Gozosos corresponde à Anunciação. O pintor 

representa o momento em que o anjo Gabriel aparece diante da Virgem e anuncia o 

nascimento de Jesus. A pintura tem como fonte literária o Novo Testamento, em que São 

Lucas narra o nascimento de Jesus do ponto de vista de Maria e afirma que a cena ocorreu em 

Nazaré seis meses após a concepção de João Batista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A composição correlaciona com a seguinte passagem bíblica: 

 
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 

chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de 

Davi; e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: „Alegra-te, 

cheia de graça, o Senhor está contigo!‟ Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se 

a pensar qual seria o significado da sua saudação. O Anjo, porém, acrescentou: „Não 

temas, Maria! Encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás 

Figura 93: Anunciação. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes. Fonte: foto da autora 

(2015). 
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à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus [...]‟ Maria, porém, disse ao 

Anjo: „Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?‟ O anjo lhe 

respondeu: „O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a 

sua sombra, por isso o Santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também 

Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela 

que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível‟. Disse então 

Maria: „Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!‟ E o Anjo 

a deixou”.
175

 

 

O anjo Gabriel aparece diante de Maria apoiado sobre nuvens para anunciar à Virgem 

o nascimento do Salvador: Não temas, Maria! Encontraste graça junto a Deus. Eis que 

conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus [...]
176

. O 

Arcanjo segura um lírio na mão esquerda e, com a mão direita aponta para o céu onde se 

encontra a pomba, símbolo do Espírito Santo. O gesto do anjo Gabriel diz respeito a seguinte 

passagem da narrativa: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com 

a sua sombra, por isso o Santo que nascer será chamado Filho de Deus
177

. Apesar do 

desgaste da pintura, podemos observar fragmentos da pomba no alto e no centro do espaço 

pictórico emitindo uma luz sobre a Virgem indicando que o momento é sagrado e a ação é 

obra do Espírito Santo (figura 94). A Virgem recebe sua missão de joelhos e braços cruzados 

sobre o peito simbolizando o acolhimento e a aceitação, característica de quem serve ao 

Senhor: Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!
178
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1,26-38). 
176

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1,30-31). 
177

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1,35). 
178

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1,38). 

Figura 94: Anunciação (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG.  Fonte: foto da autora (2015). 
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A cena acontece em um ambiente interno delimitado por uma cortina que visualizamos 

à direita do espaço pictórico. Os dois personagens, praticamente no mesmo plano, simbolizam 

a união entre o céu e a terra, o divino e o humano (figura 93). A representação do anjo 

corresponde a uma característica estilística de Manoel Victor de Jesus observada em outros 

trabalhos do artista. Uma das pernas é representada despida um pouco acima do joelho e a 

veste é presa por um vinco. O detalhe pode ser interpretado também como uma solução 

formal para a representação do movimento do ser celestial que acaba de chegar do céu, ação 

reforçada pelos tecidos ondulantes e pelo manto que envolve o corpo do anjo e se movimenta 

em direção oposta. O anjo e a Virgem confirmam os traços estilísticos do pintor: cabelos 

ruivos e levemente ondulados, olhos amendoados, sobrancelhas bem desenhadas, boca 

pequena e rosto de formato oval. Não há dúvida que a atribuição está correta. As linhas do 

desenho dos olhos expressam a doçura e a melancolia dos personagens, traço recorrente na 

obra do pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O banco, a mesa e um livro próximo à Virgem indicam que Maria estava lendo ou em 

oração quando ocorreu a aparição do arcanjo (figura 93). Diferente da Virgem representada na 

capela-mor, na pintura de Manoel Victor, ela está vestida de roupa branca e manto azul, o 

branco simboliza a pureza e a virgindade.
179

 O azul e o branco são cores marianas que 

representam o desapego das coisas do mundo e a entrega da alma a Deus.
180

 O gesto 

representa a humildade de uma mulher que dedicou sua vida ao Senhor e está pronta, em 

oração e de vigília, para fazer a vontade do Pai.  
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.92. 
180

 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 108. 

Figura 95: Anunciação (detalhe - Gabriel e de Maria). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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A respeito das referência gráficas, Camila Santiago reconheceu no Registro de Santo 

intitulado Nossa Senhora da Encarnação a possível referência para a pintura da Anunciação da 

Igreja do Rosário de Tiradentes (figura 96). A historiadora acredita que a estampa não é 

original, mas cópia de uma gravura aberta por um artista versado.  

 

“O Arcanjo, como é notório, é idêntico ao de José Cordeiro. A Virgem, por sua vez, 

cruza os braços, como bem sugeria Francisco Pacheco, de maneira muito semelhante 

à pintura de Ticiano gravada por Gian Giacomo Caraglio”.
181

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de compreender a forma como o pintor Manoel Victor compôs a 

Anunciação da Igreja do Rosário, pesquisamos as imagens citadas por Camila Santiago e 

realizamos um estudo comparativo. Encontramos algumas pinturas de Ticiano (c. 1473/1490 -

1576) representando a Anunciação e uma gravura de Caraglio (c. 1500/1505 -1565) a partir de 

Ticiano. Seguindo o raciocínio da pesquisadora, combinamos o anjo da gravura de José 

Cordeiro com as representações da Virgem de Ticiano – a Virgem reproduzida na gravura de 

Caraglio e a Virgem de uma das pinturas localizadas – e confrontamos com o Registro de 

Santo (figuras 97,98, 99 e 100). 

Compartilhamos com a hipótese da historiadora de que a estampa possa ser cópia de 

uma gravura que, possivelmente, combinou imagens provenientes de obras distintas. O anjo é 
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 SANTIAGO. Usos e Impactos de Impressos Europeus na Configuração do Universo Pictórico Mineiro 

(1777 – 1830), p. 285-286. 

Figura 96: Nossa Senhora da Encarnação. Registro de Santo. 

Biblioteca Nacional de Portugal. Divisão de Iconografia. RS 2468. 

Foto: Biblioteca Nacional de Portugal. Fonte: Imagem cedida por 

Camila Santiago. 
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idêntico ao de José Cordeiro.  Quanto à Virgem, o ato de cruzar os braços é semelhante, no 

entanto, a Virgem da gravura de Caraglio está de frente para o observador enquanto a do 

Registro de Santo está de frente para o anjo (figura 97 e 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição de Maria, presente na gravura portuguesa, é muito semelhante à da Virgem 

de outra pintura de Ticiano que, igualmente, pode ter sido gravada. Geralmente, as estampas 

portuguesas podem ser cópias de uma ou mais gravuras de um renomado abridor 

europeu.
182

(figura 99 e 100). 
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 SANTIAGO. Usos e Impactos de Impressos Europeus na Configuração do Universo Pictórico Mineiro 

(1777 – 1830).  

Figura 97: À esquerda: Anunciação (detalhe), Missalle 

Romanun, José Cordeiro, 1781. À direita: Anunciação 

(detalhe), Giovanni Jacopo Caraglio, a partir de Ticiano 

Vecellio, Séc. XVI. 

Figura 98: Nossa Senhora da Encarnação. Registro 

de Santo. Biblioteca Nacional de Portugal. Divisão 

de Iconografia. RS 2468. 
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Confrontando a pintura do Rosário com o Registro de Santo, observamos que algumas 

mudanças foram feitas pelo pintor (figura 101). Manoel Victor, possivelmente, suprimiu as 

cabeças aladas entre as nuvens no céu. A pomba e o raio de luz que incide sobre a Virgem são 

iguais aos da gravura, porém, a Maria da Igreja do Rosário não tem uma auréola sobre sua 

cabeça. A postura e o gesto da Virgem são semelhantes, assim como o livro sobre a mesa. O 

pintor acrescentou, em sua composição, um banco no qual Maria, possivelmente, estava 

sentada no momento em que foi surpreendida pelo arcanjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: À esquerda: Anunciação (detalhe), Missalle 

Romanun, José Cordeiro, 1781. Anunciação (detalhe), 

Ticiano Vecellio (c. 1535). 

Figura 100: Nossa Senhora da Encarnação. 

Registro de Santo. Biblioteca Nacional de 

Portugal. Divisão de Iconografia. RS 2468. 

Figura 101: Imagem 1: Anunciação. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. / Imagem 2: N.S. da Encarnação. Registo de Santo. 
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Os gestos e o movimento do anjo Gabriel são distintos. O arcanjo de Manoel Victor 

revela a presença do Espírito Santo com a mão direita e segura um lírio com a mão esquerda. 

Além disso, o anjo da pintura do Rosário sugere maior movimentação em comparação com o 

anjo da gravura. O arcanjo de Manoel Victor está representado na diagonal e deslocando-se 

levemente da esquerda para a direita, ação destacada pelo movimento da vestimenta. O anjo 

da estampa parece repousar sobre as nuvens como se estivesse descido do céu se deslocando 

na vertical, de cima para baixo. 

Examinando com cuidado a obra do pintor italiano, gostaríamos de chamar a atenção 

para o anjo da Anunciação de Ticiano e o detalhe da perna direita desnuda, do joelho para 

baixo, forma semelhante à representação do anjo de Manoel Victor de Jesus (figura 102). 

Similaridade observada, inclusive, no movimento do corpo que se desloca na diagonal, da 

esquerda para a direita, em direção à Virgem. Ademais, o lírio está na mão esquerda do 

mesmo modo que na pintura do Rosário de Tiradentes. A diferença dos gestos está na mão 

direita: o anjo de Ticiano aponta para a Virgem enquanto o de Manoel Victor aponta para a 

pomba no céu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando o anjo da pintura de Ticiano e o anjo gravado por Caraglio a partir de 

Ticiano, percebemos que o anjo de Manoel Victor pode ser resultado das duas imagens (figura 

103). A perna desnuda e a movimentação do corpo são semelhantes às do anjo da primeira 

imagem e o gesto do braço direito aproxima-se da gravura em que o anjo aponta para o céu.  

 

 

 

 

Figura 102: Anunciação, Ticiano Vecellio (c. 1535). Scuola Grande di San 

Rocco, Veneza. 
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Teria o pintor da Igreja do Rosário conhecido as gravuras abertas a partir de Ticiano? 

Será que Manoel Victor de Jesus associou as possíveis gravuras inspiradas na obra de Ticiano 

com o Registro de Santo para compor a Anunciação da Igreja do Rosário? Assim como os 

gravadores compunham suas estampas conciliando elementos extraídos de obras distintas, os 

pintores, que utilizavam as gravuras como modelo para suas obras, também combinavam 

elementos provenientes de gravuras distintas. A análise comparativa das obras constata que o 

uso das estampas como modelo para a produção artística era muito mais complexo do que a 

concepção que restringe a prática como cópia servil. Luís de Moura Sobral afirma que a 

gravura desempenhou um papel importante na produção pictórica de Portugal e nos territórios 

sob seu domínio, porém ainda há muito que estudar sobre o assunto. O uso das estampas 

como instrumento de aprendizagem e formação artística não deve ser entendido como simples 

ato de decalcar. 

 

“Na realidade, claro está, as coisas não se passariam de maneira tão esquemática e 

sabe-se muito bem que os maiores artistas da época não hesitavam em tirar um 

pormenor, uma figura ou uma ideia para uma composição de gravuras que todos 

conservavam abundantemente. Tratava-se, na verdade, de uma prática de oficina 

aceite e generalizada, constituindo as gravuras, como aliás os desenhos de mestres, 

logicamente mais raros, precioso material de referência e de documentação para os 

artistas”.
183

  

 

Refletindo sobre a pintura de Ticiano e as gravuras produzidas a partir delas, 

acreditamos que o anjo de Manoel Victor se aproxima muito do anjo representado pelo pintor 

italiano e pela gravura derivada de suas obras. Portanto, consideramos a possibilidade de o 

artista ter conhecido outras gravuras, além do Registro de Santo verificado, para compor a 
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 SOBRAL. Do sentido das formas, p. 134. 

Figura 103: Imagem 1: Anunciação (detalhe). Ticiano Vecellio, c.1535. / Imagem 2: Anunciação (detalhe). Manoel Victor 

de Jesus, c. 1820. / Imagem 3: Anunciação (detalhe). Giovanni Jacopo Caraglio, a partir de Ticiano Vecellio, séc. XVI. 
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Anunciação da Igreja do Rosário. Nesse caso, a pintura, provavelmente, corresponde ao 

resultado da associação de várias estampas e a obra apresenta influências da arte portuguesa e 

italiana. 

No tocante à iconografia da Anunciação, verificamos alguns símbolos e atributos na 

pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes: o lírio, a pomba e o livro. Acrescentamos aos 

símbolos os gestos do anjo Gabriel e da Virgem Maria. Para a iconografia cristã, os gestos são 

tão significativos quanto os signos. 

A humildade: o anjo Gabriel e a Virgem são os protagonistas da Anunciação do 

Evangelho de Lucas. Na Legenda Áurea, Jacopo de Varazze dedica um capítulo à Anunciação 

do Senhor e inicia seu relato afirmando que o dia é assim chamado porque um anjo anunciou 

o advento do Filho de Deus na carne
184

. No Evangelho de Lucas, o anjo diz a Maria: Alegra-

te, cheia de graça, o Senhor está contigo!
185

. A legenda da Anunciação relata que Maria é 

cheia de graça pelas seguintes razões: a devoção da humildade, o respeito ao pudor, a 

grandeza da fé e o martírio do coração
186

. Conhecemos pela iconografia da capela-mor, 

algumas das principais virtudes da Virgem Maria que foram recuperadas pela Igreja Católica 

da Contrarreforma: sua Divindade, seu papel de Redentora e Intercessora. Na iconografia da 

Anunciação, a virtude da Humildade é destacada e transmitida aos fiéis como exemplo da 

grandeza da fé da Virgem no Altíssimo. A humildade de Maria é representada pelo gesto de 

cruzar as duas mãos sobre o peito. Examinando a obra de Cesare Ripa,
187

 encontramos alguns 

emblemas que simbolizam a humildade – Humilitatem. Em todos eles observamos o gesto 

verificado nas imagens referentes ao tema da Anunciação (figura 104). 
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 VARAZZE. Legenda Áurea, p.310. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1, 28). 
186

 VARAZZE. Legenda Áurea, p.313. 
187

 Cesare Ripa foi um escritor italiano do séc. XVI. Publicou uma coleção de emblemas e alegorias em 1593, 

obra que influenciou a produção artística de poetas, pintores e escultores. As gravuras de Ripa tiveram inúmeras 

edições, hoje, dispostas para download na internet. Constituíram fonte de referência e inspiração para os artistas 

dos séc. XVI ao XIX. 
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O lírio: o anjo do Senhor carrega em suas mãos um lírio para indicar que Cristo vai 

nascer de uma Virgem. O lírio é símbolo da pureza, inocência e virgindade.
188

 Conforme 

Louis Réau, na iconografia cristã, o lírio tem o mesmo significado que a flor de lótus para o 

budismo,
189

 uma flor que desabrocha sobre as águas lamacentas e não é afetada pelo limo, 

conservando sua pureza e perfeição.
190

 Devido à sua brancura imaculada, foi eleita símbolo da 

virgindade de Maria. O autor acrescenta que o talo representado com três flores simboliza a 

tríplice virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. Entretanto, na Anunciação, o 

lírio é representado apenas com uma flor aberta que simboliza a virgindade antes da 

concepção, sendo as outras duas em forma de botão.
191

 A pintura da Igreja do Rosário de 

Tiradentes está muito danificada e não podemos ter certeza da forma como o lírio foi 

representado, mas, se observarmos a imagem com atenção, notamos duas flores em forma de 

botão. A flor, que provavelmente estaria aberta, nós não conseguimos visualizar, mas tudo 

indica que ela tenha sido reproduzida (figura 105). 
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 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 553-555. 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.192. 
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 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 553-555. 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.192. 

Figura 104: Imagem 1: Humilta. Cesare Ripa, edição de 1603. / Imagem 2: Humilité. Cesare Ripa, edição de 1744. / 

Imagem 3: Humilta. Cesare Ripa, edição de 1643. 
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Outra flor utilizada na iconografia cristã para representar a imaculada concepção de 

Maria é a açucena. As duas flores são símbolos da virgindade de Maria, mas o lírio está 

também associado à ideia de humildade e a fé no poder de Deus. Portanto, acreditamos que a 

imagem da flor nas mãos do anjo da Igreja do Rosário seja um lírio e não uma açucena. Com 

o intuito de complementar seu significado, constatamos que a flor é símbolo da entrega do 

homem à vontade de Deus, a fé incondicional na providência divina. Recorremos novamente 

à Bíblia e encontramos esta descrição: [...] Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e 

não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua 

glória, se vestiu como um deles
192

. A resignação e a entrega da própria vida nas mãos do 

Altíssimo correspondem à fé e a humildade de Maria que aceita a vontade de Deus ao 

conceber seu Filho, o Salvador.  

A pomba: o Arcanjo Gabriel sinaliza com sua mão direita a presença da pomba no 

céu. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Louis Réau afirma que, na arte cristã, a pomba 

representa a castidade, a inocência e a fidelidade conjugal.
193

 Conhecemos pelos Evangelhos 

Apócrifos que Maria foi entregue aos sacerdotes do templo aos três anos de idade, foi 

alimentada pelas mãos de um anjo e lá permaneceu até o dia que José foi escolhido para 

esposar a Virgem.
194

 Maria cresceu e foi educada no templo, permaneceu virgem e fiel a Deus 

Pai, por isso foi eleita para ser a mãe de seu Filho. Na Legenda Áurea, para explicar a 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 6, 28-29). 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.101. 
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 TRICCA, Maria Helena de Oliveira. Apócrifos: Os Proscritos da Bíblia. São Paulo: Mercuryo, 1992, p. 105- 

123. 

Figura 105: Anunciação (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Forro 

da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG.  
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imaculada concepção de Maria, Hugo de Saint-Victor faz uma associação com o amor 

conjugal. 

 

“[...] a concepção natural vem do amor do marido pela mulher e da mulher pelo 

marido, e assim foi com a Virgem, cujo coração ardia singularmente de amor pelo 

Espírito Santo e então o amor do Espírito Santo operou maravilhas em sua carne”.
195

  

 

A presença do Espírito Santo através da pomba simboliza a pureza e a santidade do 

nascimento de Cristo e a união entre a Virgem e Deus Pai na concepção do Salvador. A 

Anunciação não se restringe apenas a um episódio da vida de Maria, mas corresponde à 

origem da vida humana de Cristo – a encarnação do Redentor. Os raios de luz que emanam da 

pomba e se dirigem à Virgem Maria representam o momento da concepção do menino Jesus, 

o instante em que o divino se transforma em carne.
196

 

O livro: a presença do livro indica que Maria estava lendo antes da chegada do anjo e 

representa o conhecimento que a Virgem tinha das Sagradas Escrituras. O livro aberto 

significa que a matéria está fecundada, isto é, o conteúdo foi absorvido por quem o 

investiga.
197

 Luís Alberto Casimiro assinala que a presença do livro aberto, nas iconografias 

da Anunciação, indica que Maria se encontrava ocupada na sua leitura, a qual abandona 

subitamente, quando recebe a embaixada do Anjo Gabriel
198

. A afirmação de Casimiro 

corrobora nossa impressão sobre a presença desse objeto na representação. O autor acrescenta 

que alguns pintores deixam claramente inscritos ou indicam através de uma letra ou alguns 

dizeres o gênero do livro que a Virgem está lendo, pode ser um Breviário, um Missal ou as 

Sagradas Escrituras. Na pintura do Rosário, observamos que o pintor escreveu algo na página 

do livro, provavelmente, com a intenção de identificá-lo, mas, infelizmente, o desgaste da 

obra não nos permite fazer essa leitura.  

 Na iconografia cristã, a Anunciação e a concepção de Cristo constituem uma única 

representação. No mesmo instante em que a Virgem aceita a missão revelada pelo anjo 

Gabriel, a concepção se realiza. Sabemos que a presença da pomba e os raios de luz que ela 

emite sobre a Virgem simboliza a concepção de Cristo, uma forma sutil de representar a 

encarnação de Jesus. No entanto, a ideia da encarnação não está explicita como na iconografia 
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 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 315. 
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 CASIMIRO, Luís Alberto Esteves. Iconografia da Anunciação: símbolos e atributos. Revista da Faculdade 

de Letras Ciências e Técnicas do Patrimônio, I Série, Volume VII-VIII, p. 151 a 174. Porto, 2008-2009, p. 167. 
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cristã anterior ao Concílio de Trento. Nas imagens a seguir, observamos a encarnação 

representada de diversas maneiras.
199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As três imagens acima são anteriores ao Concílio de Trento e representam a ideia da 

encarnação de forma explícita. Na primeira imagem, a Santíssima Trindade participa na 

Anunciação ao lado do anjo Gabriel: Deus Pai, o Menino Jesus com a cruz do martírio e a 

pomba do Espírito Santo. As três figuras estão representadas no lugar dos raios de luz que se 

dirigem à Virgem como símbolo da concepção e encarnação de Cristo (Conceptio per aurem). 

Conforme Louis Réau, os teólogos acreditavam que Cristo, o Verbo, foi concebido pelo 

ouvido da Virgem. Na segunda imagem, raios de luz entram por uma janela em direção ao 

ventre da Virgem, simbolizando que a concepção se realiza no útero (Conceptio per uterum). 

Na terceira pintura, um bebê prestes a consumar a encarnação de Cristo entra pela janela 

voando em direção à Virgem. Observamos também que, na primeira e na terceira imagens, o 

anjo Gabriel traz consigo uma fita falante, nesse caso, a mensagem do anjo chega à Virgem 

através do próprio texto, como um documento. Na primeira e na segunda imagens, o lírio está 

ausente; na terceira, ele aparece em um vaso de flores sobre a janela (figura 106).
200

  

 Na próxima pintura (figura 107), a pomba do Espírito Santo aparece entre os raios de 

luz e segue em direção a Maria. O anjo Gabriel tem em sua mão esquerda um cetro que indica 

que ele é o mensageiro do céu, símbolo do poder de Deus, sinal de força e autoridade.
201

 O 

cetro era o atributo mais frequente do anjo da Anunciação; no final da Idade Media, o objeto 

foi substituído pelo ramo de lírio. De acordo com Casimiro, Mais do que um simples 
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 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 226. 

Figura 106: Imagem 1: Anunciação, MASTER Bertram, 1379-83. Kunsthalle, Hamburg. / Imagem 2: Anunciação, Gentile 

da Fabriano, c. 1425. Pinacoteca, Vatican. / Imagem 3: O nascimento de Jesus. Master of AB Monogran, c.1530. 

Gemäldegalerie, Dresden. 
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mensageiro, Gabriel é o embaixador do Altíssimo. A palavra que pronuncia é a palavra de 

Deus, por isso, com alguma frequência, é figurado esboçando o gesto do orador
202

. O lírio 

está representado em um vaso que se encontra no chão entre o Arcanjo e a Virgem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Concílio de Trento proibiu a representação realista da Encarnação de Cristo e 

recuperou o sentido de nobreza do tema da Anunciação por ser considerado um dos maiores 

mistérios da religião católica.
203

 A partir de então, a pomba aparece emitindo os raios sobre a 

Virgem simbolizando a concepção como obra do Espírito Santo e não a Encarnação 

propriamente dita. Em algumas representações, Deus Pai aparece, no céu, participando do 

episódio (Figura 110). As pinturas presentes na próxima página foram produzidas após o 

Concílio de Trento e seguem as determinações do sínodo religioso. Observamos que os 

artistas valorizaram a representação dos gestos dos personagens, associando-os a 

determinados momentos do episódio e aos distintos sentimentos da Virgem diante da 

revelação do anjo. Lodovico Carracci (1555-1619) representou a Virgem de braços cruzados, 

sinal de humildade e acolhimento da missão recebida (figura 108). Poussin (1594-1665) 

retratou Maria completamente resignada diante da ordem vinda do céu (figura 109). Na 

terceira e quarta pinturas, o gesto parece de surpresa, dúvida e temor; provavelmente, 

correlaciona com o momento em que a Virgem questiona a concepção devido à sua 

virgindade (figura 110 e 111).  
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 CASIMIRO. Iconografia da Anunciação, p. 157. 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 201. 

Figura 107: Anunciação, Duccio di Buoninsegna, 

1308-1311. National Gallery, London. 
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Confrontando as imagens acima com a pintura da Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

de Tiradentes, observamos que o projeto proposto pela Irmandade corresponde às 

determinações do Concílio de Trento. A pintura está de acordo com a arte da Contrarreforma 

e recupera a nobreza da Anunciação do Senhor representando a concepção do Salvador como 

obra do Espírito Santo e eliminado qualquer indício da Encarnação. 

 O projeto iconográfico da Anunciação da Igreja do Rosário elegeu o momento do 

episódio em que a Virgem acolhe a mensagem do anjo e aceita a missão da Redenção ao lado 

de seu Filho, o Salvador. O gesto da humildade e fé absoluta em Deus Pai constitui a primeira 

mensagem dos Mistérios transmitida aos irmãos do rosário, que devem acolher a palavra de 

Figura 108: Anunciação. Lodovico Carracci, 1585. 

Pinacoteca Nazionale, Bologna. 
Figura 109: Anunciação, Nicolas Poussin, 

1657. National Gallery, London. 

Figura 110: Anunciação, Federico 

Fiori Barocci, 1592-96. Santa Maria 

degli Angeli, Perugia. 

Figura 111: Anunciação, Orazio 

Gentileschi, c. 1623. Galleria Sabauda, 

Turin. 
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Deus – o Verbo. O mistério da Anunciação representa o prelúdio da redenção. No Sermão III 

da série Maria Rosa Mística de P. Vieira, o pregador revela o significado da anunciação do 

anjo Gabriel: 

 

“No princípio do mundo foi mandada a serpente pelo demônio, para que, pelos 

ouvidos da mulher lhe infundisse na mente o veneno. E depois? Vede a elegância da 

contraposição. [...] E depois foi mandado o Anjo Gabriel por Deus, para que, pelos 

ouvidos da Virgem assim no ventre como na mente se introduzisse o Verbo. [...] Eva 

ouviu, Maria ouviu: Eva ao demônio, Maria ao anjo; Eva recebeu na mente o 

engano, e no ventre o fruto maldito; Maria concebeu na mente a verdade, e no ventre 

o fruto bendito. [...] assim como pelos ouvidos da primeira mulher entrou no mundo 

o veneno e a morte, assim pelos ouvidos da segunda – e sem segunda – veio ao 

mesmo mundo o remédio e a vida”.
204

  

 

O sermão ensina ao fiel a oração mental do rosário, ou seja, a oração baseada na 

contemplação e meditação dos mistérios: [...] a vocal recita preces, a mental contempla 

mistérios [...]
205

. Conforme P. Vieira, o Rosário de Nossa Senhora deve ser rezado pelos 

ouvidos, pois os ouvidos foram fundamentais na concepção do Verbo. Assim como pelos 

ouvidos de Eva entrou no mundo o veneno e a morte, assim pelos ouvidos da Virgem veio ao 

mundo o remédio e a vida
206

. O primeiro episódio dos mistérios do Rosário proclama aos fiéis 

a necessidade da meditação e a contemplação dos mistérios, sugere uma conduta de vida 

baseada na virtude de Maria – a Humildade – e promete a redenção. A presença do anjo 

Gabriel anunciando à Virgem Maria o nascimento do Salvador corresponde ao prenúncio da 

remissão dos pecados instituídos por Adão e Eva na origem da humanidade. A Ave contrapõe 

a Eva e o veneno é transformado em antídoto. 

 

2.2.2 Visitação 

 

Nas narrativas do Novo Testamento, a Visitação ocorre logo após a Anunciação. 

Ainda que as pinturas da Igreja estejam invertidas – Visitação e Natividade – optamos por 

fazer a análise respeitando a concepção original da obra para compreender como o programa 

iconográfico foi elaborado pela Irmandade do Rosário com a colaboração do pintor Manoel 

Victor de Jesus. 
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O episódio da Visitação representa a visita de Maria à sua prima Isabel que se 

encontrava grávida de João Batista. A cena correlaciona com a seguinte passagem bíblica: 

 

“Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de 

Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. 

Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto 

de teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a 

tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu 

ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será 

cumprido!”.
207

 

 

A Visitação da Igreja do Rosário de Tiradentes representa o momento em que Maria, 

chegando à casa de Isabel, é saudada e reconhecida como a mãe do Senhor: Bendita és tu 

entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre!
208

 A obra encontra-se em péssimo estado 

de conservação dificultando uma leitura precisa da imagem. No entanto, observamos que as 

duas personagens principais – Maria e Isabel – são representadas no centro do espaço 

pictórico em primeiro plano. Uma composição centralizada, simétrica e equilibrada 

proporcionando a harmonia da obra (figura 112). O semblante de Isabel é suave, a 

personagem tem uma das mãos no peito e o gesto é de amabilidade e hospitalidade. Não 

conseguimos ver o rosto da Virgem, mas percebemos que Maria se diferencia da prima Isabel 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1, 40-45). 
208

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1, 42). 

Figura 112: Visitação. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura da nave da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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pela cor da veste, roupa branca e manto azul. Isabel veste uma roupa azul (um tom mais claro 

e vibrante que o de Maria) e manto branco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora não tenham sido mencionados na narração de Lucas, os esposos das duas 

mulheres estão representados na pintura. Zacarias encontra-se ao lado de Isabel, na porta de 

sua casa; e José, ao lado de Maria. A cena ocorre em um espaço externo na frente da casa de 

Isabel. Observamos uma paisagem ao fundo com árvores e montanhas que, provavelmente, 

contribuíram para a profundidade do espaço (figura 112). Nos documentos relativos à 

restauração da Igreja (1981-82), a descrição da obra indica que José estava acompanhado de 

um burrinho. Infelizmente, a deterioração da pintura não nos permite visualizar o animal. O 

documento relata, também, que as cores predominantes são brancas e azuis.
209

 

Os personagens masculinos apresentam traços estilísticos do pintor observados em 

outras obras, semelhança que reforça a atribuição da pintura do Rosário a Manoel Victor de 

Jesus (figuras 114 e 115).  Zacarias é um ancião que, geralmente, é representado pelo artista 

com barbas brancas, alongadas e onduladas. Os cabelos também são anelados e a testa, 

normalmente, é prolongada devido à calvície (figura 114/Imagem 1). José é um homem mais 

novo e, portanto, os cabelos e a barba são castanhos, ondulados e mais curtos do que os 

observados nas figuras mais velhas (figura 115/Imagem 1). A linha do desenho dos olhos, 

geralmente, é alongada denotando um estilo oriental. Nas imagens seguintes (figura 114 e 

115), confrontamos as duas figuras representadas na Igreja do Rosário com outras 

representações masculinas verificadas em pinturas documentadas que foram produzidas pelo 

artista para outras igrejas da Vila de São José. 

                                                 
209

 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 

 

Figura 113: Visitação (detalhe). Manoel Victor de 

Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de 

N.S. do Rosário de Tiradentes. Fonte: foto da autora 

(2015). 
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As palavras de Isabel confirmam a concepção do Filho de Deus: Bendita és tu entre as 

mulheres e bendito é o fruto de teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor me 

visite?
210

  O episódio sacro confirma o Anúncio do anjo Gabriel.
211

 Contudo, acreditamos que 

o significado da obra, além de confirmar o nascimento de Jesus, corresponde ao prelúdio do 

novo Reino – a era messiânica. 

A chave para o sentido da imagem está na correlação do texto com o gesto das duas 

personagens principais – a Virgem Maria e sua prima Isabel. A saudação entre as duas 

mulheres corresponde ao encontro entre os dois filhos que foram concebidos – João Batista, o 

Precursor,
212

 e Jesus Cristo, o Salvador. Jacopo de Varazze relata na legenda A Natividade de 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1, 42-43). 
211

 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 203. 
212

 Na Legenda Áurea, Jacopo de Varazze se refere a João Batista como o Precursor, por ter tido o privilégio de 

preparar os homens para receber Jesus – o Salvador. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João 

Batista a Zacarias, ele revelou que João precederia o Senhor em espírito. 

Figura 114: Imagem 1: pintura da nave da Igreja do Rosário de Tiradentes (c. 1820). / Imagem 2: pintura de 

teto da sacristia do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes (1782). / Imagem 3: 

pintura do Consistório da Irmandade do Bom Jesus do Descendimento da Matriz de Santo Antônio de 

Tiradentes (1786). Autor: Manoel Victor de Jesus. 

Figura 115: Imagem 1: pintura da nave da Igreja do Rosário de Tiradentes (c. 1820). /  Imagem 2: pintura de teto da 

sacristia do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes (1782). / Imagem 3: pintura de teto da 

sacristia do Santíssimo Sacramento da Matriz de Santo Antônio de Tiradentes (1782). Autor: Manoel Victor de 

Jesus. 
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João Batista que quando Maria saudou Isabel, João Batista sentiu o Filho de Deus vir até ele e 

estremeceu de alegria no ventre de sua mãe
213

. A manifestação de João Batista representa a 

saudação ao Filho de Deus que, como ele, se encontrava no ventre de sua mãe. Conforme 

Louis Réau, os teólogos apontam como prefiguração da Visitação um trecho do Salmo 85. 

 

“Amor e Verdade se encontram, 

Justiça e Paz se abraçam; 

Da Terra germinará a Verdade, 

E a Justiça se inclinará do Ceú”.
214

  

 

Para aprofundar o significado do encontro, recorremos a uma nota a respeito do salmo 

localizada na própria Bíblia: os atributos divinos, personificados, vêm instaurar o reino de 

Deus sobre a terra e no coração dos homens
215

. O encontro entre Maria e Isabel é a 

personificação da união das qualidades divinas do novo Reino. Ou seja, o encontro de Maria e 

Isabel – João Batista e Jesus – simboliza o Amor, a Verdade, a Justiça e a Paz, características 

do novo Reino que será instaurado com o nascimento de Cristo. A mensagem do Mistério da 

Visitação se completa com a última frase proferida por Isabel que, ungida pelo Espírito Santo, 

declara: Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido!
216

 A 

meditação proposta pela iconografia da Visitação da Igreja do Rosário diz respeito à fé, à 

felicidade daqueles que acreditam no nascimento do Filho de Deus e, consequentemente, na 

instauração do novo Reino e na promessa da Salvação: Eu sou o Caminho, a Verdade e a 

Vida
217

. 

Louis Réau afirma que o princípio da unidade e da simetria predomina nas 

representações da Visitação.
218

 O autor acrescenta, inclusive, que a cena se situa ao ar livre e 

o espaço não é dividido entre exterior e interior, o que corrobora o princípio da unidade. Essa 

estrutura compositiva está reproduzida na pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes, traços 

observados na análise formal da obra. A forma exprime o conteúdo, sendo assim, acreditamos 

que a disposição centralizada e a simetria da composição correlacionam com a mensagem de 

união dos atributos divinos do novo Reino – o Amor e a Verdade.  

Réau observa que o elemento que distingue as personagens e que os artistas souberam 

explorar é a diferença de idade entre elas, Isabel é bem mais velha que Maria. Infelizmente, na 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Salmos 85, 11-12). 
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 ______. A Bíblia de Jerusalém, nota z, p. 1044. 
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 ______. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 1, 45). 
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 ______. A Bíblia de Jerusalém (João 14, 6). 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 205. 
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pintura da Igreja do Rosário, não conseguimos fazer essa análise comparativa, uma vez que 

não é possível observar o rosto da Virgem. Nas imagens abaixo, percebemos, claramente, a 

distinção de idade entre as protagonistas do episódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos também que, inicialmente, as pinturas da Visitação representavam as 

duas personagens principais acompanhadas de suas criadas ou, em alguns casos, sozinhas. 

Com o tempo, as figuras de José e Zacarias são inseridas nas composições (figura 117). O 

encontro é afetuoso, as duas mulheres se cumprimentam com as mãos, se tocam, se beijam, se 

abraçam e, em algumas representações, Isabel ajoelha-se diante da Virgem. O tema abarca 

inúmeros gestos: a saudação, o abraço e a genuflexão.
219
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 206. 

Figura 116: Imagem 1: Visitação (detalhe). Jacques Daret, 1434-35. Staatliche Museen, Berlin. / 

Imagem 2: Visitação (detalhe). Dieric the Elder Bouts, 1445. Museo del Prado, Madrid. / Imagem 3: 

Visitação (detalhe). Domenico Ghirlandaio, c. 1491. Musée du Louvre, Paris. 

Figura 117: Imagem 1: Visitação (detalhe). Giotto di Bondone, 1306. Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua. / Imagem 

2: Visitação (detalhe). Mariotto Albertinelli, 1503. Galleria degli Uffizi, Florence / Imagem 3: Visitação (detalhe). Juan del 

Castillo, 1630. The Hermitage, St. Petersburg/ Imagem 4: Visitação (detalhe). Francisco Errera, c. 1650. Coleção particular. 
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Nas duas pinturas abaixo, verificamos a presença de outros personagens, além de 

Zacarias e José, outras figuras femininas e um burro, que, provavelmente, serviu como meio 

de transporte para o casal até a casa de Isabel. A presença do burro nas imagens reforça a 

possibilidade apontada pelos arquivos do IPHAN da existência do animal na pintura da Igreja 

do Rosário de Tiradentes, uma vez que ele faz parte, em alguns casos, da iconografia da 

Visitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de não termos localizado a gravura que, provavelmente, serviu como referência 

para o pintor, por meio da análise da iconografia da Visitação na tradição das imagens, 

concluímos que a pintura da Igreja do Rosário corresponde ao tema da saudação. O artista 

escolheu o momento do encontro das duas gestantes e representou a saudação de Isabel à 

Virgem e de João Batista a Jesus. No tocante ao gesto das duas personagens, apesar do 

desgaste da pintura, conseguimos perceber um cumprimento afetuoso entre as protagonistas, 

mas não um abraço. As duas personagens se encontram de pé, portanto não há sinal de que 

Isabel se ajoelhou diante da Virgem. Elas demonstram o afeto e intimidade mediante a troca 

de olhares, Isabel olha com ternura para a mãe de Deus.  

 

2.2.3 Natividade 

 

Na concepção original da pintura da nave da Igreja do Rosário de Tiradentes, o 

terceiro episódio dos mistérios gozosos corresponde à Natividade. Como dito no item 

anterior, optamos por respeitar a disposição original dos painéis com o propósito de 

compreender o programa iconográfico proposto pela Irmandade. 

Figura 118: Imagem 1: Visitação (detalhe). Willem van The Elder Herp, 1659. Coleção particular. / Imagem 

2: Visitação (detalhe). Michelangelo Unterberger, s/data. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest. 
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A obra – que não se encontra em bom estado de conservação – representa a adoração 

ao menino Jesus. A Virgem e o Menino dominam a cena, Maria levanta com a mão direita o 

manto que cobre a criança para apresentá-lo aos visitantes. José encontra-se de pé logo atrás 

da Virgem e, na sua frente, um homem de joelhos reverencia o Menino. À direita, um homem 

ajoelhado e com a mão no peito olha carinhosamente para a criança e, atrás dele, outro 

homem em pé parece segurar um bastão ou uma vara nas mãos. A composição não é 

centralizada, o conjunto em torno de Maria e o menino Jesus encontra-se em primeiro plano, à 

direita do espaço pictórico e próximo ao observador. 

À esquerda, uma pilastra divide o cenário e revela uma paisagem ao fundo 

promovendo a profundidade espacial (figura 120). O pintor retrata o instante em que uma 

mulher passa ao lado da coluna com um cesto na cabeça e de mãos dadas com uma criança, 

que dirige seu olhar para o grupo onde se encontra Jesus. A representação do instantâneo 

contribui para o realismo da cena e, consequentemente, para a persuasão do observador, 

característica formal das pinturas narrativas. Os personagens, provavelmente, têm apenas um 

papel secundário na cena, são pessoas que andam pelo local no momento em que ocorre o 

episódio e, portanto, testemunhas oculares do momento sagrado. 

 

 

 

Figura 119: Natividade. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da 

autora (2015). 
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Acima da coluna, observamos uma folhagem indicando que a estrutura arquitetônica 

desmoronou. O detalhe representa um dos milagres ocorridos na noite do nascimento de 

Cristo que são relatados na legenda referente à Natividade.
220

 De acordo com Jacopo de 

Varazze, Inocêncio III relata que Roma viveu em paz por doze anos e ergueu um templo em 

comemoração onde colocaram a estátua de Rômulo. Quando consultaram Apolo para saber 

quanto tempo duraria a paz em Roma, ele respondeu que até o dia em que uma virgem desce a 

luz. Desacreditando na possibilidade de uma virgem dar a luz, colocaram uma placa no 

templo com a seguinte inscrição: Templo da Paz Eterna. Na noite em que Jesus nasceu o 

templo desabou e, como fruto dessa narrativa, praticamente todas as representações da 

Natividade apresentam algum elemento arquitetônico em ruína. A queda do templo simboliza 

o fim do paganismo, a cessação da adoração às estátuas e o início da era messiânica, na qual 

um único Deus deve ser adorado. 

O estado de conservação da imagem não nos permite uma visão clara do cenário 

arquitetônico, mas a presença da pilastra em mármore fingido – de ótima qualidade plástica – 

indica uma possível referência clássica proveniente, provavelmente, da gravura utilizada 

como modelo pelo artista (figura 120). Infelizmente, desconhecemos a estampa 

correspondente à pintura. Não é possível, igualmente, analisar a iluminação da obra. Contudo, 

                                                 
220

 VARAZZE. Legenda Áurea, p.96. 

Figura 120: Natividade (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 



137 

 

 

observamos que o menino Jesus está deitado no colo de Maria sobre um manto branco que 

proporciona maior luminosidade ao conjunto figurativo – a Virgem e o Menino – 

simbolizando a pureza e a divindade do nascimento de Jesus (figura 119).  

Os estudos iconográficos da Natividade revelam uma grande variedade na 

representação do tema que, frequentemente, corresponde a três momentos do episódio sacro: 

o momento que antecede o parto, o nascimento propriamente dito e os acontecimentos 

posteriores ao nascimento do menino Deus – as homenagens dos Pastores e dos Reis Magos – 

denominada Epifania.
221

 Conforme Louis Réau, a adoração dos Magos ocorre logo após a 

adoração dos Pastores.
222

 A pintura que estamos estudando corresponde à terceira etapa da 

Natividade, a Epifania, ou seja, a primeira manifestação de Deus encarnado aos homens. 

Contudo, algumas perguntas surgem assim que iniciamos a análise da obra: qual das duas 

manifestações está reproduzida na pintura da Igreja do Rosário, a adoração dos pastores ou 

dos magos?  

Recorremos à Bíblia para esclarecer a dúvida. Nos evangelhos canônicos, o 

nascimento de Jesus Cristo é mencionado por Lucas e Mateus, porém, as narrativas são 

distintas. Lucas narra o nascimento de Jesus e a visita dos pastores. 

 

“Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu a luz o seu 

filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura porque não 

havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam 

nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O 

Anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram 

tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais! Eis que eu vos 

anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: Nasceu-vos hoje um 

Salvador, que é Cristo-Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: 

encontrareis um recém-nascido envolto em faixas deitado numa manjedoura. [...] 

Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: 

Vamos já à Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. 

Foram então às pressas, e encontraram Maria, José e o recém-nascido na 

manjedoura”.
223

 

 

 

Mateus narra a visita dos magos ao menino Jesus. 

 

“Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram 

magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-

nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. [...] 
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 O nome Epifania vem do grego Epiphaneia e significa a primeira manifestação de Deus aos homens. As 

outras duas Teofanias correspondem ao Batismo e ao milagre nas Bodas de Canaã. A festa da Epifania é 

comemorada doze dias após o nascimento de Jesus, dia 6 de Janeiro, e é conhecida como o Dia dos Reis Magos. 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 248. 
223

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 2, 6-16). 
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Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o 

homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, 

incenso e mirra”.
224

 

 

 Confrontando as duas passagens bíblicas com a imagem, percebemos que a Natividade 

da Igreja do Rosário de Tiradentes correlaciona com a visita dos magos relatada no evangelho 

de São Mateus. O detalhe de um objeto localizado aos pés de um dos homens ajoelhados 

parece ser um recipiente para armazenar óleo, perfume ou algo do gênero, quem sabe um dos 

presentes ofertados pelos magos ao menino Jesus? O evangelho de Mateus relata que os 

magos ofertaram ouro, incenso e mirra, comumente representados por objetos como o baú, o 

turíbulo, incensários, vasos em forma de cálice e outros tipos de recipientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os relatórios referentes às obras de restauração da igreja (1981-82) descrevem a 

pintura da Natividade como a adoração dos pastores.
225

 Entretanto, não concordamos com a 

descrição iconográfica presente no documento. Para assegurar nossa hipótese a respeito do 

tema, examinamos algumas gravuras que, muito provavelmente, circularam em Minas Gerais 

e na Vila de São José no período colonial – os Missais localizados nos arquivos da Paróquia 

de Santo Antônio de Tiradentes que podem ter sido utilizados como modelo pelos pintores da 

região. As gravuras eram distribuídas de acordo com os temas litúrgicos e seguiam uma 

determinada ordem; originalmente, eram compostas da seguinte maneira: Anunciação, 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 2, 1-11). 
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 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 

 

Figura 121: Natividade (detalhe do recipiente). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. 

Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: 

foto da autora (2015). 
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Natividade, Epifania, Crucificação, Ressurreição, Ascensão de Cristo, Pentecostes, Santa 

Ceia, Assunção da Virgem, Santíssima Trindade e Todos os Santos. Observamos que as 

estampas que se referem à Natividade representam a adoração dos Pastores e as gravuras que 

correspondem à Epifania representam a adoração dos Magos. Portanto, se a pintura do 

Rosário corresponde à Epifania, de acordo com as estampas que circularam na região, existe 

uma grande probabilidade da imagem ter representado a adoração dos Magos e não a dos 

pastores como declaram os relatórios da restauração. 

As imagens apresentadas a seguir correspondem a duas representações da Epifania 

impressas nos Missais. Na imagem da esquerda (figura 122), um homem se ajoelha diante do 

menino Jesus e, a seus pés, podemos visualizar um baú representando a oferta do ouro. Ao seu 

lado, outro rei oferece ao Menino um recipiente, provavelmente, contendo a mirra; e, logo 

atrás dele e em pé, o terceiro rei segura em suas mãos um turíbulo, do qual podemos ver a 

fumaça do incenso se elevar aos céus. Na gravura da direita (figura 123), os três reis se 

encontram ajoelhados diante da Virgem com o menino no colo. No primeiro plano, podemos 

observar três objetos – a coroa, o cetro e um recipiente em forma de cálice que pode ser um 

frasco contendo perfume, a mirra. Um dos reis entrega ao menino um pote que parece conter 

o metal precioso – o ouro. Nas duas imagens notamos a presença de raios de luz provenientes 

do céu, sendo que na imagem da direita podemos ver claramente a estrela que guiou os magos 

ao local de nascimento do menino Jesus (figura 123). A gravura da direita foi localizada em 

um Missal impresso em 1860, posterior à data da pintura da nave da Igreja do Rosário. Não 

sabemos a data exata da sua execução, no entanto, sabemos, por meio de pesquisas, que as 

gravuras impressas nos livros litúrgicos costumam ser reeditadas e podem ser cópia ou 

reimpressão de uma estampa aberta em período precedente.
226

 Dessa forma, a gravura que 

estamos analisando pode ser cópia ou reimpressão de uma estampa mais antiga que pode ter 

sido conhecida pelo pintor da nave da Capela do Rosário. 
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O recipiente em primeiro plano na estampa da direita (figura 123 e 124) tem um 

formato que lembra aquele representado na pintura do rosário – um objeto em forma de 

cálice, porém sem a tampa (figura 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122: Epifania. Missale Romanum.  Antuerpiae: 

Typographia Plantiniana, 1724. Fonte: Museu da Liturgia 

de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 

Figura 123: Epifania. Missale Romanum. Olisopone: 

Typographia Nacionali, 1860. Fonte: Museu da Liturgia 

de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 

Figura 124: Epifania. Missale Romanum. Olisopone: Typographia 

Nacionali, 1860. Fonte: Museu da Liturgia de Tiradentes, MG. Foto da 

autora (2015). 

Figura 125: Natividade (detalhe do 

recipiente). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. 

Pintura do forro da Igreja de N.S. do Rosário. 
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Conforme as narrações dos teólogos da Igreja, os pastores, assim como os magos, ao 

tomarem conhecimento do nascimento do Salvador, se dirigiram ao local indicado para adorar 

e agraciar o menino Jesus. Porém, os presentes ofertados pelos pastores são, em geral, o 

cordeiro, o cajado e a flauta. Alguns teólogos interpretam esses presentes de forma simbólica: 

o cordeiro com as patas amarradas representa o sacrifício de Jesus, o cajado indica sua missão 

de pastor e a flauta simboliza os discípulos que seguirão o mestre.
227

 Ademais, nas 

representações que narram a adoração dos Pastores, geralmente, outros personagens ocupam o 

cenário, como animais, pastoras e pastores carregando nas mãos um cesto de ovos, aves ou 

leite. A ausência desses elementos na pintura corrobora nossa hipótese de que a cena se refere 

à visita dos magos e não a dos pastores.  

Nas gravuras seguintes, estão representadas duas cenas intituladas como Natividade. 

Na estampa da esquerda (figura 126), podemos identificar vários elementos da iconografia 

dos pastores: o carneiro, o cajado, aves, a presença das pastoras e o menino deitado na 

manjedoura. Atrás de José, à esquerda, visualizamos dois animais e acima os anjos que 

pertencem à corte celestial narrada no evangelho de Lucas. Na gravura da direita (figura 

127)
228

, observamos outros elementos como o cordeiro com as patas atadas representando o 

sacrifício. Logo no primeiro plano, visualizamos um dos pastores carregando um cesto com 

ovos e, acima dele, um pastor segurando um cajado. Atrás, notamos a presença de outros 

personagens, entre eles uma mulher e uma criança. Ao lado de Maria, presenciamos o burro e 

o asno. A Virgem levanta o manto para mostrar o menino aos pastores e uma luz emana de 

Jesus revelando a divindade do Salvador – o Deus encarnado. No alto da estampa, à direita, 

podemos ver o anjo do Senhor que anuncia aos pastores o nascimento do menino Jesus. 
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gravura da página 140 (figura 123), as gravuras impressas nos livros litúrgicos costumam ser reeditadas e podem 

ser cópia ou reimpressão de uma estampa aberta em período precedente. 
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Em consequência da identificação do tema surge outra pergunta em relação à 

iconografia: qual o significado da adoração dos Magos e sua relação com a mensagem que a 

confraria pretendeu transmitir aos irmãos do rosário? Qual a razão para a escolha da 

representação da adoração dos Magos e não a dos pastores? Para compreender a mensagem é 

necessário conhecer os símbolos dos presentes ofertados, os personagens, os gestos e o 

significado da adoração.  

Adoração: conforme a Bíblia Sagrada, a adoração dos magos era o cumprimento dos 

oráculos messiânicos a respeito da homenagem que as nações prestariam ao Deus de 

Israel
229

. Em outras palavras, os oráculos messiânicos correspondem a passagens bíblicas do 

Antigo Testamento que evocam o advento do Messias e as homenagens que seriam prestadas 

a ele. Em Salmos, o Salmo 72 – O rei prometido – é dedicado a Salomão e representa o rei 

ideal e glorioso, a imagem prevista do rei messiânico, a prefiguração de Cristo. Uma 

passagem do texto relata a adoração e as ofertas que serão prestadas ao Messias – o Salvador. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, nota s, p.1839-1840. 

Figura 126: Natividade. Missale Romanum. 

Olisopone: Typographia Regia, 1797. Fonte: Museu da 

Liturgia de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 

Figura 127: Natividade. Missale Romanum.  

Mechliniae Typographia, 1846. Fonte: Museu da 

Liturgia de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 



143 

 

 

“Os reis de Társis e das ilhas 

vão trazer-lhes ofertas. 

Os Reis de Sabá e Seba 

vão pagar-lhe tributo; 

todos os reis se prostrarão diante dele, 

as nações todas os servirão.” 
230

 

 

 

No evangelho de Mateus, uma nota explicativa sobre as ofertas dos magos revela que 

os presentes são riquezas e perfumes provenientes da Arábia, os comerciantes da região 

forneciam toda variedade de perfumes e pedras preciosas. Para os religiosos da Igreja, o ouro 

simboliza a realeza, a mirra representa a paixão de Cristo e o incenso, sua divindade.
231

 No 

Sermão III da série Maria Rosa Mística, P. Vieira afirma que os Reis ofereceram ao menino 

Jesus três diferentes dons, em que eram significados os mistérios do Rosário: no ouro, os 

Gozosos, na mirra, os Dolorosos, no incenso, os Gloriosos
232

.  

Ouro: o ouro simboliza os tesouros espirituais oferecidos por Cristo,
233

 o mais 

precioso dos metais representa a perfeição. Na arte bizantina, os fundos dos ícones eram 

pintados na cor dourada refletindo a luz celeste.
234

 O céu, a glória celeste é a maior riqueza 

que o homem pode alcançar, essa herança foi dada aos homens e corresponde a maior prova 

do amor de Deus que envia seu Filho ao mundo para ensinar o caminho da salvação, o reino 

do céu instituído com o nascimento de Jesus – o Amor e a Verdade. 

Incenso: a fumaça emitida pelo incenso purifica o ambiente, expulsa os demônios e 

honra a divindade.
235

 O uso do incenso é universal e tem como propósito a purificação e a 

elevação da prece ao céu, simboliza a relação entre o homem e o divino, o mortal e o 

imortal.
236

 Ao presentear Cristo com o incenso, o mago o reconheceu como aquele que é 

divino e encarnou no homem para salvar a humanidade – o Redentor. O simbolismo do 

incenso está conectado com o significado do perfume e às resinas que são utilizadas para seu 

preparo, as árvores que produzem resina são consideradas símbolos de Cristo e representam a 

pureza e a imortalidade.
237

 Como diz P. Vieira, a glória de Deus. 

Mirra: os aromas desempenhavam um papel importante nos ritos dos hebreus, os 

corpos dos cadáveres eram embalsamados com perfumes e foi dessa maneira que o corpo de 
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Cristo foi preparado para a sepultura.
238

 Em uma passagem do evangelho de João, Maria, a 

irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume de nardo puro e o enxugou com seus 

cabelos, um gesto que representou uma homenagem antecipada, símbolo do sepultamento de 

Jesus.
239

 A atitude de Maria é relatada também no evangelho de Marcos e quando um dos 

presentes a repreende Jesus a defende: Ela fez o que podia: antecipou-se a ungir o meu corpo 

para a sepultura
240

. No excerto sobre a Paixão de Cristo, João relata o momento em que José 

de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Cristo para ser sepultado: 

 

“[...] Vieram, então, e retiraram o seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente 

procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de cem libras de uma mistura 

de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de 

linhos com os aromas, como os judeus costumam sepultar”.
241

 

 

 

A mirra
242

 é uma resina utilizada na fabricação de perfumes e incensos e representa a 

paixão de Cristo, o sofrimento que está por vir.  

Magos: quem foram os magos? A Bíblia simplesmente diz que eles vieram do 

Oriente. Os teólogos recorrem aos evangelhos apócrifos para construir a legenda dos Reis 

Magos. De acordo com Crisóstomo, os magos eram considerados feiticeiros, astrólogos que 

previam o futuro. Mago significa também sábio, portanto, foram chamados de magos pelas 

Escrituras para indicar que eram homens de grande sabedoria.
243

 Louis Réau afirma que a 

associação dos magos com a sabedoria revela a intenção da Igreja em demonstrar a dignidade 

dos visitantes e a adoração ao Menino por todos os Reis do mundo. E é na definição dos 

magos que encontramos a chave que revela a escolha da iconografia. Os pastores simbolizam 

os Judeus, e os magos, os gentios.
244

 Crisóstomo afirma que os magos seriam feiticeiros a 

quem o Senhor quis converter revelando seu nascimento, e com isso dar aos pecadores a 

esperança do perdão
245

. Quando a irmandade do Rosário escolheu a adoração dos Magos para 

a representação do nascimento de Jesus, ela procurou revelar aos fiéis o poder divino do 

Salvador, o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna destinada a toda pessoa que, 

como os Reis do Oriente, converter e adorar um só Deus. 
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No evangelho de Mateus, o apóstolo não menciona o nome nem o número dos magos. 

Contudo, Louis Réau afirma que o número três prevaleceu por razões bíblicas, litúrgicas e 

simbólicas
246

. A primeira razão está na própria descrição de Mateus, os teólogos deduziram 

ser três magos a partir do número de presentes ofertados ao menino Jesus. Simbolicamente, o 

número três correlaciona com a Santíssima Trindade reforçando o poder divino do Salvador. 

Na Legenda Áurea, um antigo relato de Crisóstomo revela um milagre ocorrido no dia da 

Natividade que correlaciona com a Trindade: 

 

“Três sóis apareceram no Oriente, e pouco a pouco tornaram-se apenas um. Era um 

sinal de que a Trindade e a unidade de Deus iam ser conhecidas no mundo, ou então 

de que aquele que acabava de nascer, reunia em sua pessoa três substâncias: a alma, 

a carne e a divindade”. 
247

 

 

O número dos magos é associado também com as três idades da Virgem e os três 

continentes do mundo – Ásia, África e Europa. A associação com os três continentes 

representa o poder absoluto do Cristo encarnado que é homenageado por todos os reis do 

mundo, Jesus é considerado o rei dos reis, aquele que todos devem reverenciar e prestar culto.  

A iconografia dos Reis Magos é muito rica. Inicialmente, os reis eram representados 

igualmente vestidos. A partir do séc. XII, passaram a ser diferenciados de acordo com a idade 

e a raça. Sendo assim, os artistas representavam três idades: um rei jovem e imberbe, outro 

maduro e com barba e o terceiro como um ancião, calvo de barba branca. Para representar as 

características étnicas surgem tipos diferentes com destaque para o rei negro representando a 

África.  

Infelizmente, a pintura que estamos estudando não permite, devido ao péssimo estado 

de conservação, uma análise comparativa a respeito dos tipos iconográficos, o único objeto 

que identificamos e que, inclusive, possibilitou o reconhecimento do tema da pintura é o 

recipiente aos pés de um dos reis. A forma dos recipientes que contêm as ofertas dispensadas 

ao menino Jesus é diversificada. Conforme Louis Réau, no início, os presentes eram ofertados 

em uma simples bandeja, com o tempo, foram substituídas por múltiplos objetos. Geralmente, 

eram representados da seguinte maneira: o ouro era oferecido em um cofre ou baú, algumas 

vezes, por meio da coroa de ouro. O incenso, representado por um vaso em forma de chifre 

(cuerno de la abundancia)  e a mirra em um vaso semelhante a uma taça ou cálice. O autor 
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afirma que os recipientes das oferendas dos Magos se transformaram em uma verdadeira 

exibição de vasilhas preciosas.
248

 

Na imagem abaixo, podemos observar os tipos iconográficos mencionados acima. Três 

Reis Magos representando as três gerações e os três continentes. Um negro e imberbe 

representando a África e a juventude; um homem maduro com barba e um ancião de joelhos 

diante do menino Jesus, calvo de barba branca. Cada um dos magos segura nas mãos os 

recipientes contendo sua doação. O ancião entrega ao menino um cofre ou baú com ouro; o rei 

negro tem em mãos o incenso no cuerno de la abundancia, e o outro rei, ao seu lado, o 

recipiente em forma de cálice com tampa que guarda a mirra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dito anteriormente, a pintura da Igreja do Rosário está muito deteriorada e não é 

possível reconhecermos a representação das três idades ou dos três continentes. Contudo, 

conseguimos visualizar, através dos fragmentos da imagem, o gesto de genuflexão de um dos 

reis diante do menino ao lado do objeto contendo a oferta – um recipiente em forma de cálice 

com tampa. Observamos o rosto de um segundo rei, também de joelhos, com uma barba 

escura que, muito provavelmente, representa o rei da maturidade (figura 129). 
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Figura 128: Adoração dos Magos, Master of AB Monogram, c. 1530. Gemäldegalerie, Dresden. 
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No que diz respeito aos gestos, destacamos a atitude de Maria ao levantar o manto que 

cobre o menino Jesus com a mão direita. O gesto de Maria representa o momento em que 

Deus se manifesta aos homens – a Epifania. Confrontando o grupo figurativo da Virgem e o 

Menino com outras pinturas que representam a Natividade, observamos o mesmo ato que 

representa a revelação do menino Deus aos homens (figura 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Natividade (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do 

Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 

Figura 130: Natividade (detalhe), Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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Cotejando a pintura da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes com a 

história dos tipos iconográficos referentes à adoração dos Magos e à literatura religiosa, 

observamos que a mensagem transmitida aos irmãos do rosário está de acordo com as 

determinações do Concílio de Trento no que diz respeito à evangelização e conversão dos 

gentios à fé católica. O sermão do P. Vieira, que ensina aos fiéis a oração mental dos 

mistérios do Rosário, ao pregar sobre o nascimento de Jesus e as ofertas dos Reis, expressa a 

força e o milagre da meditação dos mistérios do rosário no processo de conversão dos gentios: 

 

“Vieram gentios, adoraram fiéis, e tornaram santos. Oh! Quantas vezes tem obrado a 

meditação do Rosário esta mesma maravilha! Quantos que andavam muito 

desviados do caminho do céu, que é a nossa pátria, depois que meditaram aqueles 

sagrados mistérios, conheceram a diferença e erro de seus caminhos e tomaram a 

verdadeira estrada da salvação! O fim para que o Filho de Deus veio ao mundo foi 

para nos ensinar o caminho do céu; e isto é o que nos ensinam todos os passos de 

sua vida”.
249

 

 

Quando os comitentes propuseram a adoração dos magos como representação da 

Natividade, associaram os personagens da narrativa – os reis magos – com os receptores da 

obra de arte – africanos e descendentes – considerados pagãos perante a Igreja Católica. Desta 

forma, além de persuadir os gentios a contemplar e meditar sobre o mistério revelado na 

narrativa da Natividade, provavelmente, despertou nos irmãos a vontade de imitar a atitude 

dos magos, que adoraram Jesus e o aceitaram como o filho de Deus. 
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Figura 131: Imagem 1: Adoração dos Magos (detalhe). Francesco Bassano, 1567-69. The Hermitage, St. Petersburg. / 

Imagem 2: Adoração dos Pastores (detalhe).  Bartolomé Esteban Murillo, 1646-50. The Hermitage, St. Petersburg.  / 

Imagem 3: Natividade. Carlo Maratti, 1650. Gemäldegalerie, Dresden. 
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2.2.4 Apresentação de Jesus no Templo 

 

O quarto caixotão dos mistérios gozosos corresponde ao tema da Apresentação de 

Jesus no Templo e a fonte literária que a irmandade recorreu, no momento de propor a 

iconografia, provavelmente, foi o Novo Testamento. Lucas é o único evangelista que narra o 

episódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A obra está muito danificada, no entanto, conseguimos analisar a pintura a partir de 

seus fragmentos. Logo de início, identificamos o sacerdote com um manto vermelho, em pé e 

diante de um livro aberto que se encontra em cima de um móvel. Reconhecemos que ele é um 

religioso pelo chapéu de ponta na cabeça – o barrete. Manoel Victor pintou um chapéu do 

mesmo formato para representar Aarão – profeta e primeiro sumo sacerdote dos hebreus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 132: Apresentação de Jesus no Templo. Manoel Victor de Jesus, c. 

1820. Pintura do forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Tiradentes, MG.  Fonte: foto da autora (2015). 

Figura 133: Imagem 1: Aarão. Manoel 

Victor de Jesus, 1786. Matriz de Santo 

Antônio, Tiradentes, MG. / Imagem 2: 

Sacerdote. Manoel Victor de Jesus, c. 

1820. Igreja de N. S. do Rosário, 

Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora 

(2015/2016). 
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O sacerdote está segurando a criança nos braços. Conseguimos visualizar apenas parte 

do corpo e do braço esquerdo do Menino (figura 134/1). Acreditamos que o pintor tenha 

reproduzido a Virgem de joelhos em primeiro plano, visto que os relatórios da restauração da 

Igreja (1981-82)
250

 confirmam a presença de Maria na narrativa plástica.
 251

 O triângulo 

traçado na imagem marca o local em que a Virgem, possivelmente, foi representada (figura 

134/2). Ao lado da Virgem, José carrega as duas pombinhas que serão ofertadas. Um círio foi 

representado próximo ao personagem (figura 134a/3). No lado direito do forro, outra figura 

está pintada com uma vela acesa, provavelmente, um acólito, o auxiliar do sacerdote (figura 

134a/4). 

A cena, possivelmente, transcorre no templo (figura 132). À esquerda, podemos 

visualizar algumas colunas e, à direita, logo acima do sacerdote, umas cortinas; mas não é 

possível termos certeza do cenário. Além disso, o estado de conservação da pintura é muito 

precário para realizarmos uma análise formal da obra. Observamos que as cores 

predominantes são branco, azul e vermelho, alguns tons de bege e cinzas. 
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 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 
251

 A Virgem é a personagem principal do episódio, pois é ela que se dirige ao templo para apresentar o seu Filho 

e se purificar. Além disso, nos relatórios da restauração de 1981-1982, disponibilizados pelo IPHAN, a descrição 

da obra nos informa que o pintor representou a Virgem de joelhos diante do sacerdote. 

Figura 134: Imagem 1: O Sacerdote e o menino Jesus. / Imagem 2: Virgem de joelhos. Pintura do forro da nave da Igreja 

do Rosário. Manoel Victor de Jesus (c. 1820). Fonte: foto e desenho da autora (2016). 
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A respeito da referência literária, Lucas narra o episódio da seguinte forma: 

 

“Apresentação de Jesus no Templo – Quando se completaram os dias para a 

purificação deles, segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de, 

conforme está escrito na Lei do Senhor: Todo macho que abre o útero será 

consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na Lei do 

Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos
252

”.
253

 

 

Conforme a Lei de Moisés, a purificação era imposta à mãe, no entanto, a criança 

deveria ser resgatada, ou seja, deveria ser consagrada a Deus para se libertar do pecado. A Lei 

prescrita encontra-se no Antigo Testamento, em Levítico:  

 

“Purificação da Mulher depois do parto – Iahweh falou a Moisés e disse: Fala aos 

filhos de Israel e dize-lhes: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará 

impura durante sete dias, como por ocasião da impureza das suas regras. No oitavo 

dia, circuncidar-se-á o prepúcio do menino e, durante trinta e três dias, ela ficará 

ainda purificando-se do seu sangue. [...] Quando tiver cumprido o período da sua 

purificação, quer seja por um menino, quer seja por uma menina, levará ao 

sacerdote, à entrada da Tenda da Reunião, um cordeiro de um ano para o holocausto 

e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá 
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 Uma nota da Bíblia diz que esta era a oferenda dos pobres. 
253

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 2, 22-24). 

Figura 134a: Imagem 3: José, os pombinhos e o círio. / Imagem 4: Homem com o círio. Pintura do forro da 

nave da Igreja do Rosário. Manoel Victor de Jesus (c. 1820). Fonte: foto e desenho da autora (2016). 
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diante de Iahweh, realizará por ela o rito da expiação e ela ficara purificada do seu 

fluxo de sangue”.
254

 

 

 

Conforme a regra, se a mãe não tiver condições de doar um cordeiro, pode oferecer 

duas rolas ou dois pombinhos, a oferta dos pobres registrada no Evangelho de Lucas. A Lei 

prescreve duas cerimônias associadas ao nascimento de um menino, a primeira deveria 

realizar-se no oitavo dia e é denominada Circuncisão. A segunda deveria ser cumprida 

quarenta dias após o parto e é chamada de Purificação, acreditamos que a imagem 

reproduzida na Igreja do Rosário refere-se à segunda cerimônia. 

Na iconografia da arte cristã, as duas cenas costumam ser confundidas. Para os Judeus, 

a circuncisão equivale ao batismo dos cristãos e, no dia da cerimônia, o Menino recebeu o seu 

nome, já anunciado pelo anjo Gabriel – Jesus. A circuncisão do prepúcio propriamente dito 

refere-se ao instante em que o Redentor derramou, pela primeira vez, seu sangue. Do séc. XII 

até o séc. XV, os artistas representaram a cena da circuncisão de forma explícita. A partir do 

séc. XVI, a iconografia religiosa da arte da Contrarreforma procurou tratar o tema com maior 

respeitabilidade e a circuncisão foi representada de forma implícita. A partir do XIX, o tema 

desapareceu completamente. A ausência do ato da circuncisão ocorreu por duas razões, 

devido ao decoro exigido pelo Concílio de Trento e para evitar a duplicação do tema que, 

frequentemente, era mesclado com a Apresentação de Jesus no Templo.
255

  

Nas próximas imagens, verificamos as duas situações sinalizadas pelo autor. Fra 

Angélico (ca. 1387-1455) representou explicitamente o ato da circuncisão do prepúcio. A 

Virgem e José estão segurando o corpo do Menino que, sobre uma bacia com uma toalha, 

aguarda seu primeiro sacrifício. Na sua frente, o sacerdote segura nas mãos o objeto para 

efetuar a operação (figura 135). Romantino (c. 1485- c.1566) pintou a Virgem apresentando o 

Menino ao sacerdote que o segura pelas mãos acima de uma mesa, a cerimônia da circuncisão 

é subentendida.  Uma criada da Virgem carrega as duas pombinhas da oferta correlacionando 

a imagem com o tema da Apresentação de Jesus no Templo, o que configura a fusão dos dois 

temas em uma única obra. (figura 136). 
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Localizamos uma gravura que pode ter sido utilizada pelo artista como modelo para a 

pintura e que corrobora nossa hipótese quanto ao tema da Purificação. Trata-se de uma 

gravura de Martin Engelbrecht denominada Mater Purissima presente na Elogia Mariana.
256
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 REDELIO. Elogia Mariana, 1732. 

Figura 135: Circuncisão. Fra Angélico, 1451-52 Museo di San 

Marco, Florence. 
Figura 136: Apresentação de Jesus no Templo. 

Girolamo Romantino, 1529. Pinacoteca di Brera, 

Milan. 

Figura 137: Mater Purissima, Martin Engelbrecht. 

Ilustração da Elogia Mariana, Augsburg, 1732. 

Fonte: arquivo da autora, pdf. 
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Confrontando os dois conjuntos figurativos – gravura e pintura – percebemos a 

semelhança na composição do grupo do sacerdote com o Menino, José e Maria. A figura que 

se encontra ao lado do sacerdote na gravura, provavelmente, não foi reproduzida pelo pintor 

da Igreja do Rosário, talvez o artista a tenha deslocado para o lado direito do espaço pictórico, 

onde podemos ver um homem próximo a um círio (figura 138 e 139).  A posição que o 

sacerdote ocupa no espaço da gravura se aproxima muito ao espaço ocupado pelo personagem 

na pintura. O chapéu de duas pontas é muito semelhante e a forma como ele segura o Menino 

nos braços também (figura 138 e 139). O menino da pintura tem o bracinho esquerdo solto e 

caído para o lado igual ao da gravura. O lugar que José ocupa na composição também é 

idêntico ao da gravura, atrás da Virgem, porém com postura distinta. Na gravura, o esposo da 

Virgem está carregando as duas pombinhas do mesmo modo que na pintura, mas, o círio está 

na mão direita. A posição do móvel que sustenta o livro aberto em relação ao sacerdote é 

muito parecida com a reproduzida na gravura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Virgem da Igreja do Rosário pode ter sido representada de joelhos de forma similar 

à figura visualizada na estampa, infelizmente, não temos como afirmar, mas a equivalência 

das imagens sugere a reprodução. O pintor substituiu as nuvens pela cortina e, a respeito do 

cenário em que a cena se desenrola, não é possível fazer a comparação devido a deterioração 

da pintura do Rosário, mas parece ser diferente. Diante das semelhanças, supomos que o 

pintor pode ter conhecido a gravura do artista de Augsburgo e ter utilizado como modelo para 

sua composição.  

Figura 138: Apresentação de Jesus no Templo (detalhe). 

Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da 

Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes. Fonte: foto da autora 

(2015). 

Figura 139: Mater Purissima (detalhe). Martin 

Engelbrecht. Ilustração da Elogia Mariana, 

Augsburg, 1732. Fonte: arquivo da autora, pdf. 
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Conforme Louis Réau, o tema da Apresentação de Jesus no Templo é denominado 

também como Purificação da Virgem ou Candelária, celebrações religiosas comemoradas no 

dia dois de fevereiro, quarenta dias após o nascimento de Jesus.
257

 Na iconografia cristã, os 

temas que envolvem a prescrição da Lei a respeito do nascimento de um menino podem ser 

combinados em uma única representação. No caso da pintura da Igreja do Rosário de 

Tiradentes, a irmandade associou o tema da Apresentação de Jesus no Templo, a Oferta da 

Virgem e a Procissão do Círio. A apresentação do menino Jesus é verificada a partir da 

presença do sacerdote que recebe o Menino segurando-o no colo. A Oferta da Virgem foi 

representada pelas duas pombinhas oferecidas por José. A menção à procissão dos círios se 

manifesta através dos dois objetos presentes na pintura – as velas acesas. 

No tocante aos elementos simbólicos, o significado da pomba e do círio associado à 

atitude da Virgem em cumprir a Lei constituem a chave para o significado da obra. 

O gesto de Maria: na Legenda Áurea, o autor dedica um capítulo à Purificação da 

Bem-Aventurada Virgem Maria. De acordo com a legenda da celebração litúrgica, a Virgem 

não estava submetida à Lei por ter concebido o Filho de Deus através de um sopro místico
258

. 

Maria foi ao Templo cumprir a Lei da purificação para servir como exemplo de humildade. 

Bernardo afirmou que Maria quis ser mais uma entre as mulheres para que seu filho fosse 

semelhante às outras crianças
259

.  Conforme os teólogos, além do gesto da humildade, a 

Virgem demonstrou que a Lei deveria ser respeitada e que o Senhor não veio ao mundo para 

negar a Lei, mas para cumpri-la. Sendo assim, a atitude da Virgem simboliza a obediência. 

O pombo: como mencionado anteriormente, a oferta dos dois pombinhos simboliza a 

oferenda dos pobres. Na simbologia judaico-cristã, a pomba é símbolo de pureza e 

simplicidade, assim como, a esperança e a felicidade recuperada.
260

 Ao doar os dois 

pombinhos ao sacerdote, tanto a Mãe quanto o Filho são resgatados, recuperam sua pureza e 

estão livres dos pecados.  

O círio: o círio representa a festa da Candelária, uma segunda denominação para a 

Purificação da Virgem. A prática estabelecida pela Igreja é que as pessoas levem na mão uma 

vela acesa. A festa da Candelária tem origem em um costume pagão. De acordo com a 

Legenda Áurea, o papa Inocêncio relata que as mulheres romanas celebravam a festa das 

luzes para evocar as fábulas dos poetas.261 Diante da dificuldade em convencer os cristãos 
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recém-convertidos a abandonarem os costumes antigos, a Igreja se apropriou da dita festa e 

ordenou que, no lugar dela, todos os cristãos prestassem homenagens à Mãe do Senhor com 

círios acesos.
262

 As velas acesas simbolizam a pureza da Virgem e correlacionam com a 

seguinte mensagem: Ó bem-aventurada Virgem, você não necessita de purificação, pois é 

toda brilhante, toda resplandecente
263

.  

A meditação do mistério da Purificação da Virgem sugere como exemplo de conduta o 

cumprimento da Lei. A Lei prescrita no Antigo Testamento regulava a vida moral, social e 

religiosa do povo. Quando a Virgem e o Menino cumprem a Lei, sem estarem a ela 

submetidos, significa que Cristo não veio ao mundo para acabar com a regra estabelecida no 

Antigo Testamento, mas, ao contrário, contribuir para sua aplicação. Dessa forma, o Novo 

Testamento é a continuação do Antigo e a Lei representa, para os cristãos, os preceitos 

religiosos.
264

 A Irmandade do Rosário está sugerindo, por meio da representação, a obediência 

e o cumprimento da doutrina que rege a vida moral, social e religiosa da Confraria. Para 

serem obedientes, os fiéis devem ser humildes, puros e simples como a Virgem e o Menino – 

exemplo de vida que deve ser seguido pelos irmãos do rosário através da imitação. 

 

2.2.5 Jesus entre os Doutores 

 

 A pintura do último episódio dos mistérios gozosos é aquela que está em pior estado 

de conservação. Conseguimos distinguir apenas a figura de Jesus Cristo diante de livros e 

alguns homens que equivalem à cena relatada por Lucas – Jesus entre os doutores. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, p. 27. 

Figura 140: Jesus entre os doutores. Manoel Victor 

de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. 

Fonte: foto da autora (2015). 
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De acordo com os relatos do Evangelho de Lucas, Jesus tinha acabado de completar 

doze anos quando seus pais o encontraram entre os doutores. O pintor revela sua fidelidade ao 

texto representando um adolescente de cabelos ruivos e levemente encaracolados, de traços 

fisionômicos delicados e expressão amável. Cristo tem a cabeça levemente inclinada, o rosto 

de formato oval, olhos amendoados, sobrancelhas longas e boca pequena – características 

estilísticas do pintor observadas na representação dos anjos, crianças e adolescentes (figura 

142). Notamos a presença de outros personagens no episódio, provavelmente os doutores e 

seus livros (figura 141). De acordo com a história das imagens, é possível, inclusive, que 

Manoel Victor tenha retratado Maria que chega e se surpreende com a sabedoria de seu Filho. 

Infelizmente, o desgaste da pintura não nos permite qualquer análise mais profunda sobre a 

obra, seja estilística ou iconográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorremos novamente aos textos para tentar compreender a mensagem do episódio 

sacro. A cena acontece em Jerusalém na festa da Páscoa. Quando a festa acabou, todos 

retornaram para casa, menos Jesus. Quando os seus pais o encontraram, ele estava entre os 

doutores da Igreja. 

 

“Jesus entre os doutores: [...] Três dias depois, eles o encontraram no Templo, 

sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os; e todos os que o 

ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, 

ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: “Meu filho, porque agiste assim conosco? 

Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos”. Ele respondeu: “Porque me 

procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai?”.
265
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 2, 46-49). 

Figura 141: Jesus entre os doutores (detalhe dos livros). 

Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da 

Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. 

Figura 142: Jesus entre os doutores (detalhe). 

Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro 

da nave da Igreja de N.S. do Rosário de 

Tiradentes, MG. 
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De acordo com a Bíblia, as palavras de Jesus para sua mãe – Não sabíeis que devo 

estar na casa de meu Pai? – pode ser entendida também como ocupar-me com as coisas de 

meu Pai,
266

 representando a primeira manifestação de Jesus como Filho de Deus. O momento 

equivale, portanto, à primeira pregação de Jesus e à primeira atuação como Mestre. 

Como observado nos demais episódios, o tema pode ser representado por meio de três 

momentos distintos: Jesus debatendo com os doutores, Jesus perdido ou Jesus sendo 

encontrado por seus pais
267

. As cenas podem ser representadas separadas ou mescladas. Nas 

imagens a seguir, observamos duas formas de representação do episódio. Paolo de Veronese 

(1528-1588) reproduziu o momento em que Jesus se encontra entre os doutores (figura 143). 

Os personagens estão sentados ao redor de Cristo, ouvindo e discutindo com ele. Observamos 

os livros nas mãos ou abertos no colo que representam o debate sobre as Leis e as Sagradas 

Escrituras. Na pintura da direita, o artista representou dois momentos do episódio, o debate 

com os doutores e o instante em que Maria chega e encontra seu filho. Nas duas imagens 

podemos observar o gesto de orador do Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de ampliar nosso conhecimento sobre a atuação de Jesus como Mestre, 

recorremos aos evangelhos apócrifos.  No Evangelho Árabe da Infância, o autor relata que o 

menino, aos doze anos de idade, respondia a todo tipo de pergunta e explicava aos doutores, 

aos velhos e aos sábios sobre as Escrituras, as Leis, os preceitos, os estatutos, os mistérios 

que estão contidos nos livros das profecias, e que a inteligência de nenhuma criatura pode 

                                                 
266

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, nota j, p. 1932. 
267

 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.302. 

Figura 143: Jesus entre os doutores. Paolo Veronese, c. 1558. Museo 

del Padro, Madrid. 

Figura 144: Jesus entre os doutores. Frans I 

Francken, 1587. Vrouwekathedraal, Antwerp. 
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entender
268

. No final de uma exposição sobre seus conhecimentos quanto à atuação da alma 

no corpo, um filósofo adorou Jesus dizendo: Senhor, daqui em diante serei teu discípulo e teu 

servo
269

. O Filho de Deus se apresenta como Mestre e Pregador causando espanto, até mesmo, 

aos homens de grande sabedoria. O mistério revela aos irmãos do rosário, em processo de 

conversão, que todos devem ser discípulos do Mestre – o Verbo que se fez carne e veio ao 

mundo para ensinar o caminho da Salvação. 

 

2.3 Os Mistérios Dolorosos 

2.3.1 Oração no Monte das Oliveiras 

 

O primeiro episódio da Paixão representa o momento da oração de Jesus no 

Getsêmani.
270

 A passagem é relatada por três dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, 

porém, é a narrativa do evangelho de Lucas que correlaciona com a pintura da Igreja do 

Rosário de Tiradentes. 

 

“Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Contudo, não a minha vontade, mas a tua 

seja feita! Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E, cheio de angústia, 

orava com mais insistência ainda [...] Erguendo-se após a oração, veio para junto 

dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza”
271
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 22, 42-45). 

Figura 145: Oração no Monte das 

Oliveiras. Manoel Victor de Jesus, 

c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: 

foto da autora (2015). 
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 A pintura encontra-se em bom estado de conservação. De acordo com as informações 

obtidas nos relatórios do IPHAN, o critério de restauração adotado para esta pintura, 

especificamente, foi o sugestivo-cromático. O conceito consiste na colocação de cores 

inteiras ou tracejadas referentes aos espaços perdidos com o objetivo de criar uma 

integridade cromática sem falsear a grafia do artista e o histórico da degradação
272

. Sendo 

assim, os restauradores conseguiram delimitar a forma e conservar a composição original da 

pintura mantendo, inclusive, a cor idêntica à utilizada pelo pintor. A aplicação deste conceito 

de restauração só foi possível devido ao estado de conservação da obra que perdeu pouco de 

sua cobertura pictórica. Conforme os relatórios, o critério não foi viável para os outros 

painéis, pois apresentavam muitas falhas impossibilitando a percepção dos limites das massas 

de cor e da identificação das tonalidades aplicadas pelo artista.  

O olhar do espectador percorre o espaço do canto inferior direito ao superior esquerdo 

conectando Cristo ao cálice no céu. O desgaste da pintura, provavelmente, apagou a figura 

que trazia o objeto que parece flutuar no espaço. Os protagonistas do episódio se encontram 

em primeiro plano, próximo ao observador. Cristo, de joelhos, cruza as mãos em um gesto 

dramático de súplica e gira o rosto para o lado oposto ao cálice. A ação correlaciona com o 

texto: Pai, se queres, afasta de mim este cálice!
273

. O anjo, atrás de Jesus, em postura 

verticalizada, conforta e sustenta o corpo do Mestre, seu olhar expressa serenidade e piedade. 

O manto do anjo apresenta formas ondulantes assinalando o movimento de quem se 

deslocou no espaço. Uma veste de cor azul clara e vibrante cobre seu corpo e uma luz intensa 

incide sobre suas asas criando uma atmosfera de paz que contrasta com o sofrimento de Jesus. 

O pintor revela o cuidado com o desenho. Na reprodução das asas da figura celestial, notamos 

traços em curva, pequenas vírgulas desenhadas em tons mais escuros, que criam o volume da 

plumagem. As pregas do tecido da veste do anjo são definidas pela distribuição das luzes e 

sombras. O mesmo recurso foi utilizado para criar o volume da veste de Cristo. No entanto, as 

passagens de luz não produzem nuances de cor, a luz é aplicada para modelar o tecido. 

Conforme as narrativas dos evangelhos, a cena transcorre à noite, no alto de uma 

montanha. O cenário é aberto para uma paisagem composta por árvores, vegetais e pedras. 

Visualizamos três figuras escorçadas representando os apóstolos adormecidos – Pedro, Tiago 

e João. No céu, uma luz amarela domina a cena, ilumina Cristo e o anjo que o ampara. A 

iluminação intensifica o drama e cria uma atmosfera de mistério representando o sofrimento e 
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a agonia do episódio. Três anjos, localizados no espaço celestial, testemunham o 

acontecimento (figura 146). Os traços fisionômicos das figurinhas aladas são delicados e de 

expressões tristes. As linhas do desenho confirmam as características estilísticas de Manoel 

Victor. Olhos amendoados – doces e melancólicos – sobrancelhas de linhas firmes e 

alongadas, cabelos ruivos e levemente ondulados, boca bem desenhada e pequena. O pintor se 

preocupou em representar o movimento das asas. O anjo, à esquerda do espaço pictórico, 

aproveita uma das asas como apoio para seu rosto que está levemente inclinado. Um 

querubim, logo abaixo, apresenta as asas se movimentando em direções opostas e, o outro, à 

direita, tem seu rosto envolvido por elas. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

As cores predominantes são azul, vermelho, branco, tons de cinza e cores terrosas 

aplicadas na paisagem. A pintura apresenta um colorido vibrante e quente realçado pela luz 

amarelada do céu. Como dito, as cores são desprovidas de cambiantes, traço estilístico do 

pintor verificado no decorrer de sua produção artística. Observamos o cuidado do artista em 

dissolver as linhas do desenho e promover a passagem de luz proporcionando a suavidade, o 

volume e a tridimensionalidade das figuras e dos elementos paisagísticos.  

Manoel Victor pintou o mesmo tema na Matriz de Santo Antônio de Tiradentes (c. 

1788), onde podemos visualizar o anjo que transporta o cálice (figura 147). A pintura está 

muito escura e um pouco danificada, mas notamos a mesma luz dourada envolvendo o espaço 

celestial onde se encontra o cálice oferecido a Jesus. Cristo está em postura distinta daquela 

representada na Igreja do Rosário, os joelhos estão flexionados e as duas mãos abertas e 

Figura 146: Oração no Monte das Oliveiras (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja 

de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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voltadas para o céu. Não é possível visualizar, com clareza, o cenário; no entanto, observamos 

uma cidade representada à distância em último plano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconhecemos a gravura correspondente às pinturas do Rosário e da Matriz de Santo 

Antônio, mas, uma estampa de origem francesa localizada na Biblioteca Nacional de Portugal 

apresenta uma concepção compositiva semelhante à pintura do Rosário. As posturas das 

figuras são distintas, mas os gestos se equivalem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147: Oração no Monte das Oliveiras. Manoel Victor de Jesus, c. 1788. Matriz de 

Santo Antônio de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2016). 

Figura 148: Transfiguração. Gilles Rousselet e 

Charles Le Brun, 1661. Biblioteca Nacional de 

Portugal (BNP).  

Figura 149: Oração no Monte das Oliveiras. Manoel Victor de 

Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do 

Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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Comparando a gravura com a pintura da Igreja do Rosário (figuras 148 e 149), 

percebemos que a cena também transcorre em uma paisagem com arbustos, pedras, 

montanhas e árvores representadas ao fundo, uma composição que se aproxima da paisagem 

concebida na pintura do Rosário. Na gravura, os três homens que adormeceram estão 

representados à direita; e, na pintura estão à esquerda do espaço pictórico. O conjunto 

figurativo de Cristo com o anjo que o ampara é semelhante, porém a posição dos corpos é 

distinta. O anjo da estampa está ajoelhado e o da pintura encontra-se em pé. Na gravura, 

Cristo e anjo trocam olhares entre si, na pintura, os dois personagens olham em direções 

distintas. Contudo, a figura de Jesus, nas duas imagens, está em gesto de oração e com o olhar 

voltado para a direção oposta ao cálice. Na gravura, não há cabecinhas aladas representadas 

no céu. 

Apesar das diferenças, não devemos excluir a probabilidade de a estampa ter sido 

fonte de inspiração para a pintura. Não podemos ignorar a viabilidade da circulação da 

gravura por Minas Gerais e a chance de ter sido conhecida por Manoel Victor de Jesus. Diante 

das possibilidades, nos perguntamos: será que o pintor reproduziu um anjo portando o cálice 

na pintura da Igreja do Rosário?  

 Na iconografia referente ao tema da Oração no Monte das Oliveiras, três momentos 

podem ser retratados juntos ou separados: a oração de Jesus, a atitude do anjo que o conforta e 

o despertar dos três apóstolos. Praticamente todas as imagens que pesquisamos, do séc. XV ao 

XVIII
274

, um anjo transporta o cálice nas mãos. Conforme Louis Réau, em alguns casos, o 

anjo é substituído pela mão de Deus.
275
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.445. 

 

Figura 150: Imagem 1: Cristo no jardim do Getsêmani (detalhe). Masaccio, 1424-25. Lindenau-Museum, Altenburg / 

Imagem 2: Cristo no jardim do Getsêmani (detalhe). Albrecht Altdorfer, c. 1518. Augustiner Chorherrenstift, Sankt Florian 

bei Linz / Imagem 3: A agonia no Jardim (detalhe). El Greco, 1608. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest / Imagem 4: Cristo 

no jardim do Getsêmani (detalhe). Sebastiano Conca, 1746. Pinacoteca, Vatican. 
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Nas pinturas abaixo (figura 151), observamos que os apóstolos são representados 

dormindo no chão e, em quase todas elas, um anjo conforta Jesus no momento da oração. O 

pintor alemão Holbein (1497-1543) representou Jesus sozinho no momento da súplica. Paolo 

Veronese (1528-1588) pintou o anjo confortando Jesus e Brandi (1621-1691) retratou Jesus 

desfalecido nos braços de dois anjos, um deles aponta para o cálice no chão indicando que 

esta é a vontade do Pai e que Jesus deve cumprir sua missão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando as pinturas analisadas acima com a pintura da Igreja do Rosário, 

concluímos que o pintor Manoel Victor de Jesus representou dois momentos do episódio 

sacro, a oração de Jesus no monte das Oliveiras e o conforto do anjo do Senhor. O cálice é 

trazido pelas mãos de alguém. Não podemos afirmar que o artista tenha representado um anjo 

transportando o cálice, mas de acordo com a pintura produzida na Matriz de Santo Antônio de 

Tiradentes e a gravura que apresenta semelhança quanto aos tipos iconográficos, existe 

grandes possibilidades do pintor ter seguido o padrão de representação observado na tradição 

das imagens. Conforme Louis Réau, a iconografia da Oração no Monte das Oliveiras segue 

uma ordenação que é rigorosamente praticada por todas as obras figurativas: Jesus em oração 

no centro da narrativa, um anjo no céu apresentando o cálice e os três apóstolos dormindo no 

espaço terreno. O autor acrescenta ainda que a maioria dos artistas adotou a versão de Lucas 

para a representação, fato que condiz com a obra da Igreja do Rosário e que revela sua 

coerência com a tradição das imagens reforçando a possibilidade de que o anjo transportando 

o cálice tenha sido representado.
276

 

Gostaria de chamar a atenção para um detalhe da pintura que estamos analisando 

(figura 152 e 153). Os dois anjos no céu, à esquerda, olham em direção a Jesus enquanto o 
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Figura 151: Imagem 1: Paixão (detalhe). Hans the Younger Holbein, 1524-25. Kunstmuseum, Öffentliche 

Kunstsammlung, Basel / Imagem 2: Cristo no jardim do Gestsêmani. Paolo Veronese, 1583-84. Pinacoteca di Brera, Milan 

/ Imagem 3: Cristo no jardim do Gestsêmani. Giacinto Brandi, c. 1650. Pinacoteca, Vatican. 
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outro, à direita, dirige seu olhar para baixo, local indicado pelas mãos do anjo que ampara 

Jesus. O que pode ter sido representado neste local? Na gravura, o anjo que ampara Jesus 

estende a mão direita e apoia uma serpente que se forma a partir das nuvens. Teria o pintor 

representado uma serpente na Igreja do Rosário? Seria a serpente o elemento para o qual o 

anjo aponta com a mão direita e a figurinha alada, no céu, dirige seu olhar? A serpente 

simboliza o crucificado.
277

 Jesus inicia, neste momento, seu martírio que termina com sua 

elevação na cruz como uma serpente: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é 

necessário que seja levantado o Filho do Homem
278

. Contudo, não podemos afirmar nada, são 

apenas questões levantadas a partir da observação da pintura e da gravura que nos levam a 

refletir sobre os símbolos e seus significados, os quais podem ter sido representados na 

imagem da Igreja do Rosário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante à mensagem e ao significado da obra, identificamos dois elementos 

fundamentais, o gesto da oração e o cálice. 

Oração: a oração no Monte das Oliveiras corresponde à segunda tentação de Cristo, a 

agonia diante do sofrimento e da morte, uma cena que representa o medo e a humanidade do 

Filho de Deus.
279

 Ao subir o Monte das Oliveiras diz aos discípulos: Orai para não entrardes 
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Figura 152: Transfiguração. Gilles Rousselet e 

Charles Le Brun, 1661. Biblioteca Nacional de 

Portugal (BNP). 

Figura 153: Figura 1: Oração no Monte das 

Oliveiras. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Fonte: 

foto da autora (2015). 
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em tentação
280

. Depois, pede a Deus que afaste dele o cálice, símbolo do martírio, e em 

seguida, acrescenta que é a vontade do Pai que deve ser feita e não a dele. Jesus ensina os fiéis 

a orar, isto é, suplicar e se submeter à vontade de Deus. Na Bíblia, quando Mateus relata a 

oração de Jesus no Getsêmani, há uma indicação que nos encaminha para a Epístola aos 

Hebreus, onde encontramos o verdadeiro significado da oração para os cristãos. É ele que, nos 

dias da sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, 

àquele que o podia salvar da morte; e foi atendido por causa da sua submissão
281

. Ora, como 

foi atendido se Jesus não foi salvo do martírio que culminou na sua morte? Uma nota na 

Bíblia explica que a oração de Cristo em agonia corresponde à virtude da religião: A oração 

de Cristo em agonia era inspirada pela obediência total à vontade do Pai
282

. Deus atendeu ao 

pedido de Jesus transformando o sofrimento e a morte em exaltação gloriosa,
283

 isto é, o 

pedido foi atendido por meio da Salvação. 

 Cálice: o cálice é a taça que recolhe o sangue de Cristo, símbolo da Paixão. Ele é 

trazido ao Filho pelas mãos do Pai, representado pela figura do anjo – o mensageiro do 

Senhor. O cálice oferecido a Jesus representa o sacrifício, a vontade do Pai que deve ser 

acolhida e respeitada. Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Contudo, não a minha 

vontade, mas a tua seja feita!
284

. 

 A irmandade do Rosário escolheu a oração e o conforto vindo do céu para representar 

o primeiro episódio da Paixão de Cristo. Como atributo, elegeu o cálice, símbolo do sangue 

derramado pelo Filho de Deus no processo de Salvação da humanidade. A narrativa sugere 

aos fiéis a oração e a vigília como prática religiosa que os protege das tentações e do pecado. 

Para que a súplica seja atendida é necessário aceitar a vontade do Senhor, da mesma forma 

que Maria na Anunciação e Jesus no instante que antecede sua prisão. O sermão ensina: orai e 

vigiai, o conforto está no Senhor, porém, é preciso humildade  para aceitar sua decisão. Essa é 

a virtude do sermão sacro: a obediência total à vontade do Pai.  

Para compreender a relação da mensagem com os receptores da obra de arte é 

necessário traçar um paralelo entre a atitude de Cristo diante do martírio que se inicia e a vida 

dos irmãos do rosário. Como já foi dito, a maioria dos membros da irmandade eram negros e 

escravos – africanos e descendentes. O exemplo de submissão total à vontade do Pai deve ser 

observado pelos cativos que são persuadidos a aceitar com paciência a escravidão e entender a 
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importância do sofrimento no processo da salvação. Semelhante ao martírio de Cristo que foi 

transformado em exaltação gloriosa, as dores do cativeiro serão compensadas pela liberdade 

eterna
285

.   

 
“O que haveis de fazer consolar-vos muito com estes exemplos, sofrer com muita 

paciência os trabalhos do vosso estado, dar muitas graças a Deus pela moderação do 

cativeiro que vos trouxe, e sobretudo aproveitar-vos dele para o trocar pela liberdade 

e felicidade da outra vida, que não passa, como esta, mas há de durar para 

sempre”.
286

 

 

 

Guilherme Amaral Luz afirma que de todos os mistérios ordenados conforme o 

Rosário, os relativos às dores da Paixão e da Morte de Cristo são, por excelência, os mais 

poderosos a serviço da conversão
287

. Desta forma, a aceitação e a obediência à vontade de 

Deus Pai e, consequentemente, a conformação do escravo com o cativeiro, constituem fator 

essencial para a salvação da alma.
288

 Ao que tudo indica, os irmãos do rosário foram 

instigados, por meio do sermão plástico, a adotar como conduta a virtude da religião católica e 

a se converterem ao cristianismo. 

 

2.3.2 Flagelação  

 

 Jesus foi duplamente julgado, o processo que culminou com a condenação de Jesus à 

morte passou por duas etapas, um julgamento religioso e outro político. Jesus foi submetido a 

duas autoridades, ao sumo sacerdote Caifás e ao procurador romano Pôncio Pilatos. A Judeia 

havia se convertido em uma província romana e o governador era o responsável pelo 

julgamento em última instância dos assuntos referentes ao direito comum. Os romanos tinham 

proibido ao Sinédrio o direito de decidir sobre a vida e a morte. Sendo assim, a condenação 

pronunciada pelo tribunal religioso – a crucificação – só poderia ser executada diante da 

confirmação oficial de Roma. Depois de ser condenado pelo Sinédrio,
289

 Jesus foi 

encaminhado ao procurador romano que o enviou a Herodes Antipas – tetrarca da Galileia. 

Herodes recusou condená-lo e o devolveu a Pilatos que se viu obrigado, diante da comoção 

dos judeus, a proferir sentença.
290
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A flagelação é a ação preliminar da crucificação entre os romanos:
291

 [...] Quanto a 

Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado
292

. Os quatro evangelhos 

mencionam a flagelação de Cristo, porém, as descrições são limitadas, eles apenas dizem que 

Cristo foi açoitado, castigado ou como diz João: Pilatos, então, tomou Jesus e o mandou 

flagelar
293

. Louis Réau afirma que a iconografia da Flagelação originou da palavra. Não 

existe um relato detalhado de como a cena se desenrola.
294

 

Percebemos que a cena transcorre em um cenário arquitetônico com uma abertura 

lateral para o exterior. No lado direito, em primeiro plano, observamos o detalhe de uma 

coluna. A impressão que temos é a de que o artista fez um recorte na cena e ampliou o cenário 

aproximando o observador do espaço pictórico. Recurso técnico característico da arte da 

Contrarreforma que tem como objetivo a persuasão, o fiel é incorporado ao episódio e passa a 

ser testemunha do flagelo de Cristo. Ao analisar a ordenação do espaço barroco, Luis 

Marques afirma que a aproximação do observador ao espaço cênico é sugerida pela 
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Figura 154: Flagelação. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da Nave da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015).  
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disposição de alguns detalhes em primeiríssimo plano
295

, como é o caso da coluna na pintura 

em análise. Essa concepção compositiva, muito provavelmente, teve como referência uma 

gravura de estilo barroco, no entanto, devemos reconhecer a habilidade técnica do artista e a 

qualidade na execução do cenário. 

No fundo de uma parede lateral, percebemos a presença de uma pequena janela com 

grades indicando que o local é uma prisão, ideia reforçada pela presença de uma abertura no 

chão diante de Jesus sugerindo uma masmorra. Antes de ser julgado e sentenciado, Jesus foi 

preso a pedido dos chefes dos sacerdotes. A pequena janela se abre para um céu azul e uma 

luz lateral incide sobre as grades projetando uma sombra que proporciona maior naturalismo à 

cena representada. O cuidado com a construção cenográfica para as narrativas constitui uma 

característica do pintor observada desde os primeiros trabalhos produzidos na Vila de São 

José.  

No tocante a iluminação do ambiente, além da janela mencionada, uma luz lateral, 

proveniente do espaço externo, reflete a coluna, em segundo plano, e ilumina a face e o corpo 

de Cristo. Jesus tem as mãos atadas. Seu algoz ergue o braço direito segurando o flagrum 

romano,
296

 lança uma das pernas para o alto e projeta o tronco para trás adquirindo impulso e 

força para chicotear o sentenciado. O pintor reproduziu o momento exato do açoite, o 

naturalismo se faz presente na sugestão do gesto – uma cena extremamente dramática. Jesus é 

representado de barba, cabelo longo e ruivo, tem a testa alongada e olhos voltados para o alto. 

Na iconografia da Flagelação, os personagens que participam do episódio são, 

normalmente, Cristo, os carrascos e os espectadores. Jesus, geralmente, é representado com 

uma túnica amarrada na cintura e as mãos atadas em uma coluna, o que explica o fato do 

episódio da Flagelação ser conhecido também como o Senhor da Coluna. Conforme Louis 

Réau, raramente, a Flagelação é representada sem a coluna.
297

 Na pintura da Igreja do Rosário 

de Tiradentes, não é possível visualizar com clareza o objeto, no entanto, acreditamos que ele 

tenha sido reproduzido. O relatório da restauração nos informa que Cristo está sendo levado 

para a coluna por dois carrascos, um vestindo armadura e o outro, sem camisa e calça 

vermelha.
298

 Percebemos a presença do segundo verdugo, mas não acreditamos na 

possibilidade de que Jesus esteja sendo levado para a coluna enquanto é açoitado. Analisamos 
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algumas imagens que representaram o tema entre os séc. XV ao XVII com o intuito de pensar 

a iconografia da pintura que estamos pesquisando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos, nas pinturas, que Cristo está com as mãos atadas em uma coluna. 

Entretanto, na terceira imagem, Guercino (1591-1666) representou a coluna mais baixa que as 

demais, na altura do quadril de Jesus. Dessa forma, as costas ficam completamente 

desprotegidas e expostas às chicotadas. As duas primeiras imagens são do séc. XV e XVI, 

respectivamente, a terceira foi produzida no séc. XVII. De acordo com Louis Réau, a arte 

barroca passou a representar as colunas baixas.
299

 Percepção compartilhada com Emile Mâle 

que afirma que a arte da Contrarreforma preocupa-se em representar as cenas com maior 

emoção e sofrimento com o intuito de promover a piedade e a compaixão: 

 

“Al hacer un repaso a las escenas de la Pasión, sorprende encontrar que la 

Flagelación del siglo XVII es mas emotiva que la del siglo XV, Antiguamente, 

Jesucristo era atado a una elevada columna que le sostenía y le mantenía derecho 

bajo los golpes de los verdugos. Ahora Cristo aparece atado por las manos a la 

argolla de una columna baja, de tal modo que no tiene punto de apoyo alguno y se 

inclina bajo las correas y los azotes”. 
300

 

 

Confrontando as imagens com a pintura do Rosário, prosseguimos com a hipótese de 

que Cristo esteja atado a uma coluna. Primeiro porque, como disse Réau, é muito rara a 

representação da Flagelação destituída de coluna. Segundo, porque as pinturas da Igreja do 

Rosário de Tiradentes, até o momento, encontram-se em conformidade com a arte da 
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Figura 155: Imagem 1: Flagelação. Piero Della Francesa, c. 1455. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino / Imagem 2: 

Flagelação de Cristo. Sebastiano Del Piombo, 1516-24. San Pietro in Montorio, Rome / Imagem 3: Flagelação de Cristo. 
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Contrarreforma e, terceiro, porque não encontramos, na tradição das imagens, nenhuma 

pintura que represente os algozes chicoteando Cristo antes de o atarem à coluna. 

A respeito do significado da pintura, qual a mensagem que a irmandade pretendeu 

transmitir aos fiéis que circulavam pela nave da Igreja contemplando os Mistérios? Pensando 

na relação entre a pintura e os receptores da obra de arte, qual a conexão entre a Flagelação de 

Cristo com os possíveis açoites sofridos pelos escravos – membros da irmandade do Rosário? 

Qual a justificativa para o sofrimento de Cristo e, paralelamente, para o sofrimento humano, 

sobretudo para aqueles que viviam submetidos à humilhação da escravidão?  

Ora, os teólogos encontram explicação para tudo. Na legenda intitulada A Paixão do 

Senhor, Varazze relata que Em sua Paixão, Cristo sofreu dores amargas e desprezo 

humilhante para nos proporcionar benefícios de imenso valor
301

. Os benefícios da flagelação 

estão associados à libertação dos pecados dos homens. A flagelação é símbolo da remissão 

dos pecados, prática que tem o objetivo de afastar as tentações. Os ascetas de todas as 

religiões flagelaram-se sempre, até sangrar, não só por espírito de sacrifício, mas também 

para repelir as tentações
302

. Conforme P. Antônio Vieira, o cativeiro não é exatamente uma 

humilhação, a escravidão do corpo é uma providência divina, por meio da qual os irmãos do 

rosário serão salvos: Mas é particular providência de Deus, e sua, que vivais de presente 

escravos e cativos, para que por meio do mesmo cativeiro temporal consigais muito 

facilmente a liberdade eterna
303

. 

Quando os irmãos do rosário meditam diante da Flagelação, eles, provavelmente, se 

identificam com Cristo e se assemelham a ele. Do mesmo modo que os sofrimentos de Cristo 

foram convertidos em Glória, os açoites sofridos pelos escravos, também teriam sua 

recompensa. Neste caso, o castigo do açoite é transformado em benção, pois é através dele 

que o fiel vai se libertar dos pecados para alcançar o Paraíso e a Vida Eterna.  

 

“Se, espelhando-se no exemplo de Cristo, através da meditação do Rosário, 

suportassem sua condição e sua fortuna com paciência, esses poderiam experimentar 

a verdadeira benção escondida por trás dos açoites, do trabalho árduo e das ofensas 

recebidas.”
304

  

 

Cristo foi injustiçado, mas conhecemos pela Bíblia que seu suplício desempenhou um 

papel fundamental no processo da salvação da humanidade. Ademais, a Paixão de Cristo 

ocorreu conforme a vontade do Pai, como assinalado na narrativa anterior – a Oração no 
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Monte das Oliveiras. Os teólogos insistem que todo cristão deve confiar no mistério da 

Paixão, pois todo sofrimento tem um propósito e uma recompensa. Conforme a Epístola aos 

Romanos, todos os cristãos estão destinados à Glória: Penso, com efeito, que os sofrimentos 

do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar em nós
305

. A 

mensagem transmitida aos irmãos do rosário, por meio do episódio da Flagelação, 

corresponde à remissão dos pecados concedidos pelo sacrifício e a recompensa resultante do 

sofrimento – a glória de Deus. 

 

2.3.3 Coroação de Espinhos 

 

 Jesus foi condenado pelo Sinédrio por blasfêmia, por ter se declarado Filho de Deus.  

Em seguida, foi encaminhado ao Pretório, o tribunal do procurador romano, onde foi 

condenado à morte por se declarar Rei dos Judeus. Logo após o açoite, Jesus foi coroado de 

espinhos. O momento representado, ao que tudo indica, deriva da narrativa de Mateus: 

 

“Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o Pretório, reuniram 

contra ele toda a coorte. Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, 

tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e um caniço na mão 

direita.”
306
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Figura 156: Coroação de Espinhos. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do 

forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: 

foto da autora (2015).  
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O cenário é simples, a cena ocorre em um local intermediário entre o espaço externo e 

interno, delimitado por duas colunas localizadas nas laterais do suporte, uma em primeiro 

plano (à esquerda) e a outra no plano de fundo (à direita). Os personagens estão dispostos em 

um plano aproximado em relação ao observador que presencia o episódio sacro. Jesus 

encontra-se no centro do espaço pictórico, sentado, com um caniço entre as mãos atadas, 

manto vermelho e uma coroa de espinhos na cabeça exatamente como descreve Mateus. O 

corpo, ligeiramente inclinado, demonstra abatimento físico. A fisionomia é de exaustão, o 

olhar é de tristeza, reflexo do castigo e da humilhação a que foi submetido. Gotas de sangue 

correm pelo rosto e pescoço. À direita, o pintor representou duas figuras, provavelmente, dois 

soldados romanos. A figura de costas, em primeiro plano, está vestida com uma armadura 

romana e apoia o corpo em uma lança, as mãos na cintura expressam, simultaneamente, 

tranquilidade e indiferença diante do acontecimento. As linhas do desenho são suaves e 

delicadas, o corpo é esbelto, e o gesto é extremamente teatral representando a ironia e o 

escárnio do episódio.  

Não conseguimos visualizar a fisionomia dos dois soldados que estão próximos de 

Jesus, no entanto, o gesto revela a agressão como narrado no evangelho e verificado na 

história dos tipos iconográficos. Observando a tradição iconográfica na representação da 

Coroação de Espinhos, notamos, além das agressões físicas na cabeça, expressões de deboche, 

afronta e desprezo. Nas imagens abaixo, percebemos que Boschi (c.1450-1516) interpretou a 

atuação dos soldados como uma manifestação de ironia, chacota e desdém. A pintura de 

Ticiano (1473/1490-1576) é carregada de agressividade e violência, enquanto Caravaggio 

(1571-1610) representa o desprezo e a ignorância dos homens que, definitivamente, não 

reconheceram o Filho de Deus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 157: Imagem 1: Cristo coroado com espinhos. Hieronymus Bosch, 1495-1500. National Gallery, London / Imagem 

2: Coroação de Espinhos. Tiziano Vecellio, 1542. Musée du Louvre, Paris / Imagem 3: A Coroação com Espinhos. 

Caravaggio, c.1605. Banca Popolare di Vicenza, Vicenza. 
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No tocante à iluminação da pintura em análise, a luz é lateral e a fonte é externa 

(figura 156). Invade o espaço, da direita para a esquerda, iluminando o corpo do soldado em 

primeiro plano, o corpo de Cristo e a parede na lateral esquerda do espaço pictórico. A luz 

modela o espaço arquitetônico e projeta a sombra das figuras no chão. Quanto às cores, a 

paleta do pintor não é diversificada; azul, vermelho e bege para as vestimentas, cores terrosas 

e acinzentadas para os espaços arquitetônicos.  

 Cristo foi envolvido com um manto vermelho escarlate evocando a cor púrpura real. A 

coroa de espinhos não é exatamente um objeto de tortura, mas representa a coroa utilizada 

pelos reis. O caniço na mão faz uma alusão ao cetro, emblema do poder. Três elementos 

simbólicos que expressam a humilhação, a zombaria e o deboche do episódio. De acordo com 

Louis Réau, a Coroação de Espinhos representa o desprezo dos soldados romanos que não 

compreenderam que o reino de Jesus não é deste mundo.
307

 Quando interrogado por Pilatos: 

Tu és o rei dos judeus?
308

, Jesus responde o seguinte: Meu reino não é deste mundo. Se meu 

reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos 

judeus. Mas o meu reino não é daqui
309

. O reino pregado pelo Filho de Deus não pertence ao 

mundo material, mas ao mundo espiritual – o Amor e a Verdade anunciado no episódio da 

Visitação. Jesus veio ao mundo para testemunhar a verdade – o reino de Deus.  

 No Sermão XXVII, P. Antônio Vieira se dirige aos escravos afirmando que Cristo veio 

ao mundo para libertar os homens do cativeiro da alma e não do corpo. De acordo com o 

sermão proferido pelo padre jesuíta, o fiel não deve se preocupar com o cativeiro do corpo, o 

mundo material não é mais importante que o mundo espiritual, isto é, o corpo não é mais 

importante que a alma. Como visto na pintura da Flagelação, o sofrimento do corpo não é um 

castigo; mas, ao contrário, uma benção que será convertida em Glória.  

 

“E se buscarmos o princípio fundamental por que Cristo, sendo Redentor do gênero 

humano, só veio remir e libertar os homens do cativeiro das almas, e não da servidão 

dos corpos, o fundamento claro e manifesto é porque para libertar do cativeiro dos 

homens, bastavam homens; para libertar do cativeiro do demônio e do pecado, é 

necessário todo o poder de Deus”.
310

  

 

Para entrar no reino dos céus, o homem precisa renunciar à vida material e nascer 

novamente para uma vida espiritual. No evangelho de João, Jesus diz a Nicodemos: Em 
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verdade, em verdade, te digo: Quem não nascer do alto, não pode ver o Reino de Deus
311

. 

Nascer do alto significa nascer de novo, no plano espiritual, pelo batismo. Em verdade, em 

verdade, te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de 

Deus
312

. O reino de Deus corresponde à vida eterna.  

A Coroação de Espinhos exorta o fiel à conversão e ao batismo como necessidade 

absoluta para a entrada no reino dos céus. A promessa da salvação é negada aos gentios, 

somente os cristãos serão salvos: Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho 

único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna
313

. Somente os que 

creem – os convertidos e batizados – serão recompensados com a glória de Deus.  A 

mensagem que a imagem transmite aos irmãos do rosário corresponde à transformação por 

meio da conversão, o renascimento pelo batismo e o desprendimento da vida material. 

 

2.3.4 Cristo transportando a cruz 

 

A pintura, possivelmente, correlaciona com o evangelho de João: 

 

“[...] Então eles tomaram Jesus. E ele saiu, carregando a sua cruz, e chegou ao 

chamado Lugar da Caveira – em hebraico chamado Gólgota – onde o crucificaram; 

e, com ele, dois outros: um de cada lado e Jesus no meio”. 
314

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (João 3,3). 
312

 ______. A Bíblia de Jerusalém (João 3,5). 
313

 ______. A Bíblia de Jerusalém (João 3,16). 
314

 ______. A Bíblia de Jerusalém (João 19, 16-18). 

Figura 158: Cristo transportando a cruz. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora.  
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Se Jesus tivesse sido julgado por blasfêmia pelas autoridades religiosas, ele teria sido 

apedrejado. No caso de ser cidadão romano, teria sido condenado à decapitação. Como o 

Sinédrio foi proibido de condenar qualquer pessoa à morte e Jesus não era cidadão romano, 

Pôncio Pilatos o condenou à crucificação – morte destinada aos escravos fugitivos. Todos os 

homens condenados à morte tinham, por costume, cavar sua própria sepultura, os condenados 

à cruz deveriam, do mesmo modo, carregar a sua própria cruz.
315

  

Dessa forma, a pintura da Igreja do Rosário corresponde ao momento em que Cristo 

pega sua cruz e caminha em direção ao calvário, o local da crucificação. De todos os painéis 

que formam o conjunto dos mistérios dolorosos, este é, sem dúvida, o que se encontra em pior 

estado de conservação. Não é possível fazer uma análise estilístico-formal da obra, no entanto 

conseguimos perceber uma ordenação simétrica do espaço centralizada na figura de Cristo. 

Constatamos, através dos pés, a presença de mais cinco pessoas, duas localizadas no lado 

direito, duas no lado esquerdo, e outra, no centro, ao lado de Jesus. À direita, em primeiro 

plano, reconhecemos um soldado romano, por meio da ponta de uma lança e um objeto 

circular que parece ser um escudo.  Cristo está carregando a cruz do martírio, vestindo uma 

roupa cinza escura e manto azul idêntica à visualizada na primeira pintura da Paixão – a 

Oração no Monte das Oliveiras. 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.480-482. 

Figura 159: Cristo transportando a cruz (traçado da cruz). Manoel Victor de Jesus, c. 

1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. 

Fonte: foto e desenho da autora. 
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Nos evangelhos sinóticos,
316

 Mateus e Marcos relatam que um homem chamado 

Simão Cirineu é requisitado para carregar a cruz. Comparando os relatos bíblicos com a 

imagem da Igreja do Rosário, consideramos que a pintura correlaciona com o texto de João, 

visto que quem carrega a cruz é o próprio Cristo. Entretanto, na tradição das imagens, a figura 

de Simão é, frequentemente, representada auxiliando Jesus no transporte da cruz. Será que um 

daqueles homens representados na pintura que estamos estudando pode ser Cirineu? 

Conforme Louis Réau, os especialistas na análise de textos literários conciliam o relato de 

João com os evangelhos sinóticos. Sendo assim, Jesus teria começado a carregar a cruz 

sozinho e, ao perceberem a exaustão decorrente da flagelação, os soldados solicitaram a ajuda 

de um homem que passava pelo local. A tradição iconográfica nos revela que existe grande 

possibilidade de Simão Cirineu ter sido representado na pintura do Rosário.
317

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nas três imagens acima, verificamos a presença de Cirineu, geralmente representado 

como um ancião. Outros personagens aparecem na iconografia cristã relativa ao caminho do 

calvário. Na primeira pintura, Maria é representada acompanhando o Filho. Na segunda 

imagem, a Virgem aparece atrás de Simão, ao lado do apóstolo João, o evangelista. Na pintura 

a seguir, Naldini (1535-1591) reproduziu o momento em que Verônica se aproxima de Jesus 

para enxugar o suor de seu rosto (figura 161). 
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 São chamados de evangelhos sinóticos os três primeiros livros canônicos que narram o Evangelho – a Boa 

Nova – os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os três livros apresentam uma estrutura narrativa semelhante 

que podem ser abarcados “com um só olhar” por isso são denominados sinóticos, compartilham um mesmo 

ponto de vista. 
317

 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.480-82. 

Figura 160: Imagem 1: Cristo transportatndo a cruz. Master Thomas de Coloswar, 1427. Christian Museum, Esztergom / 

Imagem 2: Cristo transportando a cruz. Master MS, 1506. Christian Museum, Esztergom / Imagem 3: Cristo transportando a 

cruz. Tiziano Vecellio, c. 1565. Museo del Prado, Madrid. 
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Conforme Réau, os artistas não se limitaram aos relatos bíblicos e recorreram a outras 

fontes de inspiração para suas pinturas, como os evangelhos apócrifos e o Teatro dos 

Mistérios
318

. Surgem, com isso, as figuras de Maria, João e Verônica. Esta última aparece no 

final do séc. XV, seu gesto piedoso perante o Redentor tem como recompensa a imagem da 

face de Cristo que ficou impressa no véu utilizado para secar seu suor – a verdadeira face de 

Cristo.
319

 Confrontando as imagens apresentadas acima com a pintura do Rosário, concluímos 

que a iconografia proposta pela irmandade corresponde aos textos dos evangelhos canônicos. 

A figura de Cirineu pode ter sido representada, porém, não há indícios da presença dos outros 

personagens como Maria, o apóstolo João e Verônica, pois o único personagem representado 

vestindo um manto é Jesus, todos os outros personagens estão vestindo calças e sapatos 

(figura 159).  

No que diz respeito ao significado da obra de arte, é necessário compreendermos o 

significado da cruz.  

Cruz: a cruz representa o suplício do Messias. Para o cristianismo, a cruz representa a 

vida humana de Cristo e a história da Salvação, pois foi por meio dela que ele se sacrificou 

para salvar a humanidade. Nesse caso, a cruz simboliza o sacrifício necessário para alcançar a 

salvação – a cruz da Paixão.
320

  

Os teólogos apontam como prefiguração de Cristo transportando a cruz uma passagem 

do Antigo Testamento que relata o episódio em que Isaac carrega a lenha para seu próprio 

sacrifício. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaac, tendo ele 

                                                 
318

 Teatro religioso criado na Idade Media para representar os Mistérios da Paixão de Cristo. 
319

 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.483. 
320

 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 309-317. 

Figura 161: Cristo transportando a cruz. 

Giovan Battista Naldini, 1560. Coleção 

particular. 



179 

 

 

mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os dois juntos
321

. Louis Réau declara 

que a cena de Cristo carregando a cruz foi utilizada para ilustrar as palavras de Jesus que 

revelavam as condições necessárias para aqueles que pretendem ser seu discípulo.
322

 Se 

alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me
323

. O recado 

transmitido através da imagem, provavelmente, diz respeito aos benefícios da imitação da 

vida de Cristo: quem seguir os passos de Jesus alcançará a Salvação, ele é o caminho, a 

verdade e a vida.  

Quando Cristo foi condenado à crucificação pelos romanos, foi sentenciado com a 

mesma pena destinada aos escravos e sua imagem é associada, novamente, aos receptores da 

obra de arte, os devotos de Nossa Senhora do Rosário que eram, em sua maioria, escravos. O 

sermão plástico induz os fiéis a se identificarem com Jesus e tomar sua vida como exemplo. 

Para alcançar a Salvação é necessário que o fiel seja um seguidor de Cristo, tenha sua vida 

como modelo e, por meio da imitação, transforme sua própria vida unindo-se definitivamente 

a Deus.
324

 Para tanto, é preciso que cada um carregue sua própria cruz, assim como Cristo o 

fez, pois o caminho para a Glória de Deus é constituído de sacrifícios. 

 

2.3.5 Crucificação 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Gênesis 22, 6). 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.482. 
323

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 16, 24). 
324

 LUZ. Rosário da Concórdia, p. 72. 

Figura 162: Crucificação. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora 

(2015). 
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Entre os relatos presentes nos evangelhos canônicos, o que mais se aproxima da 

pintura é a narrativa de João. 

 

“Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, 

mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e, perto dela, o 

discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho! Depois disse ao 

discípulo: Eis a tua mãe! E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em tua casa”.
325

  

 

O martírio chegou ao fim, Jesus está morto. A narrativa visual da Crucificação encerra 

o ciclo da Paixão de Cristo, o período intermediário entre a Vida e a Glória. Cessou a 

existência da vida humana do Salvador e as escrituras foram cumpridas: [...] na verdade levou 

sobre si o pecado de muitos [...]
326

.  A pintura relata a morte do Redentor na presença de 

Maria – sua mãe, João – o Evangelista, e Maria Madalena.  

No alto de uma colina – o Gólgota – Cristo foi crucificado. A composição é clara, 

objetiva e totalmente aberta para o horizonte. Uma linha em diagonal divide os espaços – céu 

e terra – e a cruz ocupa o lugar central da narrativa. À direita, Maria Madalena de joelhos, 

com os braços estendidos – um gesto dramático de agonia diante do fim. À esquerda, estão 

representados a Virgem Maria e João, o Evangelista. De agora em diante, mãe e filho, 

amparando-se um ao outro. Conforme a Bíblia, o vínculo estabelecido entre a Virgem e João 

proclama a maternidade espiritual de Maria sobre os fiéis que estão representados pela figura 

do Evangelista.
327

 No alto da cruz, a inscrição que revela o motivo de condenação: “Jesus 

Nazareu, o Rei dos Judeus”
328

 – INRY. 

Jesus está pregado em uma cruz de madeira com a coroa de espinhos e todo 

ensanguentado. O corpo esquálido, ferido, cabeça inclinada para o lado, olhos fechados, tudo 

é dor e sofrimento. A faixa que envolve a sua cintura – perizonium – parece flutuar, um 

movimento leve e silencioso. A Virgem Maria está em pé com as mãos entrelaçadas, 

envelhecida não apenas pelo tempo, mas, principalmente, pela dor do martírio espiritual que 

foi submetida ao lado de seu filho Jesus. Como mencionado na análise da capela-mor, a 

Virgem é Corredentora ao lado de Cristo no processo de salvação da humanidade; enquanto 

ele sofreu o martírio do corpo, Maria foi crucificada em espírito – Paixão e Compaixão. A 

solução formal para a dor e o sofrimento da mãe de Deus foi representada por meio dos traços 

fisionômicos de Maria – debilitada, exausta e abatida. João encontra-se ao lado da Virgem e 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (João 19, 25-27). 
326

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Isaias 53,12). 
327

 ______. A Bíblia de Jerusalém, nota x, p. 2036. 
328

 ______. A Bíblia de Jerusalém (João 19, 19). 
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representa os apóstolos que se dispersaram após a prisão do Mestre.
329

 O Evangelista foi 

considerado o discípulo que Jesus mais amava, participou da Paixão, foi confiado à Virgem 

como filho e um dos primeiros apóstolos a seguir Jesus como discípulo.
330

 Sua fisionomia é 

serena e angelical, traços delicados, cabelos ruivos e longos, imberbe como um adolescente. 

Dirige seu olhar para a Virgem, olhos amendoados, de expressão meiga e piedosa. O gesto de 

Maria Madalena é patético e teatral, digno de piedade. De joelhos, braços estendidos em 

direção ao crucificado e o olhar fixo em Jesus. A expressão da personagem intensifica o 

drama do episódio – uma manifestação de amor e sofrimento (figura 163). 

No que diz respeito às cores e à luz, não há novidade alguma. A paleta de Manoel 

Victor permanece a mesma; azul, vermelho, branco, cinzas e cores de terra. A imagem de 

Cristo é refletida por uma luz intensa que projeta sombras suaves no seu corpo. A passagem 

entre a luz e a sombra é delicada e proporciona maior naturalismo à figura.  Notamos uma 

claridade intensa logo atrás da linha do horizonte que contribui para a profundidade espacial 

(figura 162).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No tocante às referências gráficas, Camila Santiago
331

 menciona uma gravura 

proveniente de um Missal impresso na Typographia Plantiniana, Antuérpia, que pode ter sido 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.520. 
330

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, p. 1979. 
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 SANTIAGO. Usos e Impactos de Impressos Europeus na Configuração do Universo Pictórico Mineiro 

(1777 – 1830), p. 317-318. 

Figura 163: Crucificação (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820.  Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do 

Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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utilizada como referência para a composição da Crucificação da Igreja do Rosário. É 

necessário inverter a estampa original para compararmos as imagens – gravura e pintura. 

 Nas duas imagens (figura 164 e 165), o cenário é aberto para uma paisagem ao fundo e 

a cruz divide o espaço pictórico. O Cristo da estampa tem a cabeça inclinada para um lado e 

os joelhos para o outro. Na pintura, cabeça e joelhos estão na mesma direção. O pintor da 

Igreja do Rosário suprimiu a caveira localizada ao pé da cruz. As figuras que representam 

Maria Madalena se equivalem, ambas ajoelhadas, braços estendidos e olhar cravejado em 

Cristo revelando a teatralidade e o patetismo típicos da arte da Contrarreforma. Diante das 

semelhanças, compartilhamos a hipótese da historiadora de que o pintor da nave da Igreja do 

Rosário possa ter utilizado a estampa como referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A respeito dos dois personagens à direita da cruz – a Virgem Maria e São João 

Evangelista – notamos que foram representados em posições distintas. Na pintura, eles 

encontram-se de frente para o observador. Encontramos outras duas gravuras, provenientes de 

Missais, que revelam a possibilidade de o artista ter utilizado mais de uma estampa para 

compor a sua narrativa. Na gravura a seguir, a disposição das duas figuras que representam a 

Virgem e o Evangelista assemelha-se à postura das figuras pintadas na Igreja do Rosário. Os 

personagens estão de frente para o observador. Os gestos são distintos, no entanto, a 

representação de São João, observada na estampa, apresenta a mesma concepção formal da 

Figura 164: Crucificação. Missale 

Romanun. Antuerpiae, Typographia 

Plantiniana, 1724. Fonte: Museu da Liturgia 

de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015). 

Figura 165: Crucificação. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura 

do forro da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. 

Fonte: foto da autora (2015). 
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figura de Manoel Victor; cabelos longos, ligeiramente ondulados, imberbe, de fisionomia 

suave e traços delicados (figura 166). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na estampa abaixo, a postura da Virgem, a posição dos pés, o gesto das mãos 

entrelaçadas e, inclusive, as vestimentas são muito semelhantes à pintura da Igreja do Rosário. 

Não temos como afirmar que o pintor tenha combinado as três gravuras, mas devemos 

considerar a possibilidade, visto que a associação de mais de uma estampa na composição de 

uma pintura constituía prática comum entre os artistas. Ao analisar a pintura da Anunciação, 

no início deste capítulo, verificamos que o pintor Manoel Victor, provavelmente, combinou 

mais de uma gravura para compor sua narrativa, fato que reforça a atitude do artista diante de 

suas referências gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166: Gravura: Crucificação 

(detalhe). Missalle Romanum. Mechliniae 

Typographia, séc. XIX. / Pintura: 

Crucificação (detalhe). Manoel Victor de 

Jesus, c. 1820.  Igreja do Rosário de 

Tiradentes, MG.  

Figura 167: Gravura: Crucificação (detalhe). Missalle 

Romanum. Olisopone: Typographia Regia, 1797. / 

Pintura: Crucificação (detalhe). Manoel Victor de 

Jesus, c. 1820. Igreja do Rosário de Tiradentes, MG. 
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Confrontando a primeira gravura com a pintura (figura 164 e 165), percebemos a 

equivalência da estrutura compositiva. O pintor adaptou a imagem, concebida para um espaço 

horizontal, a um suporte de formato quadrado; suprimiu a caveira e transformou a paisagem 

para melhor compor sua obra. Camila Santiago afirma que a adaptação da gravura ao espaço é 

percebida por meio de uma suave horizontalização da composição, obtida pelo simples 

recurso de aumentar os espaços entre os personagens e os limites picturais que os cercam
332

. 

A atitude revela a habilidade do artista em interpretar as referências gráficas disponíveis e 

adaptar às suas condições de trabalho, além disso, demonstra o esforço do pintor em associar 

diversas estampas com o propósito de atender, da melhor forma possível, o programa 

iconográfico proposto pela irmandade. 

Na tradição das imagens que representam a Crucificação, as pinturas que incluem a 

atuação de outros personagens no episódio sacro, além de Cristo, procuram representar a 

realidade do ato da Redenção. As variações relacionam-se, normalmente, com o número de 

personagens e com o papel que desempenham na cena: atores ou espectadores. Entre os 

atores, estão os dois ladrões que foram crucificados juntos com o Redentor; o homem que 

embebeu uma esponja no vinagre e ofereceu a Jesus; o soldado que atravessou a lança nas 

costelas de Cristo e os soldados que tiraram na sorte as roupas do crucificado. Entre os 

espectadores, os parentes ou discípulos que lamentam a morte do Filho de Deus e alguns 

curiosos.
333
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 SANTIAGO. Usos e Impactos de Impressos Europeus na Configuração do Universo Pictórico Mineiro 

(1777 – 1830), p. 318. 
333

 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p.512-521. 

Figura 168: Imagem 1: Crucificação. Antonello da Messina, 1475. National Gallery, London / Imagem 2: 

Crucificação. Lucas the Elder Cranach, 1503. Alte Pinakothek, Munich  / Imagem 3: Crucificação. Fra Angelico, 

1420. Metropolitan Museum of Art, New York. 
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Há uma grande variedade de representações sobre o tema da Crucificação. Destacamos 

algumas imagens que correspondem ao grupo dos espectadores que testemunham o episódio. 

Nas imagens da página anterior, observamos duas disposições distintas para os personagens 

da Virgem e o Evangelista (figura 168). Na primeira imagem, Antonello de Messina (ca. 

1430-1479) representou a Virgem à direita de Cristo e João à sua esquerda. Cranach (1472-

1553) pintou os dois juntos à direita do crucificado, um confortando ao outro. Fra Angélico 

(ca. 1387-1455) associou ao episódio o desmaio da Virgem, motivo recorrente na iconografia 

da Crucificação influenciado pela forte presença do culto mariano nos temas evangélicos. 

Esse motivo, difundido na Idade Media, permaneceu na arte da Contrarreforma. Porém, foi 

muito criticado, pois a Virgem desfalecendo roubava a cena e desviava a atenção de Cristo na 

cruz. Nota-se, também, a presença de um grande número de espectadores e curiosos.  

O drama de Maria Madalena diante de Cristo morto na cruz é representado de diversas 

formas. Nas imagens abaixo, observamos que Fra Angelico reproduziu Madalena abraçada ao 

pé da cruz; Masaccio (1401-1428) representou a personagem ajoelhada e com os braços 

estendidos em direção ao crucificado, uma cena extremamente dramática. Na terceira 

imagem, Nicolas Tournier (1590-1639), um pouco mais comedido que os outros dois artistas, 

pintou a figura de Madalena com as mãos entrelaçadas e olhando para o Mestre. Em todas as 

três imagens a figura está de joelhos ao pé da cruz. Os gestos de Maria Madalena são sempre 

mais dramáticos e agitados quando comparados à atitude da Virgem que expressa sua dor em 

silêncio.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 169: Imagem 1: Crucificação. Fra Angelico, 1419-20. Coleção particular. / Imagem 2: Crucificação. Masaccio, 

c.1426. Museo Nazionale di Capodimonte, Naples. / Imagem 3: Crucificação. Nicolas Tournier, c.1635. Musée du 

Louvre, Paris. 
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Confrontando as imagens apresentadas com a pintura da Igreja do Rosário (figuras 

165, 168 e169), concluímos que o grupo figurativo representado por Manoel Victor de Jesus 

corresponde àqueles personagens que lamentam e testemunham a morte do Salvador, no 

entanto, não há curiosos. O pintor representou a Redenção de Cristo na presença da Virgem e 

dos discípulos – João e Maria Madalena. O artista não representou a Virgem desfalecida, mas, 

ainda assim, cuidou de retratar a Compaixão expressa em sua fisionomia, esquálida como a de 

seu Filho, mantendo, assim, a presença do culto mariano que marcou a arte da 

Contrarreforma. Ao representar a Virgem dorida, anciã e decrépita devido ao martírio, o 

pintor atendeu aos anseios da irmandade que ergueu a Capela do Rosário para honrar e 

glorificar a Virgem Maria. O programa iconográfico da Igreja do Rosário representa a 

Compaixão da Virgem associada à Paixão de Cristo. El culto mariano, siempre invasor, 

exigía que en todos los temas evangélicos se concediera a la Virgen un lugar cada vez más 

importante, y que la Compasión de la Madre fuese mostrada al mismo tiempo que la Pasión 

del Hijo. 
334

 

A arte da Contrarreforma defendia a dignidade e a solenidade na representação da 

Crucificação com o propósito de promover a meditação e a comoção dos fiéis. Portanto, os 

excessos deveriam ser evitados e os artistas precisavam reduzir o número de personagens, 

especialmente aqueles que representavam os curiosos e indiferentes. Conforme Louis Réau, a 

nova iconografia passou a admitir a representação de, no máximo, três personagens: a Virgem 

em pé ao lado de São João e Madalena ajoelhada lamentando a morte do seu amado Mestre.
335

 

Desta forma, a pintura da Igreja do Rosário está de acordo com a nova iconografia e com os 

padrões estabelecidos pelo Concílio de Trento. Emile Mâle corrobora a afirmação de Réau 

dizendo que o excesso de personagens na cena da Crucificação contribuía para a distração da 

piedade. 

 

“Le Brun expresó el pensamiento de su tiempo al anunciar el principio de que una 

Crucifixión, para ser conmovedora, sólo debe comportar un pequeño número de 

figuras: la que sólo cuenta con tres es, según él, la más perfecta. [...] El inocente 

amor por lo pintoresco de los maestros del pasado cede su lugar a la austeridade del 

sentimiento cristiano”.
336

 

 

No tocante ao significado da obra, a pintura representa o ato de Redenção, o momento 

em que Cristo é resgatado para salvar a humanidade dos pecados do mundo por meio do 

sacrifício – a morte na cruz. Este episódio constitui um marco histórico, visto que interrompe 
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a vida humana de Cristo para dar início à vida espiritual do Redentor através da Ressurreição. 

O simbolismo do episódio está no ato, a Redenção é a garantia da Salvação da humanidade e 

marca o momento de transição entre a vida material para a vida espiritual. A morte de Cristo 

na cruz simboliza o nascimento para a vida eterna, a promessa da Salvação.  

Para compreender a relação entre a mensagem e os irmãos do rosário, recorremos, 

outra vez, aos Sermões de P. Antônio Vieira. Conforme as pregações do padre jesuíta, a 

crucificação simboliza o segundo nascimento de Cristo. O primeiro nascimento foi em Belém 

e sem dores, repleto de alegria; o segundo, no calvário ao pé da cruz e carregado de 

sofrimento. Uma vez nascido Cristo em Belém, e outra vez nascido em Jerusalém; uma vez 

nascido no princípio da vida, e outra vez nascido no fim dela; uma vez trinta e três anos 

antes, e outra vez trinta e três anos depois [...]
337

.   

O Sermão XIV da série Maria Rosa Mística descreve outros dois nascimentos 

provenientes do calvário, o de João, o Evangelista, e o dos pretos, devotos de Nossa Senhora 

do Rosário. Como mencionado anteriormente, Cristo entrega aos cuidados da Virgem o seu 

discípulo mais amado – Eis o teu Filho! Conforme padre Vieira, Jesus e João era uma só 

pessoa, unidos pelo amor: 

 

“[...] Jesus o Senhor e João o servo; Jesus o Mestre, e João o discípulo; Jesus o 

Criador; e João a criatura; Jesus o filho de Deus, e João o filho de Zebedeu, como 

era ou como podia ser João, não outro filho, senão o mesmo filho, nem outro Jesus, 

senão o mesmo Jesus que a Senhora gerara”. 
338

 

  

E os pretos? De que forma são filhos do calvário? Pela fé e pelo batismo. De acordo 

com o pregador, todo homem que tem fé em Cristo é filho da Virgem Maria, assim como 

Cristo e João. O sermão prega que todo homem que tem a fé e conhecimento de Cristo, de 

qualquer qualidade, de qualquer nação e de qualquer cor que seja, ainda que a cor seja tão 

diferente das dos outros homens, como é a dos pretos
339

 é também filho da Virgem. Como 

Cristo e João, o pregador se refere a um segundo nascimento, ao pé da cruz, por meio do ato 

de Redenção e do perdão dos pecados. Esse renascimento só é possível diante da conversão e 

do batismo, não são todos os pretos que se tornam filhos da Virgem e do Calvário, mas, 

somente aqueles que, conhecendo Cristo, foram transformados e batizados, os gentios estão 

excluídos. O padre jesuíta recorre ao Antigo Testamento para fundamentar seu sermão: 
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“Os etíopes, de que fala o texto de Davi, não são todos os pretos universalmente, 

porque muitos deles são gentios nas suas terras; mas fala somente daqueles de quem 

eu também falo, que são os que por mercê de Deus e de sua Santíssima Mãe, por 

meio da fé e conhecimento em Cristo, e por virtude do batismo são cristãos. [...] 

Porque todos os que têm a fé e conhecimento de Cristo, e são cristãos, são membros 

de Cristo, e os que são membros de Cristo não podem deixar de ser filhos da mesma 

Mãe, de que nasceu Cristo”. 
340

 

 

 A relação estabelecida pelo pregador entre os três nascimentos do calvário – Jesus, 

João e os Pretos; todos, a partir da mesma mãe – a Virgem Santíssima – têm como propósito a 

persuasão dos escravos à devoção ao Rosário, especialmente, a contemplação dos mistérios 

dolorosos que os ensina o caminho da Redenção. Ademais, é nos mistérios da Paixão que a 

vida dos irmãos do rosário se assemelha mais à vida de Cristo. Bem-aventurados vós, se 

soubéreis conhecer a fortuna do vosso estado, e, com a conformidade e imitação de tão alta e 

divina semelhança, aproveitar e santificar o trabalho!
341

.  

Os pretos – irmãos do rosário – são persuadidos a agradecer a Deus pelo cativeiro. Foi 

a escravidão que garantiu a oportunidade do conhecimento de Cristo e dos mistérios do 

Rosário. O que parece ser apenas uma proposta de devoção, passa a ser, no discurso do P. 

Vieira, uma obrigação: O novo nascimento dos mesmos pretos, como filhos da Mãe de Deus, 

lhes mostra a obrigação que têm de servir, venerar e invocar a mesma Senhora com o seu 

Rosário
342

. Como primeira obrigação, o pregador declara:  

 

“[...] deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si, e por 

ter vos tirado de vossas terras, onde vossos pais e vós vivíeis como gentios, e vos ter 

trazidos a esta, onde, instruídos na fé, vivais como cristãos, e vos salveis”
343

.  

 

A mensagem da crucificação corresponde ao ato de Redenção, o perdão dos pecados e 

a libertação da alma. O segundo nascimento de Jesus, o renascimento para uma vida espiritual 

e eterna, é oferecido como possibilidade a todos aqueles que creem em Cristo e em seu reino, 

os quais podem, como Jesus, renascer para uma nova vida. O sermão plástico da Crucificação 

correlaciona com a proposta da Igreja Católica de evangelizar e converter os membros da 

irmandade ao catolicismo e ratifica as mensagens presentes nos quatro mistérios anteriores: a 

submissão do fiel à vontade do Pai, a conformação com o sofrimento, a conversão, o batismo 

e a imitação da vida de Cristo como caminho para a Salvação. 

 

                                                 
340

 VIEIRA. Sermão XIV (1633), p. 6. 
341

 ______. Sermão XIV (1633), p. 10. 
342

 ______. Sermão XIV (1633), p. 7. 
343

 ______. Sermão XIV (1633), p. 7-8. 



189 

 

 

2.4 Os Mistérios Gloriosos 

2.4.1 Ressurreição 

 

 A passagem bíblica da qual a pintura mais se aproxima corresponde à narrativa de 

Mateus intitulada O túmulo vazio. A mensagem do Anjo.
344

 

 

“[...] E eis que houve um grande terremoto: pois o Anjo do Senhor, descendo do céu 

e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o 

do relâmpago e a sua roupa, alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e 

ficaram como mortos. [...]”.
345

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra – em péssimo estado de conservação – representa o instante exato em que o 

anjo remove a pedra do túmulo e Cristo se levanta, aparentemente, num gesto triunfante 

manifestando a ressurreição anunciada, o grande pilar do discurso cristão – a promessa da 

Salvação. O instante escolhido para a narrativa visual em sua composição original, 

provavelmente, brindou a cena de uma atmosfera vitoriosa.  Da figura de Cristo, podemos ver 

apenas suas pernas que, cruzadas, flutuam sobre o sepulcro em um movimento ascendente. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 28). 
345

 ______. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 28, 2-4). 

Figura 170: Ressurreição. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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Jesus parece vestir o mesmo perizoniun que utilizava no momento da crucificação e, 

possivelmente, um manto vermelho envolve seu corpo. Os relatórios do IPHAN nos 

informam que Cristo veste perizônio branco e manto vermelho
346

. A composição é 

estruturada por uma linha diagonal predominante. Não é possível termos clareza quanto à 

ambientação, mas o episódio parece acontecer em uma área externa, onde conseguimos 

perceber a existência de um céu azul ao fundo. O túmulo, em diagonal, guia nossos olhos para 

a figura do anjo que segura, nas mãos, a tampa da sepultura. O pintor escolheu representar o 

momento em que o anjo retira a pedra do sepulcro e não o instante em que ele senta sobre o 

túmulo (figura 171). A figura celestial veste roupa branca – alva como a neve
347

 – o azul, 

certamente, foi aplicado nas sombras criando tons de cinza que promovem a passagem de luz, 

o volume e o movimento das vestes. Contudo, percebemos a presença bem acentuada do 

branco iluminando o manto e as asas do anjo. Seu semblante manifesta serenidade e um 

grande afeto pelo observador a quem dirige seu olhar, revelando o cumprimento da promessa 

do renascimento de Jesus para a vida eterna – a Ressurreição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em primeiro plano, os soldados romanos com seus escudos, capacetes e lanças estão 

estirados no chão. Dois homens encontram-se caídos à direta, um deles parece apoiar o outro 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 28, 3). 

Figura 171: Ressurreição (detalhe). Manoel Victor de Jesus, 

c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do 

Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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nos braços. Ao lado do túmulo, seguindo a mesma diagonal traçada pelo sepulcro, o pintor 

representou um dos guardiões em escorço, revelando uma habilidade técnica na execução das 

figuras humanas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito das referências gráficas, uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva, muito 

provavelmente, serviu como fonte para o pintor (figura 173). A gravura, proveniente de um 

Missal, impressa pela Typographia Regia em diversas edições (1789, 1797, 1798), foi 

localizada nos arquivos da Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes.
348

 Analisando a gravura, 

da qual supomos derivar a obra, o pintor parece ter sido fiel quanto à interpretação de Cristo 

levantando-se do túmulo e do anjo do Senhor segurando a pedra que lacrava o sepulcro. Os 

soldados, possivelmente, foram reposicionados e suas posturas reinterpretadas com o intuito 

de adequar a composição ao suporte.  

Comparando as duas imagens – gravura e pintura – percebemos que o instante da 

narrativa determina a semelhança entre as obras, o momento em que o anjo retira a pedra do 

túmulo e Cristo se ergue, triunfante, em direção ao céu (figuras 173 e 174). A posição das 

pernas cruzadas de Cristo, visualizadas na pintura, confirma a probabilidade de a gravura ter 

sido a fonte de inspiração para o pintor. Essa constatação nos permite reconstruir a imagem de 
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 Os Missais pertencentes à Paróquia de Santo Antônio encontram-se na reserva do Museu da Liturgia da 

cidade de Tiradentes, MG. 

Figura 172: Ressurreição (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do 

forro da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da 

autora (2015). 
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Cristo e pode ser muito útil para sua recuperação em um futuro projeto de restauração. A 

postura do anjo da pintura diferencia-se, ligeiramente, do anjo da gravura que, ao sustentar o 

peso da pedra da sepultura, inclina o corpo para trás. Provavelmente, o soldado com a lança 

que visualizamos na gravura foi deslocado para o lado esquerdo do túmulo e o objeto foi 

representado em direção oposta à figura estirada no chão, solução formal encontrada pelo 

pintor para adaptar a gravura ao espaço pictórico. No lado direito da pintura, os dois soldados 

assemelham-se às figuras sugeridas pela gravura corroborando a hipótese da fonte de 

referência para a composição da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camila Santiago acredita que o túmulo representado em diagonal na pintura da 

Ressurreição do Senhor da Capela do Rosário de Tiradentes tem como fonte de referência às 

gravuras que circulavam por Minas Gerais relativas ao tema da Assunção da Virgem.
349

 De 

fato, verificamos algumas estampas localizadas nos arquivos da Paróquia de Santo Antônio de 

Tiradentes que sugerem a obliquidade do túmulo de Nossa Senhora de forma similar ao 

representado na pintura que estamos analisando. Desta forma, supomos que o pintor possa ter 

associado mais de uma gravura para compor o tema da Ressurreição, prática verificada em 
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 SANTIAGO. Usos e Impactos de Impressos Europeus na Configuração do Universo Pictórico Mineiro 

(1777 – 1830), p. 292. 

Figura 174 (acima): Ressurreição (detalhe). Manoel Victor 

de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. 

do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 

Figura 173 (à esquerda): Ressurreição, Joaquim Carneiro da 

Silva. Missale Romanum. Olisopone: Typographia Regia, 

1798. Fonte: Museu da Liturgia de Tiradentes, MG. Foto da 

autora (2015). 
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outras pinturas produzidas pelo artista na pintura do forro da nave da Igreja. Entre as estampas 

encontradas, destacamos a gravura
350

 abaixo (figura 175) como uma proposta de sepultura 

semelhante à representada por Manoel Victor. Não estamos, porém, afirmando que a pintura 

seja cópia direta desta imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dentre as inúmeras representações do episódio da Ressurreição gostaríamos de 

destacar dois momentos da narrativa que, frequentemente, são pintados pelos artistas: Cristo 

saindo do sarcófago e Cristo plainando sobre o túmulo. Nas imagens em que Jesus é 

representado saindo de seu túmulo, geralmente, ele carrega o emblema da ressurreição, uma 

cruz estandarte que simboliza sua vitória sobre a morte.
351

 Nas pinturas em que Jesus flutua 

sobre o sepulcro, a imagem é triunfal, a figura se dirige ao céu e o gesto sobressai ao 

emblema, características da iconografia da arte da Contrarreforma que prioriza os gestos com 

o propósito de comover o fiel. Conforme Mâle, a arte da Idade Média foi profundamente 

                                                 
350

 A data da gravura é de 1846, posterior à pintura do Rosário. Como foi dito anteriormente, as gravuras 

impressas nos livros litúrgicos costumam ser reeditadas e podem ser cópia ou reimpressão de uma estampa 

aberta em período precedente. 
351
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Figura 175: Assunção de Nossa Senhora. Missale 

Romanum. Mechliniae Typographia, 1846. Fonte: 

Museu da Liturgia de Tiradentes, MG. Foto da 

autora (2015). 

Figura 176: Ressurreição (detalhe). Manoel Victor 

de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja 

de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da 

autora (2015). 
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simbólica, o simbolismo não desapareceu da arte do séc. XVII, mas teve menor importância 

que a produção artística medieval.
352

 Em algumas obras, os artistas associam o gesto ao 

emblema.  

Nas imagens abaixo (figura 177), observamos a presença da cruz estandarte como 

símbolo da ressurreição. Na pintura da esquerda, o pintor holandês Dieric the Elder Bouts 

(1415/1420-1475) registrou o momento em que Jesus sai do sarcófago passando uma das 

pernas para fora do túmulo enquanto o anjo do Senhor encontra-se de pé sobre a tampa da 

sepultura. Na segunda imagem, Piero Della Francesa (1415-1492) representou Cristo 

apoiando o pé na borda do túmulo, uma figura vigorosa que revela a força de quem venceu o 

martírio evidenciado pela chaga no peito. Na terceira pintura, Marco Basaiti (1470-1530) 

pintou Jesus de pé sobre a tampa da sepultura. Em todas as imagens, os soldados romanos que 

vigiavam o túmulo foram representados estirados no chão, dormindo, assustados ou ainda 

como mortos como descreve a narrativa de Mateus.
353

 Na primeira imagem, um dos soldados 

coloca a mão na cabeça reagindo com surpresa ao acontecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença dos soldados só é relatada no evangelho de Mateus e é completamente 

ignorada pelos outros três evangelistas. Conforme Louis Réau, os guardiões do sepulcro 

foram incluídos na legenda e na iconografia da ressurreição do Senhor com o intuito de 

contestar a acusação dos judeus de que o corpo de Cristo tinha sido retirado pelos seus 

discípulos. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 28, 4).  

Figura 177: Imagem 1: Ressurreição. Dieric the Elder Bouts, 1450-1460. Norton Simon Museum of Art, Pasadena. / 

Imagem 2: Ressurreição. Piero Della Francesa, 1463-1465. Pinacoteca Comunale, Sansepolcro. / Imagem 3: Ressurreição. 

Marco Basaiti, 1520. Accademia Carrara, Bergamo. 
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“Acuclillados alrededor de la tumba, parecen dormir, a veces hasta roncan con la 

boca abierta, pero es sólo falsa apariencia, o al menos no todos duermen. El sueño 

de los guardianes habría provisto argumentos a los judíos y habría parecido dar la 

razón a sus insinuaciones. Por ello es cierto que la intención de los artistas, y la de 

los teólogos que los guiaban, era representar a los guardianes no dormidos sino 

deslumbrados, paralisados y “como muertos”, según la expresión de san Mateo 

(28:4), al ver al divino resucitado”.
354

 

 

Nas pinturas em que o triunfo é representado por meio do gesto de vitória, Cristo 

normalmente, está com os braços abertos e se movimenta em direção ao céu. O gesto 

ascensional do Salvador pode levar o observador a confundir a cena com os temas da 

Transfiguração e a Ascensão do Senhor; o que os distingue é a presença do túmulo aos pés de 

Cristo sugerindo que ele acabou de se levantar do sepulcro.
355

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na pintura da esquerda (figura 178), o pintor alemão Grünewald (1470-1528) 

representou Cristo de braços abertos subindo verticalmente em direção ao céu e o olhar 

voltado para o observador. Seu corpo é translúcido, sugerindo o renascimento para uma vida 

espiritual e eterna. Os soldados, vestidos com armaduras romanas, encontram-se caídos no 

instante da ressurreição, provavelmente, correlacionando a imagem com o texto em que 

Mateus relata a ocorrência de um terremoto.  Na imagem do centro, Veronese (1528-1588) 

retratou Jesus de braços estendidos e olhar voltado para o céu. Os gestos dos soldados 

expressam surpresa e espanto, eles cobrem os olhos com o escudo, a mão e o manto. Na 
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Figura 178: Imagem 1: Ressurreição. Mathias Grünewald, c. 1515. Musée d'Unterlinden, Colmar. / Imagem 2: 

Ressurreição de Cristo. Paolo Veronese, c. 1570. Gemäldegalerie, Dresden / Imagem 3: Ressurreição. Passignano, 1600-

1625. Pinacoteca, Vatican. 
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terceira pintura (figura 178/3), Domenico Passignano (1559-1638) associou o emblema da 

ressurreição com o gesto de triunfo, Jesus flutua sobre o local do sepulcro e encontra-se 

envolvido por nuvens e uma corte celestial. Abaixo, no espaço terreno, os guardiões estão 

caídos. Uma inscrição divide os dois espaços – céu e terra – e revela o sentido da ressurreição: 

Absorpta est Mors in Victoria (A morte foi tragada na vitória). 

 Confrontando as imagens analisadas com a pintura da Igreja do Rosário e a gravura 

que, possivelmente, foi tomada como referência, concluímos que a irmandade escolheu a 

iconografia que representa o gesto da vitória de Jesus sobre a morte – a imagem triunfal da 

ressurreição (figuras 173 e 174). Cristo encontra-se flutuando sobre o túmulo representando o 

instante exato em que renasce para a vida eterna. A iconografia da Ressurreição da Capela do 

Rosário de Tiradentes encontra-se em conformidade com a arte da Contrarreforma que tem 

como objetivo comover e convencer os fiéis que estão em processo de conversão a 

acreditarem na ressurreição e no cumprimento da promessa da Salvação.  

De acordo com a Bíblia, a ressurreição de Cristo ocorre sem a presença de 

testemunhas. Quando as mulheres se dirigiram ao sepulcro para a oferta dos perfumes, 

encontraram o túmulo vazio e o anjo do Senhor anunciou o renascimento de Jesus. Mateus e 

Marcos registram a presença de um anjo, enquanto Lucas e João relatam a aparição de dois 

homens que anunciam a ressurreição.  

O episódio ocorre no domingo, após o sábado, o oitavo dia da semana. Esse dia passou 

a ser conhecido, pelos cristãos, como o dia do Senhor e o número oito tornou-se símbolo da 

ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. De acordo com Louis Réau, o fato 

se explica por meio da prefiguração bíblica de Jonas que ficou três dias no ventre da baleia e 

também pela crença popular que assegura que a alma separa do corpo três dias após a 

morte.
356

 A legenda da Ressurreição do Senhor explica que Cristo renasce no terceiro dia para 

manifestar aos cristãos seu poder sobre a morte. Segundo Varazze, se Cristo ressuscitasse 

logo após sua morte não demonstraria sua vitória e seu poder em ressuscitar dos mortos e 

perdoar os pecados do mundo. Todos deveriam ter a certeza de que se tratava de uma morte e 

uma ressurreição verdadeiras.
357

    

O significado da obra reside na confirmação da promessa da ressurreição de Cristo 

para a vida eterna – a Glória de Deus. O renascimento de Jesus para uma nova vida garante a 
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ressurreição de todos aqueles, que conhecendo Cristo, nele acreditaram – os cristãos 

conversos e batizados. Conforme Louis Réau, el dogma essencial de la religión cristiana
358

.  

A ressurreição corrobora a passagem da vida humana de Cristo para a vida espiritual e 

eterna anunciada no último episódio da Paixão – a Crucificação. Essa passagem simboliza a 

transformação da dor em alegria, da morte em vida e do cativeiro em liberdade. Verificamos 

em um sermão dedicado à meditação do Rosário que P. Antônio Vieira compara a 

ressurreição de Cristo com a libertação dos escravos do Antigo Egito por Moisés – 

prefiguração de Jesus e sua missão messiânica. Dessa forma, o pregador vincula, mais uma 

vez, um episódio bíblico que faz referência aos escravos libertos por Deus com a vida dos 

negros devotos de Nossa Senhora do Rosário sugerindo a possibilidade da libertação do 

cativeiro por meio da fé e da devoção. 

 

“Eram os mistérios da Ressurreição, em que, como Deus, saiu da sepultura vivo, 

imortal e glorioso, e, como triunfador do inferno, rico de despojos, que foi muito 

mais que abrir o Mar Vermelho, sepultar nele os carros de Faraó e levar tantos 

milhares de cativos libertados no seu triunfo”.
359

 

 

A pregação visual assegura a recompensa prometida. Se Cristo ressuscitou triunfante 

da morte, aqueles que nele acreditam e tomam sua vida como modelo, serão, igualmente, 

vitoriosos. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder.
360

 

Desse modo, a ressurreição de Cristo torna-se modelo de ressurreição para os cristãos.  

Conforme Varazze, a ressurreição é um estado de bem-aventurança, visto que é o 

momento em que Cristo se despoja de todo o sofrimento, de toda miséria, do martírio da 

paixão e migra para a Glória de Deus.
361

 O episódio da ressurreição, portanto, consolida a fé 

cristã no poder de Deus e na promessa da salvação. Ademais, semeia nos corações dos que 

creem a esperança de uma vida após a morte, uma vida espiritual e eterna livre de todo o 

sofrimento – a Salvação. 

 

2.4.2 Ascensão de Cristo 

 

 O episódio da Ascensão de Cristo é mencionado pelos evangelistas Marcos e Lucas e 

narrado em Atos dos Apóstolos.
362

 Conforme a Bíblia, após ressurgir dos mortos, Jesus 
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realiza várias manifestações da sua existência na terra com o propósito de testemunhar o 

milagre da ressurreição. Após algumas aparições, estando diante dos onze discípulos, ele foi 

elevado aos céus. A ascensão do Senhor ocorre quarenta dias depois da sua ressurreição e 

corresponde à ultima aparição de Cristo entre os homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes representa a ascensão no alto de uma 

montanha. Marcos relata que o episódio ocorreu após um encontro em torno de uma mesa e 

Lucas afirma que Jesus levou os apóstolos até Betânia, os abençoou e subiu aos céus. 

Conforme a Legenda Áurea, Cristo teria aparecido primeiro aos onze apóstolos que estavam 

reunidos em torno de uma mesa; depois, ordenou que fossem ao Monte das Oliveiras perto de 

Betânia onde, em uma segunda aparição, os abençoou e subiu aos céus.
363

 Dos relatos 

bíblicos, a narrativa presente em Atos dos Apóstolos é a mais detalhada tornando-se essencial 

para o desenvolvimento da iconografia. 

 

“Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis 

minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da 
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 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 430-431. 

Figura 179: Ascensão de Cristo. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro 

da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da 

autora (2015). 
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terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. 

Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, dois homens vestidos de 

branco encontram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galiléia, porque estais 

aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim 

virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu”. 
364

 

 

 

A obra está muito deteriorada, entretanto uma foto localizada nos arquivos do 

IPHAN
365

 nos permitiu realizar a análise formal e reconhecer as prováveis fontes de 

referência utilizadas pelo pintor (figura 180). Acreditamos que esse registro da imagem pode 

ser muito útil para uma futura recuperação da pintura caso haja alguma proposta de 

restauração da obra.  

Os relatos bíblicos registram a presença de onze apóstolos, visto que Judas Iscariotes, 

o traidor, já havia falecido neste momento da história e ainda não havia sido substituído por 

Matias. Louis Réau afirma que o número dos discípulos da Ascensão varia entre dez e 

quatorze.
366

 O pintor da nave da Igreja do Rosário representou doze figuras, sendo que uma 

delas parece ser uma mulher, a pessoa que está ajoelhada em primeiro plano à esquerda do 

espaço pictórico, provavelmente, a Virgem Maria. 

O monte delimita os dois espaços – o celestial e o terreno. Os discípulos de Cristo 

estão reunidos em torno da montanha, na qual podemos visualizar as pegadas de Jesus, sinal 

que reforça o instante exato do episódio revelando uma pintura marcada por um maior 

naturalismo. Este recurso característico da arte da Contrarreforma pretende seduzir o 

observador, incitar a imaginação, gerar expectativa e arrebatar os fiéis para dentro do espaço 

pictórico criando a ilusão de que os mesmos estão, ao lado dos discípulos, testemunhando o 

episódio sacro. Qual a fonte de inspiração para a representação dos vestígios dos pés de Jesus 

no solo na iconografia da Ascensão? Não existe nenhuma menção a respeito nos relatos 

bíblicos, mas encontramos na legenda intitulada A Ascensão do Senhor a indicação do local 

da elevação de Jesus e a confirmação da existência das marcas dos seus pés no solo após a sua 

subida: [...] os vestígios de pés ainda existem na terra, como marcas ali gravadas, provam 

que esse é o lugar pisado pelo Senhor.
367

 Conforme Louis Réau, até os dias de hoje, os 

peregrinos podem ver as pegadas deixadas pelos pés de Jesus cravados na rocha
368

 reforçando 

a ideia da ressurreição e da permanência de Cristo entre os vivos por um determinado período. 
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A composição é centralizada na figura de Cristo se elevando ao céu, no entanto seu 

corpo está representado em diagonal. O espaço celestial é coroado por nuvens, que parecem 

enlaçar o Mestre e conduzi-lo, definitivamente, ao céu, aproximando a imagem da narrativa 

bíblica: [...] foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos
369

.  Raios de luz 

surgem por trás de Jesus formando um círculo luminoso em torno do Redentor. O 

posicionamento dos braços lança o tórax para frente e as pernas se movimentam, ligeiramente, 

para trás formando um arco, um semicírculo, que finaliza com o manto dobrando-se ao lado e 

um pouco acima de sua cabeça. O movimento é, simultaneamente, forte e gracioso, leveza 

intensificada pelo seu semblante, sereno, despedindo-se num tranquilo estado de espírito. O 

artista não representou os dois homens vestidos de branco que a passagem bíblica menciona. 

Um manto vermelho envolve seu corpo criando um movimento ondulante e ascendente. O 

drapeado revela a habilidade de Manoel Victor na execução do panejamento. Camila Santiago 

associa a dobra do manto à forma de uma concha e acredita que o pintor tenha se inspirado no 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Atos dos Apótolos 1, 9). 

Figura 180: Ascensão de Cristo. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da 

nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: IPHAN do Rio 

de Janeiro e Tiradentes. 
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Registro de Santo que, provavelmente, serviu como modelo para o autor
370

 da Virgem do 

Rosário no teto da capela-mor da mesma Igreja.
371

 

Os demais personagens estão organizados em grupos de três (figura 180). No primeiro 

plano, à direita, três figuras em pé testemunham o acontecimento. Um homem de barba está 

com os braços abertos e se movimenta em direção ao Mestre como alguém que não quer 

acreditar na sua partida. Ao seu lado, duas pessoas conversam entre si, uma estende o braço 

esquerdo para o céu e olha em direção à outra, um gesto de surpresa diante do fato. À 

esquerda, outro grupo figurativo, no qual acreditamos estar presente a Virgem Maria ao lado 

de João, o Evangelista. Esta suposição é baseada na iconografia do apóstolo e nas 

características formais utilizadas pelo pintor na representação do discípulo na pintura da 

crucificação: cabelos longos, encaracolados e imberbe. A suposta Maria tem o rosto oval 

típico das representações femininas do pintor Manoel Victor de Jesus; está de joelhos, a 

cabeça coberta com o manto, uma das mãos no peito e o olhar voltado em direção ao filho de 

Deus. No entanto, é preciso decifrar a mensagem para nos certificarmos de que a décima 

segunda personagem é mesmo a Virgem Maria e verificarmos qual a possível fonte de 

referência que justifique sua inclusão na cena da Ascensão de Cristo. Em segundo plano, atrás 

do monte, visualizamos dois grupos de discípulos, todos homens e representados com barba. 

Os semblantes dos apóstolos dotam a cena de encantamento, admiração e perplexidade, eles 

parecem fascinados com o episódio que testemunham. 

No tocante às cores e à iluminação da pintura, seu estado de conservação nos impede 

de fazer uma leitura. Contudo, percebemos, através da foto, uma forte luz por trás do monte, 

contribuindo para a profundidade do espaço (figura 180). No céu, os raios de luz parecem ter 

sido pintados por cores amarelas e brancas favorecendo a iluminação da cena e intensificando 

a sensação de revelação do mistério (figura 179). Percebemos também, que o pintor utilizou 

um azul claro na representação do céu, enquanto as roupas dos discípulos alternam entre o 

azul, o vermelho, o branco e tons de cinzas. Os arquivos do IPHAN confirmam nossa 

impressão declarando que os apóstolos estão vestindo túnicas e mantos que alternam o 

vermelho e o azul
372

. As cores empregadas estão coerentes com a paleta do artista verificada 

nas pinturas dos outros caixotões no forro da nave.  
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Quanto às referências gráficas, ao que tudo indica, o pintor combinou mais de uma 

estampa para sua composição. Uma gravura, proveniente de um Missale Romanum, tem 

grandes possibilidades de ter sido fonte de referência para o pintor. A estampa impressa pela 

Typographia Plantiniana, na Antuérpia, em 1724, foi localizada nos arquivos da Paróquia de 

Santo Antônio de Tiradentes, MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Santiago aponta como fonte de referência para o pintor a mesma gravura 

utilizada na pintura da Ressurreição (figura 173) por considerar, a partir da observação da 

pintura, que Jesus está com as pernas cruzadas. Certamente, a historiadora não teve acesso à 

foto que nos revelou que as pernas de Cristo não estão cruzadas, o que nos permitiu identificar 

outras estampas que, possivelmente, correspondam à pintura. Concordamos com Santiago 

quanto à apropriação de mais de uma gravura.  

 

“Acredito que o pintor não tenha se baseado num só modelo, mas combinado, ao 

menos, três. Cristo que ascende com as pernas cruzadas, e o manto favorecendo a 

diagonalização da composição, foi decalcado do Cristo da Ressurreição, impresso 

em Lisboa pela impressão Régia. Estampa, aliás que o artista, pois tomou-a como 

molde para o quadro da Ressurreição deste mesmo forro. Já o manto de Cristo, que o 

sobrevoa, dobrando-se sobre ele em forma de concha, foi copiado de um registro de 

Figura 181: Ascensão. Missale Romanum. Typographia 

Plantiniana, Antuerpiae, 1724. Fonte: Museu da Liturgia 

de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015).  

Figura 182: Ascensão de Cristo. Manoel Victor de 

Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: 

IPHAN do Rio de Janeiro e Tiradentes. 
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santo, usado como modelo para a pintura de Nossa Senhora do Rosário, disposta no 

forro da capela-mor”. 
373

 

 

Para uma análise comparativa mais precisa entre pintura e estampa, foi necessário 

inverter a gravura. Como foi observado nas outras imagens que também tiveram como fonte 

de referência uma estampa composta verticalmente, verificamos, mais uma vez, que o pintor 

adaptou a composição ao suporte dispondo as figuras de maneira a organizar, da melhor 

forma possível, os personagens no espaço. Logo no primeiro olhar, percebemos que a postura 

de Cristo na estampa é diferente daquela representada na pintura (figuras 181 e 182). O Jesus 

de Manoel Victor lança o corpo para frente, arqueando-se, enquanto a figura impressa 

representa Cristo com as pernas à frente e o tronco levemente inclinado para trás. Além disso, 

o arco luminoso da gravura restringe-se à cabeça de Jesus. Na pintura, o círculo estende-se até 

a cintura do protagonista do episódio sacro. 

O que assemelha as duas figuras é a disposição do manto de Cristo que, tanto na 

estampa como na pintura, apresenta a mesma movimentação ondulante envolvendo seu corpo. 

Na pintura, a volta do tecido se completa um pouco mais acima da cabeça e, de uma maneira 

geral, o manto é mais alongado do que aquele reproduzido na gravura. Como bem observado 

por Camila Santiago, a dobra do tecido parece ter sido inspirada no Registro de Santo que, 

possivelmente, serviu como referência para a pintura da capela-mor. Não descartamos essa 

possibilidade, no entanto, acrescentamos a chance de que o pintor não tenha utilizado a 

estampa como referência direta, mas observado a própria pintura que já se encontrava pronta 

quando Manoel Victor pintou o forro da nave. 

Mesmo admitindo a similitude entre os mantos – da Virgem e do Cristo – e a 

possibilidade da referência apontada pela historiadora, acreditamos que a composição do 

tecido que envolve o corpo de Cristo assemelha-se ao manto da gravura proveniente do 

Missal. Se observarmos com mais atenção a curva que faz o tecido da Virgem na altura da 

cabeça é muito mais acentuada e voltada para dentro, caracterizando um movimento 

idealizado, enquanto a volta do manto de Cristo, na gravura e na pintura, equivalentes entre si, 

expressa uma movimentação mais natural (figura 183). 
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Outra semelhança que estabelece a relação entre estampa e pintura corresponde ao 

vestígio dos pés de Jesus deixado no solo indicando que ele acabou de se desprender da terra e 

se elevar em direção ao céu (figuras 181 e 182). Em disposição relativamente distinta ao da 

gravura, os discípulos também se distribuem ao redor do monte. Como na estampa, o pintor 

representou doze pessoas, seis em primeiro plano, divididas em dois grupos de três, um à 

direita e outro à esquerda. No grupo à esquerda do impresso um dos apóstolos encontra-se em 

pé com as mãos cruzadas e olhar fixo em Cristo no céu (figura 181). Na frente, duas figuras 

ajoelhadas. O homem imberbe, de cabelos longos e ondulados, que conversa com a mulher à 

sua direita e ergue uma das mãos em direção ao céu, certamente é João Evangelista. Ao seu 

lado, a figura feminina representada com a mão esquerda no peito, possivelmente é a Virgem 

Maria. O pintor Manoel Victor reproduziu esse grupo figurativo na pintura da Igreja do 

Rosário com pequenas alterações (figura 184 e 185). João encontra-se em pé ao lado do 

apóstolo com as mãos cruzadas sobre o peito reproduzindo, aliás, o mesmo gesto do 

personagem no Missal. A Virgem continua na frente, de joelhos, com o manto cobrindo sua 

cabeça e repetindo quase o mesmo gesto observado na estampa, mão esquerda no peito e 

olhar em direção ao Filho, porém, com a mão direita em posição distinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 183: Imagem 1: Ascensão. Missale Romanum, 1724. Museu da Liturgia de Tiradentes, MG. / Imagem 2: Ascensão de 

Cristo. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Forro da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. / Imagem 3: Nossa 

Senhora do Rosário. Autor desconhecido, c. 1775. Forro da capela-mor da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. 
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A respeito da postura de Cristo impulsionando seu corpo para a frente, encontramos 

uma gravura que apresenta gesto semelhante e pode ter sido conhecida por Manoel Victor e 

adotada como fonte de inspiração para a pintura da Ascensão de Cristo na Capela do Rosário 

(figura 186). A gravura que localizamos, assinada Hendrickx. Del., pertence a um Missal 

editado em 1889 na cidade belga de Mechliniae (Malines). Não sabemos a data exata da sua 

execução, conhecemos apenas a data de sua reprodução, que é posterior à pintura, no entanto, 

sabemos, por meio de pesquisas, que as gravuras impressas nos livros litúrgicos costumam ser 

reeditadas e podem ser cópia ou reimpressão de uma estampa aberta em período precedente. 

Dessa forma, o pintor pode ter conhecido a mesma gravura impressa em edições anteriores à 

data da execução da pintura na Igreja do Rosário, isto é, antes de 1820. Camila Santiago 

afirma que 

 
“[...] há exemplos de gravuras cuja composição original data da primeira metade do 

séc. XVII e que continuaram se oferecendo como modelo aos pintores em Minas 

Gerais no início do oitocentos, através, muitas vezes, de sua reimpressão"
374

.  

 

Partindo deste princípio, acreditamos na possibilidade de que a gravura, localizada no 

Missal editado em 1889, possa ser cópia ou reimpressão de uma estampa mais antiga e tenha 

sido conhecida por Manoel Victor de Jesus. 
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 SANTIAGO. Usos e impactos de impressos europeus na configuração do universo pictórico mineiro 

(1777-1830), p. 31. 

Figura 184: Ascensão (detalhe). Missale 

Romanum. Typographia Plantiniana, 

Antuerpiae, 1724. Fonte: Museu da Liturgia 

de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015).. 

Figura 185: Ascensão de Cristo (detalhe). 

Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura 

do forro da nave da Igreja de N. S. do 

Rosário de Tiradentes, MG.  
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Nota-se que o pintor fez algumas alterações, especialmente no que diz respeito ao 

manto e ao braço esquerdo de Cristo, que se encontra um pouco mais elevado na gravura. No 

entanto, percebemos que a inclinação de sua cabeça para o lado esquerdo e a posição de suas 

pernas na pintura, são muito semelhantes aos gestos reproduzidos na gravura (figuras 186 e 

187). Ademais, as nuvens em torno do personagem e os raios de luz por trás do corpo do 

Redentor são igualmente reproduzidos pelo pintor, o que reforça nossa hipótese de que uma 

estampa igual a essa, impressa num momento anterior à pintura, pode ter sido conhecida pelo 

artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186: Ascensão. Missale Romanum. Mechliniae, 1889. Fonte: 

Museu da Liturgia de Tiradentes, MG. Foto da autora (2015).  

Figura 187: Ascensão de Cristo. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do 

forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: 

IPHAN do Rio de Janeiro e Tiradentes. 
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Como descrito no episódio anterior, a iconografia da Ascensão pode ser confundida 

com a Ressurreição e a Transfiguração. O que diferencia a representação da Ressurreição da 

Ascensão é a presença do Monte das Oliveiras e o sepulcro sob os pés de Cristo pairando no 

ar. No que diz respeito à iconografia da Transfiguração, o que a distingue dos outros temas 

são os personagens. No episódio narrado no Novo testamento, Jesus sobe a um monte 

acompanhado de três apóstolos e lá se transforma em um ser radiante enquanto dois profetas 

aparecem ao seu lado – Moisés e Elias. Os artistas costumam representar essa passagem por 

meio da criação de um corpo espiritualizado e, portanto, extremamente iluminado, um corpo 

que se transforma e se desvanece no céu. É necessário estar muito atento para não confundir 

os episódios.
375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pintor flamengo Gerard Seghers (1591-1651) representou Cristo flutuando sobre o 

túmulo (figura 188/1). Seu corpo está completamente iluminado, representando o 

renascimento para uma vida espiritual; a única alusão ao sofrimento do martírio encontra-se 

sinalizada pelas chagas que visualizamos no peito e nos pés. O túmulo indica que a pintura 

corresponde à iconografia da Ressurreição. Paolo Veronese (1528-1588) reproduziu Jesus no 

céu sobre as nuvens e acompanhado de dois homens, os profetas Moisés e Elias (figura 

188/2). Ele veste uma túnica branca, clara e vibrante, deixando transparecer a luz que emana 

de seu corpo. A imagem correlaciona com parte do texto intitulado A Transfiguração: [...] as 

suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias 
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Figura 188: Imagem 1: Ressurreição de Cristo. Gerard Seghers, c. 1620. Musée du Louvre, Paris / Imagem 2: 

Transfiguração. Paolo Veronese, 1555-56. Cathedral of Santa Maria, Montagnana. / Imagem 3: Ascensão de Cristo. 

Garofalo, 1510-20. Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome. 
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conversando com ele.
376

 Abaixo das nuvens, notamos a presença de três homens caídos 

representando os três apóstolos que o acompanharam no momento da transfiguração – Pedro, 

Tiago e João. A postura dos apóstolos deitados no chão é muito parecida com a da pintura 

anterior, o que pode nos conduzir ao erro. No entanto, observando com cuidado, percebemos 

que os personagens da primeira imagem estão portando alguns acessórios – capacete, espada e 

escudo – que indicam que são os guardiões do sepulcro. O pintor italiano Garofalo (1481-

1559) pintou o corpo de Cristo iluminado como nas outras imagens (figura 188/3). O que o 

diferencia da primeira pintura, a Ressurreição, é o monte abaixo de seus pés, e o que a 

distingue do tema da segunda imagem, a Transfiguração, são os personagens. Não há profetas 

conversando com Cristo e, abaixo do monte, existem mais que três apóstolos; visualizamos 

doze pessoas testemunhando o episódio que não nos deixa dúvida a respeito do tema da 

Ascensão de Cristo. 

Outro detalhe importante a considerar na iconografia da Ascensão é a presença das 

testemunhas. Enquanto a Ressurreição ocorre na presença apenas dos soldados que 

guardavam o túmulo, a Ascensão se desenrola diante da Virgem e dos apóstolos.
377

 

Observamos, nas pinturas seguintes, que a Virgem está presente em gesto de oração em todas 

as imagens (figura 189). Na primeira, Guariento representou, em primeiro plano, a Virgem de 

joelhos, com as mãos unidas, ao lado de João Evangelista. No espaço celestial, dois anjos 

vestidos de branco acompanham a elevação de Cristo ao céu, conforme relata a passagem de 

Atos dos Apóstolos. Na segunda pintura, Mantegna (c. 1431-1506) representou Jesus no céu 

envolvido por nuvens e anjos (cabecinhas aladas) segurando a cruz estandarte da vitória. No 

espaço terreno, no centro da composição, cercada pelos apóstolos, Maria está novamente ao 

lado de João, com as mãos voltadas para o alto em direção ao Filho. Na última imagem, o 

pintor Pietro Perugino (1450-1523) representou Cristo sendo elevado aos céus, envolvido por 

uma guirlanda de figurinhas aladas e mais três anjos de cada lado, sendo que quatro são 

músicos e tocam diversos instrumentos. Em terra, a Virgem com as mãos unidas em oração 

encontra-se novamente no centro do espaço pictórico, rodeada pelos apóstolos e outras 

mulheres.  
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 17, 2-3). 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 608-609. 
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Nenhuma narrativa sobre o tema menciona a presença da Virgem, nem os evangelhos 

canônicos nem os apócrifos. Conforme Louis Réau, a presença da Virgem em atitude de 

oração, simboliza a Igreja que Cristo deixa na terra após sua partida: Representada como 

orante, en la actitud de la plegaria, personifica simbólicamente a la Iglesia, que el Redentor 

deja en la tierra cuando asciende al cielo.
378

 Logo após a narrativa da Ascensão, em Atos dos 

Apóstolos, há um capítulo intitulado A Igreja de Jerusalém informando que os apóstolos 

desceram do Monte das Oliveiras, caminharam até Jerusalém e permaneceram em oração. 

Entre eles estava Maria: Todos estes, unânimes, perseveraram na oração com algumas 

mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
379

 Conforme nota da 

Bíblia, a oração é uma recomendação de Jesus, seja de suplica ou louvor, em grupo ou 

sozinho. A oração é um testemunho da fé, ou seja, invocar o nome de Jesus Cristo é a 

característica do Cristão.
380

 

Confrontando as imagens acima com a pintura do Rosário de Tiradentes, verificamos 

que o pintor seguiu a tradição iconográfica incluindo a presença da Virgem Maria. Contudo, o 

gesto de Maria não é exatamente um gesto de oração, representa uma atitude penitente diante 

do filho de Deus – de joelhos, com uma das mãos no peito e a outra estendida. O ato de 

oração é proposto pela figura do apóstolo localizado atrás da Virgem, ao lado de João 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 609. 
379

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. (Atos dos Apóstolos 1, 14). 
380

 ______. A Bíblia de Jerusalém, nota r, p. 2027. 

Figura 189: Imagem 1: Ascensão de Cristo. Guariento d‟Arpo, c.1344. Collezione Vittorio Cini, Venice / Imagem 2: A 

Ascensão de Cristo. Andrea Mantegna, 1460-64. Galleria degli Uffizi, Florence / Imagem 3: A Ascensão de Cristo. Pietro 

Perugino, 1496-98. Musée Municipal des Beaux-Arts, Lyon. 



210 

 

 

Evangelista, provavelmente Pedro, o líder dos apóstolos. O sinal de oração é representado de 

duas maneiras: o ato de juntar as mãos e elevar as mãos ao céu, juntas ou estendidas. Os 

gestos de oração e penitência são destinados a suplicar para si a graça divina;
381

 no caso de 

Maria, acreditamos que seu olhar voltado para Jesus sugere o clamor da gloria de Deus para 

os fiéis. De acordo com a tradição iconográfica, Maria é representada na Ascensão de Cristo 

em atitude de oração. Como a pintura do rosário de Tiradentes segue a tradição das imagens, 

supomos que a irmandade, provavelmente, associou a mensagem da oração, representada 

através do apóstolo Pedro, ao ato de contrição, atitudes fundamentais no processo de salvação 

da alma, anunciando, portanto, o poder de intercessão da Virgem diante do Pai. O emblema de 

Cesare Ripa representando a confissão confirma nossa hipótese a respeito da sugestão de uma 

atitude penitente por parte da Virgem (figura 190). Esse ato já foi proposto através das figuras 

do anjo e de São Francisco de Assis na pintura da capela-mor da mesma Igreja sugerindo a 

meditação sobre os evangelhos e a confissão dos pecados como um dos caminhos para a 

Redenção. Observando as imagens abaixo, verificamos que o gesto da Virgem é muito 

semelhante ao de São Francisco de Assis, a única diferença está no olhar, enquanto Maria 

olha para o alto, local onde se encontra Jesus, São Francisco, de cabeça baixa, cerra os olhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença da Virgem simbolizando a Igreja declara, aos irmãos do rosário, a 

continuação da Boa Nova – o evangelho pregado por Cristo – confirmando o caminho que os 

fiéis devem seguir até o momento do juízo final – a oração e a devoção ao Santo Rosário e à 

Virgem Maria. A partir desse momento, a Virgem passa novamente a ser o centro de toda a 

narrativa plástica como verificaremos nas próximas pinturas: Pentecostes, Assunção da 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Introducción general, p. 268-269. 

Figura 190: Imagem 1: Confession, Cesare Ripa, Edição de 1643. / Imagem 2: Ascensão (detalhe). Manoel Victor de Jesus, 

c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes. / São Francisco. Autor desconhecido, c. 1775. 

Detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja de N. S. do Rosário de Tiradentes, MG. 
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Virgem e Coroação da Virgem. Como centro do sermão plástico, Maria assume o papel de 

intercessora, ou seja, o papel de intervir e rogar a favor dos fiéis diante do Pai pela glória de 

Deus. Esta missão será confirmada pelas últimas pinturas do conjunto iconográfico, as três 

ladainhas representadas no teto da nave acima do coro da Igreja em que a Virgem simboliza o 

elo entre o homem e Deus. Retomaremos esse assunto adiante ao analisarmos as pinturas 

referentes às invocações a Nossa Senhora. 

Qual é a mensagem expressa na iconografia da Ascensão da Igreja do Rosário de 

Tiradentes?  A ascensão do Senhor corresponde a ultima aparição de Cristo na terra e tem 

como propósito reforçar a fé dos irmãos no poder absoluto de Deus que ressuscitou seu Filho 

e o elevou aos céus. A pintura desperta nos fiéis o desejo de seguir os seus passos para 

alcançar, como ele, a graça da glória celestial. Jacopo de Varazze afirma que o episódio 

ocorre diante dos discípulos para que eles fossem testemunhas da Ascensão, para que se 

alegrassem ao ver a natureza humana elevada ao Céu e para que desejassem segui-Lo.
382

 O 

mistério da ascensão representa a virtude da fé.  

 

“[...] É com a fé, ajudada pela razão, que se começa a compreender que o Filho é 

igual ao Pai; que não lhe é mais necessário tocar a substância corporal de Cristo, 

pela qual ele é inferior a seu Pai. É privilégio dos grandes espíritos crer, sem 

apreensão, naquilo que o olho do corpo não é capaz de perceber, e por meio desse 

desejo ligar-se aquilo que não se pode alcançar com a visão”.
383

 

 

 

De acordo com Varazze, Santo Agostinho afirma no livro das Confissões que Cristo 

subiu aos céus e desapareceu diante dos olhos dos homens para que os cristãos passassem a 

buscá-lo em seus corações.
384

 A fé proclamada pelo cristianismo pressupõe a crença no 

invisível, naquilo que o homem enxerga com o espírito e o coração, constitui a base do 

conteúdo cristão. A presença da Virgem representa a Igreja incipiente e o caminho que os 

cristãos devem seguir conforme seu exemplo, pois o grande problema da Igreja embrionária 

corresponde ao acesso dos pagãos à salvação por meio da fé em Cristo.
385

 A Ascensão narrada 

em Atos dos Apóstolos termina dizendo que o Jesus que os apóstolos estão testemunhando na 

ascensão, do mesmo modo que partiu para o céu, retomará a terra. Uma nota na Bíblia 

encaminha-nos para outra passagem esclarecendo que essa volta corresponde à vinda gloriosa 

de Deus: Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então 
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 VARAZZE. Legenda Áurea, p.432. 
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 ______. Legenda Áurea, p.438. 
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 ______. Legenda Áurea, p. 438 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, p. 2044. 
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retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento.
386

 Como já foi dito, a glória de 

Deus só pode ser obtida pelos cristãos que creem em Cristo e tomam sua vida como exemplo. 

A irmandade, com a colaboração do pintor, proclama aos irmãos do rosário o discurso 

cristão que tem como princípio a fé incondicional no poder de Deus e da Virgem; a conduta 

de vida de Jesus e sua Mãe como exemplo; a certeza do retorno de Cristo no dia do juízo final 

e a atuação de Nossa Senhora como Intercessora. Isto é, a salvação da alma alcançada através 

da prática do cristianismo, fundamentada na oração e na penitência como manifestação da fé. 

A oração do Santo Rosário, proposta pelo conjunto iconográfico dos Mistérios do Rosário, 

recomenda a contemplação, a meditação e a imitação da vida de Cristo e da Virgem como 

prática cristã. 

 

2.4.3 Pentecostes 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 16, 27). 

Figura 191: Pentecostes. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora 

(2015). 
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Para a composição de Pentecostes, a fonte literária proposta como referência pela 

irmandade e adotada pelo pintor foi provavelmente uma narrativa do Novo Testamento, 

igualmente intitulada, presente em Atos dos Apóstolos. 

 

“Pentecostes – Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos 

no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval 

impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, 

línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E 

todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, 

conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem”. 
387

 

 

A obra tem mais de cinquenta por cento da sua pintura perdida. A madeira apodreceu e 

os restauradores preencheram o espaço com uma madeira em cedro secular.
388

 Como na 

narrativa da Ascensão, localizamos, nos arquivos do IPHAN, uma foto que nos permitiu uma 

melhor compreensão da representação. 
389
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Atos dos Apóstolos 2, 1-4). 
388

 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 
389

 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 

Figura 192: Pentecostes. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: IPHAN do Rio de Janeiro e 

Tiradentes. 
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Logo no primeiro olhar, a imagem nos revela o cenário, um espaço interno, o local em 

que o grupo apostólico encontrava-se reunido em oração (figura 192). A composição é 

simétrica e os personagens foram distribuídos em torno da Virgem, formando dois grupos: um 

à direita com seis pessoas, e outro à esquerda. A sala em que os seguidores de Cristo 

costumavam se reunir localizava-se em Jerusalém e a aparição do Espírito Santo ocorreu 

cinquenta dias após a Paixão, dez dias depois da Ascensão. A fotografia nos revela a presença 

da Virgem Maria, sentada sobre um tablado de madeira no centro do espaço pictórico. Ao seu 

lado, à direita do forro e em primeiro plano, João e Pedro encontram-se sentados sob um 

objeto que parece ser um banco (figura 191). De acordo com o Novo Testamento, Pedro atua 

como chefe dos discípulos e João como suplente.
390

 O grupo figurativo evoca um dos grupos 

da Ascensão, representando Pedro, João e Maria, o que confirma nossa hipótese de que o 

apóstolo, em gesto de oração na pintura da Ascensão é mesmo o líder do grupo apostólico 

(figura 185). Atrás de Pedro, em primeiríssimo plano e à direita, visualizamos outro discípulo 

com as mãos unidas e olhar voltado para o céu. Em segundo plano, o pintor inseriu um grupo 

de três homens em pé, um deles acena com a mão direita.  

Observamos as línguas de fogo representadas em forma de gotas vermelhas pousando 

sobre suas cabeças. Percebemos também, através da fotografia, que uma língua de fogo 

repousa sobre a cabeça da Virgem Maria, que, com as mãos no peito, representa a humildade 

daquela que é a serva do Senhor (figuras 192).  
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, nota j, p. 2049. 

Figura 193: Pentecostes (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora com desenho 

sobre foto sinalizando as “línguas de fogo” (2015). 
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Do lado esquerdo da pintura, existem outros personagens que não conseguimos 

observar em detalhes, exceto o homem, à direita da Virgem, que une as mãos em gesto de 

oração e mira o céu, onde se encontra a pomba do Espírito Santo. No alto do espaço pictórico, 

à direita, percebemos uma cortina vermelha indicando que o espaço é interno. O pintor 

representou o instante em que o céu se abre diante do grupo apostólico e o Espirito Santo 

aparece em forma de pomba emitindo raios de luz sobre os discípulos (figura 191). 

Conforme Louis Réau, apesar de a Virgem Maria ocupar o centro da narrativa nas 

iconografias de Pentecostes, seu papel é secundário e o protagonista do episódio continua 

sendo Jesus, aquele que infunde o Espírito Santo nos discípulos. Neste caso, o personagem 

principal está representado de forma invisível. De manera que es Cristo quien en verdade 

otorga o Espíritu Santo, y el principal personaje de la Pentecostés; pero no aparece en la 

escena. Salvo raras excepciones está, como los muertos, presente e invisible
391

. Não há 

dúvidas quanto ao fato de ser Cristo o personagem principal, uma vez que havia prometido 

aos seus discípulos que, quando partisse desse mundo, não os deixariam sozinhos: [...] e 

rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o 

Espírito da Verdade
392

. Paráclito é o substituto de Jesus, aquele que intercede pelos homens 

junto ao Pai. É o Espírito da Verdade revelando aos homens a personalidade misteriosa de 

Cristo.
393

 

Contudo, fica a dúvida: porque a Virgem ocupa o lugar central da narrativa? 

Acreditamos que a composição de Pentecostes parece enfatizar o discurso cristão proclamado 

na Ascensão de Cristo em que a Virgem representa a Igreja e atua como Intercessora entre o 

Pai e os discípulos de Jesus. Ao analisar as relações entre artistas, comitentes e a produção da 

arte religiosa da Contrarreforma, Emile Mâle confirma que os pintores trabalhavam de acordo 

com as exigências das ordens religiosas e dos teólogos. Os artistas só principiavam sua 

produção depois que seus projetos fossem aprovados, Mâle relata que, frequentemente, os 

pintores tinham como conselheiros um membro da Igreja. O autor cita vários exemplos sobre 

essa relação e nos conta que Le Brun se adaptou ao projeto imposto por M. Olier
394

 e pintou, 

na capela parisiense Saint-Suplice, o tema de Pentecostes com a Virgem atuando como 

intermediária entre o Espírito Santo e os apóstolos; expressando, portanto, o pensamento 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 613. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (João 14,16). 
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 Jean-Jaques Olier foi um sacerdote parisiense fundador da Companhia dos Padres de São Suplício em Paris, 

França, em 1652.  



216 

 

 

teológico que afirmava o triunfo da Virgem Maria.
395

 Foi esse padrão de encomenda que 

prevaleceu na produção artística do período colonial; como já foi dito, os artistas mineiros 

organizavam os projetos iconográficos conforme a proposta e as exigências das irmandades. 

Partindo desse princípio, supomos que a escolha iconográfica para o tema de Pentecostes da 

Capela do Rosário de Tiradentes tinha propósito semelhante ao relatado por Emile Mâle, ou 

seja, o de glorificar a Virgem Maria como Intercessora – virtude recuperada pela arte religiosa 

da Contrarreforma. Está claro, na narrativa visual, que a Virgem não intercederá sozinha, mas 

com a ajuda do Espírito Santo. Conforme afirma Louis Réau, a mãe adotiva de João 

Evangelista e Rainha do céu, torna-se mãe e Rainha dos doze apóstolos – “regina et mater 

Apostolorum”
396

. 

No tocante às referências gráficas, duas gravuras de matriz portuguesa, possivelmente, 

constituíram fonte de inspiração para o pintor. A primeira gravura foi localizada nos arquivos 

do Museu da Música de Mariana (figura 194).
397

 A segunda estampa pertence à Paróquia de 

Santo Antônio de Tiradentes e encontram-se localizada na reserva do Museu da Liturgia da 

cidade (figura 195). Da primeira gravura (figura 194), o artista, provavelmente, tomou como 

modelo a postura da Virgem Maria sobre um tablado de madeira com as mãos no peito 

simbolizando o gesto de humildade. As colunas reproduzidas no plano de fundo da estampa, 

por trás das nuvens, possivelmente, inspiraram o pintor no momento de projetar o cenário 

arquitetônico da sala onde os apóstolos se reuniam. Além disso, a pomba descendo do céu 

ligeiramente na diagonal e envolvida por nuvens pode ter sido inspirada na mesma estampa. 

Da segunda gravura (figura 195) o pintor pode ter aproveitado a proposta da 

composição que distribui de forma simétrica os discípulos em torno da Virgem, ocupando o 

centro da narrativa plástica. Observamos na estampa, que os apóstolos, em primeiro plano, 

estão sentados em um banco, que, muito provavelmente, foi representado na pintura, onde 

visualizamos Pedro e João (figuras 191 e 192). No lugar dos anjos envolvendo a abertura para 

o céu observados na gravura, Manoel Victor pintou uma cortina de cor vermelha que, 

certamente, foi reproduzida do outro lado da imagem seguindo a proposta da composição 

simétrica (figura 196). As línguas de fogo em forma de gotas, na pintura, são muito 

semelhantes às chamas representadas na segunda estampa (figura 195). Quanto aos gestos, 

pelo pouco que podemos notar na pintura, podem ter sido inspirados nas duas estampas, 
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 MÂLE. El arte religioso de la Contrarreforma, p. 22-24. 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 616. 
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A gravura está assinada e datada –  F.F. de Mm. Discip. De F. Bartolozzi: sculp. 1809. A data, provavelmente, 

indica o ano de sua execução, que é anterior à pintura da nave de Tiradentes. Sendo assim, a estampa pode ter 

sido impressa nesse período em outro livro litúrgico e ter sido conhecida pelo pintor Manoel Victor de Jesus.  
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principalmente o ato de cruzar as mãos em forma de oração e estender uma das mãos em 

direção ao céu. Não conseguimos visualizar todos os discípulos representados na pintura, mas 

tudo indica que o número é reduzido quando comparado às estampas que representam outras 

pessoas além dos apóstolos. Acreditamos que, pelo limite do suporte e a organização dos 

apóstolos do lado direito da pintura, o pintor tenha representado o mesmo número de figuras 

do lado esquerdo.  

 

  

Figura 194: Pentecostes. Missale Romanum. Typographia 

Regia, Olisopone, 1820. Fonte: Museu da Música de 

Mariana, MG. Foto da autora (2015).. 

Figura 195: Pentecostes. Missale Romanum. Typographia 

Regia, Olisopone, 1789. Fonte: Museu da Liturgia de 

Tiradentes, MG. Foto da autora (2015).  
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A história dos tipos iconográficos nos revela a presença da Virgem Maria no centro da 

representação de praticamente todas as obras produzidas sobre o tema, entre os séculos XIV e 

XVIII (figura 197). O pintor Duccio (1255-1319) representou os apóstolos reunidos em torno 

da Virgem, seis de cada lado, todos de frente para o observador. Raios vermelhos descem do 

céu e formam as línguas de fogo que repousam sobre as cabeças de cada um dos personagens 

do episódio. O pintor alemão Hans Multscher (1390/400-1467) reproduziu um cenário 

arquitetônico de formato circular que se abre em um pórtico de arcos e colunas. No interior do 

espaço, a Virgem encontra-se no centro e rodeada pelos apóstolos acompanhando o formato 

oval do edifício. Acima da cabeça da Virgem, a pomba do Espírito Santo emite raios de luz 

sobre o grupo apostólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 196: Imagem 1: Pentecostes.  Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N. S. do 

Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: IPHAN do Rio de Janeiro e Tiradentes. / Imagem 2: Pentecostes. Manoel Victor de 

Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de N.S. do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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As imagens abaixo, produzidas no séc. XVII e XVIII, apresentam uma composição 

assimétrica, descentralizada, mais movimentada e realista que as pinturas acima analisadas. A 

Virgem continua presente e ocupando lugar de destaque na narrativa, no entanto, percebemos 

uma ênfase maior na imagem do Espírito Santo e nos efeitos de sua aparição, como a 

representação do vento e do sopro das línguas de fogo em movimento se dirigindo aos 

apóstolos, os quais também reagem de maneira muito expressiva em relação ao evento, 

manifestação percebida através dos gestos dos personagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 197: Imagem 1: Pentecostes. Duccio di Buoninsegna, 1308-11. Museo dell'Opera del Duomo, Siena. / 

Imagem 2: Pentecostes. Hans Multscher, 1437. Staatliche Museen, Berlin. 

Figura 198: Imagem 1: Pentecostes. Anthony van Dyck, 1618-1620. Staatliche Museen, 

Berlin. / Imagem 2: Pentecostes: Joseph Ignaz Mildorfer, 1750. Magyar Nemzeti Galéria, 

Budapest. 
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Confrontando as imagens analisadas com a pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes, 

concluímos que o pintor seguiu o padrão de representação presente na história das imagens, 

destacando a presença da Virgem Maria e a pomba do Espírito Santo. No entanto, notamos 

uma diferença quanto ao drama do episódio percebido nas duas pinturas do séc. XVII e 

XVIII. A representação de Pentecostes na Capela do Rosário não retrata o drama do episódio, 

ao contrário, pelo que podemos observar, o episódio transcorre em uma atmosfera de paz e 

tranquilidade aproximando-se da reprodução do tema na segunda estampa de matriz 

portuguesa (figura 195).  

Quanto à presença do Espírito Santo na pintura da Igreja do Rosário, são nas formas 

de sua aparição que encontramos a chave de leitura para o significado da obra de arte e sua 

relação com os receptores – os irmãos do rosário – gentios em processo de conversão. Os 

símbolos presentes na obra são a pomba e a língua de fogo; no texto, o vento.  

A pomba representa, no Novo Testamento, o Espírito Santo. A revelação desse 

simbolismo está em Mateus no episódio sobre o batismo de Cristo: [...] e ele viu o Espírito de 

Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele.
398

  

A língua é considerada como uma chama – língua de fogo. Se a língua representa um 

instrumento da palavra, seu poder é ilimitado e pode ser tanto criativo como destrutivo. Para o 

cristianismo, a língua de Deus é comparada ao fogo. As línguas de fogo que pousaram sobre a 

cabeça dos apóstolos simbolizam o Espírito Santo como uma grande força de luz proveniente 

do céu. O dom das línguas permite aos beneficiários, quando da recepção do Espírito Santo, 

exprimir-se nas línguas mais diversas com um poder invencível.
399

  

O vento é símbolo do sopro do Espírito Santo, aquele que traz aos apóstolos as línguas 

de fogo, a palavra que contém a verdade: [...] todos ficaram repletos do Espírito Santo e 

começaram a falar em outras línguas [...].
400

 

Conforme Louis Réau, o Pentecostes é o prelúdio da missão dos apóstolos que se 

inicia após a partida de Cristo. Aos apóstolos é dado o poder de falar em todas as línguas para 

continuarem a missão de pregar o Evangelho para os gentios, aqueles que não conhecem 

Cristo e ainda não o aceitaram como o caminho para a Salvação. O conhecimento e o domínio 

das línguas eram indispensáveis para a conversão dos gentios de todas as nações. Ademais, o 

dom de louvar a Deus por meio de outras línguas – a glossolalia – simbolizava a restauração 

da unidade perdida em Babel, quando a confusão das línguas dispersou os habitantes da terra 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 3, 16). 
399

 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 550. 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Atos dos Apóstolos 2, 4). 
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pelo mundo. O episódio da Torre de Babel, relatado em gênese, corresponde à prefiguração 

do Pentecostes, o castigo foi convertido em benção e a divisão será transformada em unidade. 

Essa é a mensagem do episódio sacro intitulado Pentecostes, a restauração da unidade perdida 

por meio da pregação, da conversão dos gentios e do conhecimento das virtudes de Cristo – o 

Redentor.  

A Legenda de Pentecostes revela que algumas qualidades foram necessárias aos 

apóstolos para merecerem a vinda do Espírito Santo. Entre elas, duas são fundamentais, a 

oração e a contemplação. É por meio da invocação que o Espírito de Deus vem até o fiel e é 

através da contemplação do espírito, livre de toda carne, que ele se manifesta nos corações 

dos homens.
401

 Todo aquele que acolher a palavra pode ser convertido e batizado pelo 

Espirito Santo e receberá a Graça de Deus – a Salvação. No Sermão III da série Maria Rosa 

Mística, P. Vieira prega a necessidade da contemplação dos mistérios do Rosário como uma 

forma de oração mental, ou seja, é por meio da meditação que a palavra – o Verbo – penetra 

os corações dos homens. De acordo com Vieira, a oração entra pelos ouvidos e atinge a alma 

do fiel. Os apóstolos pregam ungidos pelo Espírito de Deus e por isso, a palavra entra nos 

corações dos cristãos.  Em um trecho do sermão, P. Vieira diz o seguinte sobre o milagre da 

Vinda do Espírito Santo:  

 

“Coisa digna de grande reparo é que, descendo o Espírito Santo, viesse em forma de 

fogo e de línguas. Mas assim havia de ser para obrar o que vinha. Em fogo, porque 

vinha acender os nossos corações, e em línguas, porque, para acender os corações, 

há de entrar pelos ouvidos”.
402

 

 

 O episódio de Pentecostes torna-se símbolo da renovação da Aliança entre o Homem 

e Deus. Os irmãos do rosário estão sendo impelidos a converterem-se, definitivamente, ao 

cristianismo e a tomarem o Espírito Santo e a Virgem Maria como seus advogados e 

intercessores diante de Deus Pai – esta é a Nova Aliança proposta pela Irmandade do Rosário. 

Para tanto, é indispensável a perseverança na oração e na contemplação dos Mistérios da vida 

de Maria e de Cristo. 
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2.4.4 Assunção de Maria 

 

 O episódio da Assunção de Maria corresponde a uma das etapas de uma série de 

imagens que narram a morte e a glorificação da Virgem. Esse ciclo iconográfico
403

 é 

composto por dois períodos: o ciclo da Dormição (Dormição ou Morte, Funeral e Enterro) e o 

ciclo da Glorificação (Ressurreição, Assunção, Glorificação e os Milagres de Nossa Senhora). 

Essa fase da vida de Maria não foi relatada pelas Sagradas Escrituras, não existe nenhuma 

informação sobre a morte e a glória da Virgem nos evangelhos canônicos, nem mesmo em 

Atos dos Apóstolos. A iconografia da morte e glorificação da Virgem Maria, muito 

possivelmente, teve como fonte de inspiração os Evangelhos Apócrifos e a Legenda Áurea.
404

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecemos a vida da Virgem por meio de sua legenda que, fundamentada nos 

Evangelhos Apócrifos, representou fonte de inspiração inesgotável para os artistas. O culto 

mariano foi oficializado pelo Concílio de Éfeso em 431. Os teólogos criaram um paralelo 

entre a Paixão de Cristo e a Compaixão da Virgem, que teria sido crucificada em espírito ao 

lado de seu Filho. Do mesmo modo que participou da Paixão, sofrendo as dores da 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 620. 
404

 ______. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 620-622. 

Figura 199: Assunção de Maria. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do 

forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: 

foto da autora (2015). 
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crucificação, compartilhou as recompensas da Glorificação. De acordo com Louis Réau, os 

relatos apócrifos sobre a morte e a glorificação da Virgem foram copiados da morte e 

glorificação de Cristo. Conforme os relatos presentes na Legenda Áurea e no Livro de São 

João Evangelista, a Virgem morreu e teve sua alma elevada aos céus. Foi enterrada pelos 

apóstolos e, depois de três dias, ressuscitou dos mortos. Sua tumba foi encontrada vazia da 

mesma forma que a sepultura de Jesus. A diferença entre os dois episódios – A Ascensão de 

Cristo e a Assunção de Maria – está no fato de Cristo ter subido ao céu sozinho, enquanto a 

Virgem foi elevada ao paraíso pelos anjos.
405

  

A legenda intitulada A Assunção da Bem aventurada Virgem Maria
406

 nos conta que 

um anjo apareceu diante da Virgem trazendo-lhe um ramo de palmeira do Paraíso e anunciou 

que, em três dias, sua alma deixaria seu corpo para encontrar seu Filho. Maria pediu ao anjo 

que os apóstolos, seus filhos e irmãos, estivessem reunidos com ela antes de sua morte. Os 

discípulos foram até o local onde ela se encontrava, arrebatados pelo Espírito Santo e 

transportados por nuvens, para celebrarem as exéquias da Mãe de Jesus. Após sua alma subir 

ao céu, Jesus ordenou aos discípulos que sepultassem Maria e o aguardasse por três dias até 

que ele voltasse. No terceiro dia, Jesus chegou acompanhado de uma multidão de anjos para 

ressuscitar o corpo da Virgem e levá-lo para o céu. Dirigindo-se aos apóstolos, perguntou que 

graça e que honra eles acreditavam que deveria ser concedida à sua Mãe. Os apóstolos 

disseram: Estes seus escravos, Senhor, acham justo que da mesma forma que depois de ter 

vencido a morte você reina eternamente, ressuscite, Jesus, o corpo de sua mãe e o coloque a 

sua direita por toda a eternidade
407

. Imediatamente, a alma da Virgem juntou-se ao seu corpo 

que saiu glorioso do túmulo e foi alçado ao tálamo celeste, acompanhado por uma multidão 

de anjos.
408

 

É exatamente esse momento da história da Assunção que o pintor Manoel Victor de 

Jesus reproduziu na nave da Igreja do Rosário de Tiradentes – a assunção corporal da Mãe de 

Jesus (figura 199). Os discípulos não participam da cena, apenas a Virgem Maria sendo 

elevada ao céu pelos anjos do Senhor. Os relatórios da restauração da Igreja confirmam a 

nossa percepção: Nossa Senhora aparece no centro, sobre nuvens, saindo de um túmulo de 
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forma retangular, estando ladeada de serafins e querubins, distribuídos por entre as 

nuvens.
409

  

A obra encontra-se bastante deteriorada, mas conseguimos perceber, no espaço 

terreno, o túmulo vazio ocupado por nuvens que, somado ao detalhe do manto da Virgem na 

beirada do sepulcro, indica que ela acabou de ser retirada dali (figura 199). A composição é 

marcada por uma linha em diagonal traçada pela disposição da sepultura no espaço pictórico. 

No fundo, observamos a abertura para uma possível paisagem, e, acima do túmulo, nuvens e 

anjos transportando Maria para o Céu. A foto localizada nos arquivos do IPHAN (figura 201), 

de baixa qualidade, acrescenta pouquíssimas informações à pintura, no entanto, podemos 

identificar o local em que os anjos foram representados e perceber a postura ascendente da 

Virgem que projeta o corpo ligeiramente para a frente ao abrir os braços no momento de sua 

elevação. Maria sobe ao céu, vestida de branco e um manto azul esvoaçante que, após 

contornar seu corpo, se lança no espaço celestial no instante em que um anjo, em voo, se 

coloca debaixo do manto e se dirige para o alto sustentando a veste com o próprio corpo 

(figura 200). 

Percebemos pela fotografia que, abaixo do anjo que está enroscado no manto da 

Virgem, três cabecinhas aladas fazem parte do cortejo celestial. Logo à esquerda das 

figurinhas aladas, um anjo com o corpo apoiado em uma nuvem impulsiona as pernas da 

Virgem para cima afastando-a da sepultura. Notamos no outro lado, à esquerda, indícios da 

presença de outro ser celestial que, muito provavelmente, estava auxiliando no transporte de 

Maria. A foto nos permite ver a face de outro anjo atrás da Virgem que parece apoiar e 

empurrar seu corpo. Acima, à esquerda, avistamos outra figurinha celeste voando entre as 

nuvens. Foi assim, com essa composição de figuras angelicais, em meio a coros de júbilo
410

, 

que a Virgem Maria, pintada na nave da Capela do Rosário de Tiradentes, foi conduzida ao 

céu (figura 200 e 201). 
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 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 
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Figura 200: Assunção de Maria (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja do Rosário 

de Tiradentes, MG. Fonte: foto e desenho da autora (2015/2016). 

Figura 201: Assunção de Maria. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja do Rosário de 

Tiradentes, MG. Fonte: IPHAN, Rio de Janeiro (1982). 
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A respeito das referências gráficas, não encontramos uma gravura correspondente, 

mas, uma equivalência formal bastante plausível pode ser apreciada na gravura de Pietro 

Antonio de Pietri (1663-1716), especialmente, quanto à posição dos anjos (figura 202). O anjo 

envolto no manto da Virgem, à direita, desperta a nossa atenção para uma provável relação 

entre estampa e pintura. A composição de Manoel Victor sugere a presença de quatro anjos 

impulsionando o corpo de Maria para o céu semelhante à proposta da estampa: o anjo 

envolvido no manto da Virgem, um à direita, segurando a Virgem pelas pernas, outro à 

esquerda, na mesma direção, e outro acima, na altura de suas costas e abaixo do braço direito 

da Virgem. No entanto, trata-se apenas de uma comparação em âmbito formal, sendo 

impossível afirmar que o pintor tenha tomado a gravura como fonte de inspiração. Ademais, 

ao analisar a iconografia da Assunção de Maria, notamos que os mesmos elementos se 

repetem ao longo da história com algumas alterações no que diz respeito à posição dos anjos 

ao redor da Virgem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaríamos de destacar duas ocorrências na iconografia da Assunção que 

representam momentos distintos do ciclo iconográfico a respeito da morte e glorificação da 

Virgem, a diferença entre as representações da assunção anímica e a assunção corporal da 

Virgem. Louis Réau afirma que as representações de tradição bizantina reproduzem o 

momento em que Jesus recolhe a alma da Virgem no leito de morte – A Dormição da 

Figura 202: Assunção da Virgem. Pietro Antonio de Pietri. In: BELLINI, 

Paolo (Ed.) Bartsh. Vol.47 Formely Volume 21 (p.2) p. 429. Fonte: Tese de 

doutorado de Camila Fernanda Guimarães Santiago, 2009. 
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Virgem.
411

 O mosaico abaixo representa a alma da Virgem Maria nas mãos de Cristo e na 

presença dos apóstolos que estão dispostos ao redor do leito onde Maria dorme o sono eterno. 

A arte do ocidente reproduz a escalada de seu corpo glorioso, quando Cristo retorna ao local 

em que a Virgem foi sepultada trazendo sua alma para ser elevada, junto ao seu corpo, para o 

céu com a ajuda dos anjos. A iconografia do ocidente representa, normalmente, o túmulo 

aberto cercado pelos apóstolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conforme Réau, outro tipo iconográfico foi desenvolvido na história das imagens 

transformando a Assunção da Virgem em Ascensão, o que causou determinada confusão 

iconográfica. Ou seja, ao invés de a Virgem ser transportada ao Paraíso pela corte celestial, 

ela ascendeu sozinha. Os anjos que a circundam se limitam a formar um cortejo, não 

participando diretamente da sua elevação. O maior exemplo deste tipo na arte italiana 

corresponde à obra de Tiziano produzida para uma Igreja de Veneza em 1518
412

 (figura 

116/1). Observamos, na imagem, que Tiziano representou a Virgem subindo ao céu, sozinha, 

enquanto uma série de anjos sobre nuvens formam o cortejo celestial que acompanha sua 

elevação. Notamos, inclusive, que os apóstolos estão no espaço terreno, amontoados, de 

forma que não conseguimos ver seu túmulo vazio. Contudo, este tipo iconográfico não 

suprimiu a representação da Assunção, em que a Virgem é elevada ao céu com a ajuda dos 
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 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 638. 
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 ______. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 639. 

Figura 203: Dormição da Virgem. Pietro Cavallini, 1296-

1300. Santa Maria in Trastevere, Roma. 
Figura 204: Assunção da Virgem. 

Lorenzo Lotto, 1549. San Francesco alle 

Scale, Ancona. 
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anjos, e a arte continuou representando a assunção corporal da Virgem até o séc. XVII. 

Poussin (1594-1665) reproduziu o instante exato em que a Virgem tem seu corpo elevado 

pelos anjos que, segurando os seus braços e pernas, a conduzem para o céu. Na terceira 

imagem verificamos a presença dos apóstolos surpresos diante da tumba vazia, anjos 

conduzindo Maria para o céu e cabecinhas aladas acompanhando o traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O tipo iconográfico da Assunção prevaleceu na história das imagens e é este modelo 

que foi representado na Igreja do Rosário de Tiradentes – a Virgem sendo elevada ao céu 

pelos anjos. O tema simboliza o louvor e a honra dedicada a Maria por seu filho Jesus, uma 

exaltação à Glória celestial.  

 

“Somente o Senhor Jesus Cristo poderia engrandecê-la como o fez para que ela 

recebesse da própria majestade louvor e honra contínuos, rodeada pelos coros 

angélicos, cercada pelas tropas arcangélicas, acompanhada pelo júbilo dos Tronos, 

no meio do entusiasmo das Dominações, cercada pela deferência dos Principados, 

aclamada pelas Potências, honrada pelas Virtudes, cantadas pelos hinos dos 

Querubins e pelos cânticos indescritíveis dos Serafins”.
413

 [excerto da homilia de 

Geraldo relatada na Legenda Áurea]. 

 

O Filho honrou a Mãe, reconheceu sua divindade e concedeu a ela a mesma dignidade 

diante da morte: a ressurreição e a elevação de seu corpo ao céu.  Como os irmãos do rosário 

estavam sendo doutrinados, por meio do sermão plástico, a seguirem o exemplo de Cristo, 

supomos que a mensagem que foi transmitida aos receptores da obra de arte corresponde ao 

                                                 
413

 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 666. 

Figura 205: Imagem 1: Assunção da Virgem. Tiziano Vecellio, 1516-18. Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venice. / Imagem 

2: Assunção da Virgem. Nicolas Poussin, 1650. Musée du Louvre, Paris. / Imagem 3: Assunção da Virgem. Juan Martín 

Abezalero,1665-1670. Museo del Prado, Madrid. 
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louvor e glorificação que devem ser dispensados à Virgem Maria por meio de uma afetuosa 

devoção.  

Para além do louvor e devoção, acreditamos que a Assunção da Virgem ratifica o 

compromisso de Maria de interceder e rogar pelos homens, missão anunciada pela narrativa 

visual da Ascensão do Senhor. Nos Apócrifos da Assunção, João relata que, minutos antes da 

assunção da Virgem, depois de orar e suplicar pela humanidade, Cristo se dirigiu a ela e disse 

assim: Toda alma que invocar o teu nome ver-se-á livre da confusão e encontrará 

misericórdia, consolo, ajuda e amparo neste século e no futuro diante de meu Pai celestial
414

. 

O Livro de São João Evangelista é interpretado como um texto que inaugura o culto a Maria 

como advogada, a intercessora da humanidade junto a Cristo. 
415

 

 

2.4.5 Coroação de Maria 
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Figura 206: Coroação de Maria. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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A Coroação da Virgem constitui um tema muito popular na arte cristã, porém, não há 

nenhum relato nas Sagradas Escrituras. Sua fonte de inspiração é uma narração apócrifa 

atribuída à Méliton, bispo de Sardes.
416

 O episódio corresponde a uma passagem da vida 

celestial de Maria, ocorre logo após a assunção e tem como presságio duas prefigurações do 

Antigo Testamento. Primeiro, o momento em que Betsabéia foi convidada a sentar-se a direita 

do rei Salomão; segundo, um relato em que Ester foi elevada à condição de rainha.  

A obra encontra-se em péssimo estado de conservação dificultando nossa análise, no 

entanto, percebemos que a cena transcorre no espaço celestial em um ambiente repleto de 

nuvens. Em primeiro plano, notamos a presença de um anjo com asinhas azuis reverenciando 

a Virgem Maria e oferecendo a ela um solitário – vaso estreito e alongado para colocar flores 

(figura 207). Ou seria um cetro simbolizando o poder da Virgem como a Rainha do Rosário? 

Na abertura do que pensamos ser um delicado recipiente observamos um ramo de lírio com 

três flores simbolizando a virgindade de Maria.
417

 Conhecemos, por meio da iconografia da 

anunciação, que o talo representado com três flores abertas simboliza a tríplice virgindade de 

Maria, antes, durante e depois do parto. A pintura fecha o ciclo iconográfico dos Mistérios do 

Rosário e a serva do Senhor, que aceitou a missão proposta na anunciação, torna-se, após sua 

elevação ao céu, rainha do mundo.
418
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Figura 207: Coroação de Maria 

(detalhe do anjo com o lírio).  



231 

 

 

Quem está coroando a Virgem Maria? A presença de um ancião – um homem calvo, 

vestindo túnica azul e manto avermelhado – posicionado logo acima e à esquerda da Virgem 

Maria nos remete à figura de Deus Pai. Desse modo, acreditamos na possibilidade da Virgem 

ter sido coroada pela Santíssima Trindade. A fotografia cedida pelos arquivos do IPHAN, 

apesar de não ter boa resolução, nos permite visualizar, de uma maneira geral, a composição 

da obra (figura 208). Notamos que as nuvens formam uma meia lua cingindo o grupo 

figurativo principal. No alto do espaço celestial, percebemos a figura de dois homens sentados 

sobre as nuvens e uma pomba entre eles – a pomba do Espírito Santo. À esquerda, um homem 

que certamente é Cristo Jesus e, à direita, a figura que visualizamos na pintura. Notamos que 

há um triângulo pintado por trás de sua cabeça, símbolo de Deus Pai. Para os cristãos o 

triângulo representa a perfeição da Unidade divina: Deus é Um em três Pessoas
419

 – o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo. A figura geométrica sobre a cabeça do ancião confirma nossa 

hipótese de que seja a representação de Deus Pai. As três figuras juntas e dispostas, também, 

em forma de um triângulo, representam a Santíssima Trindade que acolhe e coroa a Mãe de 

Deus. Abaixo e ao centro, encontra-se certamente a Virgem Maria, a protagonista do tema da 

coroação. Constatamos sua presença na pintura, parte de seu corpo coberto por um manto 

azul, vestes brancas, cabeça levemente inclinada para o lado onde está localizado o anjo com 

o vaso portando o lírio (figura 206). 
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 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p.899. 

Figura 208: Coroação de Maria. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja do Rosário de 

Tiradentes, MG. Fonte: IPHAN do Rio de Janeiro (1982). 
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Realizamos uma análise comparativa com outras duas pinturas representando o mesmo 

tema e realizadas pelo mesmo autor da nave da Igreja do Rosário com o intuito de esclarecer 

algumas questões relativas à pintura e suas possíveis referências. Manoel Victor de Jesus 

pintou a Coroação da Virgem na nave da Capela de Nossa Senhora da Penha de França do 

Bichinho e em um dos caixotões do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora das 

Mercês de Tiradentes (figuras 209 e 210). 

A Virgem Maria está igualmente representada nas duas pinturas mencionadas (figura 

209 e 210). Veste branca, manto azul, a perna direita escorregando sobre as nuvens e as mãos 

sobre o peito representando o gesto de humildade. Comparando a Virgem dessas duas 

pinturas com os fragmentos da Virgem pintada na Igreja do Rosário, percebemos que, muito 

provavelmente, o pintor tenha repetido o gesto de humildade, visto que o braço esquerdo de 

Maria está dobrado indicando que a mão está posta sobre o peito (figura 206). Nas duas 

imagens, à esquerda da Virgem, na altura do seu joelho, vislumbramos a presença de um anjo 

sobre nuvens segurando um solitário (ou um cetro) com o ramo de lírio, equivalente àquele 

observado na pintura do Rosário. Os anjos do Bichinho e da Igreja das Mercês são idênticos, 

representados em meio corpo, com um braço aberto e de frente para o observador. O que os 

difere do anjo da Igreja do Rosário é que este está representado de corpo inteiro e de perfil, 

direcionando seu olhar para a Mãe de Deus. Além disso, o anjo do Rosário está portando três 

flores abertas, enquanto os outros dois, apenas duas flores. O Deus Pai, à direita, também é 

muito parecido nas duas pinturas – capela do Bichinho e Igreja das Mercês – a postura, o 

cetro na mão esquerda apoiada sobre um globo azul, a cor das vestes, a barba e os cabelos 

brancos, a calvície e o triângulo por trás da cabeça. Esse último elemento corrobora nossa 

hipótese de que um triângulo tenha sido representado atrás da cabeça de Deus Pai na capela 

do Rosário. A respeito da figura de Cristo, há uma pequena diferença nas duas pinturas acima. 

Na capela do Bichinho, Cristo não carrega a cruz, quem a segura é um anjo que está 

posicionado logo atrás e à direita de Jesus. Na pintura da Igreja das Mercês, Cristo está 

segurando a cruz do martírio. Na Igreja do Rosário, não conseguimos perceber esse detalhe 

através da pintura, mas, na fotografia, notamos indícios de uma cruz ao lado de Jesus, um 

pouco distante, à esquerda, o que nos leva a pensar que um anjo segurando a cruz, similar ao 

da pintura da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, tenha sido reproduzido. Em todas 

as duas pinturas, Pai e Filho seguram a coroa com a mão direita logo acima da cabeça da 

Virgem indicando o instante exato em que a Mãe de Deus recebeu o objeto que a caracteriza 

como rainha. Possivelmente, o mesmo objeto e atitude foram reproduzidos na Igreja do 

Rosário. A terceira figura da Trindade, o Espírito Santo, foi, igualmente, representada nas três 
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igrejas. Nas capelas do Bichinho e da Mercês, a pomba tem o pescoço contorcido; já no 

Rosário, não temos como ter certeza a respeito desse pormenor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 209: Imagem 1: Coroação. Manoel Victor de 

Jesus, s/data. Pintura do forro da nave da Capela de 

Nossa Senhora da Penha de França. Bichinho, MG. 

Fonte: foto da autora (2016). /  Imagem 2: Detalhe da 

Coroação de Maria. 

Figura 210: Imagem 1: Coroação. Manoel Victor de 

Jesus, 1804. Pintura do forro da capela-mor da Igreja 

de Nossa Senhora das Mercês de Tiradentes, MG. 

Fonte: foto da autora (2016). Imagem 2: Detalhe do 

anjo da Coroação de Maria. 
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Concluímos, a partir da análise comparativa, que o pintor reproduziu de forma 

equivalente o tema da Coroação nas três igrejas, com pouquíssimas alterações. Conforme 

Camila Santiago, o esquema iconográfico do tema da Coroação verificado nas pinturas 

mineiras do período colonial
420

 (a Virgem com as mãos no peito sendo coroada por Cristo 

com a cruz do martírio, ao lado de Deus Pai e na presença da pomba do Espírito Santo) foi 

sancionado pela Contrarreforma e circulou na colônia por meio de gravuras de diversos 

artistas.
421

 Santiago indica uma estampa aberta por Ludovico Cimberlano como possível 

referência para a pintura da Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Tiradentes, especialmente 

no que se refere à posição da Santíssima Trindade.  
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 Santiago se refere à pintura de Manoel Victor no forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora das Mercês 

de Tiradentes e a pintura de Manoel da Costa Ataíde no forro da capela-mor na Matriz de Santo Antônio em 

Itaverava.  
421

 SANTIAGO. Usos e Impactos de Impressos Europeus na Configuração do Universo Pictórico Mineiro 

(1777 – 1830), p. 299-300. 

Figura 211: Coroação da Virgem. Ludovico Ciamberlano. Fonte: Tese de doutorado de Camila Fernanda 

Guimarães Santiago, 2009, p. 300.  
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De fato, invertendo a gravura, percebemos que a Trindade apresenta uma configuração 

similar ao grupo figurativo representado no forro da capela-mor das Mercês e pode ter sido 

fonte de referência não apenas para essa capela, mas, inclusive, para a Igreja do Bichinho e do 

Rosário de Tiradentes, objeto de nosso estudo (figura 212). A respeito da posição da Virgem 

Maria, o gesto de colocar as mãos no peito, seja com as mãos cruzadas ou unidas foi 

observado nas três pinturas realizadas por Manoel Victor na Vila de São José. Contudo, em 

nenhuma delas a Virgem está de joelhos, inclusive, na Igreja do Rosário, apesar da pouca 

visibilidade, Maria parece estar sentada sobre as nuvens. Acreditamos, portanto, que o pintor 

tenha utilizado outra fonte de inspiração para a composição de Nossa Senhora e combinado 

mais de uma estampa. A composição das nuvens em forma de meia lua envolvendo o grupo 

figurativo da estampa é equivalente às nuvens das pinturas de Manoel Victor com algumas 

adaptações relativas à disposição da imagem no suporte. A torsão do corpo de Cristo da 

estampa é mais vigorosa do que nas pinturas e a cruz, na igreja do Bichinho e, como supomos 

na igreja do Rosário, se desloca das mãos de Cristo para as mãos de um anjo que o auxilia. 

 A iconografia da Coroação da Virgem evoluiu paralelamente ao desenvolvimento do 

culto mariano.  Em algumas representações, a Assunção se sobrepõe à Coroação, visto que os 

dois episódios ocorrem sucessivamente. Além dos protagonistas da Coroação, muitas vezes, 

outros personagens são agregados, como é o caso dos assistentes, membros da corte 

celestial.
422

  

“Así, en cada etapa, asciende la dignidade de la Virgen: en principio es coronada por 

un ángel, luego por Cristo, por Dios Padre y finalmente por la Santísima Trinidad 

completa, que se moviliza para admitirla en su seno. Este crescendo iconográfico es 

una confirmación impressionante del progresso de la mariolatría”.
423

  

                                                 
422

 RÉAU. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 644-645. 
423

 ______. Iconografía del arte Cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento, p. 645. 

 

Figura 212: Imagem 1: Coroação da Virgem. Manoel Victor de Jesus. Igreja do Bichinho. / Imagem 2: Coroação da Virgem. 

Manoel Victor de Jesus. Igreja de N. S. das Mercês. / Coroação da Virgem. Manoel Victor de Jesus. Igreja de N.S. do 

Rosário. 
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Na arte do séc. XII, a Virgem foi representada já coroada, sentada à direita de Cristo 

que a abençoa, este tipo iconográfico foi retomado mais tarde, no séc. XV. Antônio da 

Fabriano (1420-1490) pintou Maria sentada à direita de seu Filho fazendo o sinal da benção 

na presença da pomba representando o Espírito Santo (figura 213/1). O segundo modelo 

adotado pela arte corresponde à coroação de Maria por um anjo, surgiu no séc. XIII, mas foi 

retomado posteriormente. Como exemplo, o pintor Salviati (1510-1563) reproduziu a Virgem 

surgindo por cima das nuvens. Ela faz o sinal da benção no instante em que dois anjos 

colocam uma coroa em sua cabeça (figura 213/2). Encontramos ainda uma variante deste 

tema em que Maria, ajoelhada diante da Santíssima Trindade, é coroada por dois anjos que 

planam sobre sua cabeça (figura 213/3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros três tipos iconográficos marcam a evolução do tema. Primeiro, a Virgem é 

coroada por Cristo. Geralmente, ela está sentada à direita de seu Filho, mas pode aparecer 

também de joelhos. Andrea di Bartolo (1360-1428) representou Maria com as mãos postas no 

peito no momento em que inclina a cabeça para receber a coroa das mãos de seu Filho (figura 

214/1). Diz a legenda que, quando Maria subiu aos céus, assentou à direita de Cristo, o Rei, e, 

em seguida, foi coroada Rainha. No segundo modelo, a Virgem aparece coroada por Deus 

Pai. Como exemplo desse tipo iconográfico, Filippo Lippi (1406-1469) pintou em 1441, a 

Virgem ajoelhada e com as mãos unidas, recebendo sua coroa diretamente das mãos do Pai, 

representado como um ancião de cabelos longos e barba branca sentado em seu trono (figura 

214/2). No auge do culto mariano, surge um tipo em que a Virgem é coroada pela Santíssima 

Figura 213: Imagem 1: Coroação da Virgem. Antonio da Fabriano, 1452. Akademie der bildenden Künste, Vienna. / 

Imagem 2: Coroação da Virgem. Cecchino del Salviati, c.1550. Pinacoteca, Vatican. / Imagem 3: Coroação da 

Virgem. Michel Ittow, 1496-1504. Musée du Louvre, Paris. 
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Trindade representada por Jesus Cristo e Deus Pai colocando a coroa em sua cabeça na 

presença da pomba simbolizando o Espírito Santo (figura 214/3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo iconográfico predominou em toda a arte europeia até o séc. XVII. A Virgem 

coroada pela Santíssima Trindade foi reproduzida pelas mãos do pintor Manoel Victor de 

Jesus na antiga Vila de São José. Comparando as pinturas acima mencionadas com a pintura 

da Igreja do Rosário de Tiradentes, percebemos a recorrência do gesto de Maria no instante da 

sua coroação. A Mãe de Deus, mesmo no instante de sua consagração como Rainha do 

mundo, permaneceu humilde, virtude verificada pelo gesto de cruzar ou unir as mãos diante 

do peito. Este gesto, muito provavelmente, foi reproduzido na pintura do rosário de Tiradentes 

e é transmitido aos fiéis como uma conduta de vida que deve ser observada.  

No tocante à coroa, esta constitui o símbolo primordial da narrativa. O que significa 

ser coroada Rainha do Céu? A coroa institui definitivamente a Virgem como intermediária 

entre o Céu e a terra, entre Deus e os homens. Ela une, na pessoa do coroado, o que está 

abaixo dele e o que está acima, mas fixando os limites que, em tudo que não é ele, separam o 

terrestre do celestial, o humano do divino
424

. Ademais, a coroa representa a promessa da vida 

imortal, isto é, a promessa da salvação. No livro do Apocalipse, a coroa aparece como 

símbolo daqueles que venceram as atribulações e tentações, guardaram a palavra de Deus e 

garantiram a vida eterna: Venho logo! Segura com firmeza o que tens [a fé no nome de Jesus], 

para que ninguém toma a tua coroa [a vida eterna].
425

 

                                                 
424

 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p.289. 
425

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Apocalipse 3,11). 

Figura 214: Imagem 1: Coroação da Virgem. Andrea di Bartolo, 1405-07. Galleria Franchetti, Ca' d'Oro, Venice. / 

Imagem 2: Coroação da Virgem. Fra Filippo Lippi, 1441-1447. Galleria degli Uffizi, Florence. / Imagem 3: 

Coroação da Virgem. Matthaüs Gundelach, 1610-15. Coleção particular. 
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A irmandade do Rosário de Tiradentes serviu-se do tipo iconográfico em que Maria é 

coroada pela Santíssima Trindade consagrando a Virgem como a Rainha, enaltecendo o culto 

mariano e o papel da Virgem como intercessora e protetora de todos aqueles que invocam seu 

nome. A pintura fecha o ciclo iconográfico dos mistérios gloriosos garantindo ao fiel a 

promessa da vida eterna e a vitória por meio da intercessão e proteção da Virgem Maria.  

 

2.5 Três Invocações à Ladainha de Nossa Senhora 

 

 As ladainhas de Nossa Senhora são preces de intercessão proferidas à Virgem Maria. 

Elas podem ser de dois tipos: deprecatórias ou laudatórias, isto é de súplica ou louvor. No 

início da Ladainha de Nossa Senhora, as invocações não se dirigem à Virgem, mas ao Senhor 

e à Santíssima Trindade. A Virgem Maria é o caminho indicado pela doutrina católica para se 

chegar a Deus Pai. É a Virgem Maria que leva o fiel até seu Filho, e, por meio do Filho, o 

cristão chega ao Pai, esse é o papel da Virgem Intercessora. Normalmente, o religioso louva a 

Virgem e depois faz o pedido.
426

 Costuma-se recitar as invocações da Ladainha como 

conclusão da oração do Rosário, inclusive, uma delas invoca Nossa Senhora precisamente 

como Rainha do Santo Rosário.
427

 

As três ladainhas representadas no forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário são do tipo laudatórias: Casa Dourada, Arca da Aliança e Porta do Céu. As ladainhas 

glorificam a Virgem como Intercessora e Corredentora da humanidade, cada uma tem um 

significado próprio. Para compreendermos a mensagem das invocações, recorremos à Letania 

Lauretana da Santíssima Virgem de Francisco Xavier Dorns.
428

 

 

2.5.1 Casa Dourada (Domus Aurea) 

“Calle Salomon el oro 

de su Templo tan hermoso, 

por mas que lo haga precioso 

la abundancia de tesoro: 

Mejor Templo em vos adoro, 

Casa de la Inmensidad, 

y asi de mas dignidade 

que aquel, y mas hermosura; 

porque él tuvo la figura, 

y vos la misma Deidad”.
429
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 MARTINS, Mário. Ladainhas de Nossa Senhora em Portugal: Idade Média e séc. XVI. Lisboa: Centro de 

Estudos de História Eclesiástica, 1961, p. 2-4. 
427

 ANEXO IV – Ladainha de Nossa Senhora. 
428

 DORNN. Letania Lauretana de la Virgen Santissima.  
429

 ______. Letania Lauretana de la Virgen Santissima, p. 174. 
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 A pintura em análise não corresponde a uma narrativa plástica, trata-se, como as 

demais pinturas da série de invocações à Virgem Maria, de uma imagem simbólica. A Virgem 

com o menino, acomodados sobre o teto de uma casa de ouro, representa a morada gloriosa 

que recebeu o filho de Deus quando este se tornou carne e veio ao mundo para salvar a 

humanidade. A composição é estruturada em um ambiente celestial, a casa cor de ouro tem as 

suas portas e janelas abertas flutuando no céu sobre as nuvens. O menino está sentado no colo 

da Virgem, mãe e Filho trocam olhares afetuosos. A Virgem veste o mesmo manto azul 

representado pelo pintor na nave da Igreja, enquanto o menino encontra-se envolvido em um 

manto branco, igual a veste de sua mãe. A luz modela o tecido e tons de azul foram aplicados 

para produzir o jogo de luzes e sombras. O menino Jesus possui as características faciais dos 

anjos de Manoel Victor, rosto oval, olhos amendoados, boca bem desenhada, pequena e 

cabelos ruivos, levemente ondulados (figura 216). O gesto é de ternura, o menino estende os 

braços no instante em que dirige um olhar amoroso para a mulher que o acolheu. 

Maria está coroada por estrelas azuis que formam um círculo em torno da sua cabeça, 

as estrelas simbolizam o poder divino, fonte de luz e virtude. A Virgem é a habitação perfeita 

para receber o Salvador – a promessa de vida após a morte.
430

 Nas representações da Virgem, 

é muito comum a presença da coroa em forma de doze estrelas evocando a mulher do 

apocalipse que deu à luz um varão e foi perseguida pelo Dragão: uma Mulher vestida com o 

                                                 
430

 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 289-404. 

Figura 215: Casa dourada. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora 

(2015). 
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sol, tendo a luz sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas
431

. Conforme a 

Bíblia, esta mulher relatada por João deu nascimento ao Messias, a nova Eva, e representa a 

luta contra o Diabo simbolizado pelo Dragão.
432

 Não é possível a confirmação do número de 

estrelas, mas é muito provável que sejam doze. 

Do lado esquerdo do espaço pictórico, um anjo segura uma fita falante com a seguinte 

inscrição: Domus Aurea, indicando ao observador o tema da pintura – Casa Dourada. 

Infelizmente, só conseguimos ver parte de seu rosto e uma das asas, de ótima qualidade 

plástica. As plumas foram pintadas em tons de azul escuro sobre um fundo claro favorecendo 

o volume da asa e uma luz intensa, projetada na parte superior, contribuiu para sua 

tridimensionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a Letania Lauretana, a Igreja se refere à Maria como Casa Dourada porque 

a Virgem é a casa gloriosa que acolheu Cristo. Quando a Igreja intitula Maria de Casa de 

Ouro, quer dizer que a Virgem é a casa onde habitam todas as virtudes.
433

 O ouro é 

considerado o metal mais precioso, símbolo da perfeição absoluta, possui um caráter divino e 

é reflexo da luz celeste.
434

 A Virgem foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador graças as 

suas virtudes tornando-se morada perfeita para Deus – Ave, cheia de graça! 

A mensagem encontra-se no final do texto de Dorns quando o autor descreve o 

significado simbólico de cada elemento da casa, os quais representam as virtudes da Virgem 

propostas como conduta de vida. O teto significa Caridade; o alicerce, Humildade e as 

paredes representam as qualidades que permitem ao fiel chegar a Deus e alcançar sua Glória. 

A porta simboliza a fé de Maria, é pela fé que o cristão chega à Deus e, por isso, deve estar 
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 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Apocalipse 12, 1). 
432

 ______. A Bíblia de Jerusalém, nota g, p. 2314. 
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 DORNN. Letania Lauretana de la Virgen Santissima, p. 176. 
434

 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 669. 

Figura 216: Casa dourada (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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sempre aberta. As janelas representam a esperança e a confiança em Deus, é através delas que 

a luz entra e ilumina o interior das casas e, do mesmo modo, é pela esperança que a luz da 

graça de Deus ilumina a alma do cristão.
435

 Ademais, a casa é um símbolo feminino que 

representa o seio materno – refúgio e proteção.
436

 É na Casa de Ouro, aquela que acolheu 

Jesus, que o fiel deve recorrer no momento das atribulações para se resguardar dos pecados. A 

pintura celebra as virtudes da Virgem Protetora e Corredentora da humanidade. 

 

2.5.2 Arca da Aliança (Arca Foederis) 

“Arca de la Santidad 

Arca de nuestra alianza, 

Arca en que Dios afianza 

con el nombre la amistad: 

Arca de amor y piedad 

para el dolor y afliccion, 

Arca que venció a Dagon 

Arca que Dios preservó 

Arca que el precio encerro 

ara nuestra Rendencion”.
437
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 DORNN. Letania Lauretana de la Virgen Santissima, p. 177. 
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 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 197. 
437

 DORNN. Letania Lauretana de la Virgen Santissima, p. 178. 

Figura 217: Arca da Aliança. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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A pintura encontra-se em péssimo estado de conservação. Como observado em outros 

forros, uma tábua de madeira foi colocada para substituir a antiga que apodreceu por conta 

das infiltrações do telhado.
438

 Percebemos que a Virgem está ajoelhada sobre um objeto que, 

certamente, é a arca que parece flutuar sobre as nuvens da mesma forma que a casa de ouro 

representada na invocação anterior – Casa Dourada.  Maria tem o braço direito flexionado 

indicando que sua mão está posta no peito enquanto o outro braço encontra-se estendido. A 

cabeça está coroada por estrelas azuis como na pintura anterior e encontra-se levemente 

inclinada para baixo. O gesto da Virgem é muito semelhante ao gesto de contrição observado 

na pintura da capela-mor (anjo e São Francisco de Assis) e na imagem da Ascensão de Cristo 

(Virgem Maria). Ao lado da Virgem, notamos o resquício de uma faixa com uma inscrição, 

possivelmente, uma fita falante trazida por um anjo indicando o tema da pintura em latim – 

Arca Foederis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Letania Lauretana da Santíssima Virgem, Maria é a Arca do 

Testamento, também denominada de Arca da Aliança. No Antigo Testamento, Iahweh 

ordenou a Moisés a construção de uma arca de madeira de acácia coberta de ouro puro, por 

dentro e por fora, para que fosse guardado o Testemunho, isto é, o decálogo com os dez 

mandamentos – o Livro da Aliança entre Deus e os homens.
439

 A arca era um cofre retangular 
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 Informações colhidas nos relatórios da restauração da Igreja (1981-1982) disponibilizados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 
439

 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Êxodo 25). 

Figura 218: Arca da Aliança (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do 

forro da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da 
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transportado com a ajuda de varais de madeira. Segundo a Bíblia, ela desapareceu por 

ocasião da ruína de Jerusalém (ou talvez desde o reino de Manassés) e não foi 

reconstruída
440

. A acácia é uma madeira nobre e incorruptível e, portanto, associada à Virgem 

Maria, que tem o corpo e a alma incorruptíveis.
441

 A Arca guardou os dez mandamentos – o 

Testemunho dado a Moisés por Iahweh; Maria guardou Jesus em seu ventre, o Testemunho 

do Amor e da Verdade enviado por Deus aos homens. Sendo assim, a Virgem representa a 

Arca da Aliança, a Nova Aliança, que guarda Jesus, o Redentor, aquele que derramou seu 

sangue para perdoar os pecados do mundo. O sangue derramado por Cristo corresponde à 

Nova Aliança, a promessa da Salvação: Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu-lho 

dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da Aliança, que é derramado 

por muitos para a remissão dos pecados
442

. A Aliança, a qual se refere Jesus é a Nova 

Aliança anunciada pelos profetas do Antigo Testamento.
443

  

Na tradição Cristã, a arca carrega a aliança entre Deus e os homens e, por isso, é o 

símbolo da Aliança. A Virgem é a arca que carrega Jesus, portanto, símbolo da Nova Aliança 

entre Deus e os homens. Na Letania Lauretana, o texto intitulado Faederis Arca associa a 

Virgem com a Arca do Testamento e diz que Deus perdoa todos aqueles que veneram a Arca 

do Testamento Maria
444

. 

 

“Aquella Arca separó las aguas del Jordan de modo, que los Israelitas pudieron 

passar à pie enjuto; y Maria aparta de sus devotos, ò à lo menos mitiga, las aguas de 

la tribulacion. Aquella Arca, en fin, derribò los muros de Jericò, è hizo pedazos el 

Idolo Dagon; y Maria repele de nosotros los impetus de nuestros enemigos”.
445

  

 

A imagem em louvor à Virgem Maria, intitulada Arca da Aliança, convida os fiéis a se 

livrarem de todos os pecados por meio do arrependimento e da confissão – o ato de contrição 

representado pelo gesto da Virgem Maria ajoelhada sobre a arca. Além disso, o fiel deve 

venerar a Virgem Maria – a Arca da Aliança. Todos que invocarem e glorificarem seu nome 

serão perdoados e alcançarão a vida eterna – a Glória de Deus. 
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2.5.3 Porta do Céu (Janua Coeli) 

 

“Por la suerte desgraciada 

Adan, apenas pecó, 

un Angel luego cerró 

del Parayso la entrada: 

Otra puerta mas guardada 

por el divino desvelo, 

para universal consuelo  

en Maria ya se abrió, 

Dios por ella al mundo entró, 

por ella entra el mundo ao Cielo”
446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A composição desta pintura é similar àquela reproduzida na Casa Dourada. Maria está 

assentada com o menino Jesus no colo sobre nuvens acima de uma porta. Não conseguimos 

visualizar o rosto da Virgem com o menino, portanto, não temos como saber em que direção 

eles estão olhando. No entanto, o gesto da Virgem estendendo o braço nos leva a pensar que 

Mãe e Filho se dirigem ao observador para comunicar uma mensagem. Como nas outras 

imagens, Maria está coroada por estrelas azuis. Simbolicamente, a Virgem com o Menino 

sobre uma porta no espaço celestial representa a porta de entrada para o céu. Hipótese 

confirmada pelo anjo que carrega a fita falante revelando o tema da pintura em latim – Janua 

Coeli. O anjo foi pintado no limite do suporte, como se estivesse entrando em cena, da 
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Figura 219: Porta do Céu. Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora 

(2015). 
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esquerda para a direita, ideia reforçada pela sua postura, uma das pernas inclinada e o corpo 

projetado para a frente (figura 220). Não conseguimos ver seu rosto, mas a delicadeza do 

desenho da boca e a inclinação da cabeça expressa graciosidade no instante de anunciar a 

palavra. Veste túnica azul e manto vermelho. A Virgem veste túnica branca e manto azul 

como nas outras pinturas. A respeito da porta, o pintor a representou na cor marrom e com 

almofadas, imitando um trabalho em relevo sobre madeira. Duas aldrabas foram reproduzidas 

na cor preta imitando o ferro forjado. Pilastras foram pintadas nas laterais da porta e foram 

decoradas por rocalhas na parte superior. Percebemos a habilidade técnica do pintor na 

representação da matéria e a utilização do contraste entre luz e sombra para modelar os 

objetos e produzir a tridimensionalidade da estrutura arquitetônica. A porta pintada por 

Manoel Victor é muito semelhante à porta de uma igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No evangelho de João, Jesus disse o seguinte: Eu sou a porta, se alguém entrar por 

mim, será salvo
447

, neste caso, Jesus se revela como intercessor. No capítulo referente à 

pintura da capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes, observamos que Maria intercede 

pelos homens diante do Filho e o Filho diante do Pai.  A Letania Lauretana nos revela que 

Maria pode ser chamada de Porta do Céu do mesmo modo que seu Filho. Foi por ela que 

Cristo veio ao mundo ensinar aos homens o caminho de entrada para o céu. A mesma porta 

que o trouxe a terra pode levar os crentes para o céu: [...] Maria puede llamarse Puerta del 

Cielo, por la qual passò Christo desde el Cielo à la tierra, y ao mismo tiempo nos ensénò, que 

nosotros con facilidade podiamos entrar por esta Puerta al Cielo
448

. Conforme a Letania 
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Figura 220: Porta do Céu (detalhe). Manoel Victor de Jesus, c. 1820. Pintura do forro da nave da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário de Tiradentes, MG. Fonte: foto da autora (2015). 
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Lauretana, quando Maria entrou triunfante no céu, as suas portas permaneceram abertas a 

todos os pecadores que, com devoção, invocam seu nome. É por meio dela – a Porta Maria – 

que as graças e o socorro de Deus Pai chegam aos homens.  

 A porta simboliza o local de passagem entre dois mundos, o terreno e o celestial. 

Observando com cuidado a imagem, ficamos intrigados com o fato de a porta estar fechada. A 

porta está representada como a porta de uma igreja. Conhecemos pelas pinturas da Ascensão 

de Cristo e de Pentecostes que Maria é símbolo da Igreja e, portanto, Maria é a verdadeira 

porta de entrada para o céu ao lado de seu Filho. Além disso, a porta propriamente dita, a 

porta em forma de matéria, está fechada indicando que a verdadeira porta é aquela que se abre 

para uma vida espiritual, que ilumina a alma do cristão no sentido da luz. Essa porta é a 

Virgem em glória representada no alto da porta que nos remete a uma igreja, assim como o 

Cristo em glória foi representado no alto dos frontispícios das catedrais simbolizando a porta 

de entrada para o Reino dos Céus. 
449

 

A última imagem do conjunto iconográfico da Igreja do Rosário de Tiradentes invoca 

a Virgem Maria como a Porta do Céu confirmando sua missão de intermediária entre os dois 

mundos, o céu e a terra. O discurso cristão é fundamentado na associação estabelecida entre a 

Virgem e Jesus Cristo: Mãe e Filho feitos pela mesma substância, Redentor e Corredentora, 

Intercessor e Intercessora; submetidos ao martírio – Paixão e Compaixão – ambos 

ressuscitados e elevados ao céu. Neste momento, portas de entrada para o Reino do Céu, o 

caminho para a Salvação, que se abre apenas aos devotos que veneram e invocam o nome da 

Virgem – os cristãos convertidos e batizados. 

 

2.6 Síntese iconológica 

 

 A narrativa plástica dos Mistérios do Rosário representa as principais passagens da 

vida de Maria e seu filho Jesus – Vida, Paixão e Glória. O programa iconográfico segue os 

padrões impostos pelo Concílio de Trento e tem como objetivo essencial evangelizar e 

converter os irmãos do rosário, provenientes de diversas nações e portadores de distintas 

concepções culturais e religiosas, ao catolicismo. Os membros da Irmandade eram, em sua 

maioria, africanos e descendentes, escravos e libertos. Nos documentos referentes à 
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Vila de São José, foram identificadas diversas 

etnias, entre elas, Benguela, Cambunda, Angola, Congo e Mina.
450

  

Os africanos que aportaram em Minas Gerais não falavam a mesma língua e, muitas 

vezes, não se entendiam religiosamente.
451

 Eles foram se organizando em confrarias, 

especialmente aquelas que compunham o quadro de devoções negras sediadas nas Igrejas do 

Rosário. Conforme o Compromisso da Irmandade do Rosário da Vila de São José e os livros 

de Eleições da confraria, além da devoção à Nossa Senhora do Rosário, outros santos eram 

venerados na mesma capela como é o caso de São Benedito, Santo Antônio do Noto, São 

Braz, São Elesbão e Santa Efigênia.  

 

“A respeito das festividades e Eleições de Santo Antonio do Noto, São Braz, e 

outros Santos que o zelo, e devoção de alguns irmãos fizerão edificar, e estabelecer 

nesta Igreja, queremos e ordenamos se pratique o mesmo que fica determinado no 

Capitulo decimo terceiro, respetivo a festividade, e Eleição de São Benedito, estando 

todas sempre sujeitas a esta Irmandade de Nossa Senhora [...]”
452

 

 

Logo na representação dos primeiros mistérios, o programa iconográfico proposto pela 

irmandade procurou associar os personagens do episódio da Natividade aos receptores da obra 

de arte como estratégia para o convencimento da necessidade da conversão ao cristianismo. 

Os Reis Magos representam os gentios que, pela fé incondicional, foram convertidos 

reconhecendo no menino Jesus o poder do Salvador. Os irmãos do rosário são persuadidos a 

adotar a atitude dos magos como exemplo, reconhecer o poder de um único Deus e aceitar o 

cristianismo, instituído com o nascimento de Cristo, por meio da conversão e do batismo. 

 A mensagem transmitida aos receptores da obra de arte correlaciona com os princípios 

religiosos da Igreja Católica que revelam a doutrina cristã, cada passagem corresponde a um 

discurso denominado sermão plástico
453

e cada discurso recomenda uma conduta de vida. Nos 

mistérios gozosos, a Anunciação sugere a humildade e o acolhimento da vontade de Deus; a 

Visitação prega a fé no novo Reino e na promessa da Salvação; a Natividade procura 

convencer o fiel a adorar um único Deus; a Apresentação de Jesus no Templo recomenda a 
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obediência e o cumprimento às leis e preceitos religiosos que regem a Confraria do Rosário e 

Jesus entre os doutores propõe aos fiéis o acolhimento do Filho de Deus como Mestre. 

Os mistérios dolorosos correspondem ao martírio de Cristo que culminou com sua 

morte na cruz – símbolo da Redenção. Semelhante aos mistérios gozosos, as passagens 

bíblicas recomendam uma conduta de vida, no entanto, o comportamento sugerido pela 

Paixão de Cristo está diretamente relacionado com as adversidades da vida e o sofrimento 

humano.  As narrativas da Paixão instruem os fiéis a aceitarem a vontade de Deus Pai com 

base no argumento de que todo sofrimento tem sua recompensa.  

Dessa forma, o cativeiro é transformado em milagre, o açoite em benção, o sofrimento 

em Glória, a morte em vida.  Conforme Guilherme Amaral Luz, as relações entre cristianismo 

e escravidão não são estabelecidas pela contradição, não existe oposição entre catolicismo e 

escravidão, entre caridade e violência ou entre conversão e sujeição.
454

O discurso cristão 

manifesto nos mistérios da Paixão estabelece uma relação direta com a vida dos fiéis. Como 

dito, os irmãos do rosário eram, em sua maioria, negros, africanos e descendentes; a maioria 

escravos e alguns libertos. Conheciam, direta ou indiretamente, o sofrimento da flagelação e 

os castigos sofridos pela desobediência.  

O projeto iconográfico do martírio de Jesus proposto pela irmandade do Rosário foi 

associado à vida desses homens e mulheres que estavam sendo convertidos à fé católica. Os 

episódios tinham como função comover o fiel e persuadi-los da necessidade da conversão, do 

batismo e, sobretudo, da aceitação do sofrimento e da conformação com a escravidão. Além 

de serem induzidos à resignação, os irmãos do rosário foram estimulados a agradecer a Deus 

pelo cativeiro, pois foi por meio da escravidão que os mesmos tiveram a oportunidade de 

serem instruídos no caminho para a salvação da alma. P. Vieira afirma que aquele que é 

libertado torna-se cativo do libertador, sendo assim, os membros da confraria, libertos do 

cativeiro da alma pela oração, devoção e meditação dos mistérios do Rosário, tornam-se 

cativos de Nossa Senhora do Rosário e de Jesus Cristo. Deste modo, são impelidos a cultuar e 

venerar a Virgem do Rosário e seu Filho Jesus. 

 

“A liberdade é um estado de isenção que, uma vez perdido, nunca mais se recupera; 

quem foi cativo uma vez, sempre ficou cativo, porque ou o libertam do cativeiro ou 

não: se o não libertam, continua a ser cativo do tirano; se o libertam, passa a ser 

cativo do libertador”.
455
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Guilherme Amaral Luz relata que, na hierarquia dos Mistérios do Rosário, P. Antônio 

Vieira concede maior importância aos mistérios dolorosos – a Paixão de Cristo – sendo a 

contemplação dos mistérios uma preparação para a morte e, consequentemente, uma 

preparação para que ela se torne gloriosa. O Rosário, assim, auxiliaria o fiel na expiação de 

seus pecados, na tomada de consciência de sua condição mortal e na indicação, por meio do 

exemplo de Cristo revelado nos mistérios, dos caminhos para a Redenção.
456

 

O discurso proferido por P. Antônio Vieira no Sermão XXVII da série Maria Rosa 

Mystica explica que Cristo veio libertar os homens do cativeiro da alma e não do corpo. Para 

o pregador, o homem é feito de corpo e alma, logo, existem dois tipos de cativeiro: o do corpo 

e o da alma. O homem pode ser escravo do corpo, mas deve ter sua alma livre, pois a alma é 

mais importante que o corpo. 

 

“A alma é melhor que o corpo, o demônio é pior senhor que o homem, por mais 

tirano que seja; o cativeiro dos homens é temporal, o do demônio eterno; logo, 

nenhum entendimento pode haver, tão rude e tão cego, que não conheça que o maior 

e pior cativeiro é o da alma”.
457

 

 

No mesmo sermão, Vieira recorre à Bíblia – São Pedro e São Paulo – para convencer 

os escravos a suportarem, com paciência, o sofrimento do cativeiro e explica as razões da 

Paixão: 

 

“A Paixão de Cristo teve dois fins: o remédio e o exemplo. O remédio foi universal 

para todos nós: passus est pio nobis; mas o exemplo não duvida São Pedro afirmar 

que foi particularmente para os escravos, com quem falava: vobis relinquens 

exemplum. E por quê? Porque nenhum estado há entre todos mais aparelhado no que 

naturalmente padece, para imitar a paciência de Cristo, e para seguir as pisadas do 

seu exemplo: Vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus”. 
458

 

 

A escravidão é, portanto, semelhante à Paixão de Cristo, isto é, a preparação do 

homem para a Glória de Deus. Cada discurso recomenda uma conduta de vida baseada na 

imitação da vida de Cristo que suportou, em silêncio e com paciência, seu martírio obtendo, 

após a morte, a vida eterna.  

 Os Mistérios Gloriosos foram narrados na Igreja do Rosário de Tiradentes com o 

objetivo de confirmar ao fiel a promessa da salvação, persuadi-lo a acreditar no poder 

absoluto de Deus e confiar no poder da Virgem como intercessora entre os homens e Deus Pai 

durante o caminho para a Redenção. Nos mistérios da Ressurreição, a narrativa visual 

                                                 
456 LUZ. Rosário da Concórdia, p.73. 
457

VIEIRA. Sermão XXVII da série Maria Rosa Mística, p. 6.  
458

______. Sermão XXVII da série Maria Rosa Mística, p. 12. 



250 

 

 

confirma a promessa da vitória de Cristo sobre o martírio que culminou na sua morte e 

certifica de que todos aqueles que se converterem ao cristianismo e forem batizados terão 

sucesso semelhante ao de Jesus. Ou seja, os irmãos do rosário que aceitarem a vida de Cristo e 

a proposta da doutrina cristã como prática religiosa alcançarão também a vitória sobre o 

cativeiro. As mensagens da Ascensão e Pentecostes têm como intuito reforçar a fé 

incondicional do irmão no poder absoluto de Deus que, ao testemunhar a elevação do corpo 

de Cristo ao céu, é condicionado a acreditar na sua presença espiritual. Além do poder de 

Deus, os mistérios ratificam o poder da Virgem como intermediária entre Deus e os homens e 

confirma a autoridade dos apóstolos de Cristo na conversão dos fiéis de todo o mundo dando 

a eles o poder de proclamar o evangelho em várias línguas. O sermão plástico é direcionado 

aos irmãos do rosário – gentios em processo de conversão – que devem aceitar o evangelho e 

se converterem definitivamente ao cristianismo renovando a Aliança com Deus por meio do 

batismo, não mais pela água, mas através da presença do Espírito Santo. 

Por fim, as duas últimas narrativas – a Assunção e a Coroação da Virgem – convocam 

os fiéis a adorar, louvar e glorificar a Rainha do Rosário – a protetora de todos os homens 

que, com devoção, invocam seu nome. A narrativa plástica propõe o encerramento do ciclo da 

meditação dos mistérios do rosário através da invocação de três ladainhas dedicadas à Virgem 

Maria: Casa Dourada (Domus Aurea), Arca da Aliança (Arca Foederis) e Porta do Céu 

(Janua Coeli).   

Após a oração do Santo Rosário é costume rezar a ladainha, elas podem ser de súplica 

ou louvor. As ladainhas representadas na Igreja do Rosário são laudatórias e representam a 

Virgem como o caminho para a Misericórdia e a Salvação. Maria é a casa de ouro que 

acolheu Jesus, o Salvador; a nova aliança entre Deus e os homens, que protege os seus filhos e 

guarda a promessa da salvação; a porta de entrada para o céu e o caminho para a vida eterna. 

A Virgem é representada com uma coroa de estrelas, muito provavelmente, doze estrelas que 

evocam a Mulher do Apocalipse, a nova Eva que deu à luz ao Messias, representada no 

primeiro Mistério da nave da Igreja do Rosário – a Anunciação. Esta mulher, a nova Eva, é a 

Virgem que vai interceder pelos cristãos diante de Cristo no dia do julgamento final.  

Como prática essencial para a Salvação, percebemos que a Irmandade do Rosário 

privilegiou o ato de contrição – o arrependimento e a confissão dos pecados. O gesto de 

arrependimento é proposto pela pintura da capela-mor e em dois momentos da narrativa 

plástica. Na capela-mor, através da figura do anjo e de São Francisco de Assis; na pintura da 

nave, por meio da Virgem Maria em dois episódios, a Ascensão de Cristo e na ladainha 

intitulada Arca da Aliança. A relevância à remissão dos pecados está presente em toda a 
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narrativa da Paixão de Cristo, em que o discurso cristão persiste na necessidade do fiel vigiar 

os seus pensamentos, livrar das tentações e se libertar da vida material. O valor consagrado ao 

arrependimento e à confissão dos pecados foi constatado, inclusive, no Inventário da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Vila de São José, onde os 

irmãos do rosário tiveram o cuidado de fazer a descrição pormenorizada de um Sumário de 

Indulgências contendo diversas práticas de rezas e confissões. O livro foi listado como 

patrimônio da Confraria e revela a importância dada ao ato de contrição.
459

 A promessa da 

Salvação da alma constitui o pilar do discurso cristão e é oferecida ao fiel que, pela fé em 

Cristo, confessa os seus pecados e, como recompensa, é perdoado e renasce para uma vida 

eterna no plano espiritual – a Glória de Deus. 

No decorrer da análise das pinturas da nave, nos deparamos com os problemas 

relativos ao estado de conservação da obra que nos impossibilitou, em diversos momentos, de 

fazer uma análise mais precisa a respeito dos aspectos estilístico-formais da pintura da Igreja 

do Rosário. Para compreendermos melhor o estilo do pintor Manoel Victor de Jesus, 

realizamos uma pesquisa sobre a obra do artista produzida em outras Igrejas na Vila de São 

José e na região de São João del-Rei, que serão analisadas a seguir. 

 

2.7 O Pintor Manoel Victor De Jesus (c. 1760-1828) 

 

 Pouco se sabe sobre a vida de Manoel Victor de Jesus, não encontramos documentos 

que informem sobre sua origem e filiação – batismo, certidão de nascimento, óbito e 

inventário.  

 O primeiro registro encontrado sobre o pintor data de 1795 – o Rol dos Confessados 

da Freguesia de Santo Antônio da Villa de São Jozé
460

. Esse documento corresponde a um 

censo eclesiástico e contém informações importantes como o número de famílias da freguesia, 

o estado matrimonial, o número de fogos (domicílios), cor, idade e a condição social (livre ou 

escravo). Todos os habitantes da Villa de São José, acima de sete anos de idade e, portanto, 

aptos à confissão e comunhão, foram citados nominalmente nesse documento. Manoel Victor 

foi registrado da seguinte maneira: 2783 - M
el
 Victor de J. Br. s. 35. Maior / Chr. 2784 - esc. 
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Gregório ang. 29 chr.
461

. O pintor se declarou branco, solteiro, maior de idade e crismado. 

Anunciou a posse de um escravo chamado Gregório Angola de 29 anos de idade, também 

crismado.  

 Se Manoel Victor tinha 35 anos de idade em 1795, concluímos que nasceu por volta de 

1760, não foi casado, não teve filhos e morava sozinho com o escravo Gregório. 

Desconhecemos o local e o dia de nascimento. Um documento datado de 1817 – Imposto da 

Décima Urbana
462

 – revela que o pintor morava na Vila de São José na rua de Trás, atual Rua 

Jogo de Bola da cidade de Tiradentes. 

 Olinto Rodrigues dos Santos Filho afirma que o pintor era mulato, dedução apoiada 

nos livros de entrada de irmãos de algumas irmandades da Vila de São José. Manoel Victor de 

Jesus entrou para a Confraria de São Francisco de Assis, uma congregação que, de acordo 

com o pesquisador, aceitava a entrada exclusiva de mulatos.
 
Além disso, seu nome não 

aparece registrado nos livros das irmandades mais abastadas, que eram rigorosas e inflexíveis 

quanto à origem e condição social de seus membros, aceitando apenas homens brancos – 

Santíssimo Sacramento e Passos.
463

 Conforme Caio César Boschi,
464

 as irmandades de 

brancos não aceitavam, entre os seus associados, negros e mestiços. 

A Arquiconfraria de São Francisco foi estabelecida em 1812 na Vila de São José, 

sediada na Capela de São João Evangelista, mas no seu Compromisso não há nenhuma 

restrição quanto à origem dos seus integrantes. O capítulo 23 do estatuto relata que toda 

pessoa que quisesse entrar para a Confraria deveria apresentar um pedido que seria analisado 

e submetido à aprovação; no entanto, não há nenhum registro confirmando a determinação de 

que a irmandade era aberta exclusivamente a mulatos.
465

  

O raciocínio de Santos Filho faz sentido, visto que a Confraria é conhecida por 

representar os mulatos, porém não é suficiente para declarar que Manoel Victor foi um pintor 

mulato, pois, pertencer a irmandades de negros e mestiços não significa ser negro (a) ou 

mestiço (a). As congregações que representavam negros e mestiços costumavam ser mais 

flexíveis que as demais quanto à origem e condição social de seus membros. A Irmandade de 
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Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos da Vila de São José comprova essa 

flexibilidade declarando em seu estatuto que [...] a mesa aceitará todas as pessoas de 

qualquer estado e condição, assim homens como mulheres, que por sua devoção o quiserem 

ser [...]
466

. O Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 

da Vila de São José, da qual o pintor também era irmanado, corrobora essa maleabilidade: 

 

“He muito conveniente ao serviço de Deos e de Nossa Senhora e ao bem das almas 

dos fieis que nesta Irmandade se aceite por irmãos todas as pessoas que, por sua 

devoção quizere servir a Nossa Senhora, tanto eclesiásticas, como seculares; homens 

e mulheres; brancos, pardos, e pretos, assim escravos, como forros sem determinar-

se número certos de irmãos.” 
467 

 

 A polêmica sobre a origem mestiça do pintor está longe de ser resolvida. Carla Mary 

Oliveira, em suas pesquisas sobre a arte colonial em Minas Gerais, aborda o tema da 

mestiçagem e sua relação com as obras de arte executadas nas igrejas da Capitania Mineira a 

partir da atuação de artistas mestiços. Em artigo publicado sobre este tema, menciona a 

pintura da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes e se refere a Manoel Victor de 

Jesus como um artista mulato, membro de irmandades negras, que não imprimiu, em sua 

pintura, nenhum sinal de sua origem mestiça. 

  

“No entanto, é interessante notar que nas pinturas que executou na Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, mantida pela associação leiga à qual estava irmanado não há 

qualquer referência à sua condição mestiça, pelo contrário: nas cenas de devoção 

mariana dos caixotões da nave, os modelos europeus são seguidos sem ressignificação 

alguma, [...]”. 
468

 

  

 Kellen Cristina Silva
469

 refuta a afirmação de Carla Mary Oliveira argumentando que 

Manoel Victor de Jesus não imprimiu nenhum sinal de sua origem mestiça porque o artista 

não é mulato e, sim, branco; origem confirmada pela sua declaração no Rol dos Confessados 

da Freguesia de Santo Antônio de Tiradentes. A historiadora questiona o determinismo de 
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Oliveira quanto à ausência de ressignificação da obra de arte, mas, ainda assim, mantém o 

discurso que associa a pintura com a origem étnico-racial do artista. 

 Sheila do Castro Faria
470

, ao analisar a relação entre cor e condição social no período 

escravista, percebe que a classificação da cor de uma pessoa estava associada antes ao seu 

lugar social do que ao tom de sua pele. Muitos mestiços eram considerados brancos, pois o 

termo branco estava associado à condição de livre, assim como o termo negro, à condição de 

escravo. Sendo assim, o fato de Manoel Victor de Jesus ter se declarado branco no Rol dos 

Confessados em 1795, pode estar relacionado com sua condição de homem livre e não, 

necessariamente, se referindo à sua origem racial. Nesse caso, a suposição de que o pintor seja 

mulato continua válida, mas, mesmo assim, incerta.  

O fato de o pintor se declarar branco no Rol dos Confessados nos leva a refletir sobre 

a forma como o artista se vê e a maneira como ele é visto pelos outros. Quando Manoel Victor 

se identifica como branco significa que é dessa forma que ele se percebe na sociedade em que 

está inserido – branco e livre. Porém, caso ele tenha mesmo tentado entrar para as irmandades 

dos brancos, não parece ter sido desse modo que as confrarias o identificaram, visto que, para 

as Irmandades constituídas exclusivamente por homens brancos, o pintor pode não ter sido 

suficientemente branco para se irmanar. Em contrapartida, foi aceito pelas irmandades 

representantes dos negros e mestiços. Ainda assim, essa aceitação não determina a origem 

mestiça do pintor, visto que essas confrarias se caracterizavam pela flexibilidade quanto às 

condições étnico-raciais dos seus membros.  

Conforme Dennys Cuche, a identidade é uma construção social dinâmica, ela se 

constrói e se reconstrói no âmbito das trocas sociais. As questões que envolvem a identidade 

são relativas e, normalmente, estão vinculadas à relação estabelecida entre o indivíduo e os 

grupos sociais, e seu ambiente social.  

 

“A identidade permite que um indivíduo se localize em um sistema social e seja 

localizado socialmente. [...] Todo grupo é dotado de uma identidade que 

corresponde a sua definição social, definição que permite situá-lo no conjunto 

social”.
471

  

 

Contudo, para compreender a identidade, é necessário entendermos o conceito de 

identificação.  
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“A identificação pode funcionar como afirmação ou como imposição de identidade. 

A identidade é sempre uma concessão, uma negociação entre uma „auto-identidade‟ 

definida por si mesmo e uma „hetero-identidade‟ ou uma „exo-identidade‟ definida 

pelos outros”.
472

 

 

No caso de Manoel Victor, é necessário entendermos qual a lógica social que faz com 

que o pintor se identifique como branco e seja identificado como mestiço. Percebemos que a 

identidade do artista pode ter sido definida a partir de uma situação relacional com os grupos 

(as Irmandades) e dentro de um contexto social (o censo eclesiástico); na primeira, sua 

identidade foi imposta pelo grupo, e, na segunda, ele se autoidentificou.  Diante de um cenário 

de relações tão complexas, como afirmar que o artista é ou não mestiço?  

Considerando todo o debate em torno da mestiçagem de Manoel Victor, nos 

perguntamos: de que forma a origem étnico-racial do artista é um fator determinante para a 

produção artística? Não acreditamos que a origem étnico-racial do pintor seja um fator 

determinante para sua produção artística, uma vez que os artistas do período colonial seguiam 

um padrão de encomenda que os submetia aos projetos e interesses dos comitentes, além de 

ter como prática o uso dos impressos europeus como referência. Acreditamos que o fato da 

pintura da Igreja do Rosário não apresentar nenhum sinal que revele a condição mestiça do 

pintor, não está relacionada com sua origem – branca ou mestiça – mas com seu 

comportamento diante da iconografia proposta pela Irmandade. Manoel Victor não faz 

acréscimos à iconografia; quando faz omissões ou pequenas alterações, estas estão 

relacionadas com a proposta iconográfica e a adaptação da fonte gráfica aos limites do 

suporte. Tanto na Igreja do Rosário como em outras obras do pintor o que observamos é o 

respeito e a preocupação em atender a sugestão do comitente, assim como a correlação entre a 

pintura e às fontes literárias: as passagens bíblicas presentes nos Evangelhos, as Legendas dos 

Santos e das Celebrações Litúrgicas e as Ladainhas de Nossa Senhora.  

Manoel Victor de Jesus desenvolveu o esquema compositivo da pintura da Igreja do 

Rosário apoiado na iconografia sugerida pela irmandade, imprimiu cor às gravuras impressas 

em preto e branco, reorganizou e suprimiu elementos demonstrando uma habilidade 

compositiva em relação aos limites impostos pelo suporte e, na maioria das pinturas, associou 

imagens provenientes de mais de uma gravura para melhor compor a cena e transmitir a 

mensagem de acordo com os objetivos da irmandade. O uso dos impressos europeus como 

fonte para a produção artística no período colonial mineiro corresponde a uma prática habitual 

entre os artistas do período barroco. 
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“A utilização de estampas como modelos ou fontes de inspiração para a pintura foi 

uma prática universalmente generalizada durante a época barroca. Copiadas 

integralmente ou interpretadas, seccionadas e combinadas com motivos provenientes 

de outras obras, as gravuras italianas, francesas e flamengas originaram em todos os 

países ocidentais, Américas compreendidas, centenas e centenas de quadros de todos 

os gêneros”.
473

 

 

 Retomando as informações sobre o pintor obtidas nos documentos localizados, 

constatamos que no dia 14 de abril de 1812, Manoel Victor de Jesus entrou para a Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário na condição de irmão remido, o que lhe isenta da obrigação de 

assumir cargos e pagar anuais conforme rege o estatuto da confraria. Além disso, o 

documento assegura que a Irmandade era obrigada a dar-lhe sepultura. O Livro de 

Assentamento de Irmãos de 1812
474

 torna conhecido outras informações sobre o pintor, a de 

que ele era alferes e sua data de falecimento. O artista morreu dia 27 de abril de 1828, 

provavelmente com 68 anos de idade. 

 Verificamos, a partir dessas informações, que Manoel Victor enviou ao Governador e 

Capitão General da Capitania de Minas Gerais um requerimento pedindo carta patente de 

confirmação do posto de alferes da 7ª Companhia do Regimento de Infantaria de Milícias de 

Pium-i, Bambuí, Campo Grande, picada de Goiás e suas anexas na Comarca do Rio das 

Mortes. Seu pedido foi atendido no dia 9 de outubro de 1800.
475

  

Inácio Correia Pamplona foi o responsável pela Infantaria, tinha o título de coronel de 

infantaria de milícias do Regimento de Pium-í, Bambuí, Campo Grande, Picada de Goiás e 

suas anexas na Comarca do Rio das Mortes [...]
476

. O coronel foi considerado o homem com 

maior experiência de combate de toda a capitania e suas expedições eram destinadas a agregar 

territórios à Comarca do Rio das Mortes. 

 

“Inácio Correia Pamplona e suas comitivas, partindo dos arredores das Vilas de São 

João del Rei e São José, aprisionando ou dizimando negros quilombolas e índios 

[grifo nosso], incorporaram um grande território a essa região. Enfim, foi a ação 

colonizadora desses homens, como a de outros no passado, que configurou essa 

grande região”.
477
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O pedido de carta patente do pintor Manoel Victor desencadeia uma questão 

extremamente delicada: por que o alferes, membro de uma infantaria de milícias que 

organizava expedições, que confinava e exterminava negros, escravos refugiados e índios, 

ingressou justamente em uma irmandade representante de negros – escravos e gentios?  Não 

temos a pretensão de responder a esta pergunta, visto que ela requer um estudo aprofundado 

de caso. Mas, a título de reflexão, e sem perder o viés artístico, gostaríamos de observar que o 

que a princípio parece contraditório, pode não ser.  

No decorrer da análise da pintura da nave da Igreja do Rosário, percebemos o rigor do 

programa iconográfico proposto pela irmandade com o intuito de converter os gentios e impor 

a doutrina católica. Notamos, também, que a postura do pintor diante da iconografia proposta 

pelo comitente foi a de acatar as sugestões da confraria contribuindo para a propagação do 

discurso cristão. Sabemos que existe um padrão de encomenda que submete o pintor aos 

interesses da Irmandade, mas, o poder de persuasão, isto é, tocar o coração do fiel no 

momento de transmitir a mensagem extrapola a simples obediência a uma regra. Supomos que 

o empenho do pintor em produzir uma obra capaz de traduzir, na sua essência, o conteúdo 

exigido pela Igreja, utilizando, ao máximo, todos os recursos que estiveram ao seu alcance 

não esteja relacionado apenas com as normas da produção artística, mas com as concepções e 

os princípios religiosos do próprio artista. Manoel Victor, possivelmente, acreditava na 

mensagem que estava sendo transmitida aos irmãos do rosário e na importância do discurso 

proferido para o processo de conversão dos negros ao catolicismo. 

Werner Weisbach refletiu sobre a relação existente entre a obra de arte, a Igreja e a 

religiosidade individual do artista. Ao questionar o conteúdo espiritual de uma arte destinada 

ao culto, o historiador observou que ela pode expressar uma religiosidade tradicional (da 

Igreja) associada a uma religiosidade individual (do artista), o que contribui profundamente 

para a comunicação do sermão e a persuasão do observador. Mesmo quando o artista não está 

vinculado a uma determinada Igreja, seu sentimento religioso é capaz de influenciar o 

resultado da obra que está a serviço da religião e do culto e que, em função disso, adquire um 

caráter sagrado.
478

 

 

“La religiosidad tradicional se exaltará y hallará calor en la religiosidad individual. 

Hay artistas de gran sentimiento, como Rembrandt, que no han tenido relación con 

ninguna Iglesia oficial. Por otra parte, no faltan obras de arte sagrado y eclesiástico 

en las que la ausencia de religiosidad individual impede que produzcan un sincero 

efecto religioso y dejan frío al espectador”. 
479
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De acordo com Werner, existem obras de arte cristã que foram produzidas por artistas 

que não se comprometiam espiritualmente com sua criação e que, por isso, não alcançou o 

propósito de despertar a fé do espectador. Sendo assim, a eficácia na transmissão da 

mensagem, muitas vezes, está relacionada com o sentimento pessoal e religioso do artista. 

Nesse âmbito, qual teria sido o envolvimento religioso do pintor Manoel Victor com a Igreja, 

seu projeto de conversão dos gentios e com a fé cristã?  

De acordo com Emile Mâle, grande parte dos pintores do séc. XVII que se colocaram 

a serviço da Igreja foram cristãos e alguns deles eran hombres de una piedad ejemplar. Diz 

assim o autor: 

 

“[...] sabemos que Rubens oía missa todas las mañanas antes de ir al trabajo: 

tenemos, pues, el derecho de pensar que no sólo ponía su talento al servicio de sus 

cuadros religiosos, sino también su fe.[...] Los visitantes de Roma, para los cuales 

Bernini es ejemplo del artista puro, si leyesen a Baldinucci se extrañarían sin duda al 

enterarse de que comulgaba dos veces por semana y que cada año hacía um retiro, 

de acuerdo com él método de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. El 

próprio Bernini, que personificó la Muerte en las tumbas, hablaba frecuentemente de 

la muerte con su sobrinho, el Padre Marchesi, sacerdote del Oratorio, y se preparaba 

yendo a la rezar a la capilla jesuítica de la Buena Muerte. [...] Guercino [...] Se 

levantaba muy de mañana, pasaba uma hora entera en oración para después ir a oír 

misa. Se ponía luego a trabajar y no salia hasta al atardecer para orar a una 

iglesia”.
480

 

 

São inúmeros os exemplos de manifestações religiosas por parte dos pintores da arte 

da Contrarreforma. Deste modo, acreditamos na possibilidade do pintor Manoel Victor de 

Jesus, além de ser devoto da Virgem do Rosário, compartilhar dos princípios cristãos relativos 

ao projeto da Igreja em converter os gentios. Sua possível crença pode ter contribuído, e 

muito, para o resultado da obra de arte e os seus efeitos no processo de evangelização dos 

irmãos do rosário, um dos últimos trabalhos de sua carreira.  

Além disso, percebemos, através da documentação, que Manoel Victor faleceu 

dezesseis anos depois de ingressar para a Irmandade do Rosário. Começou a pintar os 

mistérios da salvação, provavelmente, seis ou oito anos após sua entrada. Veremos a seguir 

que seu escravo faleceu apenas sete anos após tornar-se membro da confraria. Será que o 

pintor entrou para a irmandade para garantir sua sepultura, a de seu escravo e guardar a 

própria morte transformando-a, como observamos nas narrativas plásticas, em uma exaltação 

gloriosa? Manoel Victor, possivelmente, acreditava na mensagem que procurou transmitir aos 

fiéis, na remissão dos pecados e na promessa da Salvação. Como mencionou Mâle a respeito 

de Rubens, o pintor da Igreja do Rosário de Tiradentes pode ter contribuído com o programa 
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iconográfico da Irmandade não apenas com seu talento, mas, inclusive, com sua crença. Logo, 

mesmo que indiretamente, colaborou com a possível conversão dos irmãos do rosário. Sendo 

assim, não parece contraditório o pintor ter feito parte do exército de Pamplona que se 

apoiava na severidade, fazendo uso da força e da repressão para conter os rebeldes, entre eles, 

os quilombolas – escravos fugidos e gentios.
481

 Enfim, um assunto delicado e hipotético, de 

muitas perguntas e poucas respostas, mas que merece a atenção. 

Retomando a pesquisa dos documentos, no mesmo dia em que o pintor entrou para a 

irmandade, seu escravo – Gregório José da Paixão – ingressou na Confraria nas mesmas 

condições de seu senhor, a de irmão remido. Para tanto, pagou “12$000” (doze mil réis) o 

mesmo valor pago por Manoel Victor em seu assentamento. Gregório foi registrado como 

servo do alferes, faleceu em 1819 e teve garantido o direito a sepultura.
482

   

Kellen Cristina Silva relata que nos Livros de Assentamento da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês da Vila de São José, um 

número significativo de irmãos são registrados como servos. A historiadora acredita que o 

termo servo pode ter sido usado para identificar um tipo de relação especial entre o senhor e 

seu escravo ou escrava. A condição de servo poderia abarcar o escravo e a escrava que eram 

mais próximos dos senhores, um escravo coartado e até mesmo um agregado
483

. No entanto, 

admite que não existem muitas informações e pesquisas sobre o assunto, deixando pistas para 

futuras investigações, dada a importância da recorrência do termo nos documentos 

mencionados.  

 Consultamos dois dicionários da época com o intuito de encontrar alguma resposta. De 

acordo com as informações obtidas, servo parece estar relacionado a uma segunda 

denominação para a condição de escravo, um sinônimo. Os dicionários – Diccionario da 

Língua Portugueza (1798)
484

 e o Diccionario da Lingua Brasileira (1832)
485

 – apresentam 

definições semelhantes para a palavra servo e escravo. Servo é definido como servente, 

servidor, criado, escravo. Escravo significa cativo, que está sem liberdade, no estado de 

servidão. Contudo, apesar da aproximação de significado, para definir a palavra escravo, os 
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autores ressaltam sua condição de cativo, de total sujeição e ausência de liberdade, detalhe 

que está ausente nas definições de servo. Além disso, na definição de servo aparece outras três 

palavras: criado, servente e servidor.  

Com o intuito de expandir a reflexão sobre o termo, procuramos as definições para 

essas palavras. No Diccionario de Lingua Brasileira,
486

 criado significa que recebeo 

educação, e criação em casa de alguém; servente significa pelo que serve em algum trabalho 

de mãos e servidor, o que serve em obras. No Diccionario de Lingua Portugueza,
487

 criado 

significa o moço que recebeo criação, e educação de alguém, servente quer dizer o que ajuda 

em trabalho; e servidor, servo, criado, homem que serve em obras, servente. De acordo com 

as definições, acreditamos que o significado de servo seja mais amplo do que, simplesmente, 

sinônimo da palavra escravo. 

 Partindo desse pressuposto, quando Gregório se declarou servo do alferes Manoel 

Victor de Jesus, será que ele quis se diferenciar da condição de escravo e cativo? Sua 

condição de servo poderia ser interpretada como um indicativo de que Gregório tenha 

aprendido o ofício com o pintor e, portanto, sido ajudante de pintura de Manoel Victor? Será 

que esta condição especial de servo corresponde a uma relação entre mestre e discípulo e que, 

a provável participação de Gregório nas obras documentadas e atribuídas ao pintor seja mais 

significativa do que pensamos? 

 Olinto Rodrigues afirma que Manoel Victor foi professor de pintura, declaração 

baseada em um documento onde o Provedor da Irmandade do Senhor dos Passos se refere ao 

Alferes como Professor da Pintura
488

. Para compreender o papel do pintor na produção 

artística de Minas Gerais, sua atuação na Vila de São José e a relação com o seu servo é 

necessário, antes de tudo, compreender o que é ser artista no período colonial mineiro.  

 

2.7.1 Formação profissional e possíveis influências: 

 

De acordo com Cybele Vidal, em Portugal, a formação profissional ocorria nas 

oficinas dos mestres.
 489

 A partir do século XVIII surgiram algumas escolas dedicadas ao 

ensino de determinadas técnicas como a de abridor, gravador, desenhista, entre outras. O 

ensino sistematizado das artes só ocorreu no séc. XIX com a inauguração da Academia de 

                                                 
486

 PINTO. Diccionario da Lingua Brasileira.  
487

 SILVA. Diccionario da Lingua Portugueza. 
488

 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococcó, p. 238. 
489

 FERNANDES, Cybele Vidal Neto. A mobilidade dos artistas e artífices e o desenvolvimento do fazer e 

do gosto no Brasil Colonial. Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, p. 732 -741. 



261 

 

 

Belas Artes de Lisboa em 05 de outubro de 1836. No Brasil, o aprendizado ocorria no interior 

das oficinas e sob a orientação de um mestre, o ensino regular de arte só se desenvolveu a 

partir da convocação da Missão Artística Francesa em 1816 com o objetivo de estabelecer 

oficialmente uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que deu origem à futura Academia 

Imperial de Belas-Artes.
490

 

No século XVIII, os artistas responsáveis pela ornamentação das Igrejas – escultores, 

entalhadores e pintores – pertenciam à classe de trabalhadores relativos aos profissionais 

liberais, categoria que se diferenciava dos oficiais mecânicos, responsáveis pelas construções 

dos templos – os canteiros, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, serralheiros e 

demais especialidades. Como não existia um ensino sistematizado de artes no período colonial 

mineiro, os entalhadores e escultores aprendiam seu ofício nas oficinas de um mestre e os 

pintores aprendiam a profissão com um artista mais velho, um instrutor qualificado como 

professor de pintura.
491

  

Nesse universo, Manoel Victor de Jesus, provavelmente, teve um mestre e, por ter sido 

considerado professor da pintura seguramente teve aprendizes e discípulos. Quem foi o 

mestre de Manoel Victor de Jesus e quem foram os seus discípulos? O escravo, denominado 

também servo, Gregório José da Paixão, pode ter sido aprendiz do pintor Manoel Victor e, 

consequentemente, seu colaborador. Conforme Myriam Oliveira, a presença de aprendizes 

negros e escravos foram frequentes no período colonial brasileiro.
492

  

 Quanto ao mestre de Manoel Victor, é difícil afirmar; mas o primeiro trabalho 

documentado do artista na Vila de São José foi realizado no ano de 1782, quando o pintor 

tinha 22 anos de idade.
493

 O artista pintou o forro do consistório da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento em colaboração com Manoel Alvares; teria sido ele o seu mestre? Kellen Cristina 

acredita nessa possibilidade e afirma que após essa pintura o artista teria prosseguido os seus 

trabalhos em uma carreira solo
494

. De fato, o documento revela que Manoel Victor foi 

colaborador na pintura do consistório e, logo depois, assumiu a pintura do forro e os painéis 

da sacristia da mesma irmandade, visto que Manoel Alvares, provavelmente, já tinha partido 
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da Vila deixando a cargo de Pedro Duarte Camargo a assinatura do recibo referente ao 

pagamento da obra realizada no consistório.
495

  

Não encontramos outros trabalhos referentes ao pintor Manoel Alvares que nos 

permitisse fazer uma análise estilística e cogitar as prováveis influências em relação a obra de 

Manoel Victor. No entanto, a partir de uma análise estilística da pintura do consistório da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento, supomos que dois forros foram pintados por Manoel 

Alvares e, outros dois, por Manoel Victor. Como exemplo, apresentamos abaixo duas 

pinturas. Acreditamos que o painel representando o episódio em que Eliezer encontra Rebeca 

tenha sido pintado por Manoel Alvares (figura 221) e o painel representando Judite e 

Holofernes, tenha sido executado por Manoel Victor de Jesus (figura 222). Essa constatação 

nos permite pensar os traços estilísticos do Mestre e as possíveis influências na obra do 

discípulo. 
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Figura 221: Eliezer encontra Rebeca. Forro do consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG. Manoel Alvares/Manoel Victor, 1782. Fonte: foto da autora 

(2016). 
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Em vista das semelhanças, acreditamos que Manoel Victor herdou de seu Mestre a 

forma de representar as figuras mais velhas, sempre de barba branca, longa, calvo e olhos 

puxados. Nas imagens abaixo, observamos como herança do Mestre a calvície, a testa 

prolongada e os traços relativos ao desenho dos olhos, alongados nos cantos, denotando um 

estilo oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 223: Imagem 1: Pintura do forro do consistório da Irmandade do S.S, Matriz de Santo 

Antônio, Tiradentes, MG. Manoel Alvares/Manoel Victor de Jesus, 1782. Imagem 2: Pintura do forro 

da nave da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, Bichinho. Manoel Victor de Jesus, s/data. 

Fonte: foto da autora (2015-2016). 

Figura 222: Judite e Holofernes. Forro do consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento, Matriz de 

Santo Antônio, Tiradentes, MG. Manoel Alvares/Manoel Victor, 1782. Fonte: foto da autora (2016). 
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Nos outros forros, notamos a presença de figuras femininas que apresentam aspectos 

particulares do estilo de Manoel Victor e, possivelmente, foram pintadas por ele. Comparando 

com algumas pinturas realizadas posteriormente, percebemos as mesmas características: olhos 

amendoados, sobrancelhas bem desenhadas, curvas e alongadas; boca pequena, rosto de 

formato oval, cabelos castanhos ou ruivos e levemente ondulados (Figura 135, imagens 1, 2, 3 

e 4). Quando confrontamos com uma figura feminina de traços completamente distintos 

pintada no Consistório do Santíssimo Sacramento, percebemos claramente a diferença entre 

os dois pintores. Observamos que as linhas do desenho da última imagem são graves e 

pesadas, contribuindo para a tensão na expressão da figura que, possivelmente, foi pintada por 

Manoel Alvares (Figura 224, imagem 5). O desenho de Manoel Victor é preciso, mas de 

linhas leves e delicadas, revelando um aspecto particular do artista – o estilema – e não uma 

herança do Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Outro possível legado que verificamos, logo de início, é a ausência do conhecimento 

técnico da perspectiva. O mestre de Manoel Victor não dominava o método e o seu aluno 

desenvolveu, durante toda sua carreira, a perspectiva intuitiva, provavelmente, apreendida a 

Figura 224: Imagem 1: Detalhe da pintura do forro do consistório da Irmandade do S.S. provavelmente 

de Manoel Victor de Jesus, 1782. / Imagem 2: Detalhe de Nossa Senhora do Desterro, Manoel Victor de 

Jesus, Museu da Liturgia, 1788. / Imagem 3: Detalhe do quadro A Justiça, Manoel Victor de Jesus, c.1824. 

IHGT. / Imagem 4: Detalhe da pintura do forro do consistório da Irmandade do S.S., provavelmente, 

Manoel Victor de Jesus, 1782.  / Imagem 5: Detalhe da pintura do forro do consistório da Irmandade do 

S.S., provavelmente, Manoel Alvares, 1782. Fonte: foto da autora (2015-2016). 
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partir do estudo e da observação dos impressos europeus. As pinturas revelam o cuidado do 

artista em criar o cenário para a narrativa, essa preocupação é percebida nas obras posteriores 

do pintor. Sendo assim, pode ser uma herança de seu mestre, ou uma característica particular 

que já se fazia presente. Ademais, os ambientes criados por Manoel Victor nas narrativas 

plásticas da Igreja do Rosário demonstram uma habilidade na representação dos planos e na 

reprodução de objetos em primeiríssimos planos que possibilitam a inserção do observador no 

espaço pictórico e a atuação do fiel como testemunha do episódio sacro. 

Nas representações das figuras humanas, percebemos que o pintor não dominava o 

desenho anatômico, revelando a ausência do desenho de observação. Manoel Victor de Jesus 

não representou a estrutura física do corpo humano de forma naturalista. Traço observado, 

principalmente, nas torções dos corpos, na musculatura e nas articulações. No entanto, apesar 

das evidentes dificuldades, notamos o desenvolvimento do artista na representação das figuras 

humanas ao longo de sua produção. Além disso, observamos a preocupação do artista em 

dissolver as linhas do desenho e promover a passagem de luz com o intuito de produzir 

volume e tridimensionalidade tornando as figuras mais naturais. Percebemos o cuidado em 

reproduzir os gestos dos personagens; o movimento da figura humana no espaço cênico e, 

principalmente, as expressões faciais: dor, sofrimento, compaixão, paz e serenidade. O olhar 

dos personagens, principalmente os anjos e as figuras femininas, geralmente, apresenta uma 

característica particular, expressam, simultaneamente, doçura e melancolia.  

No tocante ao emprego da luz, verificamos que foi utilizada, frequentemente, para 

modelar os objetos, os tecidos, criar volume e a profundidade espacial. Observamos, em 

praticamente todas as pinturas, a ausência de nuances na transição das cores. Em 

contrapartida, notamos a capacidade técnica do pintor em criar a ambientação utilizando a luz 

e a cor para reforçar a atmosfera da cena, isto é, intensificar o drama ou criar a paz do 

episódio religioso. Outra qualidade percebida refere-se à representação da matéria na 

reprodução de objetos de ótima qualidade plástica. 

Tudo indica que Manoel Victor chegou à Vila de São José para colaborar com Manoel 

Alvares e, pela qualidade do trabalho realizado em seguida, na Sacristia, muito 

provavelmente, já se encontrava instruído para o ofício de pintura. Porém, pensamos ser 

necessário um estudo mais acurado para chegar a determinadas conclusões, inclusive, para 

cogitar outras influências, como àquelas provenientes do diálogo com artistas 

contemporâneos. Myriam Oliveira aponta o pintor como um dos representantes do estilo 

rococó na região de São João del-Rei ao lado de Joaquim José da Natividade (1771-1841).  
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“Na área de São João del Rei e sudoeste de Minas, pesquisas mais recentes 

revelaram a existência de uma escola local autônoma de pintores do ciclo rococó 

mineiro, cujos principais expoentes foram Manoel Victor de Jesus e Joaquim José da 

Natividade”.
496

   

 

 

 Algumas pinturas de Manoel Victor revelam a provável interação entre os dois 

pintores. Quando observamos os forros das naves da Igreja de Nossa Senhora da Penha do 

Bichinho e da Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Tiradentes, logo nos lembramos das 

pinturas de céu aberto de Natividade (figuras 225 e 226). As nuvens amarelas de Manoel 

Victor em torno do conjunto figurativo situado no centro da nave correspondem a uma 

representação do movimento que remete às nuvens de seu contemporâneo. O pintor da Vila de 

São José estava dirigindo seu olhar para o céu de Natividade?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando as pinturas, percebemos que os efeitos são diferentes, no entanto, a 

intenção é a mesma, simular a abertura celestial e representar o movimento das nuvens 

(figuras 225, 226 e 227). Natividade obtém melhores resultados quanto à ilusão de 

profundidade e a representação naturalista do céu; o sombreamento das nuvens as desloca do 

fundo; o distanciamento é alcançado pelas gradações de tamanho e cor e os raios de luz que 
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Figura 225: Pintura do forro da nave da Igreja de Nossa 

Senhora da Penha de França, Bichinho, MG. Manoel 

Victor de Jesus, s/data. Fonte: foto da autora (2015). 
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emanam das nuvens em direção ao centro da composição favorecem a abertura celestial e o 

alcance das grandes distâncias. A pintura de Manoel Victor não é menos importante por não 

produzir com perfeição os efeitos ilusionistas; pelo contrário, apresenta uma interpretação 

distinta para o movimento, assim como soluções formais próprias para simular a abertura 

celestial e a perspectiva. Não temos certeza desse diálogo, mas acreditamos na sua 

possibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando as pinturas da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Penha do 

Bichinho e da nave da Igreja da São Miguel Arcanjo (figuras 228 e 229), percebemos, 

novamente, a aproximação entre os pintores, principalmente no que diz respeito à quadratura. 

Examinando as duas obras, notamos que Natividade alcança melhores resultados quanto à 

ilusão e que Manoel Victor apresenta soluções formais distintas, mas contemporâneas. A 

pintura representa o diálogo do artista com a produção artística de seu tempo, a interpretação 

do estilo rococó e o interesse em atender às exigências do comitente.  

 

 

 

 

Figura 227: Pintura do forro da nave da Matriz de São 

Thomé, São Thomé das Letras, MG. Joaquim José da 

Natividade, séc. XIX.  

Figura 226: Pintura do forro da nave da Igreja de 

Nossa Senhora das Mercês de Tiradentes, MG. 

Manoel Victor de Jesus, séc. XIX. Fonte: foto da 

autora (2015). 
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Em uma pintura de perspectiva, os ângulos são fundamentais para a compreensão da 

habilidade técnica do artista (figuras 230 e 231). Na aresta, percebemos a capacidade do 

pintor em unir os elementos sem causar distorções. Aliás, é através dos ângulos que 

visualizamos, com maior clareza, a verticalidade da falsa arquitetura. Observando esses 

aspectos da pintura da capela-mor do Bichinho em comparação com a pintura da nave da 

Igreja de São Miguel Arcanjo, percebemos o empenho de Manoel Victor em fechar o ângulo 

do forro sem distorcer as imagens. Quanto à estrutura arquitetônica, as pilastras pintadas na 

capela-mor do Bichinho são muito achatadas e não possuem volume; o pintor não reproduziu 

a tridimensionalidade do objeto o que, certamente, prejudicou a elevação da falsa arquitetura e 

os efeitos ilusionistas, sobretudo quando comparada com as colunas e os arcos de Natividade.  

Contudo, trata-se apenas de algumas impressões colhidas durante a pesquisa que carecem de 

uma análise mais profunda. Para compreender o estilo do artista torna-se necessário um 

estudo comparativo com pintores contemporâneos, porém o espaço de tempo dedicado ao 

mestrado não nos permite aprofundar no assunto. 

 

Figura 228: Pintura do forro da capela-mor da Igreja 

de Nossa Senhora da Penha de França, Bichinho. 

Manoel Victor de Jesus, s/d. Fonte: foto da autora. 

(2015). 

Figura 229: Pintura do forro da nave da Igreja de São Miguel 

Arcanjo, São Miguel do Cajuru, distrito de São João del-Rei, 

MG. Joaquim José da Natividade. 
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Kellen Cristina Silva realizou o mais recente estudo sobre o pintor, A Mercês 

Crioula,
497

 dissertação de mestrado sobre a pintura de teto da Igreja de Nossa Senhora das 

Mercês de Tiradentes. A historiadora pressupõe que Manoel Victor foi um homem culto por 

ter conseguido ocupar um lugar de prestígio dentro da sociedade mineira. Notoriedade 

adquirida pela sua produção artística, o pintor realizou trabalhos importantes para diferentes 

irmandades da Vila de São José e da Comarca do Rio das Mortes. Conforme a autora, o artista 

teve acesso a livros, leituras hagiográficas e a posse de inúmeras estampas e desenhos para 

compor os seus esquemas iconográficos. 
498

 

 Concluída suas análises da pintura na Capela das Mercês de Tiradentes, a historiadora 

percebeu que o pintor apresenta algumas restrições formais e técnicas como é o caso da 

pintura de perspectiva. No entanto, observa que o artista apresenta um olhar atento e apurado 

quanto à iconografia e as fontes imagéticas que lhe serviam como referência. Concordamos 

com a pesquisadora quanto ao domínio da perspectiva. Como dito anteriormente, o pintor 
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Figura 230: Pintura do forro da capela-mor da Igreja de 

Nossa Senhora da Penha de França, Bichinho, MG. 

Manoel Victor de Jesus, s/data. Fonte: foto da autora 

(2016). 

Figura 231: Pintura do forro da nave da Igreja de São 

Miguel Arcanjo, São Miguel do Cajuru, distrito de São 

João del-Rei, MG. Joaquim José da Natividade. Fonte: 

foto da autora (2016). 
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demonstra ter desenvolvido um conhecimento intuitivo do método e, muito provavelmente, 

aprendeu por meio da manipulação dos impressos europeus e através do diálogo com a obra 

de seus contemporâneos.  

A partir da observação de outras obras produzidas pelo pintor na Vila de São José, 

Kellen Cristina afirma também que o artista demonstrou sua capacidade de elaborar o 

esquema iconográfico de suas obras de forma a adaptá-los aos diversos interesses de seus 

comitentes. Atitude esta que comprova seu refinado olhar para a iconografia, o que representa 

a capacidade de estabelecer o diálogo entre o comitente, o artista e o receptor da obra de arte, 

o publico alvo a quem a obra se destina.  

Compartilhamos da percepção de Kellen e gostaríamos de reforçar que as pinturas de 

Manoel Victor revelam uma profunda integração entre as fontes gráficas e literárias na 

composição da obra, uma habilidade em interpretar as narrativas bíblicas e reproduzir os 

episódios sacros de forma inteligível. Na Igreja do Rosário de Tiradentes esta qualidade 

artística do pintor foi essencial e atendeu perfeitamente aos interesses do comitente que tinha 

como propósito a evangelização e a conversão dos fieis por meio da narrativa visual. A 

iconografia da pintura da Igreja do Rosário de Tiradentes é ortodoxa, segue rigorosamente as 

regras estabelecidas pelo Concílio de Trento e revela a atitude do artista em acatar as 

determinações do comitente – a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. 

 

2.7.2 Produção artística 

  

Apesar dos poucos estudos referentes a Manoel Victor de Jesus e das restrições quanto 

aos documentos, podemos aferir que o pintor teve uma participação relevante na produção 

artística da Vila de São José del-Rei onde se encontra a maior parte de suas obras. Os 

documentos demonstram que o pintor iniciou os seus trabalhos nas Irmandades mais 

privilegiadas da Vila e, mais tarde, trabalhou para outras congregações de menor projeção 

social, representadas por negros, mulatos e pardos. 
499

 

 Como já foi dito, os primeiros trabalhos foram realizados para a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, Manoel Victor pintou o Consistório e a Sacristia da Irmandade 
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Partimos desse catálogo para localizar as obras e verificar a documentação que foi publicada pelo mesmo autor 

na revista O Barroco em 1982. Alguns documentos foram localizados, outros não. De qualquer forma, estamos 

considerando, entre as obras citadas, tanto as documentadas como as atribuídas ao pintor por Santos Filho. 



271 

 

 

sediada na Matriz de Santo Antônio da Vila de São José.
500

 Após esse trabalho, continuou 

produzindo para outras irmandades instaladas na mesma Igreja. Em 1786, pintou o 

Consistório da Irmandade do Bom Jesus do Descendimento,
501

 uma obra completa – teto, 

painéis parietais, paredes e barrados. Em 1788, pintou quatro quadros a têmpera sobre 

madeira encomendados pela Matriz; atualmente, um permanece na Igreja, os outros três se 

encontram no Museu da Liturgia de Tiradentes.
502

 No mesmo ano, pintou o forro da Sacristia 

da fábrica da Matriz, o respaldo do arcaz e quatro painéis.
 503

 Ainda em 1788, pintou o 

Consistório por trás do altar do Senhor dos Passos e executou a pintura e douramento do 

Camarim do retábulo do Senhor dos Passos.
504

 Em 1797, pintou e dourou a Caixa do Órgão 

da Matriz
505

 que é, atualmente, uma das obras mais bem conservadas do pintor.  

 Nos anos de 1804-1805, o artista executou a pintura e douramento do Consistório da 

Irmandade do Bom Jesus dos Passos – teto e retábulo.
506

 De acordo com Olinto dos Santos 

Filho, em 1818 pintou e encarnou as imagens dos Sete Passos da Paixão para a Irmandade do 

Bom Jesus dos Passos que foram esculpidas em 1739 por Antônio da Costa Santeiro. 

Infelizmente, as imagens foram repintadas impossibilitando a visão da pintura e da 

encarnação originais.
507

  

É atribuída a Manoel Victor a pintura do Batistério da Matriz de Santo Antônio – teto 

e quadro a têmpera sobre madeira representando o Batismo de Cristo.
508

 O pintor realizou 

outros trabalhos mais simples como a pintura das portas, portais e janelas da Matriz; prateou 

as grades que serviam para o arco cruzeiro da capela-mor, assim como a cruz, as palmas e os 

castiçais.
509
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 Arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Tiradentes, MG. Livro de 

Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846 / Livro de Recibos da Irmandade do 
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 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococcó, p. 236-238. 
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 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococcó, p. 237. 
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 Arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de Tiradentes, MG. Livro de 
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506

 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococcó, p. 236-238. 
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 ______. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococcó, p. 238. 
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 Atribuição de Olinto Rodrigues dos Santos Filhos publicada no catálogo de exposição de comemoração dos 

180 anos de morte do artista promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes (IHGT), 2008. Os 

documentos relativos à pintura não foram localizados.  
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 Arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de Tiradentes, MG. Livro de 

Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846/ Despesa de 1787 pª1788. Livro de 

Recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846 / Recibo com data de 1788. 
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 Em 1804, iniciou a pintura da Capela de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos 

Crioulos;
510

 pintou os forros da capela-mor (caixotões) e a nave (pintura de perspectiva). 

Realizou a pintura, douramento e marmorizado do retábulo, credências, etc. Do mesmo modo, 

pintou a Igreja de Nossa Senhora da Penha de França do Bichinho,
511

 os forros da capela-mor 

e nave (pinturas de perspectiva); policromia, pintura e douramento dos três retábulos, o forro 

abaixo do coro, o respaldo da escada que leva ao coro, enfim, praticamente toda a Igreja. 

Perto de 1820, inicia a pintura da nave da Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Vila de São 

José, objeto de estudo de nossa pesquisa e, certamente, sua última pintura de teto.
512

 

 O artista foi pintor, dourador, encarnador, desenhista e riscador. Conforme Olinto dos 

Santos Filho, em 1798 e 1801, executou ilustração em bico de pena para os Compromissos da 

Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e do Compromisso da Confraria de Nossa Senhora 

das Dores. Provavelmente, é também de sua autoria a ilustração para o Compromisso da 

Irmandade de São Miguel e Almas da Vila de São João del-Rei, 1804.
513

  

Em 1810, produziu o risco e a planta para a capela da Santíssima Trindade da Vila de 

São José
514

 e, em 1817, realizou o risco para o frontispício da Matriz de Nossa Senhora do 

Pilar de São João del-Rei.
515

 A respeito dos riscos e plantas, como os desenhos não foram 

localizados, não é possível a certeza de que a planta e o frontispício mencionados são como 

hoje o encontramos, pois a autoria dos riscos, em relação à arquitetura, é um assunto 

complexo. Geralmente, o risco de uma arquitetura era produzido por uma pessoa e a obra 

executada por outra, nesse tramite o projeto inicial costumava ser modificado alterando 

completamente a ideia inicial. Cybele Vidal Neto relata o processo de construção no período 

colonial da seguinte maneira: 

 

“Os riscos poderiam ser realizados por pessoas das mais diferentes formações: 

arquiteto, pintor, escultor, entalhador, desenhista, ou pessoa que simplesmente 

desejasse riscar, para os diversos fins. Esses mesmos riscos sofriam modificações 

até mesmo do seu próprio autor, e mais ainda, durante a elaboração da obra, do 
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 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococcó, p. 239. 
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 Atribuição de Olinto Rodrigues dos Santos Filhos publicada no catálogo de exposição de comemoração dos 

180 anos de morte do artista promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes (IHGT), 2008. Os 

documentos não foram localizados. 
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construtor, de acordo com a sua interpretação. Se essas práticas eram comuns em 

Portugal, no Brasil, dadas as dificuldades da época, eram ainda mais frequentes”. 
516

 

  

De acordo com Olinto Rodrigues dos Santos Filho, Manoel Victor pintou um Santo 

Sudário para a irmandade do Santíssimo Sacramento em 1818.
517

 A pintura foi realizada em 

duas faces sob um tecido de linho branco. Hoje, a peça se encontra na reserva do Museu da 

Liturgia e faz parte do acervo da Matriz de Santo Antônio. Não existe uma documentação que 

especifique a pintura, mas, em 1818, a Irmandade fez ao pintor um pagamento que 

acreditamos se referir à obra do Sudário. Pintou ainda uma cadeirinha de arruar, tipo de 

transporte utilizado no período colonial. A peça está localizada no Museu Regional de São 

João del-Rei.
518

  

 Trabalhou também para órgãos públicos, como o Senado da Câmara da Vila de São 

José. Produziu um retrato de D. João VI para a sala de sessões,
519

 mas a obra está 

desaparecida. Entre as obras perdidas, é atribuída ao artista a pintura de 18 serafins para a 

Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte sediada na Matriz de Nossa Senhora do Pilar de 

São João del-Rei, 1783.
520

 Em 1817, pintou uma bandeira para o mastro das festividades da 

Capela de Nossa Senhora das Mercês, obra documentada e também desaparecida.
521

  

Por volta de 1824, pintou um quadro representando a Justiça para o senado da câmara 

da mesma Vila; a obra hoje pertence ao Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes 

(IHGT) e está localizada no escritório do IPHAN da mesma cidade.
522

 

 O artista realizou outros trabalhos que lhe foram atribuídos por Olinto Rodrigues dos 

Santos Filho. Pintou o Passo da Paixão da Rua Direita da Vila de São José, dois forros do 

Consistório da Irmandade de São Miguel e Almas e dois forros representando arcanjos 

localizados na Matriz de Nossa Senhora do Pilar da Vila de São João del-Rei. É atribuído a 

Manoel Victor as pinturas parietais da Capela-mor da Matriz de Nossa Senhora da Conceição 
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de Prados, trata-se de uma obra que sofreu várias intervenções e, portanto, de difícil 

avaliação.
523

 

 O pintor da Vila de São José produziu várias obras em um período aproximado de 46 

anos de trabalho. Demonstrou ser um artista polivalente e de grande flexibilidade ao trabalhar 

para diferentes segmentos sociais. Fotografamos todas as obras que foram localizadas para a 

produção de um catálogo de imagens sobre a obra do pintor, que será apresentado no final 

dessa dissertação contendo as seguintes informações: localização, data, restauração, tema, 

fontes literárias e uma breve análise iconográfica.
524
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O projeto iconográfico proposto pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos corresponde à iconografia da Salvação e o Caminho para a Salvação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 232: Programa iconográfico das pinturas de forro da Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da 

Vila de São José, Minas Gerais – 1750-1828. Fonte: desenho elaborado pela autora. 
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O conjunto iconográfico das pinturas de teto da Capela de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos, muito provavelmente, foi elaborado com o propósito de persuadir os fiéis, 

evangelizar, promover o culto mariano e recomendar uma conduta de vida através da Visão, 

Contemplação e Invocação dos mistérios da vida de Cristo e sua mãe Maria, o caminho para a 

Redenção. A iconografia proposta pode ter sido empregada pela Igreja Católica com o 

objetivo de impor a doutrina cristã aos negros, africanos e seus descendentes. Infelizmente, 

não é possível saber como os irmãos do rosário reconstruíram, diante da imposição da 

doutrina católica, sua identidade cultural e religiosa. Entretanto, conhecemos pelo estudo das 

imagens, que a iconografia, tanto da capela-mor quanto da nave, é ortodoxa, submetida às 

regras determinadas pelo Concílio de Trento e coerente com a proposta da Reforma Católica, 

que pretendia ratificar suas crenças e princípios religiosos afastando, de uma vez por todas, a 

heresia e a idolatria.  

Em síntese, concluímos que o projeto iconográfico exprime a relação entre a pintura, 

com uma proposta de cunho teológico, que visa evangelizar e converter os membros da 

irmandade provenientes de diversas nações e, consequentemente, portadores de distintas 

concepções culturais e religiosas. Nesse processo de evangelização e encontro entre culturas, 

acreditamos que a arte constituiu um importante instrumento de integração entre os irmãos do 

rosário pretos e a Igreja Católica. 

 No forro da capela-mor, é possível que o artista tenha criado a pintura de perspectiva 

ilusionista com o intuito de direcionar a atenção do observador para o espaço celestial onde 

foi representada a Glória de Deus, privilegiando a legibilidade do tema e favorecendo a 

transmissão da mensagem. O projeto iconográfico da capela-mor anuncia ao fiel em processo 

de conversão, ou recém-convertido, o caminho para a Salvação e a Ressurreição. Como 

prática religiosa que prepara o cristão para a Redenção, propõe a oração e a devoção ao Santo 

Rosário e à Virgem do Rosário, a meditação e a contemplação dos Mistérios do Rosário, a 

confissão dos pecados e o louvor à misericordiosa Virgem Maria. 

O programa iconográfico da nave complementa a proposta anunciada pela iconografia 

da capela-mor e apresenta, passo a passo, o Caminho para a Salvação revelado pelo Filho de 

Deus e a Virgem Maria – o Redentor e a Corredentora. O artista organizou o espaço pictórico 

com base na representação de cenas narrativas, uma história seriada que orienta o observador 

e o condiciona a percorrer um caminho específico no interior da nave. A narrativa plástica 

sugere ao fiel uma conduta de vida que deve ser reproduzida por meio da imitação.  

O sermão plástico induz o observador a assemelhar-se aos protagonistas da história 

religiosa, associando os personagens dos episódios sacros com os irmãos do rosário, estratégia 
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para a conversão dos gentios à fé católica, fundamentada na comoção e na persuasão. Essa 

conexão foi observada em diversos episódios, com destaque para a Natividade e a Flagelação, 

onde os escravos são associados aos Reis Magos (gentios) e ao próprio Jesus Cristo no 

instante em que é submetido ao açoite. 

Constatamos que os Mistérios da Paixão são os mais eficazes no processo de 

conversão dos gentios, pois o discurso cristão, impresso nas imagens, propaga o grande 

milagre do cativeiro – a transformação do martírio em exaltação gloriosa. Desta forma, o 

sofrimento, experimentado pela escravidão, corresponde à preparação para a morte e para a 

liberdade eterna, alcançada no plano espiritual através da Ressurreição. Neste caso, o sermão 

plástico induz o observador a se conformar com o cativeiro. Além de resignar-se, deve 

agradecer a Deus e à Virgem do Rosário pela condição privilegiada de cativo, tornando-se 

devotos da santíssima Virgem e do Santo Rosário. 

No tocante à produção artística, verificamos que os pintores – capela-mor e nave – 

seguiram os projetos iconográficos determinados pela irmandade e desenvolveram o seu 

esquema iconográfico a partir da interpretação das fontes presentes nos impressos europeus, 

que circulavam por Minas Gerais no período colonial, os tratados de arte ilustrados, os 

Missais, Registros de Santo, Ladainhas e gravuras avulsas. O uso dos impressos europeus 

como fonte de referência conferiu ao conjunto pictórico a coexistência de vários estilos de 

arte.  

As pinturas de teto da Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos revelam a 

atuação dos pintores que utilizaram os meios plásticos necessários para propagar o discurso 

cristão e transmitir a mensagem aos receptores. O modelo formal da obra de arte foi 

fundamentado na ilusão, na verossimilhança e na persuasão e, muito provavelmente, cumpriu 

com a função da imagem religiosa e devocional: atrair o observador para o culto católico, 

inserir o fiel ao espaço sagrado, torná-lo testemunha ocular do episódio sacro e convencê-lo 

da veracidade das cenas representadas colaborando com a conversão dos gentios à fé católica. 

O estudo da pintura da capela-mor não se esgota no âmbito do mestrado, ainda há 

muitas questões, levantadas durante a pesquisa, que devem ser investigadas, como a autoria, a 

técnica, os materiais e as possíveis referências eruditas do pintor. Para melhor compreender a 

obra, conjecturamos que seria necessária uma investigação que contemplasse o estudo da 

pintura da capela-mor da Igreja do Rosário de Tiradentes em seu diálogo com as pinturas de 

teto em perspectiva produzidas em Minas Gerais e no norte de Portugal.
525
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 No século XVIII houve uma emigração dessa região de Portugal para o Brasil, especialmente, para Minas 

Gerais. Eduardo Pires de Oliveira afirma que um grande número de oficinas de artistas ligados à arte sacra se 
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Do mesmo modo, a pesquisa sobre a obra de Manoel Victor de Jesus não encerra com 

esse trabalho. O estudo realizado sobre a obra do pintor da Vila de São José, apresentado no 

catálogo de imagens, corresponde às primeiras impressões extraídas sobre sua produção 

artística e constitui uma forma particular de interpretação. Pressupomos que sejam necessárias 

outras pesquisas. Acreditamos, inclusive, que seja indispensável para a historiografia da arte 

colonial mineira uma investigação que examine a relação do pintor com os artistas 

contemporâneos, sobretudo com a obra de Joaquim José da Natividade. 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
desenvolveu na região do Entre Douro e Minho e muitos deles vieram para o Brasil. Sabemos que os pintores, 

José Soares de Araújo e Manoel Rebelo e Souza, nascidos em Braga, vieram para o Brasil e atuaram em Minas 

Gerais no séc. XVIII. Como eles, outros pintores podem ter vindo para Minas Gerais e realizado trabalhos 

importantes, como é o caso da pintura de teto da capela-mor analisada nesta pesquisa, da qual desconhecemos a 

autoria. (OLIVEIRA. Entre Douro e Minho e Minas Gerais no séc. XVIII, p. 147-179).  
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ANEXO I – Mapa das pinturas de perspectiva pesquisadas em Minas Gerais 
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ANEXO II –Mapa das iconografias da Virgem do Rosário pesquisadas em Minas Gerais 
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ANEXO III – GLOSSÁRIO 

 

Abade – título clerical dado a um superior de uma abadia. Quem governa uma abadia e 

dedica-se à vida monástica. O título é aplicado também às mulheres que guiam 

espiritualmente um mosteiro: abadessa. 

Abóbada – estrutura arquitetônica de forma arqueada que assume a função de cobertura, ou 

seja, cobertura de um teto em forma de arco. Cobertura arqueada em forma de uma 

semicircunferência, ou seja, o arco é igual à metade da circunferência. Normalmente, é 

utilizada para cobrir espaços compreendidos entre paredes, pilastras ou colunas. A abóbada 

em forma de arco pleno é denominada abóbada de volta perfeita, abóbada de plena volta, 

abóbada de berço, abóbada de canudo, abóbada cilíndrica, abóbada de canhão. Quando é 

formada por outros tipos de arcos a abóbada recebe nomes específicos.  

Abóbada de Berço – o mesmo que abóbada. Cobertura arqueada em forma de uma 

semicircunferência, ou seja, o arco é igual à metade da circunferência. Quando a altura é 

menor que o raio que serviu para traçar a semicircunferência, ou seja, que a distância entre os 

apoios, é denominada abóbada abatida ou rebaixada.  

Abóbada de Aresta – abóbada formada pela intercessão de duas abóbadas de berço. 

Cobertura formada pelo encontro de duas abóbadas de berço da mesma altura. As partes 

divisórias se chamam nervuras.  

Alfaia – paramentos da igreja, roupas, utensílios e pratarias utilizados nas cerimônias 

religiosas.  

Alferes – antigo posto militar. Oficial militar de primeiro posto entre os superiores. Cargo de 

tropa de linha que se insere entre os auxiliares e as ordenanças. 

Almofada – relevo em superfícies planas, em arcazes, púlpitos e peças de mobiliário. Peça de 

madeira em relevo colocada sobre portas e janelas. Normalmente, apresentam formas 

geométricas podendo ter outros elementos simbólicos que servem como adornos. 

Altar-mor – o altar principal da Igreja católica, localizado na capela-mor em frente à entrada 

principal. Normalmente, possui um retábulo disposto no fundo da capela-mor, construído para 

acolher e homenagear o santo padroeiro da Igreja. 

Arcaz – móvel de sacristia em forma de uma grande caixa plana e retangular, com gavetões 

para guardar alfaias, paramentos, vestimentas, tecidos e outros acessórios religiosos. O arcaz 

pode ter, ou não, um espaldar em forma de retábulo com uma cruz.  

Arco-cruzeiro – estrutura arquitetônica em forma de arco que separa a nave da capela-mor 

das igrejas. Pode ser construído de madeira, revestido por trabalhos em talha; ou de pedra, 
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cantaria. Na chave do arco, geralmente, são inseridos escudos, anjos ou outros tipos de 

ornamentos que fazem alusão ao patrono ou à invocação da igreja.  

Atlantes – na arquitetura, corresponde a um tipo de coluna antropomorfa, uma estrutura 

arquitetônica que tem a função de sustentação. Colunas com uma escultura em forma de uma 

figura masculina (ou meia figura) que ocupa o lugar do fuste. 

Báculo – bastão com a parte superior curva em forma de voluta. Uma das principais insígnias 

de abades, abadessas e bispos que representa a sua missão sacerdotal. Um instrumento que faz 

alusão ao cajado como símbolo do pastor que guia o seu rebanho. 

Balaustrada – conjunto de balaústres utilizados para dividir o ambiente e sustentar o 

corrimão. Funciona, inclusive, como uma grade de apoio e proteção – parapeito.  

Balaústre – colunas ou pilares de formato pequeno que são dispostos em fileira e travados 

por um corrimão para servir como grade de proteção.  

Batistério – cômodo localizado no interior das igrejas, perto da porta principal, destinado à 

administração do sacramento do batismo, onde se encontra a pia batismal. 

Desenho a bico de pena – técnica de desenho que utiliza como instrumento a pena ou o bico 

de pena, isto é, um objeto de metal com um orifício na ponta em forma de canaleta que deve 

ser encaixado em uma haste ou suporte. Quando a pena é mergulhada na tinta, a tensão 

superficial faz com que ela fique neste buraco e vai escorrendo pela canaleta até a ponta. 

Conforme a pressão que a pena exerce sobre o papel, o artista consegue uma variedade de 

efeitos nos traços, de espessuras finas e grossas, que são empregados para criar áreas de luz e 

sombra e dar volume aos desenhos.  

Camarim – nicho ou vão localizado na parte central do retábulo, onde se arma o trono para 

expor a imagem do santo de devoção. Normalmente é decorado com talha dourada e pintura.  

Cambotas – molde de madeira semicircular para armação de arcos e abóbadas. 

Capela-mor – capela principal de uma igreja, onde ficam o altar-mor e o retábulo-mor. 

Capitel – parte superior da coluna que coroa o fuste e sustenta o entablamento. Há cinco tipos 

principais de capitéis de acordo com as ordens arquitetônicas: o dórico, o jônico, o coríntio, o 

toscano e o compósito. O capitel dórico tem a forma muito simples, constituído por uma gola 

e um coxim. O capitel jônico caracteriza-se por suas volutas. O capitel coríntio possui uma 

decoração de folhas de acanto. O capitel da ordem toscana é semelhante ao dórico. O capitel 

compósito associa as formas dos capitéis jônico e coríntio. 

Cardeal – cardeal significa principal, fundamental, os cardeais são considerados os 

“Príncipes da Igreja”. O cardeal exerce um alto cargo da Igreja Católica e tem a missão de 
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auxiliar o Papa em diversos âmbitos. Normalmente, são reconhecidos pela indumentária 

vermelho-carmesim ou púrpura e, por isso, são chamados também de purpurados. 

Cariátide – na arquitetura, são estátuas femininas que fazem o papel de colunas. Figura de 

mulher que pode ser produzida em corpo inteiro ou meio corpo, sobre o qual se assenta a 

cornija ou arquitrave. 

Carta patente – uma carta, um documento oficial entregue por um monarca ou governador 

autorizando um ofício, o direito de ocupar determinado cargo. Carta que confere um título a 

determinada pessoa. 

Castiçal – peça com abertura na parte superior que tem a função de sustentar velas. Os 

castiçais são muito utilizados nas Igrejas, capelas e determinados recintos. Podem ser de prata 

ou madeira entalhada e policromada.  

Cenografia – arte de projetar cenários para peças de teatro ou criar uma ambientação em 

espaços internos ou externos conforme as regras da perspectiva. Pintura que cria um espaço 

tridimensional. O profissional responsável pela criação de espaços cenográficos chama 

cenógrafo. 

Cimalha – acabamento superior da parede no encontro com o forro do teto ou beiral. Nos 

frontispícios das igrejas, as cimalhas das fachadas são denominadas cornijas. A cimalha tem a 

função ornamental, normalmente, são trabalhadas em talha e pintadas (policromia ou 

marmorizado). 

Coluna – elemento arquitetônico de sustentação de formato circular. As colunas são formadas 

pela base, o fuste e o capitel.  

Composição – ação de compor. É a forma que os artistas possuem de dispor os elementos no 

espaço, ou seja, a forma de estruturar uma obra de arte.  

Compromisso – estatuto que rege determinada Irmandade, Confraria e Arquiconfrarias. 

Consta dos objetivos e diretrizes que devem ser cumpridos pelos membros do grupo como as 

eleições para os cargos administrativos, as funções dos cargos, leis que regulamentam a 

entrada e saída de irmãos, etc. Normalmente, tem a forma de um livro que pode ser ilustrado.  

Consistório – sala localizada no interior das igrejas onde os religiosos se reúnem em 

assembleias. Normalmente, ficam perto das sacristias. Igrejas que possuem mais de uma 

irmandade costumam ter vários consistórios, cada qual pertencente a uma irmandade e 

alocados na mesma Igreja. 

Coro – na arquitetura, é um balcão situado acima da porta central das igrejas onde ficam 

instalados os músicos e cantores durante as cerimônias religiosas.  
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Coroamento – parte superior de determinadas construções que tem a função de dar 

acabamento à arquitetura. Geralmente, são ornamentados e finalizam a parte superior dos 

retábulos, chafarizes e outras construções. 

Domo – em arquitetura, é a parte superior do edifício em formato circular, uma cúpula 

convexa ou arredondada que permite à construção a entrada de luz.  

Douramento – processo de revestimento em ouro de peças ornamentais como os retábulos, a 

talha, a imaginária e outros objetos. A pessoa que aplica a técnica de revestimento em peças 

ornamentais é chamada de dourador. 

Encarnar – carnação. Dar cor de carne a pintura e imagens. Técnica de pintura a óleo 

aplicada às partes desnudas do corpo das imagens, depois de realizada a pintura, a peça recebe 

polimento.  

Entablamento – elemento arquitetônico localizado na parte superior das construções, logo 

acima das colunas ou composto pela arquitrave, o friso e a cornija. Conjunto que fica entre a 

coluna e o frontão denominado cornijamento.  

Escorço – técnica de representação gráfica, na qual o objeto ou a figura parecem mais curtos 

do que são na realidade em função do ângulo adotado em relação ao observador. O termo 

deriva do verbo italiano scorciare que significa tornar mais curto, encurtar. 

Escudo – peça em que se gravam símbolos religiosos e brasões para ornamentação e 

identificação de monumentos. Nas igrejas, os símbolos fazem referência a determinado santo 

ou ordem religiosa. São colocados, normalmente, no eixo do arco-cruzeiro, na parte superior 

dos retábulos (coroamento) e em portadas.  

Esfera armilar – instrumento de astronomia antigo formado por vários anéis metálicos que 

representam os principais círculos da esfera celeste. A esfera armilar é utilizada como 

ornamento em torres ou frontões de algumas igrejas.  

Espaldar do arcaz – forro de madeira que tem a função de nivelar as paredes. O espaldar do 

arcaz, nas sacristias, pode ser em forma de um retábulo que abriga um crucifixo. Nas igrejas 

do período colonial mineiro o espaldar, normalmente, é ornamentado com pinturas, talhas, 

painéis, etc. 

Esquadria – conjunto de peças de madeira que formam a moldura onde se ajustam as folhas 

de portas e janelas. Peças de madeira que formam a moldura dos forros de teto revestidos por 

madeira e ornamentados por talha ou pintura. 

Fita falante – fita geralmente transportada por anjos, contendo uma inscrição com dizeres 

alusivos ao motivo de determinada representação. As inscrições, normalmente, são em latim. 
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Forro Bombé – o forro é o revestimento interno do teto das construções. Bombé é uma 

expressão francesa que designa um objeto de formato abaulado, curvo, convexo. O forro 

bombé é um tipo de forro de teto de formato curvo. 

Forro de caixotão – tipo de revestimento de madeira em forma de caixotão utilizado para 

forrar tetos. O caixotão é uma divisão quadrada com molduras simples ou ornamentadas em 

relevo. 

Forro de gamela – tipo de revestimento de madeira em forma de gamela utilizado para forrar 

tetos. Esse tipo de forro cria um espaço compartimentado dividido em cinco painéis, um 

central em forma de retângulo e quatro laterais e inclinados. 

Forro de tabuado corrido – tipo de revestimento que corresponde ao uso de tábuas corridas 

(contínuas) para cobrir os tetos das construções. Normalmente, as tábuas de madeira são 

largas e lisas. 

Frontão – elemento arquitetônico utilizado como ornamento para decorar o topo da fachada 

principal de um edifício. Nas Igrejas, o frontão é utilizado para coroar o frontispício (a 

fachada principal) e, geralmente, é encimado por uma cruz no meio do ornato. Coroamento e 

remate dos retábulos. Pode ter um formato reto e triangular ou a forma definida pelo desenho 

de linhas curvas. Nas fachadas de Igrejas, o frontão pode ser aberto, isto é, aquele que tem um 

óculo ou uma abertura no tímpano. 

Fuste – parte principal da coluna, fica entre a base e o capitel. Pode ser canelado, liso, 

espiralado e ornamentado.  

Hagiografia – obra ou coleção de obras que narram a vida dos santos. Tipo de biografia que 

descreve a vida dos santos. Nas pinturas das igrejas, é muito comum a narrativa visual da vida 

de um santo – cenas hagiográficas. Frequentemente, os artistas narram por meio da pintura a 

vida do santo de devoção da irmandade ou da ordem religiosa.  

Imunização – técnica empregada nas restaurações de obras de arte que consiste na ação de 

imunizar, proteger as pinturas, as esculturas, a talha e o desenho contra o ataque de insetos.  

Indumentária – conjunto do vestiário utilizado pelos personagens retratados nas obras de 

arte. As vestes dos anjos, santos, profetas, reis, rainhas, soldados, bispos, abades, clérigos, etc.  

Jacarandá-cabiúna – madeira nobre, de cor preta, utilizada na fabricação de móveis e obras 

de talha. É conhecido também como jacarandá-preto, jacarandá-caviúna, jacarandá-graúna, 

jacarandá-una e pau preto. 

Liturgia – conjunto dos elementos e práticas do culto religioso instituído pela Igreja – missas, 

orações, cerimônias, sacramentos, objetos de cultos, etc. Conjunto das formas empregadas na 

realização dos ofícios religiosos, dos sacramentos e do rito – gestos e palavras. 
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Marmorizado – mármore fingido. Técnica de pintura aplicada na madeira e em pedras de 

cantaria que imita o mármore. Pintura, frequentemente, aplicada nos retábulos das igrejas, 

arco-cruzeiro, púlpitos, pilastras, colunas e paredes. 

Mísula – tipo de ornamentação em talha de madeira ou pedra (cantaria) utilizada como 

elemento de sustentação. O objeto tem como característica a sua forma: estreita na parte 

inferior e larga na parte superior.  Sobre uma mísula pode-se colocar obras de arte como 

imagens e outros objetos. Pode ser utilizada como sustentação para arco de abóbada, cornija, 

púlpito, etc. Na Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, uma mísula de madeira, de grande 

formato, constitui elemento de sustentação para a caixa do órgão.  

Mitra – cobertura para a cabeça em forma de cone utilizada por Papas, cardeais, bispos e 

abades. É dividida ao meio com duas pontas cônicas mantidas firmes pelo uso de cartão ou 

couro. Normalmente, é produzida com um tecido branco coberto com uma trama dourada ou 

prateada.  

Nártex – espaço de passagem das igrejas que se localiza entre a porta central e a nave. O 

nártex pode ser separado por colunas, gradil, parede ou porta.  

Nave – local, nas igrejas, onde os fiéis se reúnem para participarem das cerimônias religiosas. 

A nave corresponde ao espaço interno das igrejas que vai da porta de entrada até a entrada da 

capela-mor. Quando o espaço é dividido por pilares, colunas ou arcos; a nave recebe outras 

denominações: nave central e naves laterais ou colaterais. 

Nicho – espaço aberto na parede ou no retábulo para expor a imagem de um santo de 

devoção.   

Nimbo – disco ou círculo luminoso que rodeia a cabeça ou o corpo de Cristo, dos Santos e 

Anjos. Normalmente, é representado por meio de traços que simbolizam a luminosidade que 

irradia ao redor da figura. O nimbo representa a luz divina, proveniente de Deus e não é 

exclusiva dos santos, anjos e Cristo, os animais rodeados por um nimbo – o carneiro e a fênix, 

correspondem ao símbolo de Jesus Cristo.  Tem a sua origem na antiguidade clássica cingindo 

a cabeça de imperadores deificados e os deuses. 

Óculo – abertura de formato circular, elíptico ou concebido em outros formatos. É instalada 

nas paredes dos edifícios com o objetivo de iluminar e arejar o ambiente interno. Nas igrejas, 

o elemento arquitetônico, geralmente, é inserido nos frontões ou frontispícios, na fachada da 

construção.  

Oratório – objeto produzido para abrigar a imagem de um santo para a devoção particular. 

Normalmente, é utilizado nas casas em locais de oração. Existe uma diversidade enorme de 
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modelos, de tamanhos e de materiais. O Museu do Oratório, em Ouro Preto, possui uma 

coleção de 162 oratórios dos séc. XVIII ao XIX. 

Ordem arquitetônica – sistema de ordenação e coordenação das partes do edifício, formas 

canônicas fixadas pelos arquitetos gregos. Existem três ordens arquitetônicas gregas: Dórica, 

Jônica e Coríntia. O que diferencia cada uma delas é a coluna, especialmente, o capitel. Esse 

sistema de ordenação criado pelos gregos nunca foi abandonado na arquitetura ocidental e 

continua a ser empregado ainda hoje. Essas normas da arquitetura grega tinham uma base 

matemática e o arquiteto deveria observar as leis da simetria criadas pelas proporções. No 

templo grego, as proporções são fundamentadas no módulo, isto é, o raio da base de uma 

coluna. Os romanos criaram duas novas ordens arquitetônicas: a Ordem Compósita que utiliza 

elementos da Jônica e da Coríntia em seu capitel; e, a Ordem Toscana, que é semelhante à 

Ordem Dórica, porém com o fuste liso. 

Organista – nome dado ao músico que toca órgão. 

Organeiro – Pessoa responsável pela construção de órgãos (instrumentos musicais). 

Órgão – instrumento musical de teclado tocado por um ou mais manuais e uma pedaleira. O 

som é produzido pela passagem de ar comprimido através de tubos sonoros de diversos 

formatos, materiais e comprimentos. É um instrumento da família dos aerofones que, 

geralmente, se encontram em Igrejas de culto católico e protestante, mas há órgão em teatros, 

salas de concerto e escolas de música. 

Ostensório – custódia. Objeto que guarda o corpo de Cristo – Corpus Christi, isto é, a hóstia 

consagrada. Normalmente, o Ostensório é uma peça de ourivesaria que é utilizada no culto 

católico para expor o corpo de Cristo no altar ou em procissão. A sua exposição aos fiéis 

corresponde ao dogma católico da transubstanciação – a transformação da hóstia consagrada 

no Corpo de Cristo que simboliza a presença de Deus entre os homens – a adoração do 

Santíssimo Sacramento. 

Palmas – ornamento em forma de palma; palmeta. 

Paramentos – vestes dos sacerdotes utilizados nas cerimônias religiosas. Vestes litúrgicas, 

roupas prescritas para a celebração da liturgia, roupagem cerimonial de conteúdo sagrado.  

Passos ou passinhos – pequenas capelas que abrigam um altar com imagens ou pinturas 

representando as estações da Paixão de Cristo. Durante as cerimônias da Semana Santa, os 

passos ficam abertos e o cortejo da Via Sacra para e a orquestra entoa cânticos referentes a 

cada estação.  

Patente – designação de um cargo militar. Designação de um cargo ou um título. 
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Pedestal – na arquitetura, é um suporte para as colunas, pode ser de pedra ou madeira. Na 

arte, o pedestal é um suporte para esculturas, estátuas, imagens ou algum objeto ornamental. 

Pérgula – tipo de galeria coberta por peças de madeira assentadas em pilastras e ornamentada 

por plantas trepadeiras.  

Pia batismal – vaso normalmente esculpido em pedra e apoiada sobre um pedestal ou 

colunas. A pia batismal é colocada no batistério da igreja para as cerimônias do batismo. 

Dentro do recipiente é colocada a água na qual a pessoa que está sendo batizada é banhada 

pela água considerada sagrada.  

Pilastra – pilar de quatro faces que se alterna com as colunas nas edificações. A pilastra, 

geralmente, é integrada nas paredes e apresentam as mesmas divisões das colunas – base, 

fuste e capitel. Elemento estrutural de sustentação dos entablamentos e cornijas, etc.  

Pinha – peça ornamental semelhante à pinha. Geralmente, a peça é utilizada como arremate 

nas junções dos forros de tetos das igrejas, de pilastras, frontões, beirais e varandas.  

Policromia – técnica de pintura que utiliza várias cores em uma mesma superfície ou objeto. 

Normalmente, é aplicada sobre a madeira, na talha, nas cimalhas, nos retábulos e nas pinturas 

de teto das igrejas.  

Prateado – revestimento de objetos. Acabamento com folhas de prata – folheado a prata. 

Pode-se dizer também de objetos que receberam banho de prata.  

Púlpito – espaço elevado localizado no interior das igrejas para a realização das pregações e 

sermões dos sacerdotes – tribuna. As igrejas mineiras, normalmente, possuem dois púlpitos: 

do lado do Evangelho (à esquerda de quem entra na igreja) e o do lado da Epístola (à direita 

de quem entra na igreja).  Nas capelas ou ermidas, geralmente, existe apenas um púlpito, o do 

lado do Evangelho. Pode ser construído de madeira ou pedra, decorados ou não. 

Putti  – imagens de crianças nuas; menino (putto) alado. Crianças de corpos rechonchudos 

que aparecem ao lado dos deuses na arte da Antiguidade Clássica, derivada da figura do 

Cupido – o menino alado que simboliza o amor – a personificação de Eros. As imagens dos 

meninos alados ressurgiram durante o Renascimento e foram apropriadas pela arte cristã, 

figurando as diversas cenas religiosas e simbolizando a pureza e a inocência. 

Respaldo do arcaz – o mesmo que espaldar do arcaz. Forro de madeira que tem a função de 

nivelar as paredes. O espaldar do arcaz, nas sacristias, pode ser em forma de um retábulo que 

abriga um crucifixo. Nas igrejas do período colonial mineiro, o espaldar, normalmente, é 

ornamentado com pinturas, talhas, painéis, etc. 

Retábulo – estrutura ornamental, de pedra ou madeira, localizada na parte posterior do altar-

mor (retábulo do altar-mor). Há retábulos construídos nas laterais do altar, seguindo a linha do 
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arco-cruzeiro (retábulo colateral) e outros localizados nas paredes laterais das naves das 

igrejas (retábulos laterais). Dependendo da fase a que pertence a igreja, o retábulo pode 

apresentar estruturas arquitetônicas como colunas, pilastras, coroamento em arco, frontão, 

revestimento em talha dourada e policromia, ornatos fitomórficos, figuras de anjos, etc. Os 

retábulos arquitetônicos, normalmente, são monumentais e com enquadramento cenográfico 

que ocupa todo o espaço em torno do altar. São decorados conforme o estilo de época ou o 

gosto do comitente. Existem diversos tipos de retábulos e de variados tamanhos.  

Sacristia – cômodo das igrejas onde são guardados os paramentos e os objetos litúrgicos das 

cerimônias religiosas. Local onde os sacerdotes se preparam para as celebrações.  

Sanefa – peça saliente de proteção e ornamentação colocada na parte superior dos retábulos 

imitando a sanefa de uma cortina, isto é, imitando uma tira larga de um tecido que se coloca 

na parte superior das cortinas para dar acabamento.  

Talha – trabalho ornamental produzido em madeira em alto ou baixo relevo. Ação de talhar, 

de cortar. Conjunto de obras de talha de uma igreja ou de um artista. 

Tarja – peça de pintura, escultura ou talha com ornamentos em formas de flores, ramos ou 

festões que emolduram um espaço onde são inseridos um símbolo ou inscrição.  

Tribuna – local nas igrejas destinado às pregações e sermões proferidos pelos sacerdotes. 

Pode ser de dois tipos: Tribuna ao lado do Evangelho: localiza-se do lado esquerdo de quem 

entra na igreja. Tribuna ao lado da Epístola: localiza-se do lado direito de quem entra na 

igreja. 

Trono – pedestal, situado no camarim dos retábulos, utilizado para expor a imagem dos 

santos de devoção ou o crucifixo. Uma estrutura arquitetônica em degraus, decorada com 

flores e castiçais, acima da qual a imagem ou o crucifixo ficam expostos. 

Voluta – ornamentação em forma de espiral trabalhada em talha ou esculpida em pedra. 

Geralmente, é empregado no remate dos capitéis, mísulas e frontões.  
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ANEXO IV – Ladainha de Nossa Senhora 

 

Senhor, tende pidedade de nós 

Cristo, tende pidedade de nós 

Senhor, tende pidedade de nós 

Cristo, ouvi-nos 

Cristo, atendei-nos 

Deus Pai do céu, tende piedade de nós 

Deus Filho Redentor do mundo, tende 

piedade de nós 

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

tende piedade de nós 

Santa Maria, rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus,  

Santa Virgem das virgens,  

Mãe de Cristo, 

Mãe da Igreja 

Mãe da divina graça,  

Mãe puríssima,  

Mãe castíssima,  

Mãe sempre virgem, 

Mãe imaculada,  

Mãe digna de amor,  

Mãe admirável,  

Mãe do bom conselho,  

Mãe do Criador,  

Mãe do Salvador,  

Virgem prudentíssima, 

Virgem venerável, 

Virgem louvável,  

Virgem poderosa,  

 

 

 

 

 

 

 

Virgem clemente,  

Virgem fiel, 

Espelho de perfeição,  

Sede da Sabedoria,  

Fonte de nossa alegria,  

Vaso espiritual,  

Tabernáculo da eterna glória, 

Moradia consagrada a Deus,  

Rosa mística,  

Torre de Davi,  

Torre de marfim, 

Casa de ouro, (Domus Aurea) 

Arca da aliança, (Arca Foederis) 

Porta do céu, (Janua Coeli) 
Estrela da manhã, 

Saúde dos enfermos, 

Refúgio dos pecadores,  

Consoladora dos aflitos, 

Auxílio dos cristãos, 

Rainha dos Anjos,  

Rainha dos Patriarcas, 

Rainha dos Profetas, 

Rainha dos Apóstolos, 

Rainha dos Mártires, 

Rainha dos confessores da fé, 

Rainha das Virgens, 

Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 

Rainha assunta ao céu, 

Rainha do santo Rosário, 
Rainha da paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO V 

Catálogo da Obra de Manoel Victor de Jesus 

(c. 1760 - 1828) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Luciana Braga Giovannini 

UFSJ - 2017 



Manoel Victor de Jesus nasceu por volta de 1760 e faleceu no dia 27 de abril de 1828. 

Não sabemos o local e o dia de seu nascimento, na verdade, pouco se sabe sobre a vida do 

pintor. Não foram encontrados documentos que nos informem sobre sua origem e filiação, como 

batismo, certidão de nascimento, óbito e inventário. Para compensar a escassa documentação, 

o pintor deixou uma obra significativa localizada na atual cidade de Tiradentes e região. 

Reunimos, nos últimos dois anos, toda a obra do artista dispersa nas igrejas, sacristias, 

consistórios e pequenas salas sem acesso público. Algumas pinturas estão localizadas em 

museus, prédios públicos, arquivos; e outras, resguardadas nas mãos de fiéis que temem os 

roubos de obras de arte. Procuramos registrar as seguintes informações: localização da obra e 

data de sua produção; informações sobre as restaurações; identificação do tema e das 

referências literárias que, possivelmente, serviram como fonte de inspiração para o artista e 

uma breve descrição iconográfica. 

O catálogo constitui o primeiro passo para uma investigação posterior e pretende 

apresentar as primeiras impressões extraídas sobre a produção artística do pintor. Pretendemos, 

com esse trabalho, colaborar com a definição do perfil estilístico e o corpus de imagens de um 

pintor ainda praticamente desconhecido e cooperar para a conscientização da preservação das 

obras de arte da cidade histórica de Tiradentes com o intuito de resguardar as fontes imagéticas 

para futuras pesquisas e auxiliar nos futuros projetos de restauração que tenham o objetivo de 

recuperar a pintura de Manoel Victor de Jesus. 
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Matriz de Santo Antônio 

Tiradentes – MG 

Manoel Victor de Jesus iniciou sua produção artística na Vila de São José trabalhando 

em colaboração com Manoel Alvares no consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

em 1782. Após esse trabalho, começou sua produção independente pintando a sacristia da 

mesma congregação e depois continuou trabalhando para outras irmandades instaladas na 

mesma Igreja. 

 
Restauração: 

Em 29 de setembro de 1959, deu início a obra de restauração de todos os bens artísticos 

da Matriz de Santo Antônio sobre direção do professor Edson Mota, reforma finalizada em 23 

de janeiro de 1963. O professor foi o responsável pelo Setor de Recuperação de Obras de Arte 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) entre os anos de 1944- 

1976.1
 

Em 1977, foi proposto pela Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade a restauração do 

órgão da Matriz financiada pela empresa alemã DKVU. O trabalho foi executado pelo alemão 

Manfred Tonius, de Nuremberg, Alemanha, e foi concluído em 1978.2
 

Em 2001, o monumento apresentava problemas estruturais e foi submetido a nova 

restauração. Desta vez, a obra foi realizada por meio da Lei Rouanet e teve como proponente  

a Fundação Roberto Marinho. As intervenções nos elementos artísticos foram realizadas pela 

empresa Anima Restauração, Conservação e Artes, de São João del-Rei. A camada pictórica dos 

forros, tanto da nave quanto das sacristias, tiveram que ser fixadas.3
 

Em 2007, foi realizada nova intervenção no órgão da Matriz, incluindo a restauração 

da pintura da caixa e da mísula. A obra foi executada pela empresa Anima Restauração, 

Conservação e Artes: fixação da pintura, do douramento, limpeza e imunização.4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: [http://enciclopedia.itaucultural.org.br/]. Acesso em: 25 set. 2016. 

2 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. A Matriz de Santo Antônio em Tiradentes. Tiradentes: IPHAN, 

2011, p. 220. 

3 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. Tiradentes: Monumentos Preservados. Tiradentes: IHGT, 2015, p. 

40-41. 

4 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio em Tiradentes, p. 220-227. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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Consistório da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento – 1782 
 

O forro em formato de gamela tem cinco compartimentos, um central e quatro laterais. 

No forro central, os artistas representaram um anjo segurando um Ostensório. Nos espaços em 

torno do forro do Anjo, quatro narrativas do Antigo Testamento: Isaac abençoa Jacó, A 

destruição de Sodoma, o Encontro de Eliezer e Rebeca, e Judite e Holofernes. As narrativas 

bíblicas foram inseridas no interior de uma moldura em forma de rocalhas. No forro 

localizado acima do retábulo, foram pintados três símbolos de Jesus Cristo: o Cordeiro, a 

Fênix e o Pelicano. 

 
Documento: 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Tiradentes - MG 

1. Livro de Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846. 

2. Livro de Recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846. 
 

 

 
 

 

Forro do consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Alvares / Manoel Victor de Jesus, 1782 

Técnica: têmpera sobre madeira 
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Painel Central - Anjo 
 

 

 

 

 

O forro central, de formato retangular, simula a abertura para o céu com anjos pairando 

sobre nuvens que cingem a figura central: um anjo segurando o Ostensório. A figura do anjo é 

destacada por um fundo claro que concede leveza à imagem. A pintura está muito danificada 

impossibilitando uma análise mais detalhada. Das nuvens, podemos ver apenas suas formas 

arredondadas, rígidas e de cores escuras indicando que as camadas de cores claras, que modelam, 

conferem volume e leveza às formas, se perderam. Os anjos, na parte inferior, estão deitados, 

apoiados e ajoelhados nas nuvens, todos com o olhar voltado em direção à figura no centro da 

composição. Na parte superior, cabecinhas aladas envolvem o personagem principal e um anjo 

ajuda a sustentar o Ostensório, que está apoiado em sua cabeça. 
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Isaac abençoa Jacó 
 

 

 

O painel representa a benção de Isaac a Jacó, seu filho mais novo. Há duas passagens 

de Gênesis em que Isaac abençoa Jacó: Jacó intercepta a benção de Isaac e Isaac envia Jacó  

a Labão. Na iconografia cristã, os temas que se repetem em mais de uma passagem costumam 

ser fundidos em um único episódio para evitar duplicidade.1 Entretanto, de acordo com a 

representação, é bem provável que o artista tenha se inspirado na segunda passagem bíblica.2
 

A cena transcorre em  um  aposento  delimitado  por  cortinas  que  criam  um 

ambiente reservado.  Isaac  está  deitado  em  seu  leito,  disposto  transversalmente  no 

espaço, onde Jacó encontra-se de joelhos para receber a proteção do pai que faz o sinal da 

benção. Os dois personagens têm um semblante sereno, há uma doçura nos gestos que reflete o 

amor e respeito entre pai e filho. Em primeiro plano, Rebeca se movimenta em direção oposta 

como se fosse deixá-los a sós, o gesto expressa sofrimento e aflição contrapondo com a paz 

existente entre Isaac e Jacó. No fundo, uma porta cria a abertura para uma paisagem em último 

plano, provavelmente, simbolizando a partida de Jacó, o que indica a correspondência com a 

segunda passagem bíblica. 

A construção do espaço perspéctico demonstra a ausência de rigor técnico. O desenho 

apresenta linhas de contorno em tons escuros, principalmente no espaço arquitetônico, nas 

cortinas e no mobiliário. O panejamento é pesado em seu caimento e é definido mais pelo 

desenho do que pela distribuição de luzes e sombras. A cor predominante é o azul em contraste 

com tons terrosos que transitam entre o amarelo, o vermelho e o marrom. A aplicação de cores 

opostas contribui para a representação do drama que envolve a narrativa. 
 

 

1 RÉAU. Iconografía del Arte Cristiano: Introducción General. 

2 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. (Gênesis 27, 46 / 28, 1-2). 
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A destruição de Sodoma 
 

 

 

A pintura representa o episódio sacro 

denominado A destruição de Sodoma.1
 

Uma linha em diagonal conduz o olhar 

do observador para as três figuras em primeiro 

plano sugerindo a saída de cena dos personagens, 

a fuga de Ló e suas filhas. À direita, Sara olha 

para trás e se transforma em estátua, petrificada, 

olhos brancos, pintada em um tom de azul quase 

cinza e, proporcionalmente, menor que os outros 

personagens insinuando o distanciamento de 

quem ficou para trás.2
 

O desenho das figuras apresenta linhas 

de contorno precisas, porém delicadas. Em 

último plano, a cidade de Sodoma em chamas 

exibe um intenso contraste de luz e sombra.   

No tocante  ao  emprego  da  luz,  observamos  

a  ausência  da  gradação,  a  luz  não  produz a 

transição das cores. Luz e sombra são empregados para criar a profundidade espacial, modelar 

as figuras, os tecidos, objetos e espaços arquitetônicos. 

O espaço se dispõe em planos definidos por linhas diagonais e horizontais que 

proporcionam a estabilidade da composição, a linha do horizonte é delimitada por uma montanha 

onde a claridade, na parte posterior, favorece a profundidade. 
 

 

 

 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. (Gênesis 19, 15-17). 

2   . A Bíblia de Jerusalém. (Gênesis 19, 23-26). 
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Casamento de Isaac: Eliezer encontra Rebeca 
 

 

 

A composição correlaciona com a narrativa bíblica em que o servo de Abraão é enviado 

para encontrar a mulher que se casará com seu filho Isaac.1
 

O espaço é organizado em planos que se afastam até a linha do horizonte definida     

por uma montanha. A composição dos personagens é estruturada a partir do centro com um 

pequeno deslocamento para a esquerda onde observamos os camelos bebendo água perto do 

poço. O peso das figuras dispostas à esquerda é compensado pela presença da cidade que se 

encontra à direita em um ponto distante, solução encontrada para o equilíbrio da composição. A 

perspectiva é intuitiva e observamos a dificuldade dos artistas na interpretação do poço. 

No primeiro plano, Rebeca oferece à Eliezer água do seu cântaro, sinal que revela que 

esta é a mulher escolhida para ser esposa de Isaac. As figuras representadas de perfil apresentam 

contornos bem definidos, os olhos são grandes e desproporcionais. A figura feminina apresenta 

características distintas daquelas observadas no painel anterior, as linhas do desenho são graves 

e pesadas, é possível que não tenham sido pintada pelo mesmo artista, talvez, por Manoel 

Alvares. O movimento da cena é sugerido pelos gestos dos personagens e dos animais, não há 

nenhum sinal de tensão. Ainda é cedo para definir as características de cada um dos pintores, 

mas observamos que os traços do desenho desse painel são muito rígidos contrastando com a 

leveza e delicadeza que conhecemos da pintura de Manoel Victor. 
 

 

 
 

 

 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. (Gênesis 24, 14-19). 



316 
 

 

Judite e Holofernes 
 

 

 

A pintura narra a história de Judite e Holofernes. A cena corresponde à passagem do 

Antigo Testamento em que Judite corta a cabeça do general do exército da Assíria e leva para 

Betúlia.1
 

A ordenação do espaço é semelhante à cena A destruição de Sodoma, linhas diagonais 

estruturam a paisagem que termina, em último plano, com montanhas pintadas em tons de 

azul sugerindo a profundidade espacial. As tendas do acampamento preenchem o espaço em 

uma sequência que guia o olhar do espectador para o plano de fundo, onde está representada   

a cidade de Betúlia. A cidade é modelada por um jogo de luz e sombra que contribui para        

a tridimensionalidade da arquitetura, mas a linha do desenho é marcante e a perspectiva é 

intuitiva. Em primeiro plano, no centro do espaço pictórico, Judite e sua serva colocam a cabeça 

de Holofernes no alforje de alimentos. À esquerda, visualizamos a tenda do general com o 

corpo pálido estendido sobre seu leito, sem a cabeça e com o sangue jorrando do pescoço. 

Contrastando com o drama da narrativa, o movimento e o semblante das duas mulheres 

é tranquilo e silencioso. Judite destaca de sua serva pela espada que decapitou a vítima e pelos 

detalhes das roupas e adornos, um colar de pérolas, brinco e uma tiara com pedras preciosas. 

A narrativa nos conta que ela se produziu com suas melhores roupas e joias para seduzir 

Holofernes.2 As figuras femininas indicam algumas características estilísticas do pintor Manoel 

Victor: o rosto de formato oval, cabelos ruivos, olhos amendoados e o nariz e sobrancelhas 

definidos pela linha do desenho. As duas figuras se aproximam muito das personagens do 

segundo painel, A destruição de Sodoma. Particularidades que nos leva a pensar que o primeiro 

e o terceiro painel foram pintados por Manoel Alvares e o segundo e o quarto, por Manoel 

Victor. 
 
 

 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. (Judite 13, 6-10). 
2   . A Bíblia de Jerusalém. (Judite 12,15). 
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Símbolos cristológicos 

O Pelicano, o Cordeiro e a Fênix 
 

A imagem do Pelicano é associada à Jesus Cristo. De acordo com a lenda, o pelicano 

picava o próprio peito para alimentar os seus filhotes assim como Jesus, que derramou seu 

sangue na cruz para salvar a humanidade dos pecados do mundo. Nesse caso, o pelicano é 

símbolo de Jesus e seu sacrifício. No entanto, a ave é utilizada em duplo sentido e é associada 

também à Ressurreição. O amor de Deus Pai pelos homens foi tão grande a ponto de entregar 

seu único filho em sacrifício para morrer na cruz, contudo, no terceiro dia, ele o ressuscitou. 

Dessa forma, o pelicano é associado a Deus Pai e simboliza a Ressurreição. A lenda diz que o 

Pelicano afoga os seus filhotes e, não suportando a dor, abre seu peito e deixa cair sobre eles as 

gotas de sangue que os faz renascer.1
 

 

 

 

O forro com os símbolos de Jesus Cristo e da Ressurreição foi dividido em três painéis 

separados por um friso dourado, onde pequenos arranjos de rosas envolvem as imagens. O 

conjunto pictórico apresenta uma pintura de cores sóbrias: marrom, ocre, cinza, branco e 

vermelho. O desenho é predominante em relação a pintura e o colorido das imagens é ilustrativo. 

Observamos que o artista aplicou as cores em camadas com o objetivo de criar o volume das 

imagens, aplicar textura às figuras e produzir o jogo de luz e sombra. Na imagem do Cordeiro, 

por exemplo, o grafismo representa a luz que emana do animal sagrado. Na imagem do Pelicano, 

linhas sobrepostas e cruzadas são empregadas para criar sombras e gerar movimento. Por se 

tratar de uma pintura que representa a simbologia cristã, as formas são claras e objetivas, mais 

decorativas do que imitativas. 

Notamos a presença de uma tinta branca que cobre o fundo e contorna as imagens, 

sugerindo uma possível intervenção. O pelicano e o cordeiro apresentam linhas de contorno 

muito precisas, que também podem ser resultado de uma possível restauração. 
 

 

1 RÉAU. Iconografía del Arte Cristiano: Introducción General, p. 116 e 117. 
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O nimbo representado ao redor do animal corresponde à representação simbólica de 

Cristo.1 Louis Réau afirma que o cordeiro que sustenta a cruz estandarte com as suas patas é 

símbolo da Ressurreição e é denominado O Cordeiro Vexilífero da Ressurreição. No entanto,  

o animal não representa apenas o renascimento, mas os dois aspectos da vida de Cristo, o 

sofrimento e a vitória, a Paixão e a Ressurreição.2
 

 

 
 

No cristianismo, a Fênix também é símbolo da Paixão e da Ressurreição, do fenecimento 

e do triunfo. As narrativas medievais dizem que a Fênix, após se consumir na fogueira, renasce 

de suas próprias cinzas. Por isso, o pássaro é associado à Jesus Cristo que morre na cruz e 

ressuscita ao terceiro dia.3
 

 
 

 

1 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 635. 

2 RÉAU. Iconografía del Arte Cristiano: Introducción General, p. 99-100. 

3 RÉAU. Iconografía del Arte Cristiano: Introducción General, p. 110-111. 
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Ornamentos 
 

 

 

A rocalha constitui o elemento fundamental que determina o estilo de arte denominado 

rococó, formas inspiradas em conchas que criam um conjunto ornamental. Tem  sua origem  

na França do séc. XVIII e está diretamente relacionada com o desenvolvimento das artes 

decorativas e ornamentais1. Nas pinturas do forro do consistório da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, a ornamentação em forma de rocalhas funciona como uma moldura que envolve 

as narrativas bíblicas. Os tetos em forma de gamela configuram a repartição do espaço e sua 

ornamentação remete ao estilo de decoração de tetos compartimentados das pinturas portuguesas. 

O modelo português de decoração de tetos caracteriza-se pela representação da narrativa de 

passagens bíblicas ou cenas hagiográficas emolduradas pelo brutesco. Esta forma de decorar 

tetos chegou ao Brasil e se desenvolveu no Nordeste e em Minas Gerais; acreditamos que, nas 

últimas décadas do séc. XVIII, a ornamentação de estilo rococó foi associada às representações 

das narrativas bíblicas e hagiográficas. 

 

 

As rocalhas pintadas nas cores ocre, azul, branco e vermelho caracterizam-se pela 

ausência de nuances na transição das cores. A sombra é produzida por tons escuros com 

predomínio da cor preta. Para dar luz e movimento às formas, os artistas criaram um grafismo 

de linhas brancas e paralelas que acompanham o movimento das rocalhas. Esse grafismo, 

possivelmente, corresponde à interpretação dos traços observados nas gravuras de origem 

francesa e germânica que circulavam pela colônia, responsáveis pela difusão do repertório 

formal Rococó. No centro das rocalhas, um arranjo de flores e folhas proporciona suavidade   

à ornamentação e corresponde a um motivo predominante na decoração de estilo rococó. As 

rocalhas são pintadas sob um fundo branco que destaca as cores e favorece a leveza do conjunto 

pictórico. 
 

 

1 OLIVEIRA. O Rococó Religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. 
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Sacristia da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento – 1782 
 

 

Manoel Victor de Jesus pintou o forro da Sacristia da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento em 1782. A pintura foi realizada em um forro do tipo Bombé, a junção entre       

os painéis do forro é arrematada por uma talha dourada que se fecha em uma pinha cor de  

ouro localizada no centro do teto da sacristia. O pintor representou quatro temas do Antigo 

Testamento: A peste e o perdão divino, Sacrifício de Abraão, A aparição de Mambré e Moisés 

diante da sarça ardente. As narrativas bíblicas estão envolvidas por uma moldura em forma   

de trapézio ornamentada por rocalhas nas cores azul, vermelho, ocre e bege sobre um fundo 

branco. 

O pintor decorou o espaldar do arcaz e nicho com rocalhas, marmorizado e douramento. 

No mesmo espaço, pintou quatro painéis: os evangelistas São Mateus, São Marcos, São Lucas 

e São João. 

 
Documento: 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Tiradentes - MG 

1. Livro de Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846. 

2. Livro de Recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846. 
 

 

 

Forro da Sacristia do Santíssimo Sacramento 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1782 

Técnica: têmpera sobre madeira 
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A peste e o perdão divino 

 
 

Para compor este forro, o artista, provavelmente, buscou como referência uma passagem 

bíblica do Antigo Testamento denominada Preparativos para a construção do Templo que 

também é narrada como A peste e o perdão divino. A Bíblia relata que Davi pecou e desagradou 

Iahweh que lançou a peste sobre Israel e ordenou ao anjo exterminar Jerusalém. Porém, no 

momento de dizimar a cidade, Deus se arrependeu e disse ao anjo: Basta! Retira a tua mão1. 

O grupo figurativo corresponde à passagem em que Iahweh se comunica com o vidente 

de Davi através do Anjo e ordena ao Rei a construção de um altar em seu nome. O holocausto 

oferecido a Iahweh diz respeito ao sacrifício como instrumento para a salvação do povo de 

Israel que está ameaçado pelo pecado.2
 

 

 

Apesar de sua missão destrutiva, o ser celestial é um menino de olhar meigo, ruivo, boca 

pequena e desenho delicado – características estilísticas das figuras celestiais de Manoel Victor 

de Jesus. No alto, com a espada desembainhada e pronto para cumprir as ordens de Iahweh, 

para e olha para trás reproduzindo o instante em que o Todo Poderoso diz: Basta! O impulso 

para a ação foi interrompido e o olhar do anjo do Senhor correlaciona com a ordem vinda do 

céu: Retira a tua mão. O deslocamento do tecido em torno do corpo do anjo representa o voo 

suspenso. O movimento interrompido é realçado pela presença do imponente Gad, ao centro, 

com as mãos estendidas atuando como intermediário entre Davi e Deus, entre o céu e a terra, 

entre o sacrifício e a redenção, entre o arrependimento e o perdão – tema central da narrativa. 

A cena que inicia com a ação do anjo se desloca para Gad e Davi em primeiro      

plano. O vidente do Rei transmite a ele a mensagem e as ordens do Senhor. De joelhos, 

 

1 BÍBLIA.  A Bíblia de Jerusalém (1 Crônicas 21). 

2   . A Bíblia de Jerusalém. (2 Samuel 24, 15). 
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Davi aceita a proposta, ergue o altar e oferece bois como sacrifício. Novamente, o gesto como 

ponto crucial da narrativa: a mensagem transmitida pelo olhar e pela disposição das mãos. A 

figura que se posiciona no centro tem o papel fundamental de intervir no acontecimento e, nas 

laterais, o artista reproduz o início e o fim do episódio; uma representação da temporalidade 

onde o pintor narra os principais momentos da história. 

Sobre o altar, podemos ver o boi do holocausto representado entre labaredas e fumaça. 

Na frente da figura de Davi, observamos a representação dos seus atributos – a harpa e a coroa. 

O personagem é identificado também pela roupa e a capa típicas de um Rei. 
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O sacrifício de Abraão 
 

 

 

O tema da pintura encontra-se em uma passagem do Antigo Testamento intitulada O 

sacrifício de Abraão1. A composição correlaciona com determinada passagem do texto e a cena 

principal está localizada bem no centro do espaço pictórico. Os personagens estão alinhados 

verticalmente representando a interlocução entre o céu e a terra. As narrativas têm como 

característica essencial a representação realista do episódio, e a pintura revela o cuidado de 

Manoel Victor com a reprodução do momento exato do acontecimento - o instantâneo. 

O cenário é semelhante ao da representação anterior, A peste e o perdão Divino. O drama 

do episódio é intensificado pelo contraste das cores azul e laranja. O anjo se desloca em direção 

a Abraão apoiado em nuvens circulares que favorecem o movimento da cena. Representado em 

diagonal, tem o corpo envolvido por um panejamento que contorna sua cintura e se movimenta 

em direção ao céu determinando a leveza da figura celestial que flui delicadamente no espaço. As 

cores das nuvens e das asas do anjo se diluem na medida em que se distanciam. O anjo segura o 

braço de Abraão que está prestes a sacrificar seu filho, interrompe a ação e aponta a mão direita 

para o alto confirmando o instante em que Deus se manifesta à Abraão. Abaixo, amarrado e de 

joelhos, Isaac encontra-se no lugar do holocausto e ao seu lado avistamos o cordeiro entre os 

arbustos que deve ser sacrificado em seu lugar. O conjunto figurativo representa o sofrimento e 

o alívio de Abraão e seu filho Isaac, uma composição equilibrada e harmoniosa. 

Os detalhes das figuras evidenciam os traços característicos do artista – o estilema. Os 

cabelos ruivos e levemente ondulados das figuras angélicas, a boca pequena e bem desenhada, 

olhos amendoados, sobrancelhas alongadas. Os anjos expressam, simultaneamente, doçura e 

melancolia. Os olhos dos homens, especialmente os anciãos, são puxados denotando um estilo 

oriental. Nesta pintura, notamos que a linha do desenho é fluida contrapondo às outras obras 

que apresentam um desenho de linhas precisas. Percebemos também a leveza na representação 

das nuvens e da fumaça do incensário, que se dissolve no espaço. O artista representou a 

musculatura dos braços e pernas de Abraão, revelando uma interpretação anatômica que não é 

 

 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Gênesis 22, 9-14). 
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comum no decorrer de sua produção artística. Outro detalhe, recorrente nas pinturas de Manoel 

Victor, é a representação de uma das pernas desnuda do joelho para baixo e o tecido preso por 

uma espécie de botão de formato circular. Pormenor que pode ser observado nas figuras do anjo 

e de Abraão e que também está presente no anjo reproduzido na pintura anterior (página 322). 

Na representação do cordeiro, o cuidado com os detalhes revela a fidelidade da imagem com  

a referência literária. O animal foi pintado exatamente como diz o texto: preso pelos chifres  

no arbusto. Para reproduzir os arbustos, o artista pintou um emaranhado de galhos em tons 

castanhos perpassando o corpo do animal que se movimenta como se tentasse se desvencilhar. 
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A aparição de Mambré 
 

 

 

A pintura correlaciona com a narrativa bíblica em que Deus aparece diante de Abraão no 

Carvalho de Mambré por intermédio de três homens, e o servo do Senhor prepara uma ceia para 

eles.1 Os três homens perguntaram pela sua esposa e anunciaram a Abraão a gravidez de Sara. 

A composição distancia-se do texto, especialmente, quanto ao espaço onde o episódio 

se desenrola. Na Bíblia, a cena ocorre diante de uma tenda e perto de uma árvore; na pintura, o 

artista representou a ceia na varanda de uma casa. O episódio transcorre em torno de uma mesa 

representando a refeição oferecida aos três homens que visitaram Abraão e sua esposa Sara. 

Duas colunas de fuste liso e uma balaustrada separam os espaços. À direita, um degrau guia o 

olhar do observador para o espaço externo onde pode-se ver a mesma paisagem representada 

nos outros forros, montanhas em tons de azul contrastando com a claridade do céu no intuito 

de promover a profundidade espacial. À esquerda, visualizamos uma porta entreaberta com 

moldura azul e decorada por rocalhas. 

O grupo figurativo apresenta os corpos endurecidos pelo desenho e o movimento sugerido 

pelos gestos não aparenta naturalidade. O pintor representou os hóspedes em três posições 

distintas, um de costas, outro de perfil, e o terceiro praticamente de frente, mas as figuras são 

muito rígidas e estáticas e o resultado da ação dos personagens é artificial. A interpretação dos 

tecidos é esquemática e a projeção da sombra dos personagens no chão é irreal. A representação 

reflete os problemas enfrentados pelo pintor no início de sua carreira. 

Ao contrário das duas outras pinturas que retratam episódios dramáticos, a cena é calma, 

sem gestos muito expressivos e as figuras aparentam tranquilidade. A figura de Abraão revela 

os traços característicos de um ancião: barba longa, bem desenhada e olhos puxados. De todos 

os painéis deste conjunto, este é o mais rígido e o que apresenta maior limitação quanto à 

concepção da figura humana, o que caracteriza uma certa instabilidade na produção artística de 

Manoel Victor, principalmente quando comparamos com o painel anterior, onde percebemos 

um desenho de linhas suaves e diluídas. Esta inconstância será verificada durante toda sua 

produção artística e pode ser resultado da ação de ajudantes. 

 

 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Gênesis 18 1-5). 
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A sarça ardente e 

o poder dos sinais dado a Moisés 
 

A composição corresponde a duas passagens bíblicas em que o protagonista é Moisés. 

Uma pintura singular onde o artista reproduz dois instantes no tempo de um único personagem, 

ele aparece duas vezes na pintura em tempo e espaço distintos. Primeiro, o momento em que 

Moisés retira a sandália para pisar em solo sagrado; segundo, o instante em que Moisés pega a 

cobra pela cauda que será transformada em cajado. 

No primeiro plano, o artista narra a visão de Moisés e o momento em que Iahweh se 

manifesta através do anjo. O personagem principal foi representado com roupas de pastor, com 

o cajado e as ovelhas do seu rebanho; ouve a voz do Senhor e, imediatamente, obedece as suas 

ordens retirando as sandálias. Deus está prestes a revelar a missão a Moisés: salvar o povo de 

Israel e libertá-los da opressão do Faraó.1
 

O personagem aparece novamente em segundo plano, com as mesmas roupas 

reproduzindo outro momento do episódio sacro. O artista utiliza como recurso para representar 

o deslocamento do personagem no espaço e no tempo a diminuição da figura que, em uma escala 

menor, assinala a distância. Ele tem nas mãos uma serpente que está prestes a se transformar em 

cajado como prova do poder de Deus que se manifestará por meio de Moisés.2
 

Nas duas cenas, Moisés está representado de perfil, duas figuras idênticas em escalas e 

espaços diferentes. O personagem é um homem de barba curta, cabelos ruivos e anelados. Os 

olhos são grandes, bem desenhados e sobrancelhas alongadas. O olhar é atento e voltado para 

o anjo no meio do fogo, como um bom pastor sempre disposto a obedecer as ordens do Senhor. 

De acordo com Louis Réau, Moisés é uma das prefigurações de Jesus Cristo, o escolhido para 

salvar o povo de Israel.3
 

 

 

 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Êxodo 3, 1-5). 

2   . A Bíblia de Jerusalém (Êxodo 4, 2-5). 

3 RÉAU. Iconografía del Arte Cristiano: Introducción General, p.240. 
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A representação das chamas revela a ausência de 

gradação, a transição das cores não produz nuances, traço 

permanente na obra do artista. As chamas são definidas 

pelo desenho, o movimento é rígido, pesado e o efeito do 

fogo é artificial. O anjo apresenta todas as características estilísticas do artista na representação 

dos seres celestiais; um menino de semblante meigo, olhar doce, boca pequena e bem desenhada, 

cabelos ruivos e anelados. O movimento das asas para trás se contrapõe ao movimento do corpo 

que se dirige para frente. O deslocamento do anjo é acentuado pelo gesto do braço e o olhar 

voltado para Moisés. O artista reproduziu o momento exato da aparição. 

Manoel Victor revela, mais uma vez, o cuidado em reproduzir o cenário, criar o 

ambiente para a narrativa e uma habilidade em representar a temporalidade. O pintor demonstra 

sua fidelidade ao texto e a capacidade de eleger os momentos mais importantes para tornar a 

narrativa inteligível. 
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Espaldar do arcaz 
 

 

 

O arcaz é um móvel de sacristia com gavetões utilizado para guardar alfaias, paramentos, 

linhos e vestimentas utilizadas nas celebrações religiosas. Geralmente, o arcaz possui um 

respaldo denominado espaldar do arcaz. Na sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

o respaldo de madeira que envolve o arcaz, inclusive as laterais, foi decorado por Manoel Victor 

de Jesus com rocalhas, marmorizado e a pintura de quatro painéis representando os quatro 

evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro painéis são separados por pedestais      

e pilastras contendo talhas em forma de rocalhas e são arrematados na parte superior por um 

frontão esculpido em madeira. 

No centro do espaldar, observamos um nicho que acomoda um crucifixo. Manoel Victor 

dourou a talha do respaldo e pintou o centro do nicho com raios de luz de cor amarela sobre um 

fundo branco, nuvens e anjos – cabecinhas aladas que circundam a imagem de Cristo. De um 

modo geral, o colorido do respaldo apresenta cores quentes e terrosas, que são intensificadas 

pelo dourado da talha: rocalhas castanho avermelhadas, laranjas e marmorizado verde musgo. 

O fundo branco destaca a pintura e a talha dourada, além de contrastar com a cor escura do 

arcaz produzido em jacarandá-cabiúna1, conhecida também por jacarandá-preto. 
 

 
 

Respaldo do Arcaz 

Sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1782 

Pintura sobre madeira, douramento, marmorizado 

 

 

 

1 SANTOS FILHO. A Matriz de Santo Antônio em Tiradentes, p. 122. 
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Nicho 
 

 

 

Nicho 

Sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus,1782 

Pintura sobre madeira, douramento, marmorizado 
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São Mateus e São Marcos 
 
 

 
O conjunto figurativo dos Evangelistas apresenta a mesma estrutura compositiva. Os 

painéis são retangulares e cercados por uma moldura em talha dourada e marmorizado verde. 

O ambiente é interno e delimitado por uma cortina que se abre para o céu, com exceção da 

pintura de João, onde observamos um ambiente externo e uma rocha delimitando o espaço. Os 

quatro evangelistas foram representados em meio corpo, ocupam o lugar central da composição 

e apresentam uma postura semelhante diante dos objetos: estão sentados ao lado de uma mesa, 

segurando um livro com a mão esquerda e uma pena com a mão direita evocando a escrita dos 

evangelhos. Os evangelistas não olham para o espectador, expressam inspiração e concentração. 

São Mateus foi representado de perfil e com o corpo virado em direção oposta ao livro 

e ao menino de asas que está ao seu lado, tem uma auréola sobre a cabeça simbolizando a 

iluminação espiritual.1 A redação do evangelho foi inspirada pelo Espírito Santo e a revelação 

divina é reforçada pelo gesto do anjo apontando para o céu. Mateus tem os olhos grandes, o 

nariz longo e uma boca relativamente pequena; os cabelos são ondulados e a barba comprida. 

São Marcos contorce o corpo para a direita olhando em direção oposta ao livro aberto sobre    

a mesa. O artista faz algumas modificações com o intuito de individualizar os personagens.    

A face de Marcos foi pintada em três quartos e os cabelos e barba são mais longos e escuros 

que o de Mateus. São Lucas também foi representado em três quartos, cabelos brancos,    

calvo e barba dividida ao meio aparentando ser o mais velho dos quatro evangelistas. Sua 

expressão é grave e concentrada, percebemos a tensão na testa contraída. São João está        

em um ambiente externo sentado diante de uma rocha que substitui a mesa sustentando  o  

livro sagrado. É o mais novo de todos, imberbe, cabelos longos, castanhos e ondulados. As 

características faciais de João o aproxima das formas de representação dos anjos e das figuras 
 

1CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p.100. 
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São Lucas e São João 
 
 

femininas de Manoel Victor de Jesus: rosto de formato oval, olhos amendoados, boca definida 

pelo desenho, de linhas leves e delicadas, uma fisionomia andrógina. Ao lado dos personagens, 

foram reproduzidos as quatro figuras simbólicas que representam os quatro evangelistas: o 

anjo, o leão, o touro e a águia. O tetramorfo é uma criatura de quatro faces que aparece descrita 

em duas passagens bíblicas, no livro de Ezequiel2 e no livro do Apocalipse.3
 

A tradição cristã viu nos animais o símbolo dos quatro evangelistas. A Bíblia revela que 

a imagem dos quatro animais evoca os Karibu babilônios, cujos nomes correspondem aos dos 

Querubins da Arca: seres com cabeça humana, corpo de leão, patas de touro e asas de águia, 

cujas estátuas guardavam os palácios da Babilônia4. Os Querubins são esfinges aladas que, 

no Templo de Jerusalém, protegeram a Arca, o objeto construído para guardar o   Testemunho 

– o Livro da Aliança entre Deus e os Homens.5 Traçando um paralelo entre o Tetramorfo, os 

Querubins e os Evangelistas, concluímos que os quatro discípulos de Cristo são associados 

aos guardiões da Arca, como aqueles que guardam a Nova Aliança entre Deus e os Homens, o 

testemunho da vida de Cristo narrado nos evangelhos. O evangelho é a Boa Nova, a promessa 

da Salvação e a proclamação do Novo Reino instituído com o nascimento do menino Jesus. Para 

a doutrina cristã, os quatro evangelistas foram inspirados pelo espírito de Deus no momento 

de escrever os evangelhos, as suas imagens foram associadas aos servos que guardavam os 

palácios da Babilônia e aos Querubins que guardavam a Arca e o Templo de Iahweh. Sendo 

assim, os Evangelistas são os guardiões da palavra de Deus – o caminho para a Salvação. 
 

 
 

2 BÍBLIA.  A Bíblia de Jerusalém (Ezequiel 1, 5-10). 

3   . A Bíblia de Jerusalém (Apocalipse 4, 6-7). 

4   . A Bíblia de Jerusalém, p. 1604. 

5   . A Bíblia de Jerusalém, p. 142, 143. 
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Consistório da Irmandade do Bom Jesus 

do Descendimento – 1786 

O Consistório é um sala toda forrada por tábuas corridas pintadas de branco e decoradas 

com pinturas de Manoel Victor de Jesus, uma obra completa: teto, painéis parietais, paredes e 

barrados. No teto, o artista pintou o episódio do Descendimento da Cruz. Nas paredes e portas 

do armário, representou oito personagens bíblicos do Antigo Testamento: o profeta Jeremias, o 

profeta Isaías, o sacerdote Aarão, o patriarca Moisés, o profeta Ezequiel, o juiz Samuel, os reis 

Manaém e Davi. Na base de uma das paredes, pintou um barrado narrando dois episódios de 

Gênesis, a criação de Eva e a Queda, ornamentou o restante dos espaços com rocalhas e flores. 

Quando entramos no consistório, observamos um arcaz de madeira na parede do fundo 

e, acima dele, a pintura de rocalhas com arranjos de flores envolvendo um quadro representando 

São Luis da França. Na lateral esquerda da sala, um armário de madeira cobre toda a sua 

extensão, do chão ao teto. Do outro lado da sala, uma janela ilumina o ambiente e realça a 

pintura de cores vibrantes; rocalhas, folhas, flores, marmorizado e frisos dourados. Acima     

da janela, o artista pintou uma grande rocalha nas cores azul, laranja, bege e vermelho. A 

parede que envolve a porta de entrada do consistório também foi ornamentada por rocalhas que 

preenchem todo o espaço. 

 
Documento: 

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei 

Livros da Irmandade do Bom Jesus do Descendimento, 1776-1860.1 

Recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846.2
 

 

 

 

Consistório da Irmandade do Bom Jesus do Descendimento 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1786 

Forro, Painéis parietais, Armário, Ornamentação das paredes, Barrado, 

Marmorizado e douramento dos frisos. 

Técnica: têmpera sobre madeira. 

 

 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p.236. 

2  . Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p. 237. 
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O Descendimento da Cruz 
 

 

 

A narrativa visual corresponde ao instante em que o corpo de Cristo é retirado da cruz 

após a morte. Os evangelistas não relatam o episódio, apenas mencionam o momento em que 

José de Arimateia, discípulo de Jesus e membro do Sinédrio, solicita a Pilatos o corpo de Cristo 

para realizar o sepultamento.1
 

A narrativa plástica encontra-se 

envolvida por uma moldura em forma  

de rocalhas nas cores vermelho, laranja, 

verde e tons de  bege.  O  acabamento  

do forro (roda teto),  foi  arrematado  

por um friso dourado, marmorizado 

verde e decorado por rocalhas pintadas 

em tons de cinza com folhas verdes e 

rosas vermelhas nas extremidades. O 

fundo branco do teto valoriza o colorido 

vibrante das rocalhas, folhas e flores. 

A obra está bastante deteriorada e 

parte da sua pintura se perdeu, no entanto, 

conseguimos identificar quatro escadas e 

sete personagens além de Cristo. Abaixo 

e à direita, visualizamos um grupo 

figurativo formado por três pessoas, entre 

as quais reconhecemos Maria, a mãe de 

Jesus, e Maria Madalena. Do outro lado 

da cruz, uma figura de joelhos, mãos 

cruzadas, de veste vermelha e manto 

azul. Em uma das escadas colocada na 

frente da cruz, visualizamos os pés de um 

homem descendo, e um manto vermelho 

cobrindo  suas   pernas.   Nas   escadas 

da direita, acima do espaço pictórico, 

notamos a presença de dois homens 

apoiados sobre elas. Um senhor calvo, 

de cabelos e barbas brancas e outro bem 

no alto com o corpo inclinado por cima 

dos braços da cruz, provavelmente, 

segurando o corpo de Cristo. De Jesus, 

identificamos apenas um dos pés, 

localizado próximo ao ancião, que foi 

reconhecido pelo sinal da chaga da 

crucificação. 

A Virgem foi representada em 

gesto de oração e está vestida com vestes 

brancas e manto azul. Maria Madalena 

encontra-se  ajoelhada  nos  pés  da cruz, 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 23, 52-53). 
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de braços estendidos, atitude que reforça o drama da narrativa revelando o desespero e o gesto 

patético da personagem. A figura atrás da Virgem tem uma das mãos sobre o rosto e a outra 

estendida simbolizando a lamentação pela morte de Jesus. Nas escadas, o personagem calvo 

de cabelos brancos pode ser José de Arimateia ou Nicodemos. O homem inclinado no alto da 

escada pode ser um dos ajudantes, a figura foi representada em escorço revelando a habilidade 

do pintor que, no decorrer dos anos, parece aprimorar a interpretação das figuras humanas. 

Olinto dos Santos Filho declara que a pintura foi inspirada na obra de Rubens.2 Acreditamos na 

possibilidade apontada pelo pesquisador, especialmente, pela semelhança da figura escorçada 

no alto da escada e pela disposição do ancião logo abaixo dela, composição equivalente à   

obra do pintor flamengo. Contudo, é necessário uma análise mais aprofundada para chegar a 

determinadas conclusões. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 
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Personagens Bíblicos 

Jeremias e Isaias 
 

Jeremias foi designado profeta ainda criança. O ramo de amendoeira1 e a panela2 foram 

representados na parte superior do painel como atributos do profeta. A panela voltada para      

o norte representa sua missão, converter as tribos dos reinos do Norte. O objeto associado à 

amendoeira, cuja floração ocorre no início da primavera e simboliza o renascimento da natureza, 

representa a ressurreição dada àqueles que se convertem ao cristianismo e renascem para uma 

nova vida espiritual e eterna. Tem em suas mãos um livro fechado evocando a sabedoria divina 

e a atuação do profeta como pregador. 

Isaias recebeu sua missão profética no Templo de Jerusalém e é considerado o maior 

dos profetas messiânicos.3 Foi considerado um sábio, um religioso influente que cativou e 

inspirou inúmeros discípulos. Não há nenhum atributo representando o personagem, no entanto 

a sabedoria do profeta está simbolizada por meio da figura de um ancião. 

O sacerdote Aarão e Moisés estão representados um ao lado do outro, eles atuaram 

juntos na missão dada a Moisés para libertar os filhos de Israel do Egito (página 336). Aarão   

é irmão de Moisés e foi convocado por Iahweh para ser seu intérprete durante a empreitada 

pelo deserto, após a fuga do Egito, Aarão foi consagrado como o primeiro sumo sacerdote dos 

hebreus. Na pintura, foi representado com as roupas específicas do seu ofício, veste um efod 

bordado de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido4, um cinto 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. (Jeremias 1,11). 

2  . A Bíblia de Jerusalém (Jeremias 1, 13). 

3  . A Bíblia de Jerusalém, p. 1339. 

4   . A Bíblia de Jerusalém (Êxodo 28, 6). 
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Aarão / Moisés 
 
 

produzido com o mesmo material, duas ombreiras com duas pedras de ônix para recordar os 

filhos de Israel. Sobre o efod, foi pintado o peitoral do julgamento, tem a forma de um quadrado 

com pedras dispostas em quatro filas e três colunas representando as doze tribos de Israel.5 O 

barrado do manto é púrpura escarlate e carmesim e, ao seu redor, foram pintadas campainhas de 

ouro conforme a descrição bíblica. O som emitido pelas campainhas tem a função de espantar 

os demônios. Aarão usa um barrete6 e tem nas mãos um incensário, o turíbulo, instrumento 

utilizado para queimar perfumes contribuindo para a elevação da prece ao céu.7 A representação 

de Aarão revela a equivalência entre a imagem e o texto e demonstra a fidelidade do pintor com 

as fontes literárias, neste caso, a Bíblia. 

Moisés segura uma vara com a mão direita, símbolo do poder de Deus,8 e, na mão 

esquerda, as duas tábuas contendo os dez mandamentos. Dois raios de luz emanam da cabeça 

do patriarca, um de cada lado. Moisés era a única pessoa que podia subir até a montanha sagrada 

e olhar para Iahweh. A Bíblia nos conta que quando ele retornava para se dirigir aos filhos    

de Israel a sua face resplandecia. Os raios de luz pintados sobre sua cabeça, provavelmente, 

representam o brilho proveniente do encontro com Deus e sua própria palavra, visto que 

Moisés foi o escolhido para falar ao povo em nome de Iahweh.9
 

 

5 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Êxodo 28, 21). 

6 Universidade Católica Portuguesa/Fundação da Casa de Bragança. Thesaurus: Vocabulário de Objetos do Culto 

Católico. Lisboa, 2004, p. 161. 

7 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 503. 

8 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Êxodo 4, 20). 

9 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 570. 
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Ezequiel  e Samuel 
 
 

Ezequiel foi enviado por Deus aos filhos de Israel que se rebelaram contra Iahweh.10    

O profeta foi, especialmente, um homem de visões, foi ele quem viu o carro de Iahweh sendo 

puxado por animais fantásticos, o tetramorfo, quando Deus apareceu diante dele no exílio para 

anunciar sua missão. A pintura de Ezequiel não revela nenhum elemento como atributo do 

profeta, a única referência que se faz presente corresponde ao seu nome inscrito na parte inferior 

do painel. 

Samuel foi designado profeta ainda jovem enquanto servia Iahweh no Templo. O rapaz 

estava deitado no santuário onde se encontrava a Arca de Deus quando ouviu o chamado de 

Iahweh. Na pintura, o profeta foi representado segurando um bastão, símbolo de soberania,  

de poder e de comando, tanto na ordem intelectual e espiritual, como na hierarquia social.11 

Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, tinha uma visão extremamente clara das coisas e, por essa 

razão, julgou e libertou o povo eleito de Deus. Como juiz, assumiu o comando de Israel antes 

da monarquia, foi o último dos juízes.12 Quando tornou-se um ancião, ungiu Saul, o primeiro rei 

de Israel, e Davi, o maior dos reis de Israel.13
 

Manaém era filho de Gadi e foi Rei de Israel por dez anos em Samaria (página 338). 

Não há muita informação sobre seu reinado na Bíblia, apenas uma observação que indica que 

o Rei não foi bom aos olhos de Deus.14 Tornou-se Rei de forma ilegítima após executar Selum 

que reinou a Samaria apenas por um mês e ficou conhecido por suas crueldades.15 Na pintura, o 

Rei está segurando um grande livro que declara ao observador uma mensagem escrita em latim: 

Quanta malignâtus est inimicus in Sancto! 
 

10 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Ezequiel 2, 3-4). 

11 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p.124. 

12 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (1 Samuel 7, 15). 

13   . A Bíblia de Jerusalém (1 Samuel 8). 

14   . A Bíblia de Jerusalém (2 Reis 15, 18). 

15   . A Bíblia de Jerusalém  (2 Reis 15, 16). 
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Manaém / David 
 
 

 
O Rei Davi é considerado o maior Rei de Israel, conhecido pelos seus dons como músico 

e poeta. Foi representado ao lado de uma harpa, um instrumento musical de formato triangular, 

o mais antigo dos instrumentos de cordas. A harpa é atributo do Rei.16
 

No tocante aos aspectos estilístico-formais do conjunto pictórico, percebemos um padrão 

compositivo quanto a verticalidade das figuras inseridas em primeiro plano no centro do painel. 

As pinturas estão incorporadas em moldura ornamentada por rocalhas, laços e arranjos de flores. 

O pintor representou o fundo aberto para uma paisagem, nas quais gostaríamos de ressaltar a 

iluminação e o esforço do artista em promover a transição das cores favorecendo a profundidade 

espacial. O grupo dos profetas e sacerdotes, pintados nas portas dos armários do consistório, 

apresenta uma composição totalmente aberta, enquanto os painéis dos Reis foram pintados 

em um ambiente interno delimitado por uma coluna e uma cortina aberta para uma paisagem. 

A respeito das figuras, observamos as mesmas características estilísticas analisadas  

nos painéis dos evangelistas, localizados na sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

quanto a representação dos homens. O pintor distingue os personagens através dos símbolos, 

atributos e vestimentas. Os formatos e cores dos cabelos e barbas nos revelam as idades, jovem, 

adulto ou ancião. Os personagens foram representados de corpo inteiro, ligeiramente de lado, 

não olham em direção ao observador e a feição do rosto é pouco expressiva, não revelam 

emoção ou sentimento. Quanto ao movimento, este é sugerido pelo posicionamento das pernas 

e dos pés, o artista coloca o peso do corpo sobre uma das pernas. A estabilidade se une ao 

movimento por meio do contraposto e rompe a imobilidade. 

Gostaríamos de destacar a representação das vestimentas e do panejamento de uma 

forma geral. Notamos que a pintura expressa o aprimoramento técnico do artista e uma melhor 

qualidade na execução dos tecidos, como o drapeado, o caimento e a distribuição de luzes e 

sombras que definem o volume das roupas, laços e cortinas. Manoel Victor revelou um cuidado 

especial na representação das roupas dos personagens, seguindo devotamente as descrições 

16 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (1 Samuel 16, 23). 



339 
 

 

bíblicas referentes a cada um dos profetas, sacerdotes, juízes e reis. Mérito observado, 

principalmente, na representação da vestimenta do sacerdote Aarão onde o pintor segue quase 

que literalmente a descrição presente no Antigo Testamento. A mesma dedicação foi observada 

na representação dos atributos. 

No tocante as cores, a obra apresenta, em sua totalidade, um colorido vivo de tons 

quentes e fortes contrastes. A ornamentação de rocalhas e arranjos de flores por todo o espaço 

manifesta o alarido típico do rococó, de ar festivo e alegre. 
 

 

O paraíso e a queda 
 
 

 

O barrado localiza-se na parede à direita da porta de entrada do consistório. O artista 

representou duas cenas que encontram-se envolvidas em uma moldura ornamentada por 

rocalhas: a criação de Eva e o pecado de Adão e Eva. 

Na pintura da direita, Manoel Victor representou o instante em que Deus cria Eva a 

partir das costelas de Adão.17  Eva foi representada em um plano perpendicular, formando um 

ângulo reto com o corpo de Adão, ela está nua, tem os cabelos longos e um círculo luminoso 

disposto sobre a sua cabeça, que revela seu nome – AYAH.18
 

À esquerda, Manoel Victor reproduziu o momento em que Eva oferece a Adão o fruto 

proibido.19  Adão e Eva estão localizados na frente da árvore do conhecimento e Eva entrega a 

Adão o fruto reproduzindo o instante exato do pecado original. A serpente está enroscada na 

árvore e tem a cabeça em forma de uma mulher. A serpente seduziu Eva e Eva seduziu Adão 

convencendo-o a comer o fruto do pecado, essa é a imagem que fica associada à mulher, aquela 

que seduz e que leva o homem a cometer o pecado. A serpente simboliza um ser avesso a Deus 

e inimigo do homem, foi reconhecida como o adversário de Deus – o Diabo.20
 

A pintura foi produzida nas cores azul e branco imitando azulejo. Apesar de ser uma obra 

de pequena dimensão, é rica em detalhes. No primeiro plano, o artista retratou os personagens 

principais; no fundo, uma paisagem onde avistamos arbustos, árvores e montanhas esmaecidas 

que contribuem para a profundidade espacial. 

17 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Gênesis 2, 21-22). 

18   . A Bíblia de Jerusalém, nota m, p. 36. 

19   . A Bíblia de Jerusalém (Gênesis 3, 6-7). 

20  . A Bíblia de Jerusalém, nota h, p. 34. 
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São Luis da França - 1788 
 

 

 

São Luis foi um monarca cristão 

que governou a França no séc. XIII e foi 

canonizado com o nome de São Luis da 

França. O pintor o representou acompanhado 

de todos seus atributos reconhecendo-o como 

rei, cavaleiro e religioso. O Rei veste uma 

nobre armadura e uma capa vermelha como 

símbolos de poder. Sobre a mesa, o pintor 

reproduziu um cetro e uma coroa de ouro e, 

nas mãos, uma coroa de espinhos e três cravos 

que evocam a crucificação e o sacrifício de 

Jesus para salvar a humanidade. O seu reinado 

foi fundamentado nos princípios cristãos e na 

salvação da alma, tornou-se conhecido pela 

sua intolerância religiosa. 

A obra caracteriza-se por sua intensão 

persuasiva, o  artista  procura  impressionar  

o observador através da atitude altiva e o 

vestuário  pomposo  do  Rei,  uma  pintura  

de cores sóbrias e  escuras  contrastando  

com o conjunto pictórico do consistório, 

extremamente colorido. A concepção do 

espaço   caracteriza-se   pela   verticalidade 

da figura representada de corpo inteiro e 

disposta, de forma elegante, em primeiro 

plano. O rei foi representado em três quartos, 

tem os cabelos castanhos e alongados até o 

ombro, um bigode afinado contornando a 

boca de desenho suave e delicado.     O rosto 

imberbe revela os traços do desenho, mais finos e graciosos que as representações anteriores, 

porém com a linha bem marcada ligando o nariz à sobrancelha, contornando os olhos e a face 

de São Luis. 

O ambiente é interno, de pouca profundidade e o espaço se fecha em uma parede escura 

e fria. A cortina entreaberta é rígida e pesada em seu caimento e tem a mesma cor da toalha  

da mesa em segundo plano. A luz é artificial e, provavelmente, foi utilizada com o intuito de 

valorizar as insígnias de poder, os detalhes da vestimenta, a face e as mãos do retratado. A 

representação das mãos requer um conhecimento anatômico e reflete os problemas técnicos do 

artista que apresenta dificuldades quanto a proporção e as articulações, característica que vai 

permanecer em toda a produção artística de Manoel Victor de Jesus. 
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Quadros – 1788 
 

 

 

Quatro quadros foram pintados para a Matriz de Santo Antônio de Tiradentes em 1788.1 

A pintura de São Luis da França encontra-se no consistório da Irmandade do Bom Jesus do 

Descendimento, as outras três fazem parte do acervo da paróquia de Santo Antônio e estão 

localizadas no Museu da Liturgia de Tiradentes: São Carlos Borromeu, São Bento Abade e 

Fuga para o Egito. A técnica utilizada pelo pintor foi têmpera sobre madeira. 

 

São Carlos Borromeu 

São Carlos Borromeu foi um 

cardeal italiano e arcebispo de Milão que 

participou ativamente do movimento da 

Contrarreforma,  contribuindo,  ao  lado   

do Papa, com as ideias estabelecidas pelo 

Concílio de Trento, com a aplicação das 

reformas propostas e a difusão da doutrina 

católica. 

Os cardeais são considerados os 

príncipes da Igreja, normalmente, vestem 

uma roupa  de  cor  púrpura  simbolizando 

o sangue derramado por Cristo. Manoel 

Victor pintou a roupa de Borromeu na cor 

marrom e colarinho azul da mesma cor do 

tecido que cobre a mesa, uma cor muito 

exclusiva que aparece pela  primeira  vez 

na obra do pintor. Na cintura e na manga,  

o artista pintou uma faixa em um  tom  

mais claro e brilhante imitando um tecido 

bordado e, abaixo da faixa, reproduziu uma 

renda. O pintor demonstrou o cuidado com 

as vestimentas e revelou a delicadeza do 

desenho na representação da renda imitando 

a leveza e a transparência do tecido, que 

normalmente é produzido com fios de linho 

fino, seda ou algodão. A alusão ao sacrifício 

de Jesus aparece através do crucifixo, para 

o qual o cardeal dirige o olhar. Dois objetos encontram-se sobre a mesa, a mitra e o báculo. 

A composição do quadro é semelhante à pintura de São Luis da França, a figura em 

primeiro plano representada de corpo inteiro, ligeiramente de lado, cores sóbrias e escuras, uma 

mesa que se coloca ao lado revelando as insígnias de poder, a luz refletindo o rosto, as mãos e 

os detalhes das vestimentas do personagem. Borromeu é um homem imberbe, de cabelos ruivos 

e encaracolados. O desenho da boca, o rosto delineado, as sobrancelhas alongadas e os olhos 

amendoados exprimem os traços estilísticos do artista. 
 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p. 237. 
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São Bento Abade 
 

 
 

São Bento foi um monge fundador 

da Ordem dos Beneditinos. Quando era 

jovem, foi para Roma estudar filosofia, mas 

abandonou tudo para viver como um eremita 

em Eside onde conheceu um monge chamado 

Romano, que o acolheu. Foi convidado a 

assumir o cargo de abade de um mosteiro, 

aceitou o ofício e passou a exigir dos monges o 

cumprimento das regras, o que os desagradou 

profundamente ao ponto de envenenarem 

Bento.2 Sua legenda nos conta que, quando 

lhe ofereceram o vinho envenenado, o abade 

fez o sinal da cruz e o copo quebrou. Manoel 

Victor de Jesus representou São Bento Abade 

fazendo o sinal da cruz e segurando um copo 

quebrado, provavelmente, reportando-se a 

essa passagem da vida do santo. Depois desse 

episódio, Bento saiu do mosteiro e voltou a 

viver como um eremita, foi procurado por 

inúmeros discípulos e acabou fundando doze 

pequenos mosteiros.3
 

A composição do quadro é 

semelhante à pintura de São Carlos Borromeu, 

com pequenas alterações no plano de fundo, 

onde o pintor inseriu uma cortina na mesma 

cor do tecido da mesa. O báculo e a mitra 

foram  representados  da  mesma  forma,  em 

cima de uma mesa que se coloca ao lado do santo. As cores permanecem escuras e sóbrias e   

a luz revela ao observador os elementos mais significativos da pintura: a face do retratado, os 

objetos sobre a mesa, as mãos, o gesto da benção e a transparência do copo quebrado, símbolos 

do poder de Deus. O personagem é reconhecido pelos atributos e os símbolos que narram sua 

história. 
 

 

Fuga para o Egito 
 

Depois que a Virgem deu a luz, Herodes começou uma perseguição ao recém-nascido 

que foi reconhecido pelos magos como o rei dos judeus. Mandou matar todos os meninos 

abaixo de dois anos de idade que fossem encontrados em Belém e em todo seu território. Um 

anjo apareceu para José e ordenou que ele fugisse para o Egito com Maria e a criança. José 

partiu para o Egito e só voltou após a morte de Herodes.4
 

2 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 298. 

3   . Legenda Áurea, p. 297-306. 

4 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 2, 13). 
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A Sagrada Família foi representada diante de um lago, José está segurando uma vara   

e conduz o burro que serve de transporte para Maria e o Menino. O episódio deu origem à 

devoção que invoca a Virgem como Nossa Senhora do Desterro, protetora dos exilados e dos 

viajantes. 

Ao contrário dos três últimos quadros, a pintura apresenta uma luz difusa, que se 

propaga por todo o espaço pictórico. A estrutura compositiva permanece verticalizada, com as 

figuras em primeiro plano, porém o ambiente é externo e aberto para uma paisagem ao fundo, 

que apresenta uma gradação da luminosidade, contribuindo para a profundidade espacial. 

Observamos o cuidado do artista com os pormenores, com destaque para a projeção da sombra 

de um toco de madeira na água tornando a cena mais natural. A presença de mais de um elemento 

humano sugere maior movimentação. O tratamento do desenho é suave, o pintor procura diluir 

as linhas, brindando a cena com a graça e a delicadeza de uma família que desfruta um momento 

de tranquilidade. 
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Sacristia da Fábrica da Matriz – 1788 

Espaldar do arcaz 
 

Manoel Victor de Jesus foi contratado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento para 

decorar a Sacristia da Fábrica da Matriz, atual Sacristia da Epístola. Pintou o forro, o respaldo 

do arcaz, o nicho e quatro painéis representando Santo Antônio, São Vicente Ferrer, São Pedro 

e São Paulo. 

O arcaz é um móvel de linhas retas, com gavetões almofadados e um armário de duas 

portas recuado no centro da parede, acima do qual encontra-se o nicho que abriga um crucifixo. 

O artista pintou duas pilastras de linhas retas ornamentadas por rocalhas verdes nas laterais do 

respaldo, o desenho acompanha as linhas do móvel e do nicho central. Um cortinado de cor 

púrpura envolve toda a parte superior e as laterais do espaldar como uma cortina de teatro que 

se abre revelando, ao fiel, os doutores e os fundadores da Igreja. Os painéis foram pintados no 

interior de uma moldura talhada em madeira imitando o mármore nas cores vermelho carmim, 

laranja e branco. O artista pintou uma moldura de rocalhas nas cores laranja, verde e bege sobre 

o fundo branco do espaldar envolvendo os painéis. 

 
Documento: 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Tiradentes - MG 

Livro de Recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1779-1846. 
 

 

 
 

Espaldar do arcaz 

Sacristia da Fábrica da Matriz 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1788 

Pintura sobre madeira, douramento, marmorizado 
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Nicho 
 

O nicho, em forma de retábulo, abriga um crucifixo e é construído por pilastras, uma 

cimalha marmorizada e um frontão recortado em madeira na forma de rocalhas nas cores 

laranja e bege. As pilastras externas são pintadas em um tom laranja, decoradas com rocalhas 

vermelhas e friso marmorizado em tom de verde idêntico ao da cimalha. As colunas internas 

são pintadas de verde claro, decoradas com rocalhas em tons mais escuros e frisos que também 

imitam o mármore. A parte interna do nicho, o camarim, foi preenchido por uma pintura floral 

com folhas em diversos tons de verde e flores nas cores vermelha, verde e bege. O fundo branco 

destaca a ornamentação rococó. 

 

Nicho 

Sacristia da Fábrica da Matriz 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1788 

Pintura sobre madeira, douramento, marmorizado 
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Santo Antônio 
 

Santo Antônio nasceu em Portugal, 

era devoto da Virgem Maria e dedicou sua 

vida à meditação do Evangelho e ao estudo da 

Bíblia. Foi intelectual, professor de teologia  

e orador, pregou por toda a Europa e foi 

considerado o primeiro doutor franciscano da 

Igreja. 

O santo veste o hábito dos franciscanos 

de cor marrom, está de joelhos e orando 

diante de um livro aberto, provavelmente, a 

Bíblia. Na sua frente, sobre a mesa, dois livros 

fechados e uma cruz sobre eles representam  

a meditação sobre a vida apostólica de Jesus 

Cristo, a contemplação dos evangelhos, a sua 

sabedoria e erudição. Tem uma tonsura na 

cabeça condizente com a prática do santo e 

com a ordem da qual fazia parte, foi penitente 

e asceta.1
 

Abaixo do livro aberto, visualizamos 

ramos com flores que podem ser o lírio (ou   

a açucena), símbolo da devoção à Virgem 

Maria, protetora da Ordem dos Frades 

Menores. Além disso, o lírio representa a 

castidade, o abandono da sua própria vida e  

a submissão total à vontade de Deus. Como 

todo franciscano, dedicou sua vida à imitação 

da vida de Jesus Cristo estabelecendo com 

ele uma relação de intimidade, o santo é 

frequentemente representado com o   menino 

Jesus no colo. A pintura revela uma visão de Antônio, o instante em que o Menino aparece 

diante do santo, sobre nuvens, rodeado por cabecinhas aladas e envolvido por uma luz brilhante 

e amarela ao fundo. 

O obra evidencia a sofisticação dos elementos simbólicos que relatam a trajetória da vida 

do santo, uma característica das narrativas hagiográficas. As cores expressam, simultaneamente, 

a sobriedade e a alegria do franciscano que olha com ternura e devoção para Jesus. São Francisco 

foi pintado de perfil, percebemos no sombreamento do rosto (canto dos olhos, queixo e pescoço) 

e nas mãos a preocupação do pintor em diluir as linhas do desenho no intuito de tornar a figura 

mais natural. O mesmo tratamento foi dado ao menino Jesus representado sobre as nuvens, que 

tem o lado esquerdo do rosto e do corpo envolvido por um delicado sombreamento. O pintor 

adiciona um tom de pele com notas de um laranja bastante suave, cor de pêssego, dando vida 

aos personagens. O menino Jesus e os anjos que o acompanham têm os cabelos ruivos, cor de 

fogo, que realçam o estado de espírito angelical dos seres celestiais. 
 

 

 

 

1 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 171. 
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São Vicente Ferrer 
 

São Vicente nasceu em Valência, 

estudou filosofia, foi professor de filosofia   

e teologia e membro da Ordem dos 

Dominicanos. Como Santo Antônio, atuou 

como pregador em um projeto que tinha 

como princípio a conversão dos homens à   

fé católica demonstrando sua preocupação 

com o juízo final. Conforme Varazze, o 

nome Vicente significa vitorioso. O  santo 

foi submetido a martírios tenebrosos, venceu 

cada um deles e se manteve vivo.1
 

Foi admirado como um anjo. Quando 

morreu, seu corpo foi exposto no campo para 

servir de alimento para as aves e os animais. 

No entanto, o mártir foi guardado pelos 

anjos e até mesmo um corvo, conhecido pela 

sua voracidade, o protegeu de outras aves 

afastando um lobo que se aproximou. Cada 

vez que a ave o defendia de um possível 

ataque, o pássaro virava a cabeça para olhar 

fixamente o santo corpo, como se juntasse sua 

admiração à dos anjos2. A representação do 

santo com asas de anjo, muito provavelmente, 

se deve a essa passagem da sua legenda. 

São Vicente veste o hábito dos 

dominicanos, manto branco e capa preta. A 

tonsura na cabeça representa a renúncia de 

quem dedicou a vida ao serviço de Deus. Está 

de joelhos reverenciando a Virgem Maria,  a 

patrona dos dominicanos que aparece sobre nuvens diante do santo segurando um ramo de lírio 

(ou açucena) nas mãos como símbolo da pureza e da castidade. O livro sobre a mesa representa 

a sabedoria e a dedicação ao estudo da doutrina católica. 

A estrutura compositiva do painel é idêntica à pintura de Santo Antônio, porém invertida. 

O santo está de joelhos diante de uma mesa portando seus atributos e os olhos voltados para o alto 

onde ocorre a visão celestial. As cores se equivalem, modifica-se apenas a cor da mesa coberta 

por um tecido vermelho, e a veste que faz referência ao hábito da Ordem dos Dominicanos. O 

artista dispensa o mesmo cuidado no tratamento do desenho e nas cores da pele. Gostaríamos 

de chamar a atenção para a execução do panejamento que sugere uma maior movimentação 

dos personagens. O manto da Virgem apresenta ondulações na parte inferior que reforça o 

movimento das pernas sugerindo que ela está caminhando sobre as nuvens em direção ao santo. 

O manto de Vicente foi igualmente representado revelando o desenvolvimento do artista na 

maneira de dispor as dobras do tecido, modelado pelas linhas do desenho e pela distribuição das 

luzes e sombras. 
 
 

1 VARAZZE. Legenda Áurea, p.191. 

2  . Legenda Áurea, p.190. 
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São Pedro e São Paulo 
 
 

O nome Pedro em aramaico – Kepha, significa rocha – pedra. Jesus batizou o apóstolo 

com esse nome para simbolizar seu papel na fundação da Igreja.1 Pedro recebeu as chaves da 

cidade de Deus e o poder de permitir ou proibir a entrada dos homens no Reino dos céus.2 As 

chaves de Pedro são de bronze, o metal é considerado sagrado e foi utilizado em instrumentos 

de culto desde a antiguidade até o cristianismo, simbolizam a pureza, a eternidade e a justiça.3 

Pedro veste um manto azul e uma túnica marrom que revelam a simplicidade do apóstolo.4 A 

composição é simples e objetiva, a figura de Pedro em primeiríssimo plano ocupa praticamente 

todo o espaço, é robusta e imponente representando a autoridade do chefe dos apóstolos. O 

pintor demonstrou sua capacidade de traduzir as qualidades do personagem através da postura. 

O ambiente é interno, dividido por uma coluna de linha reta e uma parede curva que envolve 

Pedro. As cores são sóbrias, com predomínio de tons terrosos em contraste com o manto azul 

do apóstolo. 

Paulo tinha o dom da oratória, atuou ao lado de Pedro pregando Cristo e o evangelho. 

Conhecido também como Paulo de Tarso, foi um dos escritores mais importantes do cristianismo 

primitivo, suas Epístolas correspondem a uma parte significativa do Novo Testamento. Sua 

imagem foi associada à de um soldado – o soldado de Cristo5. O apóstolo é, frequentemente, 

representado com uma espada na mão simbolizando a missão na luta pela conversão dos 

gentios. Foi dessa forma que Manoel Victor o representou, um nobre guerreiro, coberto com 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém, nota n, p. 1869. 

2  . A Bíblia de Jerusalém, nota p, p. 1870. 

3 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 145.  

4 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 501 

5 BÍBLIA.  A Bíblia de Jerusalém (2 Timóteo 2, 3). 
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uma capa azul aveludada e uma espada na mão direita. Além de símbolo da bravura e do poder 

do soldado, a espada é, inclusive, símbolo do Verbo.6 A verdadeira espada de Paulo é a palavra, 

a palavra de Deus, é com ela que ele combate o mal e converte os gentios ao cristianismo. A 

composição é simples como o painel de Pedro, um ambiente interno dividido por uma pilastra, 

uma parede reta no fundo e uma paleta de cores sóbrias e terrosas. Paulo foi representado em 

primeiríssimo plano, de braços e mãos estendidos, com olhar compenetrado expressando o 

vigor de um verdadeiro guerreiro. Calça um par de botas que reforçam a sua imponência. As 

cores das vestes são semelhantes às de Pedro, porém invertidas, veste marrom e capa azul. 

 

Forro – Rocalha 

O forro da sacristia é plano e revestido por tábuas corridas. A decoração é estruturada 

por uma ornamentação de rocalhas vazadas para um fundo branco, guirlandas, arranjos de flores 

com laços de fitas e um vaso no centro do revestimento com flores vermelhas, brancas e azuis. 

A moldura do forro foi ornamentada por rocalhas de cores claras com folhas e flores nas pontas. 

Nas arestas, rocalhas entrelaçadas formam uma espécie de corrente de cor laranja envolvendo 

os quatro cantos do teto, detalhe recorrente na obra do pintor. As rocalhas pintadas nas cores 

vermelha, verde, laranja e bege não apresentam nuances na transição das cores, este aspecto 

foi observado na pintura do consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento. O pintor 

permanece aplicando as cores escuras para as sombras (preto) e as claras para as luzes (branco). 

Percebemos, também, a continuidade do grafismo na produção do movimento e na criação de 

espaços de luz, traço presente em outras ornamentações do pintor que pode ser entendido como 

a caligrafia de Manoel Victor de Jesus. 
 
 

 

6 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 392-393. 
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Consistório por trás do altar do 

Senhor dos Passos – 1788 

Manoel Victor foi o responsável pela decoração do consistório por trás do altar do Senhor 

dos Passos que pertence à Irmandade do Bom Jesus dos Passos. Logo na entrada, avistamos um 

painel representando a Oração no Monte das Oliveiras. O artista decorou a caixa do camarim, 

o respaldo do arcaz, pintou uma porta com rocalhas em tons de vinho sobre um fundo castanho 

avermelhado e produziu, na caixa da escada, uma pintura xadrez nas cores preto e branco, da 

qual restam apenas alguns fragmentos. As cores predominantes são marrom, laranja, verde 

musgo e vermelho. Para entrar no consistório temos que descer alguns degraus, o espaço é 

pequeno e o teto é baixo. 

 

Documento: 

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei 

Livro de Acordãos da Irmandade do Senhor dos Passos, Matriz, 1722-1829.1
 

 

 

 

Consistório por trás do altar do Senhor dos Passos 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1788 

Painel, forro, espaldar do arcaz, paredes 

Técnica: têmpera sobre madeira 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p. 237-238. 
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Respaldo do arcaz 
 

 

 

No centro do espaldar do arcaz, o pintor representou uma cruz dourada no interior de um 

dossel com franjas na borda. A pintura ilusionista simulou um tecido na cor cinza decorado por 

arabescos imitando um brocado com fios de ouro. O pano se abre a maneira de uma cortina para 

expor a cruz. Nas laterais, pintou rocalhas nos tons marrom e laranja encimada por um arranjo 

de rosas vermelhas e folhas verdes. 
 

 

 

Caixa do Camarim 
 

O forro é plano e revestido por tábuas corridas pintadas de branco. O pintor organizou 

o espaço dispondo rocalhas vazadas para um fundo azul nos quatro cantos do teto, como se 

elas estivessem abertas para o céu. As quatro rocalhas se ligam a outra ainda maior, igualmente 

aberta, pintada no centro do forro e encimada por um arranjo de rosas vermelhas, símbolo da 

Paixão de Cristo. No centro da rocalha, foram pintados três cravos pretos imitando ferro forjado 

com as três pontas cruzadas, uma alusão à crucificação. O cravo é um dos símbolos do martírio 

de Cristo, Jesus foi pregado na cruz com três cravos, dois nas mãos e um nos pés.1
 

 

 

 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (João 20, 25). 
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Oração no Monte das Oliveiras 
 

 

 

 

O episódio da oração no Monte das Oliveiras corresponde ao primeiro mistério da 

Paixão de Cristo. Logo após a oração, Jesus foi preso pelos servos do Sumo Sacerdote. Ao pedir 

ao Pai que afastasse o cálice, Cristo revelou a sua humanidade e o medo da morte, no entanto, 

aceitou o propósito de Deus ao afirmar que é a vontade dele que deve ser feita.1
 

Uma diagonal conecta Jesus ao anjo portando o cálice, a taça que recolhe o sangue de 

Cristo, ele foi entregue ao Filho pelas mãos do anjo, o embaixador do Senhor. A pintura está 

muito escura e danificada, mas notamos a presença de uma luz dourada envolvendo o espaço 

celestial onde se encontra o cálice oferecido a Jesus, a cor intensifica o drama e o mistério do 

episódio sacro. Cristo encontra-se com os joelhos flexionados confirmando a correlação da 

imagem com a narrativa de Lucas. As mãos abertas voltam-se para o céu e o olhar se dirige para 

o cálice. O anjo se desloca no espaço apoiado em nuvens, o movimento é intensificado pela 

posição da perna e pelo manto esvoaçante do ser celestial que tem o semblante triste no instante 

em que cumpre sua missão. As asas apresentam linhas suaves representando a leveza das 

plumas que acompanham o movimento definido pelo corpo do anjo. Não é possível visualizar 

com clareza o cenário, no entanto observamos uma cidade representada à distância, em último 

plano. A pintura completa o conjunto iconográfico da pequena sala dedicada à Paixão de Cristo. 
 

 

 

 

 

 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Lucas 22, 41-42). 
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Camarim do Retábulo do 

Bom Jesus dos Passos – 1788 
 

Manoel Victor executou a pintura e o douramento do Camarim do retábulo do Bom 

Jesus dos Passos. O camarim corresponde ao espaço central do retábulo, o nicho onde fica 

exposta a imagem do santo de devoção. O artista pintou rocalhas cor de ouro no forro do 

camarim. O grafismo, recorrente na ornamentação produzida pelo pintor, foi substituído por um 

sombreamento que permitiu a criação da tridimensionalidade das rocalhas imitando o relevo, 

recurso técnico utilizado para aproximar a pintura da talha real. O pintor obteve um efeito de 

grande plasticidade do objeto. As junções da estrutura arquitetônica foram pintadas de azul e 

cobertas por talhas em madeira que recebeu douramento. A cimalha, que visualizamos na parte 

de trás do nicho, foi decorada por um marmorizado em tons de azul e frisos dourados. 

 
Documento: 

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei 

Livro de Acordãos da Irmandade do Senhor dos Passos, Matriz, 1722-1829.1
 

 

 

 

 

Retábulo do Bom Jesus dos Passos Matriz 

de Santo Antônio, Tiradentes, MG Manoel 

Victor de Jesus, 1788 

Pintura e douramento do camarim 

 

 
 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p.237 e 238. 
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Caixa e Mísula do Órgão 

1797 – 1798 
 

Órgão - Caixa e Mísula 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1797-1798 

Pintura, douramento, carnação 

Pintura sobre madeira e tubos de metal 
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O órgão é um instrumento musical de teclas tocado com as mãos e uma pedeleira. O 

som é produzido pela passagem de ar comprimido através de tubos sonoros, e o músico que 

toca o órgão é denominado organista. O instrumento ocupa um lugar de destaque na liturgia 

valorizando o culto e produzindo uma atmosfera meditativa e de louvor. 

Manoel Victor foi o responsável pela decoração da caixa e da mísula do órgão da Matriz 

de Santo Antônio. O artista pintou rocalhas, vasos e ramalhetes de flores; produziu delicados 

marmorizados nos tons de azul e vermelho; carnou os putti trombeteiros; prateou os tubos de 

fachada e dourou a talha executada por Salvador de Oliveira. A respeito das cores, predominam 

os tons de azul, vermelho e branco, um conjunto de cores vibrantes que harmonizam 

perfeitamente com as cores metálicas do ouro e da prata. 

O documento encontrado nos informa que o pagamento referente à pintura do órgão foi 

realizado em 1797, mas o artista registrou, no centro de uma cartela, o ano de M.DCCXCVIII 

(1798). 

 
Documento: 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Tiradentes - MG 

Livro de Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Tiradentes, 1779/1846. 
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Manoel Victor carnou os dois putti 

trombeteiros esculpidos por Antônio da Costa 

Santeiro que ficam na parte superior do órgão, 

sentados nas extremidades do frontão. A 

trombeta é um instrumento musical utilizado 

para anunciar os principais momentos do dia, 

um grande acontecimento ou uma    cerimônia 

solene. Ela simboliza uma conjunção importante de elementos e de acontecimentos marcada 

por uma manifestação celeste (ar, sopro, som).1
 

No tocante à ornamentação, de todas as obras visitadas até o momento, a decoração do 

órgão é a que apresenta as linhas do desenho mais delicadas, formas suaves que proporcionam 

a leveza do movimento. As cores transitam entre o vermelho e o azul, revelam uma pintura de 

pouco contraste, não há complementares que produzam ruídos, tudo é equilibrado e afinado 

como deve ser a música. O grafismo empregado nas rocalhas permanece, porém, discretamente, 

com traços finos que se dissolvem na passagem das cores. Entre o azul e o vermelho, o cinza 

traz a elegância, a sofisticação e a harmonia. 

 

 

1 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 910. 
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Atentado de Saul contra Davi 
 

O artista pintou na mísula 

do órgão, no centro de uma 

moldura rococó, o episódio que 

relata o atentado de Saul contra 

Davi. Depois que o Espírito de 

Deus deixou Saul, um mau espírito 

passou a aterrorizá-lo; toda vez que 

ele era tomado por este espírito, 

Davi tocava a harpa e Saul se 

acalmava. Um dia que o  espírito 

do mau acometeu Saul ele tentou 

matar David. Manoel Victor pintou 

o instante em que Saul tenta atingi- 

lo com a lança.1
 

Saul   foi    representado  

no trono coberto por cortinas 

vermelhas,  vestindo   uma   capa   

e uma coroa de ouro na cabeça, 

símbolos de poder. O Rei projeta o 

corpo para frente com a lança   em 

punho para atingir Davi, que se movimenta em direção contrária ao objeto, livrando-se da morte. 

O espaço onde foram representados os protagonistas do episódio se abre para uma paisagem 

onde avistamos árvores pintadas num tom azul esmaecido e uma arquitetura em último plano. 

Duas paisagens semelhantes foram pintadas, a partir de pontos de vista distintos, nas duas 

laterais da mísula. 
 

 

 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (1 Samuel 19, 9-10). 
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Consistório da Irmandade do 

Bom Jesus dos Passos – 1804 / 1805 

Manoel Victor pintou o forro do teto do consistório, um revestimento de madeira em 

forma de caixotões que cria um espaço compartimentado. O cruzamento dessas repartições foi 

arrematado com folhas entalhadas em madeira e pintadas de verde. Cada caixotão possui um 

paspatur decorado com rocalhas vermelhas. 

No painel central, o pintor representou o anjo do martírio segurando o véu de Verônica 

com a imagem da face de Cristo e, em outros três espaços, os instrumentos da Paixão de Cristo: 

coluna, corda, chibatas, lanterna, tocha, martelo, torquês, lança, dardo com a esponja, luva, 

coroa de espinhos e três cravos. 

 

Documentos: 

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei 

Livro de Acordãos da Irmandade do Senhor dos Passos, Matriz, 1722-1829.1
 

 

 
 

 

Forro do Consistório do Bom Jesus dos Passos 

Matriz de Santo Antônio, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1804/1805 

Técnica: Pintura à têmpera sobre madeira 

 

 

 

 

 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p.238. 
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O Véu de Verônica 
 

O episódio no qual 

Verônica enxuga o suor de Cristo  

no caminho para o Calvário não é 

narrado nos Evangelhos Canônicos. 

O tema surge por influência do 

Teatro dos Mistérios1 no final do séc. 

XV. Uma mulher, comovida com o 

sofrimento de Cristo transportando 

a cruz, secou com um véu o suor  

do seu rosto e, como recompensa 

pelo gesto de compaixão,  a  face  

de  Cristo  ficou  gravada  no tecido 

– a verdadeira face de Cristo. De 

esta verdadera imagemn (vera 

icona), procede o nome Verónica.2 

A história do véu de Verônica é 

celebrada na sexta via-crúcis como 

uma das  etapas  do  caminho  para 

o calvário e corresponde a um dos 

símbolos do martírio de Jesus. 

A verdadeira face de Cristo 

é revelada  aos  fiéis  pelas  mãos  

da figura de um anjo que exibe o 

retrato ao observador, para quem 

Jesus dirige seu olhar.  A imagem 

do Redentor, imitando sanguínea, 

revela um homem de olhar    meigo 

e melancólico, afetuosidade típica de Manoel Victor na representação dos olhos. A coroa de 

espinhos na cabeça e uma ligeira tensão percebida nos lábios contraídos nos remete à dor do 

martírio. O anjo, de feições delicadas, cabelos longos e olhar benevolente, possivelmente, faz 

uma alusão à piedade e a compaixão da mulher que secou o suor de Cristo. O ser celestial   

nos traz à lembrança algumas particularidades estilísticas já assinaladas e revela outras que 

serão observadas nas próximas pinturas. A veste erguida exibindo uma das pernas desnuda foi 

anunciada nas pinturas de forro da sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento. A veste 

amarrada com um laço de tecido esvoaçante, a gola no pescoço arrematada por uma espécie  

de botão, a dobra da manga na mesma cor da gola serão observadas nas próximas pinturas, 

principalmente nas representações da corte celestial e dos anjos adultos. Manoel Victor parece 

imprimir a sua assinatura na figura do anjo. Percebemos, também, um detalhe deixado no 

tornozelo na mesma cor do laço amarrado na cintura e a presença marcante do desenho por 

meio das linhas de contorno, que definem os pés descalços do anjo sobre as nuvens. 
 

 

 

 

 
 

1 Teatro religioso que surge na Idade Média para representar os Mistérios da Paixão de Cristo. 

2 RÉAU. Iconografía del arte cristiano: Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento, p. 483. 
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Os Instrumentos da Paixão 
 

Os instrumentos associados à Paixão 

foram pintados em três caixotões ao redor do anjo 

com o véu de Verônica. No forro à esquerda do anjo, 

visualizamos a coluna com a corda, a tocha, a lanterna 

e as chibatas. No painel da direita, o pintor deixou 

registrado a lança, o martelo, a torquês, o dardo com 

a esponja na ponta, e a luva. No outro forro, na frente 

do anjo do martírio, uma coroa de espinhos com três 

cravos no centro. 

A tocha e a lanterna representam a prisão 

de Jesus. Cristo foi preso e levado até Pilatos, depois, 

foi amarrado em uma coluna e açoitado. A coluna,    

a corda e a chibata correlacionam com a prisão e os 

momentos seguintes, os açoites, os espancamentos, 

isto é, a flagelação. A coroa de espinhos refere-se ao 

instante seguinte do flagelo. Jesus foi levado para o 

Pretório e diante de toda a corte foi coroado como 

Rei dos Judeus. Neste episódio, Jesus foi humilhado 

e esbofeteado  pelos  soldados  e  a  luva  simboliza  

a mão que o feriu. Após a coroação de espinhos, 

Cristo carregou a cruz do martírio até o calvário, o 

lugar chamado Gólgota, e lá foi pregado com três 

cravos, dois nas mãos e um nos pés. O martelo foi     

o instrumento utilizado para pregar Cristo na cruz. 

Instantes antes de sua morte, Jesus se dirigiu aos 

soldados e reclamou sede, foi quando lhe deram vinagre embebido em uma esponja na ponta 

de um dardo para aliviar a sequidão. Quando já se encontrava morto, os soldados atravessaram 

uma lança em seu tórax, por onde foi derramado o sangue e a água, simbolizando o sacrifício do 

cordeiro imolado. Depois de morto, foi deposto da cruz e uma torquês foi utilizada para retirar 

os cravos que o mantinha preso.1
 

 

 
 

 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. 
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Sudário – 1818 

Irmandade do Santíssimo Sacramento 
 

O Sudário corresponde ao pano de linho1 com que Jesus foi sepultado, sobre o qual 

ficou registrada a imagem do corpo de Cristo morto. Manoel Victor de Jesus pintou o corpo de 

Cristo em uma peça de linho branco para a Irmandade do Santíssimo Sacramento. A pintura, em 

duas faces, foi realizada em uma cor terrosa, castanho avermelhada, tipo sanguínea. A obra está 

localizada na reserva do Museu da Liturgia de Tiradentes e faz parte do acervo da Paróquia de 

Santo Antônio. 

O Cristo morto foi representado com a coroa de espinhos na cabeça, olhos fechados e 

um semblante que expressa uma profunda tranquilidade de espírito. Jesus não está nu, veste o 

perizônio com o qual foi crucificado. Nota-se uma certa liberdade no desenho de traços soltos, 

que correm o linho, esboçam o corpo de Jesus e criam as ondulações dos cabelos, da barba e do 

panejamento. Percebemos a dificuldade do artista na execução da anatomia do corpo humano, 

como a musculatura, os ossos, as costelas, as articulações, assim como problemas relativos à 

proporção, características constantes na obra de Manoel Victor. 

 

Documento: 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Tiradentes - MG 
  Livro de Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Tiradentes, 1798/1822. 
 
 

Sudário (detalhe) 

Irmandade do Santíssimo Sacramento 

Manoel Victor de Jesus, 1818 

Técnica: Pintura sobre linho - dupla face (sanguínea) 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (João 19, 40-42). 
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Batistério 

 
 

Olinto dos Santos Filho atribuiu a Manoel Victor de Jesus a pintura do forro do batistério 

da Igreja Matriz de Santo Antônio de Tiradentes e um quadro representando o batismo de Cristo 

que fica exposto acima da pia batismal.1
 

Para o cristianismo, o batismo é a condição primordial para a Salvação. Somente os 

homens convertidos e batizados têm o direito à Glória de Deus. O pintor representou no teto 

do batistério um conjunto de nuvens envolvendo a pomba do Espírito Santo, simbolizando a 

presença de Deus durante o sacramento do batismo. A associação da imagem da pomba com   

o Espírito de Deus tem origem na própria Bíblia no episódio em que João Batista batiza Jesus 

Cristo.2
 

A obra caracteriza-se pelo predomínio do desenho presente nos raios de luz que emanam 

da pomba iluminando o ambiente; e no pássaro, onde pinceladas ritmadas criam o movimento 

e o volume da plumagem. Rocalhas nas cores castanho avermelhadas e laranjas arrematam     

o forro de formato retangular e fundo branco. Ramalhetes de flores em um tom verde escuro 

foram representados nos quatro cantos do teto. Um verde mesclado com o amarelo contorna o 

círculo de nuvens contribuindo para a harmonia da pintura de cores terrosas. 
 

 

 
 

Pomba do Espírito Santo e o Batismo de Cristo 

Forro do Batistério, Matriz de Santo Antônio de Tiradentes 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: Têmpera sobre madeira 

 

 

 

 
 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 

2 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 3, 16). 
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O Batismo de Cristo 
 

 

O episódio do Batismo de Cristo  

é narrado por três dos evangelistas: Mateus, 

Marcos e Lucas. As três narrativas são 

coerentes entre si: Jesus vai até o Rio Jordão 

para ser batizado por João Batista. No 

momento em que sai da água, o céu se abre e 

o Espírito Santo, em forma de pomba, desce 

sobre ele. A cena representa a purificação de 

Cristo nas águas do Rio Jordão e o instante 

em que Deus se manifesta por meio da 

pomba do Espírito Santo. 

Manoel Victor reproduziu o 

momento em que Jesus inclina sua cabeça, 

cruza os braços sobre o peito e dobra os 

joelhos diante de João  Batista,  um  gesto 

de humildade e respeito ao Precursor, o 

escolhido  para  batizar  Cristo  e  instituir   

o sacramento do Batismo como sinal da 

Nova Aliança em substituição à circuncisão 

judaica.1 Jesus não está submerso nas águas 

do Rio Jordão, ele encontra-se no leito do 

rio e João derrama sobre ele a água sagrada. 

A pomba do Espírito Santo foi representada 

plainando sobre a cabeça de Cristo, 

sinalizando a João Batista a presença do 

Messias. 

João Batista vivia pregando pelo 

deserto e vestia uma roupa de pêlos de 

camelo e um cinturão de couro em torno dos 

rins2. A veste proveniente do pelo do animal, foi lembrada pelo acabamento rústico do tecido 

retalhado nas pontas em forma de ziguezague. Percebemos que o artista procurou representar 

a musculatura do corpo de João Batista, entretanto, a interpretação anatômica revela a 

ausência do desenho de observação. O precursor segura na mão esquerda a cruz estandarte 

com uma fita vermelha e tem ao seu lado o cordeiro. A cruz simboliza a morte e a vitória de 

Jesus, o sacrifício e a ressurreição. O cordeiro é um dos atributos de João Batista que prega no 

deserto o sacrifício como instrumento da salvação.3
 

A pintura confirma uma característica da obra de Manoel Victor de Jesus já observada 

e que vai permanecer durante toda sua produção artística, a fidelidade da imagem com o  

texto, o que evidencia a postura do pintor diante da iconografia. O artista procura atender as 

determinações do comitente seguindo as regras do Concílio de Trento, apoiando-se nas fontes 

literárias, especialmente, o Antigo e o Novo Testamento. 
 

 

1 RÉAU. Iconografía del arte cristiano: Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento, p. 307. 

2 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 3, 4). 

3   . A Bíblia de Jerusalém (João 1, 29). 
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Forro da sala sob o trono do altar-mor 

 
 

Olinto dos Santos Filho atribuiu a Manoel 

Victor a decoração do forro da sala que localiza- 

se abaixo do trono do altar-mor da Igreja Matriz 

de Santo Antônio de Tiradentes, MG. O forro é 

dividido em dois espaços que foram, igualmente, 

decorados por rocalhas, vasos e arranjos de flores. 

Ramos e folhas saem por trás das rocalhas 

pintadas nas cores vermelho e ocre. Nos quatro 

ângulos, foram inseridos arranjos de flores e na 

moldura  um  conjunto  de  rocalhas   entrelaçadas 

formando uma corrente, que envolve a decoração no centro do revestimento, detalhe observado 

em outros forros decorados pelo pintor. Um marmorizado nas cores amarelo, laranja e verde 

complementam a decoração do ambiente. 
 
 

Forro da sala sob o trono do altar-mor 

Matriz de Santo Antônio de Tiradentes 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: Têmpera sobre madeira 
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Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos 

Pretos Crioulos da Vila de São José – 1796 
 

 

 

Nossa Senhora das Mercês 

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos 

Manoel Victor de Jesus, 1796 (atribuição) 

Técnica: desenho a bico de pena 
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O Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos data 

de 1796. A representação de Nossa Senhora foi atribuída a Manoel Victor de Jesus por Olinto 

dos Santos Filho, atualmente, a obra pertence ao acervo de José Mindlin.1
 

O desenho representa a Virgem de braços abertos levantando seu manto protetor. Nossa 

Senhora das Mercês foi representada como uma menina usando um véu e uma coroa requintada 

sobre a cabeça, expõe o escapulário sobre o hábito com o emblema da Ordem dos Mercedários. 

Linhas tracejadas formam um círculo ao redor da Virgem e um conjunto de nuvens ajuda a 

sustentar seu corpo no espaço celestial simbolizando a aparição de Nossa Senhora. 

Figurinhas aladas planam sobre nuvens roliças que circundam a figura de Maria. Nas 

feições dos anjos, observamos algumas características típicas do desenho de Manoel Victor: olhos 

amendoados, os cabelos ondulados com pequenas mechas caídas sobre a testa, as sobrancelhas 

levemente arqueadas e alongadas, as asinhas servindo de apoio para as cabecinhas ligeiramente 

inclinadas e o semblante doce e melancólico típico dos seres celestiais representados pelo artista. 

A mesma observação é válida para a Virgem: o formato oval do rosto, o caimento do manto 

sobre a cabeça deixando entrever parte dos cabelos, as sobrancelhas arqueadas e alongadas, 

pálpebras relativamente baixas, uma linha nítida unindo o nariz à sobrancelha, a boca pequena 

e definida pelo desenho. O artista apresenta dificuldades na representação da anatomia do corpo 

humano, detalhe verificado na junção dos dedos com a palma da mão. 

O manto, que encontra-se sobre os ombros, é preso por um botão que concebe as pregas 

do tecido e promovem seu caimento. O tecido da veste é concebido a partir da cintura franzida 

que produz ondulações, porém, o panejamento é pesado, o volume é rígido, sem movimento e 

remete à escultura. A interpretação das roupas anuncia a caligrafia pessoal do artista que produz 

uma túnica longa deixando entrever apenas os pés sobre as nuvens. 
 

 

 

 
 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 
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Confraria de Nossa Senhora das Dores 

da Vila de São José – 1801 

O Compromisso da Confraria de Nossa Senhora das Dores declara que a irmandade foi 

fundada no dia 17 de julho de 1801. No livro há uma imagem de Nossa Senhora das Dores, um 

desenho a bico de pena que foi atribuído à Manoel Victor de Jesus por Olinto dos Santos Filho.1
 

 

 

Nossa Senhora das Dores 

Compromisso da Confraria de Nossa Senhora das Dores 

Manoel Victor de Jesus, 1801 (atribuição) 

Técnica: desenho a bico de pena 

 

 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 
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Nossa Senhora foi representada com uma espada cravada no peito simbolizando a dor 

do martírio. Para associar a imagem da Virgem com os santos mártires e reforçar a santidade 

de Maria, os teólogos criaram um paralelo entre a Paixão de Cristo e a Compaixão da Virgem. 

Enquanto Cristo sofre a dor da sua Paixão ao ser torturado e crucificado; Maria sofre a 

Compaixão, a dor de ver o seu único Filho morrer na cruz para salvar a humanidade.1
 

Um conjunto de nuvens formam um semicírculo que serve como apoio para a Virgem 

que está em pé sobre elas seguindo a mesma estrutura compositiva proposta pelo desenho 

anterior. O corpo está circundado por uma luz a partir da qual emanam raios representados  

por meio de um grafismo regular de linhas contínuas, que partem do centro a caminho dos 

limites do papel simbolizando a luz que flui de Maria. O véu guarda o rosto da Mãe do Senhor, 

consternada, com os olhos voltados para o alto expressando dor e sofrimento, uma imagem 

comovente que desperta a piedade do observador. Sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas 

faz uma alusão à Virgem do Apocalipse, a mulher que dá a luz ao Messias.2
 

A roupa tem uma gola alta e um manto comprido disposto sobre as costas. A túnica é 

concebida com um pregueado a partir da cintura e o caimento do tecido, que deixa entrever os 

pés da Virgem sobre as nuvens, aproxima-se do desenho anterior, no entanto apresenta dobras 

mais sinuosas e maior movimento. O laço lateral franze o manto colocado sobre a túnica e 

define as dobras do tecido, é mais curto e discreto que os laços produzidos por Manoel Victor. 

O joelho é percebido através da luz que incide sobre uma das pernas que se inclina levemente. 

Esta forma de representação da figura humana, o contraposto, é constante na obra de Manoel 

Victor, mas, neste desenho especificamente, a interpretação do movimento é mais natural e 

revela uma melhor percepção do corpo humano. Além disso, o desenho das mãos apresenta 

melhor concepção da anatomia quando comparado ao desenho anterior. Essas características 

geram dúvidas quanto a atribuição, não acreditamos que o desenho tenha sido produzido por 

Manoel Victor de Jesus. 
 

 

O autor desta obra demonstra uma maior preocupação com o desenho: o cuidado em 

suavizar as linhas, o sombreamento do rosto, a definição do volume do nariz e da boca por meio 

da distribuição de luzes e sombras e a colocação da sombra entre os lábios insinuando uma boca 

entreaberta. De um modo geral, o desenho tem melhor proporção que a figura anterior. Traços 

que expressam uma melhor compreensão da figura humana e reforçam nossa hipótese de que  

o desenho não foi produzido por Manoel Victor de Jesus. Entretanto, julgamos ser necessário 

um estudo estilístico-formal mais rigoroso (técnicas, materiais, proporção, etc.) para contestar 

ou confirmar a atribuição. 

 

1 RÉAU. Iconografía del arte cristiano: Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento. 

2 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Apocalipse 12, 1). 
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Irmandade de São Miguel e Almas 

da Vila de São João del-Rei – 1804 
 

Este desenho encontra-se no Livro de Compromisso da Irmandade de São Miguel e 

Almas da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Vila de São João del-Rei. Foi produzido, 

provavelmente, em 1804, data inscrita na capa do estatuto que rege a confraria e foi atribuído 

a Manoel Victor de Jesus por Olinto dos Santos Filho. São Miguel é conhecido também como 

São Miguel Arcanjo, ou simplesmente como Arcanjo Miguel. O arcanjo é o responsável por 

receber as almas e conduzi-las ao Paraíso, é ele quem aparece no Apocalipse de João liderando 

o exército de anjos que combate Satã.1 De acordo com sua legenda, é Miguel quem carrega o 

estandarte de Cristo no meio das batalhas angélicas. 
 

 

São Miguel 

Compromisso da Irmandade de São Miguel e Almas 

Manoel Victor de Jesus, 1804 (atribuição) 

Técnica: desenho a bico de pena 

 

1 VARAZZE. Legenda Áurea, p. 813. 
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O arcanjo foi representado em cima das nuvens, vestindo roupas de guerreiro, um elmo 

com plumas na cabeça e com o estandarte da vitória em punho. Na bandeira, o artista desenhou o 

símbolo da Santíssima Trindade, um triângulo envolvido por um círculo luminoso representado 

por linhas traçadas que imitam raios de luz. Miguel é um rapaz com asas de anjo que aponta a 

mão direita para o céu, confirmando que o seu poder vem de Deus. 

O tratamento dado à luz revela o desenvolvimento técnico do artista que, por meio     

da passagem das áreas luminosas para as áreas de sombra, produz os meio tons e cria um 

sombreamento que indica uma interpretação mais natural da figura. As linhas do desenho do 

rosto são suaves, a sombra que se coloca entre os lábios, no queixo e no nariz revelam uma 

melhor compreensão da figura humana. Os olhos ainda são grandes, mas, proporcionalmente 

equilibrados e de linhas delicadas. O rosto de formato oval, os cabelos ondulados que aparecem 

por baixo do capacete, a imagem de um adolescente imberbe e a delicadeza dos traços do desenho 

que criam um semblante afetuoso correspondem às características típicas da interpretação das 

figuras angélicas de Manoel Victor. 
 
 

 
As vestes presas por um vinco na altura das coxas nos mostram as pernas desnudas    

do joelho para baixo e revelam, novamente, a dificuldade, já conhecida do artista, quanto ao 

conhecimento da anatomia, especialmente nas articulações. O mesmo problema foi sinalizado 

no desenho de Nossa Senhora das Mercês. Em contrapartida, em São Miguel, o artista apresenta 

melhor solução para a mão, proporcionalmente bem desenhada. No lugar do laço na cintura, o 

que define as pregas do tecido do arcanjo Miguel é a armadura de guerreiro presa por um cinto 

que se coloca acima da roupa. O manto caracteriza-se por um desenho de linhas curvas que 

determinam as ondulações e as dobras arredondadas e volumosas. 

A estrutura compositiva da imagem de São Miguel é idêntica as ilustrações analisadas 

anteriormente. Um conjunto de nuvens rotundas e cheias sustentam o arcanjo no ar representando 

sua manifestação diante do fiel para quem ele dirige seu olhar. O artista acrescentou uma 

inscrição que revela o nome do homenageado - MIGUEL. 

As duas ilustrações analisadas – Nossa Senhora das Mercês e São Miguel – confirmam 

o desenvolvimento do artista que, num período aproximado de seis anos, apresenta uma 

preocupação com o maior acabamento do desenho, uma melhor execução do panejamento, um 

avanço quanto à aplicação de luzes e sombras, um aperfeiçoamento da proporção e uma melhor 

compreensão da figura humana. 



371 
 

 

Capela de Nossa Senhora das Mercês 

dos Pretos Crioulos – 1804/1824 

Manoel Victor de Jesus foi contratado pela Irmandade de Nossa Senhora das Mercês 

para iniciar os trabalhos relativos à decoração da capela em 1804. Uma série de recibos foram 

publicados por Olinto Rodrigues dos Santos Filho na revista O Barroco informando-nos sobre 

os pagamentos da obra, que foi realizado em várias parcelas até o ano de 1824.1 O artista realizou 

diversos trabalhos para a Irmandade durante este período, entre eles, a pintura e douramento 

do retábulo, pintura do arco-cruzeiro, pintura do forro da capela-mor representando nove 

invocações à ladainha de Nossa Senhora, pintura do forro da nave representando a hierarquia 

angélica e os santos mercedários. No centro da nave, o artista representou uma abertura celestial 

que revela a imagem de Nossa Senhora das Mercês entre nuvens e anjos. 

 

Restauração: 

Em 1962-1963 as pinturas do forro da nave e do arco-cruzeiro foram restauradas por          

uma equipe coordenada pelo professor Edson Mota. 

Entre 2012 a 2015 foi realizada uma restauração arquitetônica e artística da Igreja com 

apoio financeiro do BNDES. Foi feito uma reforma geral na Capela incluindo o conserto nos 

telhados da nave e da capela-mor, portas, janelas e vidraças. Os elementos artísticos foram 

recuperados, entre eles, o retábulo, o arco-cruzeiro e as pinturas de forro: nave e capela-mor. 

 
Documentos: 

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del-Rei 

Livro da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, 1787-1888. 

Documentos assinados entre os anos de 1804 a 1824. 
 
 

Detalhe da pintura da mesa do altar-mor 

Manoel Victor de Jesus, 1804/1824 

Técnica: têmpera sobre madeira 

 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus, Pintor Mineiro do Ciclo Rococó, p.239 a 242. 
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Retábulo do altar-mor 
 

 

 

 
 

Retábulo do altar-mor 

Capela de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1804/1824 

Pintura e douramento 
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Manoel Victor pintou todo o retábulo do altar-mor 

da Capela de Nossa Senhora das Mercês. Decorou as bases 

das colunas, as colunas e o entablamento com marmorizado 

de diversos tipos em tons de azul e vermelho. Dourou     

os capitéis, os frisos e a talha, inclusive o escudo com o 

símbolo da Ordem de Nossa Senhora das Mercês colocado 

na parte superior do retábulo. No frontão, acrescentou ao 

douramento e ao marmorizado primorosos arranjos de 

flores. 

Decorou o trono e pintou o fundo  do  camarim 

com rocalhas vazadas por onde passam ramos com folhas 

verdes e botões vermelhos, vasos de flores nas laterais    e 

um ramalhete com flores que surgem por trás de uma rocalha. No dossel, local onde encontra-se 

a imagem de Nossa Senhora das Mercês, imitou um tecido de fundo azul decorado com folhas 

em um tom verde água, rosas vermelhas, pequenos ramos com folhas douradas e um laço de fita 

azul em tom mais escuro, obra que revela o esmero do artista na execução da pintura fingida. Na 

mesa do altar-mor, pintou um delicado arranjo de flores nas cores vermelho e creme com folhas 

verdes e amarelo-ocre imitando o ouro (página 371). De um modo geral, as cores predominantes 

são vermelho, azul, bege e dourado, um conjunto de tons suaves que proporcionam a harmonia 

e o equilíbrio da pintura do altar-mor. 
 

Arco-cruzeiro 
 

A imagem abaixo nos mostra detalhes do arco-cruzeiro com pinturas de rocalhas 

vermelhas sobre um fundo branco e marmorizados nas cores azul, vermelho e branco. A talha 

em forma de rocalhas, os frisos do entablamento e das colunas são revestidos de ouro. A sanefa 

que arremata o arco-cruzeiro, de madeira recortada, é toda arrematada em ouro. É possível 

visualizar, inclusive, parte da cimalha da nave em mármore fingido nas cores vermelho e azul 

sobre um fundo cor de creme. 
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Forro da Capela-mor 
 

 

 
 

Pintura de forro da capela-mor 

Capela de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1804/1824 

Técnica: Têmpera sobre madeira 
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A pintura foi executada em um forro de abóbada de berço revestido por nove caixotões. 

O enquadramento externo é branco, decorado com rocalhas vermelhas e arrematado por um 

florão e pinha cor de ouro. Cada forro possui uma moldura decorada com um delicado 

marmorizado nas cores azul, vermelho e branco, e um paspatur branco decorado com rocalhas 

nas cores azul e vermelho com frisos dourados. 

As cores predominantes são azul, vermelho, branco e bege, seguindo a proposta da 

pintura do retábulo e arco-cruzeiro. A representação de cada invocação ocorre no espaço 

celestial entre nuvens de cores amarelas sobre o fundo azul do céu. A suavidade da paleta de 

Manoel Victor e o brilho proveniente dos revestimentos em ouro proporcionam a graça e a 

elegância da abóbada celeste governada pela Rainha do Mundo. 

 

 
O artista pintou em cada caixotão uma invocação à Nossa Senhora, invocações de louvor 

à Virgem Intercessora e Protetora. Abaixo de cada pintura, na moldura, registrou o nome da 

ladainha em latim: Auxílio dos Cristãos (Auxilium Christianorum), Rainha dos Anjos (Regina 

Angelorum), Rainha dos Patriarcas (Regina Patriarcharum), Rainha dos Profetas (Regina 

Prophetarum), Rainha dos Apóstolos (Regina Apostolorum), Rainha dos Mártires (Regina 

Martyrum), Rainha dos Confessores (Regina Confessorum), Rainha das Virgens (Regina 

Virginum), Rainha de todos os Santos (Regina Sanctorum Omnium). 

De acordo com a ordem das invocações presentes na Ladainha da Nossa Senhora, 

verificamos que o programa iconográfico foi elaborado a partir de um desenho em espiral que 

sugere um percurso específico ao observador1 (página 376). 
 

 

1 ANEXO IV - Ladainha de Nossa Senhora. 
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Esquema Iconográfico 

da pintura de forro da Capela-mor 
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Forro da Nave 
 

 

Pintura de forro da nave 

Capela de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, 1804/1824 

Técnica: Têmpera sobre madeira 
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No forro da nave da Capela das Mercês, o artista produziu uma pintura de perspectiva 

estruturada a partir da construção de um muro-parapeito de cor cinza que percorre toda a lateral 

da abóbada. A estrutura arquitetônica ergue-se acima da cimalha real do edifício a partir de 

mísulas de cores castanho avermelhadas em forma de rocalhas. Oito púlpitos foram inseridos 

no espaço da falsa arquitetura e, por todo o balcão, avistamos vasos, arranjos e guirlandas de 

flores. 

Nas tribunas acima do coro e do arco-cruzeiro foram representados São Raimundo 

Nonato e São Pedro Nolasco, os fundadores da Ordem Mercedária. Nos púlpitos construídos 

acima dos quatro cantos da cimalha, o pintor inseriu quatro anjos membros da hierarquia 

angélica: Dominações, Virtudes, Querubins e Custódios. Nas laterais do balcão, mais quatro 

anjos: Tronos, Principados, Anjo Gabriel e Potestades. Cada anjo está representado com os seus 

respectivos atributos e, abaixo de cada figura, uma cartela traz inscrito os nomes dos santos e 

anjos em latim. As roupas dos anjos confirmam os traços estilísticos do artista observados na 

pintura do anjo do martírio que segura o véu de Verônica localizado no consistório do Senhor 

dos Passos da Matriz de Santo Antônio. Os anjos, normalmente, tem um laço de fita na cintura 

amarrando as vestes, uma gola arrematada por um botão e a manga dobrada, com excessão do 

Anjo das Potestades que veste uma armadura de guerreiro e uma capa. 

No decorrer da nossa pesquisa, percebemos que o pintor Manoel Victor apresenta 

dificuldades quanto a perspectiva que interferem diretamente nos efeitos ilusionistas da pintura. 

Por outro lado, nas arestas, a estrutura arquitetônica é bem resolvida, sem distorções. Ademais, 

é nos ângulos que percebemos a verticalidade da falsa arquitetura e a postura das figuras que 

avançam para frente sugerindo a comunicação com o observador que encontra-se no piso da 

nave. A intenção do artista em criar a terceira dimensão e o interesse em atender as exigências 

do comitente, correspondem a qualidades que, muito provavelmente, contribuíram para sua 

forte atuação na vila de São José. 

No centro da nave, o pintor simulou a abertura celestial, uma reprodução do céu que se 

abre para revelar ao observador uma determinada mensagem. Para representar o movimento das 

nuvens, o pintor inseriu nuvens amarelas ao redor do conjunto de nuvens brancas que envolvem 

a imagem de Nossa Senhora das Mercês. A Virgem veste um hábito branco com um escapulário 

e o emblema da Ordem Mercedária sobre o peito. Um círculo luminoso envolve sua cabeça 

que está coberta por uma coroa identificando-a como Rainha. A Virgem segura as pontas do 

manto e o estende como sinal de acolhimento, Nossa Senhora cobre, com o seu manto, os fiéis 

que encontram-se no piso da nave. 

Kellen Cristina Silva, ao descrever a iconografia de Nossa Senhora das Mercês na  

nave da Igreja, menciona que Nossa Senhora abre o seu manto protetor, que desde tempos 

imemoriais do cristianismo simboliza seu caráter maternal como mãe da igreja, sob os fiéis 

que se encontram alocados na nave. Conforme a autora, a iconografia da Virgem das Mercês 

evoca a devoção à Virgem do Manto, ou seja, a imagem de uma mulher acolhedora, pacífica e 

maternal.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SILVA. A Mercês crioula, p. 182. 
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Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

da Vila de São José – c. 1820 

Por volta de 1820, Manoel Victor de Jesus realizou a pintura de forro da nave da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A obra foi atribuída ao artista e, provavelmente, 

corresponde a última pintura de teto produzida pelo pintor antes de sua morte.1 A pintura 

encontra-se em péssimo estado de conservação e a última restauração ocorreu a 35 anos. 

 
Restauração: 

A primeira restauração foi realizada em 1950, um ano após o tombamento da Igreja. Em 

1962 e 1963 as pinturas de forro foram restauradas e em 1981 e 1982 a igreja passou por uma 

reforma geral executada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). 

Os relatórios relativos à reforma esclarecem que a pintura da nave estava 50% comprometida 

e, na época, a equipe de restauradores optou por adotar um critério de restauração baseado no 

conceito de conservação da obra.2
 

 

 
 

Pintura do forro da nave 

Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Tiradentes, MG 

Manoel Victor de Jesus, c. 1820 (atribuição) 

Técnica: têmpera sobre madeira 

 

 

 

 

 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 

2 Arquivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Rio de Janeiro. 
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A pintura foi executada em um forro de abóbada de berço revestido por 18 caixotões. O 

forro de caixotão é um tipo de revestimento de madeira utilizado para forrar tetos e corresponde 

a uma divisão quadrada com molduras simples ou ornamentadas em relevo. O enquadramento 

externo é branco, decorado com rocalhas azuis e contornado por um friso dourado. O encontro 

dos caixotões é arrematado por um florão e pinha cor de ouro. Cada forro possui uma moldura 

em marmorizado azul, um paspatur branco decorado com rocalhas vermelhas e arrematado por 

um friso dourado. Os caixotões são pintados e representam cenas referentes aos 15 Mistérios do 

Rosário e três invocações à ladainha de Nossa Senhora. 

A obra é uma pintura narrativa que relata determinadas passagens da vida de Cristo     

e Maria: Vida, Paixão e Glória. Os episódios sacros referentes aos mistérios do rosário são 

historiados e correspondem a uma representação plástica das histórias sagradas1. À esquerda 

de quem entra na igreja, estão reproduzidas cinco cenas referentes aos mistérios gozosos: 

Anunciação, Natividade, Visitação, Apresentação de Jesus no Templo e Jesus entre os Doutores. 

À direita, cinco passagens referentes aos mistérios dolorosos: Oração no Monte das Oliveiras, 

Flagelação, Coroação de Espinhos, Cristo transportando a Cruz e Crucificação. No centro,    

os mistérios gloriosos: Ressurreição, Ascensão do Senhor, Pentecostes, Assunção de Maria e 

Coroação de Maria. As pinturas localizadas acima do coro representam três ladainhas de Nossa 

Senhora: Casa Dourada (Domus Aurea), Arca da Aliança (Arca Foederis) e Porta do Céu (Janua 

Coeli). 
 
 

 
 

Da mesma forma que na Capela de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, o 

programa iconográfico foi elaborado a partir de um desenho em espiral. O fiel é conduzido a 

percorrer a nave da Igreja contemplando e meditando cada mistério do rosário; passa pelos 

mistérios gozosos (a Vida), se dirige aos dolorosos (a Paixão) e finaliza nos gloriosos (a Glória). 

(página 381). 
 

 

 

 

 

 

1 SOBRAL. Do sentido das formas, p. 120. 
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Esquema Iconográfico da pintura de forro da nave 
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Senado da Câmara da Vila de São José 

A Justiça – 1824 
 

A obra foi executada para o Senado da Câmara da Vila de São José e foi atribuída a 

Manoel Victor de Jesus por Olinto dos Santos Filho1. A data de 1824 foi registrada na própria 

pintura, na base do pedestal sobre o qual foi representada a imagem da Justiça. O ano de 1824 

corresponde a data em que foi redigida a primeira constituição do Brasil a pedido do Imperador 

Dom Pedro I. Na parte superior do quadro, foi pintado o brasão imperial, a insígnia está presente 

na capa da Constituição de 1824, portanto, a data pode referir-se à carta constitucional e não, 

necessariamente, a data em que a pintura foi produzida. A obra, hoje, pertence ao Instituto 

Histórico e Geográfico de Tiradentes (IHGT) e está exposta no escritório do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de Tiradentes 
 

A Justiça 

Senado da Câmara da Vila de São José 

Manoel Victor de Jesus, 1824 (atribuição) 

Técnica: têmpera sobre madeira 

 
 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 
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A pintura simula um nicho localizado atrás de uma cortina aberta que permite ao 

observador contemplar a imagem da justiça que encontra-se sobre um pedestal imitando o 

mármore. A composição é simétrica e centralizada na figura da justiça, a perspectiva é simples 

e a figura não se desloca do fundo. A cor dominante é o cinza, sua sobriedade é quebrada apenas 

pelo marrom do chão, e os vermelhos aplicados no mármore, na veste e na capa da figura, 

mantendo, portanto, a nobreza e o equilíbrio da pintura. 

Ajustiça foi representada como uma figura feminina, provavelmente, inspirada na Deusa 

Astréia (a personificação da justiça) geralmente representada com uma espada e uma balança 

nas mãos. Manoel Victor de Jesus reproduziu uma mulher jovem, de cabelos longos, ondulados 

e alinhados, de semblante nobre e uma delicada coroa na cabeça. As roupas assemelham-se as 

vestes dos anjos adultos, um laço de fita esvoaçante na cintura, um pequeno botão franzindo   

a gola e as mangas dobradas, o caimento do tecido em linhas retas deixando entrever apenas 

os pés sobre o pedestal. A justiça usa uma capa de cor vermelha imitando um veludo, o artista 

apresenta uma interpretação convincente da textura do tecido, assim como das matérias, 

verificada na concepção do mármore do pedestal onde a figura foi representada. 

A balança e a espada são os atributos tradicionais da justiça. A balança corresponde     

à prática de medir os atos das pessoas, símbolo do equilíbrio e da prudência. Quando ela é 

associada à espada, representa a justiça fundamentada na verdade. A espada associada à balança 

é símbolo de poder e, portanto, emblema dos reis. A justiça pintada por Manoel Victor para     

o Senado da Câmara está associada, provavelmente, ao poder do Imperador. Quando esses 

elementos são colocados em um plano social e político, trata-se de um emblema que representa 

as funções relacionadas ao poder do soberano.1 Possivelmente, foi por essa razão que o pintor 

inseriu na pintura o Brasão da Monarquia. 

O Brasão é composto por uma esfera armilar e uma cruz no centro, a cruz da Ordem de 

Cristo simbolizando o catolicismo como a religião oficial da monarquia. Ao redor da esfera, foi 

representado um arco com estrelas representando as províncias brasileiras, acima, a coroa da 

monarquia. Nas laterais, cingindo o escudo, um laço de fita prende dois ramos: à direita, um 

ramo de tabaco florido e, à esquerda, um ramo de café frutificado. 
 
 

 

 
 

1 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 113 e 392. 
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Passo da Paixão 

 

Conforme Olinto dos Santos Filho, Manoel Victor de Jesus pintou um dos passos da 

Paixão da antiga Vila de São José localizado na rua Direita. Os passos são pequenas capelas 

com um altar que pode conter imagens ou pinturas representando determinados episódios da 

Paixão de Cristo. Em Tiradentes, há seis passos da Paixão no centro histórico, o sétimo localiza- 

se na Matriz de Santo Antônio. 

O artista pintou e dourou o retábulo, o forro com a coroa de espinhos no centro de uma 

rocalha, uma tarja com os três cravos na parte da frente do altar e uma pintura geométrica nas 

cores azul e branco na lateral do passinho (imagem de capa). Nos respaldos laterais do altar, o 

pintor representou dois anjos, um de cada lado, cada um segurando um símbolo do martírio de 

Cristo, a lança e o dardo com a esponja. 
 

Passo da Paixão 

Rua Direita da atual cidade de Tiradentes 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Pintura e douramento 
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A Coroa de Cristo 
 

Conhecemos pela Bíblia que Jesus foi coroado Rei dos Judeus pelos soldados romanos 

no Pretório. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre sua cabeça, depois foi agredido 

e humilhado. A coroa é um dos símbolos da Paixão e foi pintada no teto do passinho sobre o 

altar, no interior de uma rocalha vazada e aberta para o céu azul. Quando olhamos, temos a 

sensação de que o objeto flutua no espaço celestial. 
 
 

 

Os cravos 
 

Jesus carregou a cruz do martírio até o calvário, um lugar chamado Gólgota, para que o 

crucificassem. Chegando ao local, foi pregado na cruz com três cravos, dois nas mãos e um nos 

pés. Na caixa do altar, Manoel Victor pintou os três cravos no interior de uma tarja em forma de 

rocalhas vermelhas sobre um fundo azul. A moldura foi decorada por rocalhas de cores neutras 

sobre um fundo branco. 
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A lança e o dardo com a esponja 
 

Conforme a Bíblia, quando tudo estava para ser consumado, isto é, quando a obra do Pai 

estava para ser concluída, Jesus disse: Tenho sede! Um dos soldados embeberam uma esponja 

no vinagre, colocaram na ponta de um dardo e levaram-na até a boca de Jesus que, depois de 

absorver o vinagre, proferiu: Está consumado! Depois, um dos soldados atravessou o tórax de 

Jesus com uma lança por onde saiu sangue e água.1
 

 

 

O significado para a água e o sangue que verte do corpo de Cristo está na própria Bíblia: 

o sangue testemunha o sacrifício do cordeiro imolado para a salvação do mundo, e a água, 

símbolo do Espírito, sua fecundidade espiritual2, o prelúdio da ressurreição. A água é símbolo 

do batismo e o sangue, símbolo da eucaristia. 

No lugar dos soldados, Manoel Victor representou dois anjos portando a lança e a 

esponja. O movimento dos anjos caminhando sobre as nuvens é percebido pela disposição  

dos pés, pelo laço de fita esvoaçante do anjo com a lança e o manto sobre o peito do anjo   

com o dardo, que cria ondulações em direção contrária ao seu corpo. A pintura não acrescenta 

novidades quanto aos aspectos estilísticos do artista, apenas confirma algumas características 

presentes nas duas figuras: cabelos longos, ondulados e ruivos, olhos amendoados, sobrancelha 

arqueada e alongada, linha do desenho bem definida, expressão doce e melancólica. O anjo com 

a lança tem a túnica presa por um vinco exibindo a perna desnuda, um laço de fita na cintura   

e uma gola aberta que torna visível o peito. Um tecido contorna o corpo do anjo que segura a 

esponja, passa pelas asas e drapeia no ar. A veste tem uma gola presa por um botão e mangas 

dobradas na mesma cor do tecido que deixa os braços descobertos. 
 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (João 19, 28-37). 

2   .  A Bíblia de Jerusalém, p. 2037. 
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Cadeirinha de Arruá 

 

A cadeirinha de arruá foi um meio de transporte utilizado no período colonial para 

transportar as senhoras para as missas, batizados e casamentos. Consiste em uma cadeira de 

madeira conduzida por escravos, normalmente, dois ou quatro escravos eram necessários para o 

deslocamento do objeto. Manoel Victor de Jesus decorou uma cadeirinha de arruá que encontra- 

se exposta no Museu Regional de São João del-Rei. A cadeira permite o transporte de uma única 

pessoa e é denominada Serpentina, por conta de um varal instalado logo abaixo da cúpula com 

serpentes esculpidas nas extremidades. 

O artista pintou um soldado vestindo armadura metálica, capa vermelha e um elmo de 

plumas vermelhas na cabeça. Nas mãos, uma lança e um escudo de prata com um rosto imitando 

relevo. O armígero está em um ambiente externo no qual avistamos uma paisagem ao fundo e, 

no chão, em primeiro plano, alguns objetos, entre os quais, reconhecemos um tambor pintado 

nas cores azul e vermelho. Na parte inferior, Manoel Victor pintou duas pequenas paisagens 

envolvidas por rocalhas vermelhas sobre um fundo verde, uma de cada lado. Percebemos que 

a postura do soldado é parecida com a do anjo que segura a esponja, presente no passinho da 

Paixão. As figuras assemelham-se na forma como seguram o objeto, o modo de dobrar o braço 

e o rosto contorcido para o lado oposto mirando o espectador. Além disso, o desenho do rosto 

e as expressões faciais confirmam os traços estilísticos de Manoel Victor de Jesus. A obra traz 

a tona novas informações sobre a produção artística do pintor que, provavelmente, realizou 

outros trabalhos como este atendendo encomendas particulares. 
 

Cadeirinha de Arruá 

Museu Regional de São João del-Rei, MG 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: pintura sobre madeira 
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Catedral de Nossa Senhora do Pilar 

São João del-Rei 

Consistório da Irmandade de São Miguel e Almas 
 

A obra foi atribuída a Manoel Victor de Jesus por Olinto dos Santos Filho que se refere 

à pintura como uma representação das almas no purgatório. 

A pintura do forro do Consistório correlaciona com o excerto de Mateus sobre o fim 

dos tempos: Assim será no fim do mundo: virão os anjos e separarão os maus dentre os justos 

e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes.1 A fornalha ardente 

representa a purificação dos pecadores e a preparação para a entrada no Reino dos Céus. Os 

corpos em chamas simbolizam a revitalização do espírito e o renascimento para uma nova vida 

espiritual e eterna. 
 

 

Consistório da Irmandade de São Miguel e Almas 

Catedral de Nossa Senhora do Pilar de São João del-Rei, MG 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: têmpera sobre madeira 

 

 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Mateus 13, 49-50). 
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As almas foram representadas no interior de uma grande rocalha que se abre para um 

céu azul, onde avistamos pequenas figurinhas – um ancião, um homem e uma mulher – no meio 

das chamas. Os gestos sinalizam o arrependimento próprio dos pecadores que desejam obter a 

salvação, olhos voltados para o alto, mãos no peito, estendidas e unidas em forma de oração. 

As figuras manifestam algumas características estilísticas do pintor: corpos delineados e de 

formas simplificadas, cabelos ondulados, rostos de formato oval; boca, nariz e olhos definidos 

pelo desenho; o ancião calvo, de cabelos e barba brancos como de hábito. Observamos uma 

dificuldade na concepção das figuras, os corpos são desproporcionais e a cabeça muito grande. 

Na reprodução do movimento, verificamos que o homem do centro gira o tronco provocando uma 

deformação no corpo, confirmando a permanência da dificuldade de interpretação anatômica. 

 

 

Tribunas ao lado da Epístola 
 

As Tribunas ao lado da Epístola da Catedral de Nossa Senhora do Pilar de São João 

del-Rei correspondem a duas salas com forros planos revestidos por tábuas corridas, molduras 

e frisos de madeira. Em uma sala, as molduras foram decoradas com rocalhas e arranjos de 

flores, os frisos receberam uma pintura imitando o mármore e, na parte central do forro, o artista 

representou um anjo envolvido por rocalhas e arranjos de flores. Na outra sala, a estrutura do 

forro é semelhante, no entanto, o espaço foi dividido em dois painéis, onde o pintor representou 

um anjo no centro de cada um deles. A pintura foi atribuída a Manoel Victor de Jesus por Olinto 

dos Santos Filho,1 e os anjos, provavelmente, correspondem aos arcanjos Miguel, Gabriel e 

Rafael. 

 

Arcanjo Miguel 
 

O arcanjo Miguel foi representado 

sustentando uma cruz de madeira 

representando a cruz da vitória de Jesus sobre 

a morte, ou seja, a cruz da Ressurreição em 

substituição ao tradicional estandarte da 

vitória com a bandeirola na ponta. Na mão 

esquerda, o arcanjo segura um objeto que nos 

remete ao candelabro que aparece no 

Apocalipse como emblema da Igreja, a 

comunidade governada pelo anjo, 

correlacionando a figura de Miguel com o 

título de Príncipe da Igreja. 

A pintura está muito deteriorada e, 

provavelmente, sofreu intervenções. Contudo, 

conseguimos observar os traços estilísticos 

do pintor. O arcanjo aparece caminhando 

sobre nuvens, tem a veste presa por um botão 

na altura das coxas que define o drapeado de 

linhas sinuosas e mostra-nos a perna desnuda. 

Os  pés  estão  calçados  por  uma    sandália 
 

1 SANTOS FILHO. Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 
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trançada até a panturrilha semelhante ao reproduzido no desenho do Compromisso da Irmandade 

de São Miguel e Almas. Um laço de fita vermelha amarrado na cintura franze a túnica e define 

as pregas do tecido. O arcanjo olha para baixo em direção ao observador, as pálpebras caídas 

deixam entrever parte da íris. A linha do desenho é suave, as sobrancelhas alongadas e a boca 

pequena. Os cabelos, de traços delicados, são ondulados e ruivos, pequenas mechas caem sobre 

a testa contribuindo para a delicadeza da figura e para o semblante meigo e sereno típicos dos 

seres celestiais representados pelo artista. 
 

 

 

Arcanjo Gabriel 
 

O arcanjo Gabriel da Catedral do 

Pilar de São João del-Rei está coroado 

com rosas vermelhas e possui um ramo 

de lírio (ou  açucena)  na  mão  direita.  

O lírio (ou açucena) é um símbolo 

mariano que representa a pureza e a 

virgindade e está relacionado com a 

concepção divina do Filho de Deus, a 

flor é atributo do anjo Gabriel. A rosa 

vermelha, provavelmente, correlaciona 

com o sangue derramado por Cristo no 

processo de salvação da humanidade, 

símbolo da regeneração, a renovação 

moral e espiritual.1 A associação  das 

rosas vermelhas ao lírio na iconografia do 

arcanjo Gabriel, acrescenta ao anúncio 

do nascimento do Redentor o sentido da 

Ressurreição. 

A pintura não encontra-se  em 

bom estado de conservação, parte  da  

sua cobertura pictórica está perdida e 

percebemos sinais de repintura que a 

afastam da sua concepção original, como 

as nuvens de cor azul e o fundo coberto 

por   uma   tinta   branca   contornando a 

figura do arcanjo. Contudo, os traços estilísticos do pintor permanecem: o laço esvoaçante que 

envolve a veste do anjo; a túnica que deixa descoberto parte do tronco de Gabriel; os cabelos 

longos e caídos sobre o ombro; as sandálias trançadas na altura da canela e o rosto definido 

pela linha do desenho. O arcanjo tem a fisionomia andrógina típica das representações do anjo 

da anunciação, associando o mensageiro de Deus com a pureza e a virgindade de Maria. 
 

 

 

 

 

 

 

1 CHEVALIER. Dicionário de Símbolos, p. 788-790. 
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Arcanjo Rafael 
 

 

Rafael foi o companheiro de Tobias durante uma viagem.1 O arcanjo Rafael é um anjo 

da guarda que tem a missão de proteger o viajante de todos os perigos e guiá-lo ao seu destino. 

Sua missão de guia é interpretada pelo cristianismo como aquele que protege os peregrinos e os 

guia no caminho para a Salvação. 

Ao contrário dos outros dois arcanjos, Rafael encontra-se no espaço terreno, uma vez 

que ele se passa por um viajante comum para cumprir a missão de guiar Tobias até seu destino. 

No lugar das nuvens dos espaços celestiais, o artista representou o solo de cores terrosas sobre 

um fundo branco, o que indica, novamente, uma possível intervenção. O fundo parece ter sido 

coberto por uma tinta branca ocultando a pintura original. Acreditamos na possibilidade de ter 

ocorrido uma intervenção na pintura com o intuito de recuperar a obra, o que compromete nossa 

análise. Ainda assim, reconhecemos vários traços estilísticos do pintor que foram preservados. 

As vestes do anjo assemelham-se às roupas do arcanjo Miguel: o tecido preso na altura 

da coxa mostrando a perna desnuda e definindo as dobras e o movimento ondulante da roupa 

em torno das pernas; a túnica amarrada com um laço de desenho sinuoso; a manga dobrada   

na altura dos cotovelos e as sandálias trançadas na altura da canela. As linhas do desenho do 

rosto do arcanjo correspondem aos traços estilísticos do artista para a representação das figuras 

angelicais: expressões definidas pelo desenho, cabelos ruivos e anelados, pálpebras baixas      

e olhar voltado para Tobias. O guardião tem um semblante cordial que reforça o sentido de 

proteção. 
 

 

1 BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém (Tobias 5,4 / 5, 16). 
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Capela de Nossa Senhora da Penha 

de França do Bichinho 

Olinto dos Santos Filho atribui a Manoel Victor de Jesus a pintura da Igreja de Nossa 

Senhora da Penha de França do Bichinho: policromia; pintura e douramento dos três retábulos; 

pintura do forro da capela-mor e da nave; pintura de um oratório de esmoler; decoração da porta 

do armário dos santos óleos, decoração do forro do coro e o respaldo da escada.1
 

 
Restauração: 

Em 2002 o retábulo do altar-mor foi restaurado pela empresa OFFICIUN, Restauro de 

Arte Brasileira Ltda. 

Em 2003-2004 os forros da nave, da capela-mor e do nártex foram restaurados pela 

empresa Átrio, Restauração e Conservação. 

 
Manoel Victor pintou todo o retábulo do altar-mor da Capela de Nossa Senhora da Penha 

de França. Decorou a mesa com rocalhas cor de ouro acompanhando a talha dourada; pintou 

ramalhetes com rosas vermelhas e flores azuis. Dourou a talha da mesa do altar, inclusive o friso 

e a tarja central vazada para um fundo verde decorado com folhas douradas. Revestiu com ouro 

a talha do retábulo, os capitéis, os frisos e o medalhão colocado na parte superior do frontão. 

Pintou as colunas, o entablamento e o frontão com marmorizados nas cores azul, vermelho e 

branco. Decorou os nichos com flores vermelhas sobre um fundo azul e o fundo do camarim 

com rocalhas nas cores vermelho e azul envolvendo o trono onde encontra-se a imagem de 

Nossa Senhora. Na parte superior do camarim, pintou vasos de flores nas laterais e uma rocalha 

aberta para um fundo azul claro pintado com delicados arranjos de rosas vermelhas. No forro do 

camarim, o artista simulou uma abertura celestial e pintou a pomba do Espírito Santo no centro 

de um resplendor rodeado por seis cabecinhas aladas entre as nuvens. No retábulo do altar-mor, 

predominam os tons de vermelho, azul, branco e dourado. 
 

Detalhe da pintura da mesa dos retábulos colaterais 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: pintura sobre madeira 
 

1 SANTOS FILHO.  Manoel Victor de Jesus: 180 anos de Morte, 2008. 
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Retábulo do altar-mor 
 

 

 

 

Retábulo do altar-mor 

Capela de Nossa Senhora da Penha de França do Bichinho, Vitoriano Veloso, MG 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Pintura e douramento 
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Retábulos Colaterais 
 

Os retábulos colaterais são dedicados a São Gonçalo (à esquerda) e Santa Rita de Cássia 

(à direita). No frontão de cada um dos retábulos, o artista pintou os atributos dos santos: o livro 

vermelho e a bengala de São Gonçalo; e o ramo de videira com brotos e o crucifixo de Santa 

Rita. 

Os dois retábulos são distintos quanto ao estilo de construção, o de São Gonçalo 

apresenta elementos clássicos e o de Santa Rita exibe uma arquitetura que nos remete ao barroco. 

Os elementos inseridos acima do frontão do retábulo de Santa Rita, rocalhas recortadas em 

madeira, podem ter sido acrescentados posteriormente. Percebemos que a unidade estilística 

está presente na policromia, o artista pintou os elementos arquitetônicos com marmorizado 

nas cores azul, vermelho e branco, decorou os camarins com flores e ramalhetes, ornamentou 

o frontão com rocalhas vermelhas e dourou os frisos e a talha. As mesas dos dois retábulos são 

idênticas favorecendo a harmonia e a homogeneidade do conjunto arquitetônico. Equilíbrio que 

se completa com o retábulo do altar-mor, de marmorizados e policromia semelhantes. 
 

 

 

Retábulo de São Gonçalo (esquerda) / Retábulo de Santa Rita de Cássia (direita) 

Capela de Nossa Senhora da Penha do Bichinho, Vitoriano Veloso, MG 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Pintura e douramento 
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Pintura de forro da capela-mor 
 

 

 
 

Forro da Capela-mor 

Capela de Nossa Senhora da Penha do Bichinho, Vitoriano Veloso, MG 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: Têmpera sobre madeira 
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O forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França corresponde a 

uma abóbada de berço revestida por tábuas corridas que permitiram ao pintor a realização da 

pintura de perspectiva. 

A estrutura arquitetônica projetada por Manoel Victor de Jesus se ergue a partir da 

cimalha real da Igreja e é organizada a partir de um muro-parapeito que cobre toda a lateral  

do forro. O muro é composto por oito púlpitos e oito pedestais que sustentam oito pilastras 

caneladas e decoradas com rocalhas nas cores vermelho, azul e amarelo ocre. As pilastras ligam 

o muro-parapeito a uma tarja central de formato oval, ornamentada por rocalhas e flores que se 

abrem para o céu coberto de nuvens e anjos, figurinhas aladas que circundam a Virgem Maria e 

o menino Jesus, para quem eles dirigem o olhar. 

O Menino segura na mão esquerda a cruz simbolizando o martírio e a vitória do Redentor. 

A Virgem está coroada e segura na mão direita o cetro, atributos que configuram sua condição 

de Rainha, provavelmente, Rainha dos Anjos (Regina Angelorum), uma vez que ela encontra-se 

no espaço do céu sobre a corte celeste que ocupa os oito púlpitos do muro-parapeito. Manoel 

Victor representou oito anjos membros da Hierarquia Celestial com seus respectivos atributos 

em uma composição que assemelha-se à pintura do forro da nave da Capela de Nossa Senhora 

das Mercês de Tiradentes 

Sobre cada púlpito, o pintor inseriu uma tarja em forma de rocalha vermelha com   

uma inscrição em latim que revela a ordem de cada um dos mensageiros de Deus: Querubins 

(Angelus Querubin), Tronos (Angelus Ex Tronis), Virtudes (Angelus Ex Virtutibus), Dominações 

(Angelus Ex Dominationibus), Potestades (Angelus Ex Potestatibus), Principados (Angelus Ex 

Principatibus), Custódios (Angelus Custos), Anjo Gabriel (Angelus Gabriel). 

A respeito da estrutura arquitetônica, as pilastras pintadas na capela-mor do Bichinho 

são planas e achatadas, não possuem volume; o pintor não reproduziu a tridimensionalidade  

do objeto o que, certamente, prejudicou os efeitos ilusionistas. Em contrapartida, observamos 

nas arestas a habilidade em unir os elementos sem causar grandes distorções, o que mostra o 

empenho do artista em atender as exigências do comitente mesmo sem dominar completamente 

a técnica da perspectiva. A quadratura nos remete à pintura do teto da Igreja de São Miguel 

Arcanjo em São Miguel do Cajuru, distrito de São João del-Rei, produzida por Joaquim José da 

Natividade, contemporâneo de Manoel Victor. 

As cores neutras da estrutura arquitetônica, de tons cinza, marrom e ocre, contrastam com 

o colorido vibrante das rocalhas, colunas e indumentárias da corte celestial, de tons vermelho, 

azul e amarelo. 
 

 

 
 

Pintura de forro da nave 
 

A Coroação da Virgem constitui um tema muito popular na arte cristã, o episódio 

corresponde a uma passagem da vida celestial de Maria, ocorre logo após à Assunção e tem 

como sinal duas prefigurações do Antigo Testamento: Betsabéia e Ester. 

Na pintura de forro da nave da Capela do Bichinho, um grupo de anjos testemunha o 

episódio em que a Virgem Maria é coroada por Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. A 

iconografia da Coroação da Virgem evoluiu paralelamente ao desenvolvimento do culto mariano, 

Maria coroada pela Santíssima Trindade corresponde ao ápice da devoção à Santíssima Virgem. 

Em algumas representações, a Assunção se sobrepõe à Coroação, visto que os dois episódios 

ocorrem sucessivamente. 
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A pintura da nave da Capela de Nossa Senhora da Penha de França é uma pintura de 

perspectiva estruturada a partir da construção de um muro-parapeito pintado logo acima da 

cimalha real do edifício. A composição é semelhante à pintura da nave da Igreja de Nossa 

Senhora das Mercês de Tiradentes. O pintor simulou, no centro do espaço pictórico, uma 

abertura celestial que revela ao fiel um momento relativo à vida da Virgem Maria. 

Oito púlpitos foram representados no balcão. Nos ângulos da estrutura arquitetônica, os 

púlpitos são ocupados pelos quatro evangelistas e seus respectivos atributos: São Mateus com 

o anjo, São Marcos com o leão, São Lucas com o touro e São João com a águia. Na frente de 

cada tribuna uma inscrição identifica os evangelistas. Os outros quatro foram decorados com 

guirlandas e um vaso de flores sobre uma rocalha e, entre eles, pedestais sustentam outros vasos 

menores com flores nas cores vermelhas e amarelas. 

Ao redor das nuvens de cores cinzas que envolvem o episódio da coroação da Virgem, o 

pintor representou nuvens amarelas sugerindo o movimento. O céu de Manoel Victor nos remete 

às representações celestiais do seu contemporâneo, Joaquim José da Natividade, presentes nas 

pinturas de forro da Igreja de São Thomé, em São Thomé das Letras, e na Igreja de São Miguel 

Arcanjo, em São Miguel do Cajuru, distrito de São João del-Rei. Acreditamos que as pinturas 

dos forros de Manoel Victor de Jesus na Capela do Bichinho e na Igreja de Nossa Senhora das 

Mercês de Tiradentes expressam o diálogo do artista com a produção artística de seu tempo, a 

interpretação do estilo rococó e seu interesse em atender as exigências dos comitentes. 
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Oratório de Esmoler 

 
 

O oratório de esmoler é um tipo de oratório portátil que tem a função caritativa. É 

utilizado por uma pessoa encarregada de pedir esmolas em prol da irmandade, da comunidade 

ou da Igreja. O santo padroeiro fica atado ao oratório como medida de segurança e uma alça de 

couro é inserida na peça para que esta seja colocada no pescoço do devoto que caminha com ele 

pela comunidade em busca de donativos. No centro do oratório, podemos visualizar a imagem 

original, em madeira policromada, da padroeira da Igreja do Bichinho – Nossa Senhora da 

Penha de França com o menino Jesus. 

O artista representou, nas portas do oratório, o Anjo Gabriel e o Anjo Custódio. O 

oratório foi restaurado no mesmo período que as pinturas dos forros – capela-mor e nave – por 

iniciativa dos membros da comunidade do Bichinho. As medidas adotadas pelos restauradores 

foram remoção da repintura e reintegração cromática; o oratório estava coberto por uma tinta de 

cor vermelha e as pinturas dos anjos estavam contornadas por uma tinta de cor branca que foi 

removida deixando transparecer o fundo, as nuvens e os nomes que revelam os anjos (Angelus 

Gabriel e Angelus Custos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratório de Esmoler 

Capela de Nossa Senhora da Penha de França do Bichinho, Vitoriano Veloso, MG 

Manoel Victor de Jesus (atribuição) 

Técnica: Têmpera sobre madeira 
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Na parte interna das portas do oratório, o artista representou a imagem do Anjo Gabriel 

(à esquerda) e do Anjo Custódio (à direita). Os anjos são semelhantes aos Arcanjos Gabriel e 

Rafael pintados no teto da Catedral do Pilar de São João del-Rei (imagem das pág. 390 e 391). 

O Anjo Gabriel da Capela do Bichinho não tem uma coroa de rosas vermelhas na cabeça e o 

menino, que o anjo Custódio ampara, segura um cajado. Contudo, a composição e os gestos 

das pinturas são idênticos confirmando nossa hipótese de que as pinturas da Catedral do Pilar 

de São João del-Rei sofreram algum tipo de intervenção e as imagens dos Arcanjos, muito 

provavelmente, foram repintadas. 

O Anjo Gabriel foi representado sobre nuvens e com um ramo de lírio (ou açucena) na 

mão direita, símbolo mariano que representa a pureza e a virgindade. Gabriel veste uma túnica 

que deixa entrever o tórax. A veste possui duas cores, azul por fora e vermelho por dentro e é 

amarrada na cintura pelo tradicional laço. O anjo Custódio veste uma túnica amarrada na cintura 

por um cinto azul da mesma cor que a parte interna do tecido, que também pode ser visto na 

manga dobrada. A parte externa da túnica é vermelha. A iconografia do Angelus Custos é muito 

parecida com a iconografia do Arcanjo Rafael representado pelo mesmo autor na Catedral do 

Pilar de São João del-Rei. 
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Ornamentação 
 

 

 

Para finalizar a decoração da Igreja, uma grande rocalha de cores azul, marrom e  

bege, ornamentada por ramalhetes e arranjos de flores vermelhas, brancas e azuis encontra-se 

pintada no forro do coro da Capela do Bichinho. Observamos o desenvolvimento do artista na 

representação das rocalhas no que diz respeito à criação da tridimensionalidade do objeto. O 

grafismo recorrente na interpretação dos ornamentos foi substituído por um sombreamento em 

um tom mais escuro que promove o volume das rocalhas. Uma sombra de cor cinza foi inserida 

ao redor da rocalha deslocando o objeto do fundo, possibilitando ao artista alcançar um efeito de 

grande plasticidade. O motivo de rocalhas vazadas para um fundo azul é recorrente na pintura 

de Manoel Victor de Jesus e evoca a abertura para o céu numa adaptação da ornamentação que 

se desenvolveu no contexto civil para o espaço religioso. A decoração proporciona a criação de 

um ambiente alegre, leve e sereno, que favorecem a oração, o louvor e a integração do fiel ao 

culto católico. 
 

 

 
 


