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Resumo

A tese problematiza a ocupação territorial na América Portuguesa e na Península 

Ibérica nos séculos XVI e XVII, atentando para aspectos espirituais e religiosos deste 

processo, especificamente o papel estratégico desempenhado pelos mortos. Mostra 

que o território foi construído a partir de alguns mortos muito especiais: os santos e 

mártires. Os martírios de religiosos foram vistos como prerrogativas da colonização 

do território, e a descoberta, o traslado ou a criação de relíquias sagradas – restos 

materiais dos corpos dos santos – eram procedimentos importantes para a construção 

da centralidade das cidades. este trabalho busca identificar as práticas dos reis ibéricos 

em relação aos seus lugares de sepultamento, mostrando que houve uma busca pela 

apropriação da lógica simbólica dos corpos dos santos pelos dos reis no início da 

Idade Moderna, abrindo espaço para uma maior centralidade da figura real. Revela 

ainda que a acomodação dos mortos foi um dos desafios prioritários das primeiras 

urbanizações, garantindo o repouso adequado dos corpos até a ressurreição no Juízo 

Final e também a fluidez na comunicação entre os vivos e as almas do purgatório. A 

tese também aborda a forma como os índios Tupi na América Portuguesa articulavam 

as relações entre os vivos, os mortos e o território, envolvendo relações de nomadismo, 

antropofagia e práticas corporais. 

Abstract

This thesis examines the occupation of Portuguese America and of the Iberian 

Peninsula in the XVI and XVII Centuries with special attention to the spiritual and 

religious aspects of the process and, specifically, to the strategic role played by the 

dead. It demonstrates that the territory was shaped by a small number of dead of 

particular significance: the saints and martyrs. The sufferings of the martyrs were seen 

as prerogatives in the process of colonisation; the discovery, transport or creation of 

sacred religious relics – the material and bodily remains of the saints – were important 

procedures in the construction of urban centres. The thesis seeks to describe the 

attitudes of Iberian royalty with regard to their places of burial, and demonstrates 

that they involved an attempt to appropriate the symbolism inherent in the bodies 

of the saints at the beginning of the Modern Age, opening room for a more central 

role for the royal personage. It reveals that accommodating the dead was among 

the principal challenges facing the first urbanisers: offering an appropriate resting 

place for their bodies until the resurrection and the Final Judgement, and providing 

for fluidity of communication between the living and the souls in purgatory. The 

thesis also deals with the ways in which the Tupi Indians of Portuguese America 

articulated relationships between the living, the dead and the land, involving aspects 

of nomadism, cannibalism and bodily practices.
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“Tu, és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.”

Mateus, 16:18

“Não foi pequena a consolação que recebemos de morte tão gloriosa, desejando todos 

ardentemente e pedindo a Deus com orações contínuas morrer desse modo. Agora 

sim acreditamos que o Senhor há-de estabelecer aqui a Igreja, tendo já lançado nos 

alicerces duas pedras banhadas em sangue tão glorioso.” 

Carta de José de Anchieta a Inácio de Loyola, 1555.
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Já está se tornando longa a minha trajetória com a temática da morte, em suas 

relações e desdobramentos territoriais. Aos poucos, vem acontecendo o que eu não 

imaginei que aconteceria: este vai se tornando o “meu assunto”, no sentido da deli- 

mitação de um campo específico no continente acadêmico. Confesso que essa idéia 

não me agrada, aproxima-se demais à idéia de propriedade, no pior sentido da pala-

vra: é meu, porque não é dos outros. Mas o fato é que, diferentemente de outros tra-

balhos que escrevi, a melhor maneira de justificar este trabalho é recuperá-lo dentro 

da minha própria trajetória. 

Após uma graduação em Arquitetura e Urbanismo, minha pesquisa de mestrado 

dedicou-se ao estudo dos cemitérios do Estado de São Paulo, e partiu de uma curio-

sidade pouco acadêmica pela profusão de formas, estilos, materiais e representações 

que se faziam presentes em seus túmulos. Interessavam-me inicialmente as maneiras 

como os pedreiros e mestres de obras, os responsáveis pela construção da maior parte 

dos túmulos, agregavam as informações estéticas presentes nos túmulos das elites 

com seu próprio repertório e com os materiais construtivos e de revestimento dis-

poníveis para os diferentes grupos da população, resultando na paisagem exuberante 

das cidades dos mortos. 

O percurso foi cheio de meandros, mas importa aqui que, em um dado momento, 

percebi que me detendo na paisagem contemporânea daqueles cemitérios, eu estava 

apenas arranhando a superfície da minha questão. Para explicar algumas das coisas 

que o próprio objeto da pesquisa estava me mostrando, era preciso remexer as cama-

das invisíveis do passado.

Fui assim pela primeira vez desafiado pelo instrumental da História: arquivos, 

manuscritos, paleografia, campos inteiros de debate… o que só foi aumentando as 

minhas inquietações em relação a esse tema fascinante e inesgotável que é a histori-

cidade das atitudes perante a morte. De um trabalho que inicialmente se tratava de 

uma leitura de territórios contemporâneos, a História foi ganhando terreno, e para 

acomodá-la foi necessário construir todo um capítulo que recuperava o movimento 

de saída dos mortos das igrejas e a constituição dos cemitérios públicos em várias 

cidades. 

Mas nem isso foi suficiente. A História reclamava mais espaço em minha tra-

jetória. O principal saldo daquela pesquisa de mestrado foi uma grande inquietação 

com uma documentação que eu mal compreendia, mas que mostrava suas potenciali-

dades acerca da produção de conhecimento sobre o território e as cidades – caminhos 

em que, talvez, minha condição de arquiteto e urbanista oferecesse um diferencial, 

e não a costumeira desvantagem em relação àqueles que fizeram toda a sua forma-
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ção em História. Tratava-se de não mais que cinco ou seis passagens, nenhuma delas 

inéditas, que revelavam que, em alguns casos, os mortos chegaram antes dos vivos 

nos princípios da urbanização das cidades paulistas. O cemitério ou o túmulo de um 

personagem especial parecia não só preceder, mas até mesmo orientar, condicionar 

posteriores assentamentos permanentes, alguns dos quais se tornaram grandes ci-

dades.1 

Seria possível? Teriam os mortos participado, por assim dizer, ativamente da ur-

banização no Brasil? As pessoas e as cidades já teriam se comportado dessa forma, 

tão radicalmente diferente das maneiras como nos relacionamos com o território atu-

almente? Cinco ou seis anos depois, apresento este trabalho, inteiramente em torno 

da obsessão que essas perguntas despertaram, e da incrível quantidade de fontes que 

encontrei a esse respeito. E já é possível adiantar a resposta: sim.

Porém, mais importante que dar a resposta é esclarecer o como. Quais elementos 

tornam verossímil essa bizarra assertiva, de que a urbanização brasileira foi 

percialmente obra dos mortos? Quais objetos de pesquisa, fontes, campos teóricos 

e metodológicos? Detalhá-los ao máximo é questão de sobrevivência acadêmica, 

pois não me parece tratar-se de afirmação usual, ainda menos no campo dos estudos 

urbanos.

Os caminhos percorridos levaram-me bem mais longe do que eu havia suspei- 

tado, tanto do ponto de vista geográfico (incluindo uma fundamental passagem por 

alguns acervos portugueses e espanhóis) quanto do ponto de vista acadêmico, exi- 

gindo uma radical incursão fora de minha formação e disciplina. Os documentos 

que tanto me fascinaram eram na verdade testemunhos de um mundo que há muito 

deixou de existir, e que teve seu maior vigor no início da Idade Moderna. Um mundo 

de imensas diferenças com relação ao nosso, um mundo que nossas verdades ajudam 

muito pouco a desvendar se a idéia é entendê-lo em seus próprios termos. 

Aceitar a integração entre o religioso e o social é a porta de entrada para a 

compreensão daquele mundo, onde não havia dúvida que a força maior de construção 

do mundo era a providência divina. Deus comandava e controlava todas as coisas, 

tudo estava em suas mãos. A vida material era a revelação de uma dimensão espiritual 

e divina, sem qualquer questionamento. Assim, o principal parâmetro sobre o qual 

este trabalho se constrói é o da religiosidade. Assumi do início ao fim do texto que 

no início da Idade Moderna era impensável para o homem cristão pensar, percorrer 

�	 Renato	Cymbalista,	Cidades dos vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do Estado de 
São Paulo.	(São	Paulo:	Annablume/Fapesp,	�00�),	pp.	��-�0.
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ou produzir o território de forma laica. Não se trata de negar que movimentos dos 

atores da época tenham razões econômicas ou de ordem pragmática para seus 

atos, mas de identificar uma outra racionalidade, de base espiritual e religiosa, que 

também orientou a produção do território. Mais do que isso, trata-se de desfazer 

uma associação, para nós automática, que define a esfera da espiritualidade como 

um âmbito “simbólico”, primo pobre da esfera do “real” ou do “material”, quando 

estamos tratando do desenvolvimento territorial em qualquer período. Pelo contrário, 

para o cristão do início da Idade Moderna, conceitos como Deus, Diabo, pecado, céu, 

inferno, purgatório e outros eram “realidades reveladas pela esfera divina e, portanto, 

mais reais do que os fugazes aspectos temporais de suas vidas”.2

A tese estrutura-se em cinco capítulos, com os quais pretendo revelar diferentes 

aspectos das complexas relações entre o espaço dos vivos, dos mortos e a realidade 

territorial na época da expansão colonial. Descreve uma sociabilidade e espacialidade 

nas quais os parâmetros religiosos, os corpos dos mortos, os locais para a sua de-

posição, os procedimentos de sepultamento, os laços de reciprocidade entre vivos e 

mortos, o culto aos corpos dos santos eram elementos de especial significado. Ajustan-

do minhas lentes a uma documentação pouco usual para os estudos territoriais – ha-

giografia, imagens sacras, crônicas de reis, livros de bem morrer – e perguntando às 

fontes o que elas tinham a informar a respeito dessas relações é que fui construindo 

os capítulos deste trabalho.

Os dois primeiros capítulos procuram mostrar que nos séculos XVI e XVII a con-

formação territorial tanto na Europa Católica quanto na América Portuguesa era al-

tamente mediada pelos corpos sagrados dos santos e pelos lugares e relatos de mar-

tírios. Não me refiro aqui à representação mais recente e etérea dos santos em imagens 

gloriosas, mas à presença física de seus corpos na terra, dos sinais materiais de sua 

passagem por este mundo antes de partirem para privar da companhia de Deus. 

Esta investigação foi ganhando mais e mais espaço conforme caminhava o trabalho, 

e isso aconteceu porque fui me deixando seduzir pela interminável documentação 

que descobri, cujas problemáticas abriam-se em leques. Reconheço que travei conhe-

cimento apenas com uma pequena parte do que existe, mesmo assim, acredito que já 

posso afirmar algumas coisas sobre a presença dos corpos dos santos no território.

�	 Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake: christian martyrdom in early modern Europe. (Cambridge,	Harvard	
University	Press,	����),	p.	�0.
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O primeiro capítulo trata de alguns mortos muito especiais: os mártires cristãos, 

cujas trajetórias de sofrimento transformaram os locais de sua morte e sepultamento 

em lugares investidos de significados excepcionais. Reconstrói as relações de 

identidade entre o culto aos mártires e a ordem territorial cristã, para mostrar que no 

início da Idade Moderna, a narrativa do martírio era dotada de grande significação, 

alavancada pelo poder pedagógico das inúmeras mortes de fundo religioso que 

ocorreram na Europa das reformas e pela circulação da informação a respeito dos 

martírios de missionários nas novas regiões. Os martírios foram também eventos 

pleno de significados para os índios que os portuguesas encontraram na América. O 

capítulo mostra também a disposição dos missionários – Jesuítas e Franciscanos – a 

morrer em prol da expansão da fé cristã.

O segundo capítulo trata das relíquias sagradas, os restos materiais dos corpos 

dos santos, principalmente seus ossos. Diferente dos locais de martírio, que eram 

fixos e permanentes, as relíquias eram objetos móveis, que podiam ser tratados de 

forma bastante diversificada. Podiam adormecer escondidas por séculos, até serem 

redescobertas, e isso aconteceu extensivamente na Península Ibérica recém reconquis-

tada pelos cristãos nos séculos XVI e XVII. Também na América e na Ásia houve esse 

movimento, principalmente em torno das relíquias de São Tomé, apóstolo que teria 

pregado naquelas terras. O início da Idade Moderna foi provavelmente o período de 

mais intensa mobilidade das relíquias, por diversos processos que aconteciam simul-

taneamente: no Norte e Centro da Europa, as reformas protestantes negaram o seu 

poder de mediadoras entre o mundo divino e o terreno, destituindo as igrejas de suas 

relíquias e não raro destruindo-as. Na Europa católica, em contraponto, seu culto foi 

exaltado. Inúmeras relíquias trocaram de mãos e de cidades naquele momento, e as 

cerimônias de traslado e recebimento de relíquias assumiram um porte grandioso. Os 

transportes de relíquias se deram também em escala global, pois era fundamental in-

tegrar as gigantescas novas terras à narrativa simbólica cristã, e a chegada de relíquias 

nas colônias eram grandes acontecimentos enobrecedores das cidades na América 

Portuguesa.

Enquanto os dois primeiros capítulos dão prioridade às formas como o clero 

relacionou-se com o território, a pergunta básica do terceiro capítulo é: quais relações 

eram promovidas pela Coroa no que diz respeito à territorialidade da morte?  Focado 

nos reis aos quais a América Portuguesa esteve sujeita no século XVI, “O corpo do Reino” 

mostra, por um lado, que os mesmos procedimentos relacionados aos martírios e ao 

trânsito e colecionismo de relíquias estavam inteiramente legitimados pelos reis. Por 

outro lado, verifica o importante processo de territorialização e monumentalização do 
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local de sepultamento dos reis, mostrando a progressiva afirmação da figura real por 

meio desses mesmos sepulcros, parte integrante de um processo de centralização do 

Estado. Os túmulos reais foram também fundamentais para a construção das cidades 

capitais –  que neste caso são duas: Lisboa e Madri – o que acabou por produzir uma 

nova hierarquia territorial para os impérios.

O quarto capítulo, “A comunidade dos vivos e dos mortos”, mostra que não eram 

apenas os santos e mártires os mortos capazes de influir sobre a sociabilidade e a or-

ganização do território, mas os mortos comuns tinham também seus poderes. Procura 

investigar os laços de dependências e reciprocidades que ligavam vivos e mortos, 

mostrando a poderosa capacidade de agregação sobre o território que os mortos pos-

suíram no início da Idade Moderna, constituindo-se quase como um grupo social, 

uma “faixa etária”. A geografia do além fazia parte da vida das pessoas como as ruas, 

casas e templos da cidade, e existiam vias de acesso claras e amplamente aceitas entre 

esses dois mundos. Neste capítulo, será dada importância especial ao purgatório, que 

dentre os territórios do além sem dúvida era aquele que tinha mais interfaces com o 

mundo dos vivos.

A ocupação católica do Brasil significou também um gigantesco choque de ter-

ritorialidades fúnebres, talvez o mais profundo que a humanidade jamais assistiu. 

Os habitantes nativos do Brasil atribuíam significados que não podiam mais ser dis-

tintos daqueles que os portugueses davam à morte e ao território. Os capítulos 1, 

2 e 4 procuram mostrar aspectos da forma como mártires e relíquias foram recebi-

dos pelos índios, do modo como passaram a morrer e enterrar como os cristãos. Já o 

quinto capítulo, “Os índios, sua terra e seus mortos”, é integralmente dedicado a eles, 

procurando entender a maneira como os índios, especificamente os Tupi, articulavam 

em seus próprios termos as relações entre morte e território. Nesse sentido, relaciona 

aspectos aparentemente díspares, como a pouca importância dada aos locais de sepul-

tura, o nomadismo, a antropofagia e atitudes corporais. Se por um lado este capítulo 

destoa dos demais por sua abordagem quase antropológica, por não ter como sujeitos 

os cristãos do século XVI e seu mundo como objeto de investigação, por outro lado 

eu jamais poderia tê-lo sido escrito se os outros capítulos não existissem. As relações 

são feitas a partir da documentação deixada pelos cristãos dos séculos XVI e XVII a 

partir de seu olhar religioso, que identificava coisas que meus olhos técnicos talvez 

não tivessem sensibilidade para fazer. Assumindo a perspectiva daqueles cristãos é 

que pude recuperar algo daquele mundo perdido para sempre, de certa forma foram 
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os colonizadores quinhentistas e seiscentistas que me ensinaram a ver os antigos Tupi 

da costa. 

Antes que eu seja acusado de omissão, cabe um aviso. Este trabalho não avança 

nas questões referentes à territorialidade dos mortos para os africanos na América. 

Talvez por não ter procurado nas fontes certas, não encontrei na documentação 

elementos para problematizar essa questão. Mas minha hipótese é de que os dois 

primeiros séculos não são o período mais evidente para tratar disso, a questão central 

aqui é entender a colonização a partir do binômio posse do território e catequização do 

gentio. Sem dúvida, em relação aos séculos seguintes, torna-se bem mais importante 

tratar as atitudes fúnebres dos africanos, se o interesse é o impacto da morte e dos 

mortos nas cidades. Pude explorar isso em outro trabalho, investigando alguns dos 

aspectos referentes aos significados dados pelos negros ao culto dos mortos e das 

estratégias de sobrevivência de relações culturais de matriz africana, baseadas nos 

vínculos entre os vivos e seus antepassados, dirigido principalmente aos séculos XIX 

e XX paulistas, mas trazendo alguns elementos mais antigos.3

O recorte temporal, como já ficou claro, são os primeiros duzentos anos de 

colonização. Ao fim desses dois séculos, inicia-se o período de maior vigência de 

matrizes presentes, ou seja, matrizes técnicas, orientando os processos de urbanização 

– ainda que as formas de ocupação territorial e de sociabilidade aqui representadas 

tenham sido identificáveis por muito mais tempo, na verdade até hoje, conforme 

coloco nas considerações finais.

Nem sempre foi possível restringir-me à documentação desses dois séculos, em 

várias passagens são utilizados documentos do século XVIII. Isso aconteceu por duas 

razões: muitas vezes, a memória de eventos importantes para este trabalho ficou re- 

gistrada de forma precária ou à qual não tive acesso. Além disso, veremos que em 

muitos aspectos a sociedade do século XVIII (ou partes dela) carregava inalteradas 

algumas relações entre os mortos e o território que motivaram a construção deste 

trabalho, e não valia a pena desperdiçar a documentação em prol de uma ortodoxia 

excessiva de definição do marco temporal.4 Lembro que este é um tema que, defini-

tivamente, não se deixa domar no tempo curto, pertence essencialmente às longas 

�	 Principalmente	no	capítulo	�	de	Renato	Cymbalista,	Cidades dos vivos: arquitetura e atitudes perante a morte 
nos cemitérios do Estado de São Paulo.	

�	 Isso	aconteceu	principalmente	no	que	diz	respeito	à	crença	nas	almas	do	purgatório,	detalhadas	no	capítulo	�,	
mas	é	temática	que	também	aparece	em	vários	outros	pontos	da	tese.
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durações.5

Se o recorte temporal é razoavelmente claro, os já mencionados séculos XVI e 

XVII, o mesmo não se pode dizer do recorte territorial, que não poderia ser mais 

indisciplinado. A prioridade é a América Portuguesa – exceto o terceiro capítulo, 

que é integralmente europeu – principalmente as regiões em que a colonização se 

instalou até o fim do século XVII: Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Maranhão, alguns exemplos do Ceará. Serão inúmeras as referências a 

Portugal, território que forneceu os agentes e as práticas de ocupação espiritual para 

esta parte da América, e a escassez de documentação sobre a colônia para esse período 

é amplamente complementada pela documentação sobre a metrópole. 

Também serão inúmeras as referências à Espanha, mais ou menos pelos mesmos 

motivos. É certo que não se pode tratar Portugal e Espanha como territórios iguais, 

mas alguns autores já apontaram que no século XVI e primeira metade do XVII, ambos 

apresentavam significativas identidades culturais, passando pela língua, pelos laços 

matrimoniais da Coroa e, fundamental neste caso, compartilhavam praticamente 

das mesmas práticas religiosas católicas.6 Nesse quesito específico, mais ligado às 

mentalidades do que às especificidades políticas ou regionais, não consegui identificar 

diferenças significativas entre a documentação dos dois reinos, que durante um largo 

período dentro do marco temporal deste trabalho (1580-1640) estiveram unidos sob 

o reinado do mesmo monarca, a Espanha de certa forma a metrópole de Portugal. 

Reforço assim a hipótese de que as fronteiras entre Portugal e Espanha devem ser 

algo afrouxadas, se o que nos interessa é a investigação histórica desse período.7 

Mais arriscada é a inclusão de uma série de lugares cujo vínculo com a ocupação 

da América é menos evidente. Um deles é a cidade de Roma, modelo para a nossa 

colonização em alguns sentidos, principalmente se levarmos em conta que a coloniza-

ção portuguesa ou ibérica foi, antes de tudo, católica, e de alguma forma Roma pode 

ser considerada uma “segunda metrópole” da América, à qual em muitos aspectos 

�	 Fernand	Braudel,	“História	e	ciências	sociais.	A	longa	duração”.	In:	Escritos sobre a história.	(São	Paulo,	
Perspectiva, 1992 [1969]). Especificamente sobre a temática da morte nas longas durações, ver Philippe Ariès, 
O homem diante da morte.	(Rio	de	Janeiro,	Francisco	Alves,	����).	

�	 Ana	Isabel	Buescu,	“O	bilinguismo,	fenômeno	estrutural”.	In:	Memória e poder. (Lisboa, Edições Cosmos, 
�000),	pp.	��-��.

�	 Serge	Gruzinski,	“Les	mondes	mêlés:	de	la	monarchie	catholique	et	autres	“connected	histories”.	Annales ��	
année	(�),	Jan-fev	�00�,	pp.��-��.
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as ordens religiosas deviam obediência.8 Somado a tudo isso, trago também alguns 

exemplos colhidos na África, Ásia, Europa central, Inglaterra, França, Holanda, entre 

outros, que contribuem para enriquecer o panorama criado. Os próprios navios são 

em alguns momentos territórios estratégicos para a investigação de como foi possível 

trasladar até tão longe tantos elementos de uma cultura, que revelam toda uma socia-

bilidade relacionada às grandes viagens marítimas, com um conjunto de significados 

envolvendo as novas possibilidades de vida e morte nessas travessias. 

É evidente que foi motivo de ansiedade evocar uma territorialidade tão ampla, 

contextos que em alguns casos praticamente desconheço. Como resposta a isso, tenho 

duas coisas a dizer. A primeira é que no formato atual o texto reflete a trajetória um 

tanto errante em busca dos elementos que encontrei dispersos em corpos documen-

tais de várias ordens. Certamente será desejável construir uma abordagem mais fo-

cada para alguns desses aspectos, como desdobramento deste trabalho. Por outro 

lado, é também importante apontar que há algo de metodológico nesse comporta-

mento. Em um dos textos mais importantes para a construção teórica deste trabalho, 

Serge Gruzinski coloca a desobstrução de fronteiras nacionais como uma das princi-

pais atribuições do historiador contemporâneo: “Para enfrentar as realidades que só 

podem ser compreendidas em uma multiplicidade de escalas, o historiador deverá se 

transformar em uma espécie de eletricista, capaz de restabelecer as conexões conti-

nentais e intercontinentais que as historiografias nacionais esforçaram-se por muito 

tempo em desconstruir ou escamotear à medida que impermeabilizavam suas fron-

teiras.”9 É isso que me descobri fazendo. Por seu caráter universal e não nacional, essa 

ocupação de caráter religioso foi sendo obscurecida em prol de uma desproporcional 

atenção às estratégias das coroas européis, bem mais adequadas como instrumentos 

de fundamentação das fronteiras dos estados nacionais.

Este comportamento de “historiador-eletricista” ajuda também a traçar caminhos 

alternativos à escassez de fontes sobre a América nesse período, e toco aqui em 

uma questão importante para a minha disciplina. Como regra, os estudos urbanos 

começam no ponto em que as cidades ou os assentamentos de caráter urbano começam 

a se materializar para nós – ou seja, no momento em que começam a deixar mais 

profundamente os seus rastros usuais: cartografia, iconografia, registros fundiários, 

� Fernand Braudel afirma: “as ordens multiplicadas pela piedade católica acrescentaram os seus esforços ao do 
papado.	Sendo	assim	Roma	a	capital	desses	pequenos	Estados	dentro	do	Estado,	a	sua	capital	ostentatória,	
Jesuítas, Dominicanos, Carmelitas, Franciscanos, cada um contribuiu com a sua parte de esforço financeiro e 
de emulação artística e copiou, fora de Roma, as lições da capital”. O mediterrâneo e o mundo mediterrânico	
(Lisboa, Publicações Dom Quixote, 19�4), vol. II, p. 193.

�	 Serge	Gruzinski,	“Les	mondes	mêlés		de	la	monarchie	catholique	et	autres	“connected	histories”,	Annales 56,	
p.	��.
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atas de câmaras. Mas no terreno das representações, é possível afirmar que antes 

de construir a primeira casa, a primeira igreja, antes de levantar a primeira cruz, 

na verdade antes mesmo de pisar nesta terra, os colonizadores já traziam consigo 

cidades, em seu imaginário, em sua memória, em seus mitos e costumes. Navegaram 

na companhia dessas cidades. Eram tão dependentes do organismo urbano quanto 

nós somos hoje.

Depois de anos debruçado sobre esse assunto, hoje me parece evidente que esses 

mitos, tradições, costumes têm razoável capacidade de se fazer expressar no território. 

Isso ajuda-nos a formular melhor as inúmeras variações da pergunta básica dos estu-

dos de História Urbana: porque as cidades e o território, quando se efetivaram, acon-

teceram desta maneira? E, melhor ainda, ajuda a diversificar as nossas respostas.  

Defendo aqui a relevância de investigar essa “outra urbanização”, de caráter es-

piritual e católico, que compartilhava uma série de princípios e crenças com a Coroa, 

mas que operava com relativa autonomia, com seus próprios atores, seus próprios re-

cursos materiais e simbólicos. Estudar a ocupação do território sob este ponto de vista 

pode produzir resultados interessantes, pode revelar sentidos, disputas, conquistas 

e sofrimentos vindos de lugares onde um olhar exclusivamente focado no político e 

no econômico só enxerga ausência, precariedade, miséria. Uma discussão de caráter 

mais bibliográfico sobre isso encontra-se nas considerações finais desta tese.

Do ponto de vista do tratamento das fontes, um ponto que pode causar indignação 

é o fato de eu misturar aqui com pouca problematização documentos de características 

tão diferentes: cartas, relatos sem proposição inicial de publicação, testamentos, atas 

de Câmaras, livros de doutrina eclesiástica, cartografia, vidas de santos, plantas 

arquitetônicas e urbanísticas, gravura, pintura, fotografia de locais ou edifícios da 

época, peças de teatro, poesia.

Antecipando as críticas, eu estaria assim “desconsiderando” os diversos filtros, 

compromissos, intencionalidades relacionadas a todas essas fontes. Concordo que 

essa problematização não foi feita, ou foi feita de forma muito limitada, e existe um 

motivo para isso. Não me interessa tanto aqui compreender as motivações ideológi-

cas para a produção desses testemunhos, as contradições ou intencionalidades que 

eles escondem, sua não-objetividade, sua parcialidade (embora considere fascinantes 

esses assuntos), e sim a forma como todos esses documentos circularam comple-

mentando-se entre si, reforçando os nexos de interdependência entre o território dos 

vivos, o dos mortos e os corpos sagrados, em suma, tornando discurso em verdade 
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e, dessa forma, inscrevendo e reproduzindo esses elementos no território. Meu tra- 

balho aqui não foi o de interpelar ou desconfiar da documentação, mas o de “querer 

crer” nela, em sua literalidade, como método de aproximação àquela realidade do 

início da Idade Moderna.10 

Não questionando aquela visão de mundo e de construção do território, o que 

faço é questionar a nossa maneira de fazer isso. Funcionalidade, economia, exploração 

colonial, racionalidade (ou improviso) dos traçados urbanísticos são categorias que 

nos permitem aproximar a documentação colonial da capacidade interpretativa dos 

pesquisadores contemporâneos, mas sustento aqui que não são capazes de explicar 

uma série de sentidos que essa mesma documentação nos traz. Em outras palavras, são 

categorias que podem até nos ajudar a explicar aquelas cidades, mas não nos ajudam a 

entendê-las. Proponho aqui um movimento oposto, e bem mais trabalhoso, pois coloca 

nossas próprias verdades, categorias e até mesmo mitos em questão: ajustar as nossas 

lentes para enxergar melhor o que a documentação, a literatura, a mitologia dos nossos 

colonizadores estabeleciam. Dessa forma, talvez sejamos capazes de refletir um pouco 

sobre os filtros que foram sucessivamente sendo impostos a essa documentação, com 

efeitos altamente desagregadores de sentidos, por exemplo o do Estado Nacional, o 

da sociedade regida pela técnica, o da separação entre ciência, política e religião. 

Como não estou aqui interessado em descrever as forças que constituem e ocu-

pam as cidades tecnificadas dos arquitetos, engenheiros e administradores atuais, 

mas nas forças que constituíram e ocuparam aquelas cidades e aquele território, naquele 

tempo, pouco importa denunciar aqui que os vivos manipulam as representações dos 

mortos, e os utilizam para cumprir seus objetivos. Esta é uma visão por demais con-

temporânea, sedimentada nos últimos cento e poucos anos, que apenas atrapalha a 

nossa aproximação com relação a um universo cultural onde as regras vigentes eram 

outras, e os mortos influenciavam, sim, a vida dos vivos. Para não cometer o maior 

dos pecados de quem estuda a História, o anacronismo, é necessário reconhecer que 

no contexto europeu dos séculos XVI e XVII o mundo apenas fazia sentido a partir da 

dimensão religiosa – ainda que, como veremos, nesse período este olhar tenha pas-

sado por importantes rupturas e transformações. Para a Península Ibérica e o Brasil 

daquela época, vale a observação de Lucien Febvre em relação ao século XVI francês: 

as bases de construção daquela sociedade – o que significa dizer, daquele território 

– exibem diferenças de natureza, e não de simples gradação em relação às atualmente 

10  	Lucien	Febvre	é	quem	mostra	o	homem	do	século	XVI	como	um	homem	essencialmente	religioso,	segundo	
ele	“um	homem	que	queria	crer”.	Le problème de l’incroyance au 16e siècle: la religion de Rabelais.	(Paris,	
Éditions	Albin	Michel,	����[����]).
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vigentes.11 

Por coerência, não questionarei o poder mágico de relíquias sagradas, a força 

mística do corpo de Cristo, a veracidade das narrativas hagiográficas, a concepção 

missionária de mundo trazida pelos jesuítas. Pelo contrário, este trabalho constrói-se 

justamente sobre essas crenças, e sobre a sua capacidade de interpretar e produzir o 

território. É a mecânica interna dos esquemas de produção do território nos séculos 

XVI e XVII o que me interessa, e todo o esforço é o de ver aquele território com os olhos 

deles, e não os nossos. Não se trata de construir um trabalho que acredita em tudo isso, 

mas de aceitar que aquelas crenças fizeram sentido e fizeram parte da construção da 

realidade. Nesse sentido, pouco importa “descobrir” a verdade, o mais importante 

é a busca pelo delineamento de um quadro histórico, pela recuperação das formas 

utilizadas pela memória coletiva da sociedade daqueles séculos de colonização para 

explicar a origem e organização do território. Dessa forma, procuro devolver a coesão 

a todo um conjunto de elementos que os intelectuais de hoje podem considerar bizar-

ros, mas que por muito tempo e para muita gente constituíram a verdadeira narrativa 

em torno da fundação e funcionamento de nossas cidades. 

Esse movimento de aceitação de lógicas distintas das nossas na disputa e ocupação 

do território possui um significado que não se encerra em si mesmo, não se pretende 

uma demonstração de erudição ou de virtuose acadêmica. Devolver a voz, a coerência, 

a dignidade às partes silenciadas de nosso passado é algo altamente instrumental 

para orientar nossas ações no presente. No início do século XXI, conhecer melhor 

um mundo e uma humanidade cujas ações são motivadas pela religiosidade e pela 

espiritualidade não é um capricho, mas uma urgência.12 

��	 	“Um	racionalismo	coerente,	um	sistema	racionalista	bem	organizado	e	por	isso	mesmo	perigoso,	porque	se	
apoiava sobre especulações filosóficas, sobre a veracidade das aquisições científicas, isto não existia no tempo 
de Pantagruel. Ele ainda não podia existir.” Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au 16e siècle: la 
religion de Rabelais,	p.���.

12  Para transformar o texto em algo mais fácil de compreender, decidi-me por rever a redação dos documentos 
transcritos rumo ao português contemporâneo, o que fiz pessoalmente na maior parte dos casos. As traduções 
também	são	minhas.	Acredito	que	de	uma	forma	geral	preservei	o	sentido	dos	trechos	que	transcrevo,	mas	
não	descarto	a	hipótese	de	ter	cometido	erros,	neste	caso	espero	que	minha	formação	de	não-historiador	e	
não-lingüista	sirva	de	desculpa.



��



��



��



�0

Lisboa	-	Século	XVI	



��

Roma	-	Século	XVI



��



��

CApíTuLO 1

O reino de Cristo, território dos mártires
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Os martírios e o território da cristandade

Um dos eventos fundadores da religião cristã foi o episódio de paixão e morte de 

Jesus, infinitamente repetido como exemplo para os cristãos em todos os períodos de 

sua história. O martírio de Cristo significou um fator de identidade da religião cristã, 

e o próprio Novo Testamento deu ao sofrimento de Cristo um sentido exemplar e 

pedagógico: “por ter ele mesmo sofrido, ao ser posto à prova, pôde vir em auxílio 

daqueles que estão sendo postos à prova” (Hebreus 2:18). Após o martírio original, 

o exemplo de Cristo foi seguido pelos seus apóstolos e por muitos outros de seus 

seguidores cristãos dos primeiros séculos.  

O relato em torno da paixão de Cristo tornou-se o paradigma de uma morte santa, 

reforçado pelos acontecimentos nos séculos posteriores, de recorrentes perseguições, 

que produziram centenas de narrativas de sofrimento, torturas e mortes violentas em 

nome da fé, espalhadas por todo o território do Império Romano, na Europa, Ásia 

Menor e norte da África. Repetindo a trajetória de Cristo, o sofrimento destes mártires 

teria servido de exemplo para as nascentes comunidades cristãs.1 

Nos primeiros séculos, via de regra, os martírios aconteceram fora das mura- 

lhas das cidades, assim como acontecera com a crucificação de Cristo. “E depois de 

o lançarem fora da cidade, começaram a atirar pedras nele [...]”, relata o Novo Tes-

tamento sobre o primeiro mártir, Santo Estevão (Atos, 7:58). Orígenes relata que São 

Pedro “foi levado para fora de Roma, e foi pregado à cruz de cabeça para baixo (pois 

desejava sofrer dessa forma)”.2 A narrativa cristã posterior deu alguns sentidos para 

os martírios ocorrerem fora das cidades: como eram eventos em que se expressava a 

vontade de Deus, talvez os algozes temessem a total destruição das cidades caso o 

martírio ocorresse dentro de suas muralhas. Após São Torpes destruir com sua fé o 

templo de Diana em Pisa, no ano de 64, Nero mandou que o levassem para fora da 

cidade, “parece que receando o fatal estrago de toda esta”, e o martirizassem à beira 

do Rio Arno.3

Tanto romanos como judeus enterravam seus mortos fora das cidades, a própria 

legislação romana e o senso comum até o século IV obstruíam os sepultamentos 

�	 Peter	Brown,	A ascensão do cristianismo no Ocidente (Lisboa,	Editorial	Presença,	����),	p.	��.

�	 Citado	por	Antonio	Gallonio,	Tortures and torments of the christian martyrs	(Los	Angeles,	Feral	House,	�00�	
[����]),	p.	�.

�	 	“[Nero]	mandou	aos	verdugos,	que	levassem	a	Torpes	fora	da	Cidade,	parece	que	temendo	o	fatal	estrago	de	
toda	esta,	se	nela	padecesse	o	último	golpe	este	ínclito	mártir,	e	que	nas	ribeiras	do	Rio	Arno,	onde	deságua	
no Mediterrâneo, para dar fim com sua vida [...]”. A citação repete o q está no texto. Estevão de Lis, Exemplar 
da constancia dos mártires em a vida do glorioso S. Torpes (Lisboa, Officina de Miguel Manescal da Costa, 
����),	p.	��.	
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intra-muros. Dessa forma, também os mártires foram sepultados do lado de fora das 

muralhas, em geral nos cemitérios pré-existentes. As comunidades cristãs adotaram 

esses locais de sepultamento dos mártires como focos locais de culto, os locais mais 

sagrados da sua geografia. Acreditava-se que o santo estava presente em sua tumba 

na terra, e ao mesmo tempo privando da companhia de Deus no Paraíso celeste, lugar 

conquistado por sua trajetória de morte, para onde os bons cristãos iriam após o 

juízo final. Os túmulos do mártires eram assim os locais onde fundiam-se céu e terra, 

passado, presente e futuro. Essa qualidade transformava os mártires em patronos 

ou protetores das comunidades.4 O exemplo máximo desse modelo era a cidade de 

Roma, sede das primeiras grandes persguições aos cristãos, que possuía “uma armada 

de mártires [...] como uma cerca protetora”.5 

A partir do século IV, quando a religião cristã já havia se espalhado e a Igreja 

dispunha de riquezas que podia – e precisava – empenhar, os bispos começaram a 

edificar templos monumentais nos túmulos dos mártires, as basílicas. Segundo São 

Jerônimo, com o culto aos túmulos dos mártires “a cidade mudou de lugar” (movetur 

urbs sedibus suis), voltando suas costas aos templos antigos e monumentos cívicos 

do interior dos muros, para honrar os mártires em seu exterior.6 A basílica edificada 

do lado de fora das muralhas permitia que a população da cidade, em momentos de 

procissão, pudesse ver a si mesma sem sua casca edificada, borrando assim diferen-

ças de classe e gênero tão presentes no cotidiano, permitindo que, ao menos nessas 

ocasiões, a Igreja Católica produzisse uma imagem de que abrangia a totalidade da 

população das cidades.7 Segundo Peter Brown, o culto aos mártires envolveu muito 

mais do que a lembrança de trajetórias notáveis: significou a cristianização do tempo 

e do espaço em todas as partes do Império Romano, em um modelo pronto para ex-

pandir-se para fora de suas fronteiras.8 

O território da cristandade não se constituiu simplesmente da justaposição de 

�	 	“Os	mártires	e	santos	locais,	cujas	sepulturas	eram	visitadas	regularmente	e	cujos	aniversários	de	morte	eram	
celebrados por festivais oficiais, eram, de fato, ‘concidadãos’. Com efeito, os santos tinham em tempos rezado 
na	igreja	local	pelo	povo	cristão	da	cidade.	Considerava-se	que	continuavam	a	fazê-lo[...]”.	Peter	Brown,	A 
ascensão do cristianismo no Ocidente,	p.	�0.	“O	mártir	era	um	concidadão	dos	cristãos	locais	em	sua	cidade,	
tanto	quanto	era	cidadão	daquela	localidade	na	cidade	celeste”.	Robert	Markus,	The end of ancient christian-
ity (Cambridge,	University	Press,	���0),	p.	���.

�	 Idem,	p.	���.

�	 	 Idem,	p.	���.

�	 Peter	Brown,	The cult of the saints: its rise and function in Latin Christianity	(Chicago,	University	Press,	
����),	pp.	�0-��.

�  “O impacto do culto aos santos na topografia da cidade romana foi indiscutível: ele deu grande proeminên-
cia	a	áreas	que	haviam	sido	anteriormente	tratadas	como	antíteses	da	vida	pública	da	cidade	dos	vivos	[as	
necrópoles]”.	Peter	Brown,	The cult of the saints,	p.	�.	Ver	também	Michael	Roberts,	Poetry and the cult of 
the martyrs: the Líber Peristephanon of Prudentius (Michigan,	University	Press,	����),	pp.	�-�.
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focos locais de fé. Cada comunidade cristã, reunida em torno de seus locais sagra-

dos de culto na periferia das cidades, era ao mesmo tempo constituinte e reflexo de 

uma esfera maior: a grande comunidade que era o conjunto da cristandade, com suas 

próprias centralidades, projeção espacial da sua história sagrada. Os pequenos per-

cursos espirituais que ligavam as cidades e os túmulos sagrados de seus mártires, no 

exterior dos muros, rebatiam-se em rotas maiores de peregrinações que conectavam 

todas as partes da cristandade, tendo Roma e Jerusalém como seus centros principais. 

Essa nova geografia sagrada era composta pela projeção terrestre dos eventos bíbli-

cos, agregada dos pontos consagrados pelo sangue dos mártires.9

É interessante notarmos que esse sistema de locais sagrados, articulado pelos 

locais de martírio e pontos de sepultamento dos mártires, consolidou-se quando as 

perseguições aos cristãos já eram coisa do passado, quando a Igreja Católica iniciava 

sua longa hegemonia sobre as cidades medievais da Europa. E era justamente essa 

a função dos locais sagrados: tomar para a Igreja e para a cristandade medieval o 

domínio sobre a história de perseguições e martírios da cristandade antiga, sobre a 

memória das perseguições e seus territórios consagrados, garantindo a continuidade 

entre dois momentos históricos tão distintos. Parte fundamental da memória coletiva 

das comunidades cristãs construiu-se sobre esses elementos.10 

Essa memória coletiva revelou-se altamente duradoura, atravessando toda a 

Idade Média, adaptando-se, atualizando-se e respondendo de forma notável aos su-

cessivos desafios que o mundo impôs à cristandade por mais de um milênio. Veremos 

a seguir alguns exemplos que mostram a articulação entre a memória dos martírios e 

a construção do território para os cristãos do início da Idade Moderna.   

Mártires e cidades no início da Idade Moderna

Uma pessoa que visitasse as cidades católicas do início da Idade Moderna em 

busca dos tão fundamentais mártires encontraria um mundo ambíguo. Por um lado, 

os martírios não estavam na ordem do dia, as mortes pela fé já não eram registradas no 

continente havia alguns séculos. Por outro lado, as narrativas de martírios de várias 

épocas, principalmente das grandes perseguições dos primeiros séculos, estava mais 

�	 Robert	Markus,	The end of ancient christianity,	pp.	���-���.

�0	 Elisabeth	Castelli,	Martyrdom and memory: early christian culture making (New	York,	Columbia	University	
Press,	�00�).
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viva do que nunca, e suas representações cada vez mais realistas.

As notícias menos antigas vinham de fora da Europa, envolvendo martírios de 

alguns missionários no Norte da África e no Oriente Médio, principalmente nas mãos 

dos muçulmanos. Para compensar – ou complementar – a falta de martírios, já desde 

o final da antiguidade desenvolvia-se a idéia de que a morte violenta em nome da 

fé não era a única forma de atingir o martírio. O martírio literal era tratado como a 

forma mais extrema de enfrentar as provações com a virtude da paciência, mas isso 

era algo que todos os cristãos deviam fazer, mesmo sem inimigos externos. Assim, 

doenças prolongadas, opressão e provações de todas as espécies sofridas pelos santos 

passaram a contar como martírios. 

O martírio de Cristo e seus seguidores como exemplo de paciência a ser seguido 

por todos circulava nas mais de 120 edições em sete línguas do livro Imitação de Cristo 

que foram feitas entre 1470 e 1520, atribuído a Thomas Kempis, um dos textos mais 

influentes do início da Idade Moderna, que dialogava com a espiritualidade de cada 

fiel, evocando o martírio de cada um ao passar por esta vida.11 Circulavam também 

amplamente em mais de setenta edições feitas de 1470 a 1500 os dois textos conheci-

dos como Ars Moriendi, ou “Artes de morrer”, representando a batalha de cada um às 

portas da morte, passando por tentações e tendo que exibir virtudes para combatê-

las. Uma das gravuras mostra a necessária virtude da paciência, na qual o moribundo 

é retratado em seu leito de morte na companhia de Cristo e alguns mártires, que so-

freram pacientemente suas torturas (figuras 1 e 2).

A flexibilização da idéia de martírio aproximou os mártires dos demais santos, que 

não haviam sido martirizados. Além das especificidades de suas narrativas de morte, 

poucas eram as diferenças funcionais entre os santos martirizados e aqueles não mar-

tirizados. Ambos privavam da companhia de Deus e Cristo no Paraíso. Ambos eram 

intercessores pelos vivos, mediante missas, rezas e devoções. Os restos de ambos eram 

tidos como artefatos milagrosos, como veremos no próximo capítulo.12

A falta de martírios recentes e a convergência entre os mártires e os demais 

santos não diminuiu a importância da narrativa do martírio para a cristandade. Pelo 

contrário, quando menos presente era o fato do martírio na Europa, mais a cristandade 

esforçava-se para monumentalizar a sua memória. Era necessário transformar a 

narrativa histórica em verdade, e isso foi sendo feito de forma cada vez mais intensa 

��	 “Assim	como	o	líder	da	vida,	com	todos	os	seus	mártires,	passou	pelo	caminho	dos	trabalhos	e	da	cruz,	aquele	
que	quiser	chegar	ao	Céu	sem	os	trabalhos	e	a	cruz	se	desviará	do	caminho	correto,	pois	o	caminho	desta	vida	
mortal	é	cheio	de	misérias,	cruzes	e	trabalhos”.	Tomás	de	Kempis,	Imitação de Cristo,	apud	Brad	S.	Gregory,	
Salvation at stake,	p.	��.

��	 Idem,	p.	�0.
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conforme a Idade Média chegava ao fim. O discurso de um passado de martírio agia 

vigorosamente sobre a memória coletiva, identificando as partes da comunidade 

cristã com o seu todo, seu passado com seu presente. 

As imagens de Cristo haviam deixado de ser representações gloriosas, e 

ganhavam cada vez mais presença nas igrejas as diversas modalidades de seu 

martírio, que assumiam agora contornos mais teatralizados e realistas, oferecendo 

todos os detalhes do episódio, o corpo sangrento de Cristo exibindo todas as marcas 

de seu sofrimento.13 O martírio de Cristo regulava o calendário e as festas religiosas, 

que anualmente reconstruíam seu nascimento, paixão, crucificação e ressurreição.14 A 

partir do final do século XIV a paixão de Cristo passou a ser encenada anualmente na 

Sexta-Feira Santa pelas ruas das cidades (figuras 3 e 4).15 

 Um dos livros que mais circulava – cerca de 200 edições entre o final do século XV 

e o início do XVI – era o Flos Sanctorum, também conhecido como Legenda Áurea, de 

Jacopo de Varazze, escrita no século XIII, que relatava as vidas e mortes dos principais 

santos cristãos. Dos 153 santos cujas histórias encontravam-se relatadas, 91 haviam 

sido martirizados das mais variadas formas. Ao ler a Legenda Áurea o fiel aprendia que 

os precisos locais onde seus santos haviam sido martirizados eram especiais para as 

comunidades cristãs: que no local do martírio de Santa Luzia em Siracusa havia sido 

edificada uma igreja em sua homenagem, que protegia a cidade;16 que a terra impreg-

nada do sangue de Pedro Mártir e o local de seu martírio, no caminho entre Como e 

Milão, tinham propriedades curativas;17 que os cristãos haviam edificado uma igreja 

a São João, no preciso local onde o mártir havia sido cozido em óleo fervendo, diante 

��	 	Jean	Delumeau,	Nascimento e afirmação da Reforma (São	Paulo,	Pioneira,	����),	p.	��.

��	 	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	p.	��.

��	 	Mitchell	B.	Merback,	The thief, the cross and the wheel: pain and the spectacle of punishment in Medieval 
and Renaissance Europe (London,	Reaktion	Books,	����),	p.	��.

16  No ano 310, perseguida por ser cristã pelo cônsul romano Pascásio, Lúcia afirmou: “ ‘Os que vivem em 
castidade	são templos do Espírito Santo’ ” [grifo meu]. Ao que Pascásio respondeu: “ ‘Então vou mandar que 
levem você a um lupanar [prostíbulo], para que seja violada e perca o Espírito Santo’ [...] quando quiseram 
levá-la, o Espírito Santo a fez ficar imóvel e tão pesada que não conseguiram forçá-la a se mover. Pascásio 
mandou	chamar	mil	homens	e	amarrar	seus	pés	e	sua	mãos,	mas	eles	não	foram	capazes	de	movê-la	de	modo	
algum.	Aos	mil	homens	ele	acrescentou	mil	parelhas	de	bois,	mas	a	virgem	do	Senhor	permaneceu	imóvel.	
Então	convocou	 feiticeiros	para	movê-la	com	seus	sortilégios,	mas	eles	nada	conseguiram	[...].”	Em	uma	
trégua em seu martírio, Lúcia exclamou “ ‘Da mesma forma que minha irmã [de fé, Santa] Ágata foi eleita 
protetora da cidade de Catânia, assim também fui eleita guardiã de Siracusa’ [...] Lúcia não foi tirada do 
lugar	em	que	sofrera	e	só	rendeu	o	espírito	depois	que	alguns	sacerdotes	lhe	deram	o	corpo	do	senhor.	Ela	
foi	sepultada	naquele	mesmo	lugar,	onde	foi	construída	uma	igreja”.	Jacopo	de	Varazze, Legenda Áurea	(São	
Paulo,	Companhia	das	Letras,	�00�	[����]), pp.	��-�0.	

��	 “Uma	mulher	hidrópica	foi	levada	pelo	marido	ao	lugar	em	que	o	santo	[Pedro	Mártir]	fora	morto,	fez	ali	sua	
prece	e	foi	totalmente	curada	[...].	Um	menino	que	levara	um	tombo	muito	grave	e	parecia	morto,	sem	movi-
mento	e	sensibilidade,	levantou-se	sadio	quando	colocaram	sobre	seu	peito	um	pouco	de	terra	impregnada	do	
precioso	sangue	do	mártir.	Uma	mulher	que	tinha	a	carne	corroída	por	um	câncer	foi	curada	após	esfregar	suas	
feridas	com	aquela	terra”.	Jacopo	de	Varazze, Legenda Áurea,	pp.	���-���.
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da Porta Latina, em Roma, para celebrar a sua sobrevivência milagrosa ao castigo.18 

Aprendiam também as propriedades maravilhosas dos túmulos dos mártires: que 

do túmulo de Santo André em Patras havia jorrado um óleo cuja quantidade infor-

mava se a colheita daquele ano seria escassa ou abundante;19 que o sepulcro de Santa 

Ágata havia protegido a comunidade de Catânia da erupção de um vulcão;20 que o 

sepulcro de São Pancrácio na Via Aureliana, em Roma, tinha a capacidade de revelar 

quem jurasse em falso;21 que o túmulo dos santos gêmeos Gervásio e Protásio em 

Milão curou um cego;22 que peregrinações ao túmulo de São Tiago, cujo corpo fora 

milagrosamente levado de Jerusalém a Compostela na Galícia, originavam inúmeros 

milagres (figuras 5 a 17).23 

Do ponto de vista histórico, a Legenda Áurea não construía uma cronologia rígida 

dos fatos, retirando os relatos de um passado distante e lançando-os em um presente 

atemporal.24 Por outro lado, demarcava com bastante precisão os dias do ano em que 

os martírios dos santos haviam ocorrido, que eram em geral os dias em que estes 

eram celebrados pelos cristãos, com prioridades específicas em cada cidade, comple-

mentando a estruturação básica do calendário que revivia a trajetória de nascimento, 

martírio, morte e ressurreição de Cristo. Além da trajetória de vida, martírio, morte e 

ressurreição de Cristo, os dias de comemoração dos santos e mártires eram um segun-

do elemento de estruturação do calendário, e ambos estavam presentes na Legenda 

Áurea. Ainda que representasse claramente um discurso medieval sobre as histórias 

dos santos, as constantes reedições e atualizações da Legenda Áurea comprovam que 

não se tratava de forma alguma de matéria superada. Em 1513, a Legenda Áurea foi 

��	 “Por	ordem	de	Domiciano	[São	João]	foi	levado	a	Roma,	onde	–	diante	da	porta	da	cidade	a	que	chamam	La-
tina	–	rasparam	todo	o	seu	cabelo	para	ridicularizá-lo	e	jogaram-no	num	caldeirão	de	óleo	fervendo,	do	qual	
saiu	ileso,	sem	ter	sentido	dor	alguma.	Por	isso	os	cristãos	ergueram	uma	igreja	nesse	lugar,	e	esse	dia	[��	de	
dezembro]	é	celebrado	como	o	de	seu	martírio”.	Jacopo	de	Varazze, Legenda Áurea, p.	���.

��	 “Dizem	que	do	túmulo	de	Santo	André	jorra	um	maná	parecido	com	farinha	e	também	um	óleo	odorífero.	Os	
habitantes	da	região	tiram	dele	um	presságio	para	a	colheita:	se	jorra	em	pequena	quantidade,	a	colheita	será	
pouca,	se	jorra	muito,	será	abundante”.	Mas	Jacopo	de	Varazze	relativiza	esse	dado:	“Provavelmente	foi	assim	
no	passado,	mas	não	hoje,	pois	seu	corpo	foi	trasladado	para	Constantinopla”.	Legenda Áurea, p.	��.

�0 “Um ano depois [da morte de Santa Ágata], perto do aniversário da morte de Ágata, uma montanha altíssima 
que fica perto da cidade [Catânia] entrou em erupção e vomitou fogo, que descia como uma torrente, fundia 
os	rochedos	e	a	terra,	e	vinha	com	ímpeto	sobre	a	cidade.	Uma	multidão	de	pagãos	desceu	da	montanha,	cor-
reu	para	o	sepulcro	da	santa,	pegou	o	véu	que	o	cobria	e	colocou-o	diante	do	fogo.	Nesse	dia,	aniversário	do	
martírio	da	virgem,	a	corrente	de	lava	subitamente	parou	e	não	avançou	mais”.	Jacopo	de	Varazze, Legenda 
áurea,	pp.	���-��0

��	 “Diz	Gregório	de	Tours	que	se	alguém	presta	falso	juramento	diante	de	seu	sepulcro	[de	São	Pancrácio],	logo	
é	possuído	pelo	demônio	ou	enlouquece	ou	cai	no	chão,	morto”.	Jacopo	de	Varazze, Legenda Áurea, p.	���.

��	 “Tocando	o	túmulo,	um	cego	recobrou	a	vista,	e	muitas	pessoas	foram	curadas	pelos	méritos	daqueles	corpos”.	
Jacopo	de	Varazze, Legenda Áurea, p.	���.

��	 Idem,	pp.	���-��0.

�� Hilário Franco Júnior, “Apresentação à Legenda Áurea”, in Jacopo de Varazze, Legenda Áurea,	p.	��.
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publicada em língua portuguesa, acrescida dos santos portugueses, prática comum 

nas reedições locais do livro, destinadas a incluir os mais importantes santos e már-

tires locais no conjunto dos seus semelhantes cristãos (figuras 18 a 23).25

Circulavam também panfletos mais simples, a maior parte deles impressos na 

Europa Central, relatando os martírios dos santos, alguns deles evocando locais es-

pecíficos onde os mártires haviam sofrido ou sido sepultados. Outros desses folhetos 

traziam o conjunto dos quatorze santos chamados “auxiliares”, quase todos mártires, 

que eram de especial serventia para acalmar aflições específicas, muitas delas vincu-

ladas às torturas que estes haviam sofrido (figura 24).26 Em paralelo à circulação de  

impressos, foi muito relevante a permanência em Portugal de livros manuscritos até 

o século XVII, principalmente nas camadas aristocráticas da população, como os mar-

tirológios iluminados do final da Idade Média, que ilustravam ricamente os martírios 

sofridos por Cristo e seus companheiros (figuras 25 a 34). 

Para a grande maioria analfabeta da população, ou para aqueles que não tinham 

condições de comprar livros, as fontes de informação eram essencialmente orais ou 

visuais.27 Uma das temáticas mais recorrentes na pintura portuguesa do século XVI 

são justamente os martírios, imagens que evocam a paixão de Cristo e uma enorme 

quantidade e diversidade dos episódios de tortura e morte dos primeiros santos cris-

tãos. Eram peças quase obrigatórias nos retábulos e capelas das igrejas portuguesas, 

utilizadas pelos pregadores para lembrar o público dos sermões sobre as lições ensi-

nadas pelo exemplo daqueles primeiros sofredores, complementando as leituras dos 

episódios de martírio que eram feitas nos aniversários das mortes dos mártires, refor-

çando assim a veracidade e a continuidade de sua presença entre os mortais, mesmo 

muitos séculos após seus sacrifícios (figuras 35 e 36).28

Ao retratar o momento do martírio, essas pinturas sinalizavam também paisa-

gens específicas das cidades onde eles haviam ocorrido, evocando a ocorrência desses 

�� Segundo o prefácio do livro, a tradução fora feita “a fim de que os que a língua latina não entendem não 
sejam privados de tão excelentes e maravilhosas vidas e exemplos. E para que cada um, estando em sua casa, 
despenda o tempo em ler tão excelentes e santas vidas e exemplos, [mais do] que outras histórias vãs ou livros 
de pouco fruto”. O prólogo do texto esclarece ainda mais: “em exaltamento da santa fé católica, [para] que ela 
seja acrescentada e aumentada nos últimos sítios e reinos de Portugal”. Ressaltava-se então uma tripla finali-
dade:	para	consumo	privado,	para	os	não	eruditos,	e	para	consumo	nas	periferias	do	reino	português,	devemos	
entender	naquele	momento	principalmente	a	Índia.	Conforme	Maria	Clara	de	Almeida	Lucas,	Ho Flos Sanc-
torum em Lingoage: os Santos Extravagantes (Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 19��), 
pp.	�-�.

��	 	Jean	Delumeau,	Nascimento e afirmação da Reforma,	p.	��.

��	 	Sobre	a	circulação	dos	livros	em	Portugal,	ver	Ana	Isabel	Buescu,	“Cultura	impressa	e	cultura	manuscrita	
em	Portugal	na	Época	Moderna.	Uma	sondagem”,	in	Memória e poder: ensaios de história cultural (séculos 
XV-XVIII),	pp.	��-��.

��	 	José	Alberto	Seabra	Carvalho	&	Maria	João	Vilhena	Carvalho,	A espada e o deserto (Lisboa,	Museu	Nacional	
de Arte Antiga, 2002, catálogo de exposição), p. 6.
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episódios no exterior das cidades, e levando a atenção a lugares de alto significado 

para a cristandade, onde haviam sido sepultados os mártires ou onde posteriormente 

haviam sido edificados importantes templos cristãos. Muitas pinturas dos martírios 

fundiam também elementos arquitetônicos do passado e do presente, como era recor-

rente na pintura renascentista. De uma forma geral as cidades representadas apresen-

tavam elementos ou aparência de cidades contemporâneas às pinturas. 

Um conjunto de quatro pinturas provenientes do Mosteiro de Santos-o-Novo de 

Lisboa, da primeira metade do século XVI, mostra de forma particularmente intensa 

essa comunhão entre passado e presente desempenhada pelas representações urbanas 

de martírios. O conjunto é dedicado a São Veríssimo, Santa Máxima e Santa Júlia, que 

eram considerados os mártires patronos da cidade, martirizados no final do século III 

ou início do IV.29 Seu culto e suas relíquias estavam depositados na igreja que havia 

sido construída no local onde acreditava-se que os santos haviam sido martirizados, 

a Igreja dos Santos Mártires, que dava nome a toda aquela região da cidade, até hoje 

chamada de Santos. 

Até o final do século XV, o local era ocupado por um convento cujas freiras 

receberam em 1490 um local mais amplo também às margens do Tejo, mas no outro 

extremo da cidade, o chamado Mosteiro de Santos-o-Novo. Na mudança, levaram 

seu mais precioso tesouro, as relíquias dos santos mártires, depositadas no altar mór 

da nova igreja. Alguns anos depois, esse conjunto de pinturas foi feito em celebração 

ao novo local de repouso dos mártires. 

Lisboa acabava de passar por impotantes transformações urbanísticas, promovi-

das por Dom Manuel no início do século XVI, que superaram uma situação defensiva 

e recolhida em relação ao Rio Tejo, abrindo uma série de espaços de interface entre o 

espaço urbano e o rio.30 As pinturas mostram alguns dos principais dentre os novos 

referenciais da cidade, como o Paço da Ribeira e a Torre de Belém.31 Também as rou-

pas mostram essa dupla temporalidade: os santos vestem-se no estilo da corte portu-

guesa da primeira metade do século XVI, com as roupas coloridas que se importava 

de Flandres e da Itália na época (figuras 38 a 41).

Ou seja, temos aqui uma sobreposição de celebrações: o martírio ocorrido havia 

mais de mil anos, as transformações da cidade abrindo-se para o rio e o próprio 

�� Mário Martins, “A legenda dos santos mártires Veríssimo, Máxima e Júlia, do cód. CV/1-23 da Biblioteca de 
Évora”.	Revista Portuguesa de História	�,	����,	pp.	���-���

�0	 Helder	Carita,	Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna: 1495-1521 (Lis-
boa,	Livros	Horizonte,	����).

��	 Nuno	Senos,	O Paço da Ribeira (Lisboa,	Editorial	Notícias,	�00�),	pp.	��-�0�.	
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traslado das relíquias. Não podemos nos esquecer que em meados do século XVI, era 

impensável para os portugueses, assim como de uma forma geral para os europeus, 

a idéia de transformações puramente laicas do território. Estas pressupunham uma 

contrapartida religiosa, e parece que estas imagens trazem à visibilidade aquilo que 

era invisível: os mártires dos primeiros séculos do Cristianismo estavam a abençoar 

e proteger o território da Lisboa renovada, incluindo o novo local de reposição de 

seus corpos, com a mesma intensidade do momento de seu martírio. Tanto quanto 

representar o martírio, o objetivo desse conjunto de pinturas é evidenciar o nexo entre 

o martírio e a consagração do território da cidade. De certa forma, os mártires são a 

cidade. 

Uma das especificidades da história da Península Ibérica, a reconquista da região 

ocupada pelos mouros, havia também produzido uma rica memória de martírios e 

seus lugares, que deixara consequências no território das cidades. Do ponto de vista 

da narrativa espiritual, o próprio sentido da perda da península para os árabes pro-

moveu o território aos olhos de Deus pois deu-lhe a oportunidade de regá-lo com o 

sangue de mártires.32 

A reconquista de Lisboa aos mouros deu-se sob a liderança do primeiro rei de 

Portugal, D. Afonso Henriques, ajudado por uma frota vinda da Inglaterra, Alemanha 

e Flandres, exército de estrangeiros que dirigia-se a Jerusalém na segunda cruzada. 

As vítimas que tombaram na batalha foram consideradas mártires, e sepultadas em 

dois locais fora das portas da cidade. Os dois lugares tornaram-se pontos estratégicos 

para Lisboa após a conquista: no local de sepultamento dos mártires portugueses, foi 

posteriormente edificado o mosteiro de São Vicente de Fora (ele mesmo edificado em 

honra ao mártir patrono do reino de Portugal, de quem falaremos no próximo capítu-

lo); no local onde foram sepultados os mártires estrangeiros, foi edificado o Convento 

de São Francisco. Em 1505, Duarte Galvão escreveu a Crônica de D. Afonso Henriques, 

primeiro rei de Portugal, exaltando os laços históricos da Monarquia portuguesa, com 

foco especialmente forte no processo de reconquista do território de Portugal pro-

movido sob a sua liderança. Um exemplar ricamente ilustrado da Crônica, atualmente 

no acervo do Museu dos Condes de Castro Guimarães, em Cascais, traz uma ilumin-

ura deste episódio fundamental para a história de Portugal e mostra a convivência 

entre os dois tempos de Lisboa: a reconquista do século XII e a cidade de inícios do 

��	 “Com	a	entrada	dos	Mouros	na	Espanha,	ela	perdeu	suas	terras	e	sua	reputação	para	com	os	homens,	mas	
ganhou	para	com	Deus	os	honrados	títulos,	que	agora	possui,	comprados	com	o	sangue,	que	muitos	de	seus	
filhos derramaram na defesa da Fé e da Religião Cristã”. Pe. Martin de Roa, Flos Sanctorum fiestas, i santos 
naturales de la ciudad de Cordova, algunos de Sevilla, Toledo. Granada, Xerez, Ecija, Guadix, i otras ciu-
dades, i lugares de Andaluzia, Castilla, i Portugal (Sevilla, 1615), fl 1.
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século XVI, relacionando os locais de acampamento dos reconquistadores e de edifi-

cação dos templos (figura 43).

Outros pontos da Península Ibérica também exibiam locais e episódios de 

martírios, cuidadosamente trabalhados na memória coletiva. No Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra, toda uma capela havia sido construída com ossos dos mártires da 

Batalha de Ourique (1139), marco da reconquista de Portugal aos mouros.33 A capela foi 

também local de ocorrência de um milagre: os ossos dos cristãos estavam misturados 

aos dois infiéis que morreram nessa mesma Batalha de Ourique, mas numa manhã 

apareceram empilhados separadamente, e os dos cristãos estavam indicados por 

velas acesas. Assim, foi possível construir a capela com os ossos dos mártires cristãos 

da Batalha, e descartar a matéria impura.	34		

Na recém-conquistada cidade de Granada, na Andaluzia, o território exibia os 

sinais mais frescos de martírios. Imagens do século XVI mostram o local das masmor-

ras – covas abertas na pedra onde os mouros castigaram os cristãos durante muito 

tempo antes da reconquista do território pelos reis católicos em 1492 – que posterior-

mente ficou conhecido como “cerro dos mártires”. Na reconquista de Granada, foi le-

vantada a mando dos reis católicos uma ermida dedicada aos mártires, no local onde 

já havia um retábulo em que estavam representados os antigos mártires da Igreja 

Católica, “em reverência a estes modernos”. No final do século XVI foi construído 

nesse local o Convento dos Santos Mártires (figuras 47 e 48).35

Lembremos que a península Ibérica era uma exceção pelos seus martírios tardios, 

e mesmo lá há alguns séculos não ocorriam mortes de cristãos pela fé. Os martírios so-

breviviam principalmente como narrativa, embora cada vez mais monumentalizada. 

Mas na segunda década do século XVI, essa realidade de escassez de martírios trans-

formou-se radicalmente. 

��	 “Saindo	pois	desta	fonte	[do	Jardim	da	Manga]	para	a	rua	que	corre	contra	o	norte	e	 tornando	a	entrar	na	
Claustra,	está	de	fronte	um	arco	de	pedra	com	uma	grade	de	ferro,	o	qual	arco	é	de	uma	capela	de	abóbada	toda	
fabricada	[…]	abóbada,	paredes	e	altar,	de	ossos	de	cavaleiros	que	morreram	pela	fé	de	nosso	senhor	Jesus	
Cristo.	Alguns	dizem	que	foram	estes	aqui	trasladados	do	campo	de	Ourique	por	mando	do	Rei	Dom	Afonso	
Henriques,	por	morrerem	na	batalha	que	deu	neste	lugar	aos	cinco	reis	mouros	[…].	A	vista	desta	capela,	e	a	
contemplação	de	tantos	ossos	de	defuntos,	trazem	assim	à	memória	dos	que	vêm	da	fonte	as	coisas	derradei-
ras, que de necessidade se desfaz”. Pe. D. Francisco de Mendanha, “Descripçam e debuxo do mosteyro de 
Sancta	Cruz	de	Coimbra”,	separata	do	Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra	(Coimbra,	Univer-
sidade de Coimbra, 1957, edição fac-símile do único exemplar conhecido, de 1541), vol. XXIII, p. 12. Sobre a 
construção	da	memória	coletiva	da	nação	portuguesa	em	torno	da	Batalha	de	Ourique,	ver	Ana	Isabel	Buescu,	
“A	memória	das	origens.	Ourique	e	a	fundação	do	Reino”,	in	Memória e poder,	pp.	��-��.

��	 Carlos	Veloso,	As capelas de ossos em Portugal: ‘speculum mortis’ no espetáculo barroco (Coimbra,	Livraria	
Minerva,	����,	p.	��).

��	 	Historia Eclesiástica, princípios y progressos de la ciudad y religion católica de Granada Corona de su 
poderoso Reyno, y excelências de su corona, por Don francisco Vermudez de Pedraza, Canonico, y Tesorero 
de la Santa Iglesia Apostólica Metropolitana de Granada (Granada,	Andrés	de	Santiago,	����),	p.���,	���	
e	���.
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Após séculos de ausência de martírios na Europa, no 

final da Idade Média a cristandade havia encontrado 

novas formas de evocar o sofrimento e a morte pela 

fé. Na segunda metade do século XV e na primeira 

metade do XVI, circularam amplamente os livros 

“ars moriendi”, ou “artes de morrer”. Tratava-se de 

um guia para ensinar os cristãos a passarem seus 

últimos momentos em virtude, sem cair nas tentações 

do demônio. As imagens mostram o séqüito do Diabo 

apresentando tentações ao moribundo em seu leito de 

morte. Por outro lado, a corte celeste procura apre-

sentar suas virtudes, para que ele passe em paz para 

o outro mundo. O juízo final da Alta Idade Média 

havia sido antecipado para o momento da morte de 

cada um, e de certa forma o indivíduo é o árbitro de 

sua própria salvação. A Corte Celeste está presente 

� �

mais para testemunhar a resistência do indivíduo às 

tentações do que para julgar seus pecados. 

Uma das tentações do Diabo era a impaciência 

(figura 1), que era vencida com o apoio dos mártires 

que haviam sofrido grandes tormentos com paciên-

cia e fé inquebrantável. A figura 2 mostra o mori-

bundo acompanhado dos mártires, representados 

carregando os instrumentos de seu martírio: Santa 

Catarina com a roda onde havia sido torturada, 

Santo Estevão com as pedras, São Lourenço com a 

grelha onde foi assado, Santa Bárbara com a torre 

onde havia sido encarcerada. As imagens mostram 

que no início da Idade Moderna, a narrativa do 

martírio havia sido expandida, e a morte de cada 

um era vista como provação. 
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A ausência de martírios recentes significava a 

permanente necessidade de evocação dos martírios 

antigos, principalmente o martírio original, o de 

Cristo. No final da Idade Média e início da Idade 

Moderna, as imagens do martírio de Cristo ganha-

vam cada vez mais presença nas igrejas, assumindo 

contornos teatralizados e realistas, oferecendo 

todos os detalhes do episódio. Em 1486, iniciou-se 

por iniciativa de um frade franciscano a construção 

de um Sacro Monte na cidade de Varallo, hoje na 

�

Itália, destinado a permitir àqueles que não tivessem 

condições de peregrinar à terra santa a oportuni-

dade de vivenciar os passos do martírio de Cristo. 

O conjunto de Varallo, que combina representações 

pictóricas e escultóricas e dá aos fiéis a oportunidade 

de vivenciar o espaço e as distâncias percorridas por 

Cristo em sua paixão, foi aberto para peregrinos em 

1491, e foi o primeiro de uma série de outros montes 

sacros, construídos em vários lugares.
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Uma pintura oferecida na segunda década do século 

XVI pelo Imperador Maximiamo I a sua irmã, a 

Rainha Dona Leonor de Portugal, viúva de D. João 

II recolhida na Igreja da Madre de Deus em Lisboa, 

evidencia que as representações do martírio de Cris-

to eram bem mais do que um relato pertencente à 

esfera da história. A “Paixão de Cristo em Panorama 

de Jerusalém” retrata em uma só imagem todos os 

passos da paixão de Cristo ocupando simultanea-

�

mente as diferentes partes da cidade de Jerusalém. 

Estudos laboratoriais revelaram que a pintura saiu 

da oficina com um espaço reservado para que, che-

gando a Portugal, o quadro fosse completado com a 

figura da própria D. Leonor, em posição de oração, 

assistindo contemplativa à cena do martírio. Estão 

aqui presentes, como no início da cristandade, a co-

munhão entre passado e presente, entre uma parte 

do Reino de Cristo (Lisboa) e seu centro (Jerusalém).
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Um dos livros que mais circulou no final do século XV 

e início do XVI na Europa foi a “Legenda Áurea” ou 

“Flos Sanctorum” de Jacopo de Varazze, compilação 

de vidas de santos originada no século XII. A maior 

parte dos santos constantes da “Legenda Áurea” havia 

sido martirizada, e seus relatos de vida e morte eram 

tidos como exemplo de fé a serem seguidos por todos os 

cristãos. As narrativas tinham um sentido atemporal, 

trazendo para o presente relatos de martírios ocor-

ridos havia muitos séculos.

�
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Ilustrações da “Legenda Áurea”: os martírios das 

onze mil virgens (figura 6), São João na tina (figura 

7), Santo Apolinário (figura 8), São Cornélio (Figura 

9), Santos Quirce e Julita (figura 10), Santos Vito e 

Modesto (figura 11)

�

�

�0 ��

�

�



��

Ilustrações da “Legenda Áurea”: os martírios de Santa 

Anastácia (figura 12), Santa Cristina (figura 13), São 

Pedro Exorcista (figura 14), Santa Luzia (figura 15), 

Santos Primo e Feliciano (figura 16), São Sebastião 

(figura 17).

��
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A “Legenda Áurea” foi sendo traduzida e adaptada 

no decorrer dos séculos, para incluir os santos 

cujo culto era de caráter local ou não haviam sido 

incluídos no texto original de Varazze. Em 1513, 

foi publicada em língua portuguesa, acrescida dos 

principais santos portugueses ou cujo culto era forte 

nas cidades portuguesas, muitos dos quais também 

�� ��
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martirizados. Note-se que as gravuras eram muitas 

vezes reaproveitadas. Martírios de Santa Quitéria 

(figura 18), São Pantaleão (figura 19), Santo Atilano 

(figura 20), São Victores (figura 21), Santos Vicente, 

Sabina e Cristeta (figura 22), Santos Veríssimo, 

Máxima e Júlia (figura 23).
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Os “quatorze santos auxiliares”, cujo culto flores-

ceu na Europa nos séculos XV e XVI. De cima para 

baixo, da esquerda para a direita, vê-se: Acácio, 

Brás, Cristo, Cristóvão, Denis, Giles, Erasmo, Eus-

táquio,  Jorge, Ciríaco, Pantaleão, Vito, Bárbara, 

Catarina e Margarida. Com a exceção de São Giles, 

todos os demais foram martirizados. Os santos eram 

invocados para auxílios específicos, algumas vezes 

��

relacionados à forma como haviam sido martiriza-

dos – por exemplo, São Brás (decapitado) contra 

problemas na garganta, Santo Erasmo (destripado) 

contra males do intestino. Santa Bárbara protegia 

contra o fogo, São Sebastião contra a peste, Santa 

Margarida assistia os recém nascidos, São Cristóvão 

os viajantes, e assim por diante.
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Até o século XVII, foi muito relevante a permanência 

da circulação em Portugal de livros manuscritos, 

principalmente nas camadas aristocráticas da 

população, como os martirológios iluminados do 

final da Idade Média, que ilustravam ricamente os 

martírios sofridos por Cristo e seus companheiros 

e tinha a função de um calendário, cada dia do ano 

��

evocando o martírio de um dos santos católicos ou 

outros eventos dignos de lembrança. Acreditava-

se que cada dia do ano situava-se sob a proteção 

específica do santo, de forma que o martirológio era 

instrumento de atualização de seu poder. Aqui, um 

martirológio iluminado de cerca de 1400, atual-

mente no acervo do Museu de Arte de Girona.
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Iluminuras do Martirológio de Girona: Santos Simplí-

cio, Fausto e Beatriz (figura 26), Teodora (figura 27), 

Adriano (figura 28), Hipólito (figura 29), Hermágoras 

e Fortunato (figura 30), Feliu (figura 31), Filemon e 

Apolônio (figura 32), Félix (figura 33), Lúcia e Gemi-

niano (figura 34).
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Martírio de Santo André. Pintura portuguesa, cerca 

de 1530. Santo André teve uma o papel de evange-

lizar imensas regiões: A região a norte dos mares 

Negro e Cáspio, a Etiópia, a Ásia Menor e a Grécia. 

Foi martirizado no século I na região do Peloponeso, 

atado à cruz onde agonizou por dois dias. A partir 

do século XV, a cruz em formato de X, ou Cruz de 

Borgonha, foi incorporada como marca registrada 

de seu martírio. Ao fundo, vemos uma representação 

de cidade: trata-se de Patras, local de ocorrência do 

martírio segundo os hagiógrafos. A cena introduz ao 

��

mesmo tempo proximidade e separação em relação 

ao núcleo urbano pré-existente. Evoca, assim (mais 

do que isso, reitera) a ordem territorial fundada 

pelos primeiros mártires, e assinala o local em torno 

do qual teria se organizado o culto cristão: fora das 

muralhas da cidade, mas a uma distância razoável 

dela, que aos poucos poderia transformar-se em 

uma nova centralidade, um novo referencial territo-

rial.
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Martírio de Santa Catarina, pintura portuguesa, 

1540-50. Santa Catarina foi uma princesa da região 

de Alexandria convertida ao cristianismo no início 

do século IV, que repete o elemento do sacrifício 

do lado exterior da cidade e mostra a santa sendo 

decapitada fora das portas de Alexandria. Em um 

sinal de sua pureza, do corpo decapitado verteu leite 

em vez de sangue, o que teria deixado estupefatos 

seus algozes, conforme mostra a pintura. As roupas 

��
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exóticas das figuras que participam do martírio 

evidenciam o esforço de representação de uma 

localidade oriental. 

Após sua morte, os anjos pegaram o seu corpo e 

o levaram até o Monte Sinai, onde o sepultaram 

honrosamente. No local de seu túmulo, foi edificado 

o monastério de Santa Catarina, um dos dois mais 

antigos da cristandade (figura 37).
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Estas quatro imagens do século XVI relatam o 

martírio dos santos Veríssimo, Máxima e Júlia, 

santos patronos de Lisboa. Apesar de os martírios 

terem ocorrido no final do século III ou início do 

IV, as quatro pinturas mostram em detalhes a 

Lisboa do século XVI, em algumas de suas partes 

mais modernas, e foram instaladas no mosteiro 

de Santos-o-Novo, para onde suas relíquias foram 

levadas no final do século XV. 

Os santos vestem-se no estilo da corte portuguesa 

da primeira metade do século XVI, com as roupas 

coloridas que se importava de Flandres e da Itália 

na época. O primeiro painel mostra a chegada 

dos mártires no Terreiro do Paço, local onde se 

efetuavam os desembarques da época. Ao fundo, o 

recém construído Paço da Ribeira, novo palácio real 

mandado fazer pelo Rei D. Manuel, que procurou 

com a mudança voltar a introvertida cidade de 

Lisboa para o Rio Tejo, constituindo a fachada de 

uma cidade moderna. No segundo piso do Paço 

encontrava-se a varanda de onde o Rei assistia ao 

movimento na praça, que era o local onde se cel-

ebravam as festas da cidade. Ao mesmo tempo que o 

�� ��
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conjunto relata o martírio ocorrido na antiguidade, 

celebra as transformações urbanísticas promovidas 

por D. Manuel, como se as incorporasse no con-

junto sagrado da cidade. O segundo painel da série 

representa a anunciação do martírio. O fundo é uma 

representação algo imaginária da cidade de Lisboa 

do século XVI, mais relacionada às cidades rena-

scentistas do que à paisagem medieval de herança 

moura que Lisboa então apresentava. À esquerda, 

uma representação da Torre de Belém, cujas linhas 

lembram mais o estilo da Renascença italiana do 

que os motivos manuelinos. O terceiro painel mostra 

a cena de flagelação dos mártires, sob a arcada da 

torre do Paço da Ribeira, de onde a corte portuguesa 

do século XVI assistia à cena que se passara havia 

mais de um milênio. O conjunto procura trazer à 

visibilidade na Lisboa do século XVI o poder de con-

sagração do território obtido por meio do martírio 

de Veríssimo, Máxima e Júlia na antiguidade.

O quarto painel mostra a cena do martírio dos 

santos Veríssimo, Máxima e Júlia, tendo ao fundo o 

casario da Lisboa do século XVI. 
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Detalhe da “Vista de Lisboa” de António de Holanda e Simão Bening, ilumin-

ura em pergaminho da Genealogia dos Reis de Portugal (década de 1530). O 

detalhe mostra o Terreiro do Paço e a Ribeira das Naus de Lisboa no século 

XVI, exibindo grandes semelhanças com os edifícios representados na série dos 

mártires de Lisboa.

��
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Aparência atual do mosteiro de San-

tos-o-Velho, repositório por vários 

séculos dos corpos dos mártires 

Júlia, Máxima e Veríssimo, patronos 

de Lisboa.

Mosteiro de Santos-o-Novo, 

para onde foram levados os 

corpos dos santos mártires de 

Lisboa no final do século XV. 
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Imagem da “Crônica de D. Afonso Henriques”, início 

do século XVI. Além de relatar o episódio da recon-

quista, a ilustração é tida com uma das mais impor-

tantes representações da cidade de Lisboa da primeira 

metade do século XVI, ou seja, estão aqui sobrepostas 

duas épocas distintas, separadas por três séculos. 

No local específico onde os portugueses fizeram seu 

acampamento, foi edificado posteriormente o Mosteiro 

de São Vicente de Fora, claramente identificado na 

imagem (detalhe à direita).  

O Mosteiro de São Vicente de Fora foi construído no 

lugar da ermida que havia sido edificada durante a 

luta pela reconquista, na qual os portugueses sepul-

taram seus guerreiros mortos, tidos como mártires, 

o que transformou aquele local em um dos mais sa-

grados pontos de Lisboa. No século XVII, foi escolhido 
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como o local de sepultamento dos reis portugueses 

da dinastia de Bragança, que de certa forma “recon-

quistaram” Portugal em 1640, após mais de meio 

século sob a Coroa espanhola.

O local onde situava-se o acampamento dos es-

trangeiros também desenvolveu-se como um local 

importante para a vida da cidade. O local transfor-

mou-se em destino de romarias e peregrinações, e por 

isso os franciscanos o escolheram como espaço para 

edificarem seu primeiro convento em Lisboa, em 1217. 

Na imagem da Crônica de D. Afonso Henriques esse 

vinculo é menos evidente: naquela época, a cidade já 

havia envolvido o Convento de São Francisco, e o local 

do acampamento teve que ser recuado na imagem, 

distanciando-se um pouco do Convento (detalhe à 

esquerda).  
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No local onde havia uma ermida dedicada aos már-

tires portugueses da retomada de Lisboa aos árabes, 

fora dos muros da cidade, foi edificado o Mosteiro 

de São Vicente de Fora. A aparência atual do edifício 

data de 1627. A partir do século XVII, o mosteiro é 

local de sepultamento dos reis portugueses da Casa de 

Bragança.

��
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Após a reconquista de Granada aos árabes em 1492, 

os lugares que guardavam a memória de martírios de 

cristãos foram ressignificados. No local onde por muito 

tempo funcionaram as masmorras, subterrâneos onde 

os árabes castigavam os prisioneiros cristãos, foi pos-

teriormente edificado o Convento dos Santos Mártires.
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O século XVI: mártires católicos e protestantes na disputa pelo território na 

Europa

O século XVI trouxe novos elementos para a cartografia do martírio na Europa. 

Em 1517, o frei agostiniano alemão Martinho Lutero divulgou suas 95 teses criticando 

o que considerava corrupto e decadente na fé católica, questionando os inúmeros 

graus de mediação construídos entre os fiéis e Deus pela Igreja. No lugar das liturgias, 

confissões, sacramentos, indulgências, peregrinações e imagens, Lutero pregava o 

diálogo direto entre Deus e o crente: a salvação de cada um viria pela fé, e não era 

necessário lançar mão da complicada parafernália inventada através dos séculos pela 

Igreja para isso. O apoio básico passava a ser a mais revolucionária das invenções 

recentes, a imprensa, que democratizou enormemente a Bíblia e os livros de piedade. 

Popularizados com a tradução para várias línguas, circularam em escala inédita, 

viabilizando uma vivência espiritual mais reflexiva e silenciosa, menos dependente 

da mediação clerical. A missa não mais deveria ser pregada em latim, mas em língua 

compreensível para cada comunidade.36 

Não se tratava de um discurso rebelde como vários outros que já haviam 

surgido no ambiente católico, mas uma poderosa crítica, que dava resposta a um 

individualismo nascente no Ocidente. A interlocução menos mediada com a religião 

dava possibilidades de reação à sensação de solidão perante Deus compartilhada por 

muitos. Nos anos seguintes, a divergência transformou-se em dissidência, e foram 

agregando-se a Lutero uma série de vozes dissonantes que, sem constituir um grupo 

homogêneo (pelo contrário, muitas foram as diferenças e disputas) levantaram-se por 

todo o século XVI contra a Igreja Católica Romana.37 O discurso protestante articulado 

no decorrer da primeira metade do século XVI afirmava que a Igreja Católica havia 

se distanciado de suas origens, e o papa era naquele momento instrumento de 

desvio da cristandade do caminho da verdade. Além de Lutero, outras lideranças 

protestantes surgiram no século XVI, principalmente no norte e centro da Europa: 

Calvino, Zwinglio, Bullinger, entre outros. Na Inglaterra, moldou-se a peculiar igreja 

anglicana, profundamente vinculada à Coroa.

As dissidências cristãs incidiram sobre uma Europa integralmente estruturada 

sobre pressupostos religiosos, na qual a narrativa bíblica estabelecia os parâmetros 

de religiosidade, incluindo o relato da história da humanidade e a previsão de seu 

futuro. Divergências de apropriação da palavra de Deus – evito aqui usar o termo “in-

��	 	Jean	Delumeau,	Nascimento e afirmação da reforma, pp.	��-��.

��	 	Idem,	pp.	��-���.
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terpretação”, que já inclui uma subjetividade alheia ao homem do século XVI – eram 

vistas como versões antagônicas da verdade, heresias a serem corrigidas a qualquer 

custo. Naquele momento, não estava disponível qualquer solução que passasse pela 

aceitação dessas divergências, e a luta entre as correntes da cristandade assumiu con-

tornos literalmente excludentes.38 Pela sua própria versão dos contornos da cristan-

dade, católicos e protestantes dispuseram-se, em casos extremos, a matar e a morrer 

– e, principalmente, a dar a denominação de martírios aos episódios em que ocorre-

ram mortes de cunho religioso, sistematizando e fazendo circular a memória dessas 

mortes no contexto das disputas religiosas. 

Os mártires voltavam ao primeiro plano da história cristã, não mais como monu-

mentos, mas como eventos contemporâneos. As inúmeras passagens bíblicas em que 

os cristãos eram exortados a sacrificar-se pela verdadeira fé estavam sendo utilizadas 

no final da Idade Média para dar respostas às dificuldades da vida cotidiana e aos 

impasses relacionados ao sofrimento e à morte.39 No século XVI, essas passagens ad-

quiriram uma aplicabilidade bem mais literal e dramática às experiências de vida dos 

cristãos. 40

Os primeiros a matar foram os católicos, que acionaram processos por heresia, 

condenando dissidentes à morte em casos de persistência pública na interpretação 

divergente da palavra de Deus. Os hereges eram considerados “assassinos de almas”, 

à medida que obstruíam os caminhos para a salvação de suas próprias e outras almas, 

que não mais ressuscitariam no juízo final para privar da companhia de Cristo e dos 

justos. Eliminar a heresia era mais do que uma questão de justiça, era um dever a ser 

cumprido, que seria cobrado de cada um no momento de prestação de contas com 

Cristo na morte e no juízo final.41 

Em 1523, dois monges agostinianos simpatizantes das idéias de Lutero foram 

��	 “Se	todos	os	que	morrem	por	sua	religião	fossem	mártires,	tanto	as	heresias	que	contradizem	umas	às	outras	
quanto	aquelas	que	são	repugnantes	à	evidente	doutrina	de	Cristo	seriam	verdadeiras,	o	que	é	impossível”.	
Robert	Southwell,	An epistle of comfort (����-����),	apud	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	p.	���.	

��	 “Preciosa	aos	olhos	de	Jeová	é	a	morte	dos	que	lhe	são	leais”	(Salmos,	���:��);	“Felizes	os	que	têm	sido	
perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus” (Mateus, 5:10); “E não fiqueis 
temerosos	dos	que	matam	o	corpo,	mas	não	podem	matar	a	alma;	antes,	temei	aquele	que	pode	destruir	no	
inferno	tanto	a	alma	quanto	o	corpo”	(Mateus,	�0:��);	“Se	o	mundo	vos	odeia,	sabeis	que	me	odiou	antes	de	
odiar	a	vós”	(João,	��:��).

�0	 	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	p.	�0�-�0�.

41  Em fevereiro de 1526, em um sermão antiluteranista em Londres, o pregador afirmou: “Heresia é uma peri-
gosa erva daninha, é a semente do diabo, a inspiração dos maus espíritos, a corrupção de nossos corações, 
a cegueira de nossa visão, o apagar de nossa fé, a destruição dos bons frutos, e finalmente o assassinato de 
nossas almas [...] se ficarmos quietos e deixarmos as ingratas heresias serem semeadas por todos os lugares, 
destruindo	por	onde	passam	as	almas	conquistadas	com	o	precioso	sangue	de	nosso	salvador	Jesus	Cristo,	
seremos	cobrados	por	Ele	de	forma	terrível,	quando	prestarmos	nossas	contas	sobre	isso”.	John	Fisher,	A ser-
mon had at Paulis by the commandment of the most father in god my lord legate	(London,	Thomas	Berthelet,	
����),	apud	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	p.	��.
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mortos em Bruxelas, e imediatamente considerados mártires pelos seus companhei-

ros de crenças (figura 49). Nas décadas seguintes, centenas de homens e mulheres 

foram sacrificados em condições similares, principalmente na França, Inglaterra e 

nos Países Baixos.42 Filipe II  presidiu pessoalmente, entre 1559 e 1591, cinco grandes 

autos-de-fé nas cidades em que reinava, incluindo o de Lisboa em 1582, em que se 

pretendia erradicar os focos de Protestantismo de seus reinos ibéricos, entre outros 

desvios religiosos e sociais.43

Desde a década de 1520 circulavam impressos documentando os martírios de 

protestantes, e em meados do século foram redigidos quatro importantes martiroló-

gios, sistematizando os registros das perseguições recentes e colocando-os em situa-

ção de continuidade em relação aos martírios da Antiguidade cristã.44 Os relatos de 

martírios tinham a finalidade pedagógica de aumentar a fé dos protestantes em suas 

crenças, e o sangue derramado atestava um futuro florescente da nova religiosidade: 

“com esse sangue [de um mártir protestante do século XVI] Deus fertilizou a terra 

[...] de forma que gerasse muitos cristãos”; “a boa semente que Deus nosso Senhor 

semeou em alguns corações humanos por meio da grande paciência e martírio deste 

homem e das injustas ações dos papistas vai sem dúvida [...] germinar e frutificar”; 

“de suas cinzas, outros da mesma opinião se levantarão”.45 Com algumas exceções, 

não era dada grande importância aos locais específicos de martírios ou a atributos so-

brenaturais dos restos dos mártires. A Igreja de que os protestantes falavam não tinha 

materialidade, prescindia do auxílio e intercessão dos santos, era essencialmente o 

corpo invisível de Cristo. Calvino, receoso que seu túmulo se tornasse local de pe- 

regrinação, foi sepultado sem que nenhum sinal marcasse o local onde estava o seu 

corpo.46

As dissidências protestantes foram altamente bem sucedidas. Em 1570, grandes 

territórios no centro, leste e norte da Europa haviam aderido às Igrejas Luterana, Cal-

vinista, Anglicana. Nestes lugares de maioria protestante, a partir da década de 1530 

centenas de católicos foram martirizados. Em 1535, Thomas More e o Bispo de Roches-

��	 Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	p.	���.	

��	 Geoffrey	Parker,	Filipe II	(Madrid,	Alianza	Editorial,	�00�	[����]),	pp.	���-���. 

��	 Ludwig	Rabus,	Historien Der Heyligen Außerwölten Gottes Zeugen, Bekkennern und Martyren (Strasbourg,	
Samuel	Emmel,	����-����);	Jean	Crespin,	Recueil de plusieurs personnes qui ont constamment enduré la 
mort pour le nom de Nostre Seigneur Iesus Christ (Geneva,	Jean	Crespin,	����); Adriaen	Cornelis	van	Haem-
stede,	De Gheschiedenisse ende den doodt der vromer Martelaren (Emden,	Gilles	ven	der	Erve,	����);	John	
Foxe, Actes and Monuments of these latter and perilous dayes, touching matters of the Church	(London,	John	
Daye,	����).

��	 Trechos	citados	por	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	pp.	��0-���.	

��	 Jean	Delumeau,	Nascimento e afirmação da Reforma,	p.	���.



��

ter, John Fisher, foram decapitados na Inglaterra.47 Em Wittemberg (futura Alemanha) 

em 1552, Provença (França) em 1560, e nos Países Baixos em 1566 ocorreram grandes 

fúrias reformadoras envolvendo assassinatos.48

Diferentemente dos protestantes, os católicos não iniciaram o culto aos novos 

mártires imediatamente após a ocorrência das mortes, perplexos com o pipocar das 

heresias na Europa. Foi necessária uma resposta institucional da Igreja Católica a essa 

situação de crise, convocando as autoridades máximas para o Concílio de Trento, 

destinado a rediscutir as bases da religião para dar respostas aos novos desafios: a 

extirpação das heresias protestantes e a reforma dos costumes católicos.49 As sessões 

do Concílio duraram 18 anos em três períodos (1545-48, 1551-2, 1562-3), ao cabo dos 

quais as Igrejas Católica e Protestante estavam irreversivelmente separadas.

Além de estabelecer uma série de práticas destinadas a moralizar o clero e os 

procedimentos eclesiásticos, o Concílio de Trento significou o reconhecimento, pela 

Igreja Católica, de que a cristandade estava em guerra. Isso presupunha estratégias, 

trincheiras, soldados tanto no campo visível como no invisível. O Concílio reiterou 

o culto à materialidade dos mártires, cujos corpos foram tratados como “templos do 

Espírito Santo”, diferenciando-se assim do culto protestante aos seus novos mártires, 

que não era baseado na veneração aos seus corpos ou aos locais de martírio, mas em 

uma narrativa desmaterializada de seu exemplo de persistência na fé.50 A estratégia 

da Igreja Católica passava pela reconquista de territórios perdidos no leste, no centro 

e no norte do continente europeu e na Inglaterra, estratégia levada adiante em grande 

parte por missionários, o que gerou conflitos e mortes, celebrados como martírios. 

Em 1572, nos Países Baixos, monges católicos foram enterrados com vida, mas 

suas cabeças foram deixadas de fora para servirem como balizas de um jogo de bola. 

Em Vivarais, católicos foram trancados em campanários e deixados para morrer de 

fome, e crianças foram colocadas em espetos e assadas na frente dos pais. Na Ingla-

terra da Rainha Elisabeth, vísceras e corações eram arrancados dos católicos ainda 

vivos.51 Personagens célebres como o missionário e humanista Edmund Campion e 

��	 Idem,	p.	���.	

��	 	R.	Po-chia	Hsia.	The world of catholic renewal 1540-1770 (Cambridge/	New	York,	Cambrige	Universuty	
Press,	����),	p.	��.

��	 	Idem,	pp.	�0-��.

50  “[Os fiéis]  devem venerar os corpos santos dos santos Mártires, e dos outros que viveram com Cristo, tendo 
sido templos do Espírito, por quem haverão de ser ressucitados para a vida eterna para serem glorificados 
e	através	dos	quais	Deus	concede	muitos	benefícios	aos	homens”	[grifo	meu].	El sacrosanto y Ecumênico 
Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por Don Ignácio López de Ayala (Madrid,	Imprenta	Real,	
����),	Session	XXV,	pp.	���-��0.	

��	 	Jean	Delumeau,	Nascimento e afirmação da Reforma,	p.	���.
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o poeta jesuíta Robert Southwell também foram martirizados nesse período.52 Entre 

1567 e 1591, cerca de 130 religiosos foram mortos nos Países Baixos, os mais famosos 

dos quais foram os 19 monges massacrados pelos calvinistas em Briel, conhecidos 

como os mártires de Gorcum.53

A narrativa desses martírios circulou por toda a Europa católica em cartas, poemas 

e finalmente livros. Nessa documentação, explicitavam-se alguns pressupostos 

específicos da Igreja Católica Romana. Diferente da Protestante, a Igreja Católica 

reconhecia-se como a porção visível do corpo de Cristo, fazendo uma série de vínculos 

entre a cristandade espiritual e sua materialidade. Eram também mais recorrentes 

menções aos restos dos corpos dos mártires e seus atributos milagrosos, assim 

como eram mais recorrentes entre os católicos as imagens dos martírios. Diferente 

dos mártires protestantes, seus equivalentes católicos tinham atributos de santos e, 

mesmo antes de serem canonizados, tinham poderes de intercessão sobre os vivos. 

O local onde foram sepultados os mártires de Gorcum era onde seus companheiros 

católicos pediam por seus favores e graças.54

A partir de 1550, e principalmente após 1580, vários livros foram produzidos 

documentando as perseguições e martírios dos católicos pelos protestantes, princi-

palmente na Inglaterra, mas também nos Países Baixos e na França  (figuras 50 a 53).55 

Dentre esses livros, um dos mais abrangentes e que circulou na Península Ibérica é de 

autoria de Diego de Yepes, que relatava os recentes martírios ocorridos na Inglaterra, 

principal local de martírios de católicos. Os martírios relacionavam-se com a disputa 

pelo território. Ao ver Joan Felton ser morto, seu peito aberto, seu coração e suas en-

tranhas retirados, sua cabeça cortada e seu corpo esquartejado, “com esse espetáculo 

[…] se compungiram e se enterneceram tanto os ânimos dos presentes, que nenhuma 

outra coisa poderia assentar mais neles a fé católica, nem causar tão grande prejuízo 

à pretensão da Rainha [Elisabeth I da Inglaterra]”.56 

��	 	R.	Po-chia	Hsia.	The world of catholic renewal 1540-1770,	p.	��.

��	 	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake	,	p.	���.

��	 	Hessels	van	Est,	Martyrs of Gorcum,	p.	���,	apud	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake,	p.	�0�.	

55  Sobre os martírios na Inglaterra, dentre as mais de 2002 edições de mais de 50 títulos lançados entre 15�0 e 
���0	em	várias	línguas	nos	principais	centros	editoriais	católicos	(Paris,	Antuérpia,	Colônia,	Ingolsdadt,	Roma,	
Madri, Sevilha), ver por exemplo: Giovanni Batista Cavalieri, Ecclesiae Anglicanae trophea siue Sanctorum 
martyrum qui pro Christo catholicaeque fidei veritate asserenda antiquo recentiorique persecutionum tempore 
mortem in Anglia subierunt, passiones Romae in collegio Anglico per Nicolaum Circinianum depictae (Roma:	
Bartolomaei	Grassi,	����),	com	gravuras	dos	martírios	na	 Inglaterra;	Nicolas	Sander,	Rise and growth of 
the Anglican Schism	 (Rockford,	TAN	 Books	 &	 Publishers,	 ����	 [����]);	 Frei	 Diego	 de	Yepes,	 Historia 
particular de la persecucion de Inglaterra y de los martirios mas insignes que en ella ha avido, desde el anno 
del Señor 1570 (Madrid, por Luis Sanchez, 1599). Sobre os martírios nos Países Baixos, ver por exemplo: 
Richard	Verstegan,	Le théatre dês cruautés	(Paris,	Éditions	Chandeigne,	����	[����]).

��	 	Frei	Diego	de	Yepes,	Historia particular de la persecucion de Inglaterra y de los martirios mas insignes que 
en ella ha avido, desde el anno del Señor 1570,	p.	���.



��

O livro associa também os cárceres onde os católicos foram aprisionados a tem-

plos e púlpitos, fazendo um paralelo com os relatos de antigos martírios e metafori-

zando seu papel enquanto lugares de culto e pregação.57 Um clérigo inglês escreve 

em 1581: 

Cada zombaria ou escárnio amaldiçoado do povo [...] cada maldade e sacrilégio 
feitos ao seu sacerdócio, cada uma de suas chagas, dores e suspiros, cada uma de 
suas carências e necessidades, são mais fortes na intercessão pela nossa terra e igreja 
aflita, do que todas as rezas do mundo. Esta é a forma pela qual esperamos recuperar 
nossa nação novamente para Deus.58

	

Alguns livros focavam os mártires de ordens religiosas específicas, como os 

franciscanos e os jesuítas, estes muitas vezes desconsiderando as fronteiras dos 

reinos.59 Em algumas cidades foram instituídas pelos jesuítas verdadeiras “fábricas” 

de mártires, como o colégio inglês de Roma, fundado em 1576 com o propósito de 

formar missionários para a Inglaterra, cujo destino provável era o martírio. Seminários 

similares funcionaram em Douai (fundado em 1568, transferido em 1578 para Rheims, 

e de volta para Douai em 1593), em Valladolid (1589) e em Sevilha (1592). A Igreja de 

San Tommaso di Cantorbery no Colégio Inglês de Roma ostentava a partir de 1582 

uma série de pinturas de autoria do pintor Circignani representnado os martírios 

na Inglaterra, sobre as quais baseou-se Giovanni Batista Cavalieri, para compor as 

gravuras de seu livro Ecclesiae Anglicanae trophea de 1584 (figuras 54 a 57).60 

A igreja dos jesuítas de San Andrea al Qurinale em Roma também exibia imagens 

de martírios do século XVI, incluindo os 40 mártires do Brasil, mencionados adiante. 

Sobre essas imagens, o jesuíta Padre Richeome escreve: “estas, meus caros, são ima-

gens de seus irmãos, abatidos entre 1549 e 1606, alinhadas nesta sala não apenas em 

57 Ver, por exemplo: “Os cárceres [...] servem de templos na Inglaterra, e os lugares de justiça, onde martirizam 
aos	sacerdotes,	são	os	púlpitos,	e	o	sangue	derramado	em	testemunho	de	nossa	santa	Fé	dá	vozes,	que	se	
ouvem	por	todo	o	reino,	e	assim	onde	tanto	[sangue]	foi	derramado,	não	há	que	nos	espantarmos	que	com	tais	
sermões tantos tenham se convertido”. Frei Diego de Yepes, Historia particular de la persecucion de Inglat-
erra y de los martirios mas insignes que en ella ha avido, desde el anno del Señor 1570,	p.	��.

��	 William	Allen,	Appology of the English Colleges, fl. 107, apud Brad S.Gregory, Salvation at stake,	pp.	���-
���.

�� Sobre os franciscanos, ver por exemplo Historia Ecclesiastica de Martyrio Fratrum Ordinis Divi Francisci, 
Dictorum de Observantia (Paris, Jean Poupy, 15�2). Sobre os jesuítas,  ver por exemplo Mathias Tanner, 
Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem Militans.... (Prague,	Typis	Universitatis	Carolo-Ferdi-
nandeae,	����).

�0	 Giovanni	Batista	Cavalieri,	Ecclesiae Anglicanae trophea siue Sanctorum martyrum qui pro Christo catholi-
caeque fidei veritate asserenda antiquo recentiorique persecutionum tempore mortem in Anglia subierunt, 
passiones Romae in collegio Anglico per Nicolaum Circinianum depictae. 
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honra a suas memórias, mas para serví-los de exemplo”.61 

Os novos martírios reforçaram ainda mais a circulação de referências aos mar-

tírios antigos, que agora tinham que ser disputados com os protestantes. Em 1584, foi 

publicado o Martirológio Romano, um novo martirológio para uso litúrgico, de acordo 

com os postulados do Concílio de Trento e destinado a substituir os martirológios 

da Baixa Idade Média (como a Legenda Áurea), que haviam sido construídos e modi-

ficados através dos séculos a partir da memória coletiva e de narrativas locais, o que 

não se adequava à nova estratégia de centralização e moralização do culto aos már-

tires. O martirológio romano foi amplamente traduzido em todas as línguas euro-

péias, e dispunha em seu frontispício: “ninguém pode ser um mártir se não estiver 

na Igreja”, mensagem de deslegitimação dos martirológios protestantes que circu-

lavam na época.62 Em 1591, o Padre Antonio Gallonio publicou em Roma o Tratatto 

degli instrumenti di martírio e delle varie maniere di martirizare, descrevendo e ilustrando 

as inúmeras formas documentadas de suplício dos antigos mártires cristãos, apre-

sentando notável similaridade com a literatura que circulava disseminando os novos 

martírios.63 A profusão de imagens referentes a eventos novos e antigos misturava-se, 

complementava os relatos de martírios e também permitia àqueles que não sabiam ler 

o acesso às histórias (figuras 58 a 75).64

A veneração aos novos mártires não concorreu com o culto aos mártires antigos, 

pelo contrário, seu culto foi mantido e acentuado, e os locais onde repousavam seus 

corpos passaram nos séculos XVI e XVII por uma onda de monumentalização. 65 O 

exemplo mais importante disso são as transformações urbanísticas promovidas pelos 

papas em Roma, a cidade “cercada de mártires”: dezenas de igrejas foram reformadas 

e assumiram caráter mais monumental, os túmulos dos antigos mártires enaltecidos, 

antigos lugares de martírios ressignificados, eixos viários foram traçados conectando 

os diversos locais de sepulcro de mártires (figuras 76 a 86).	

A Basílica de São Pedro, local onde encontrava-se o túmulo do mártir, que entrou 

��	 	Emile	Male,	“Religious	art	after	the	Council	of	Trent”,	in	Religious art to the twelfth to the eighteenth century	
(New	York,	Pantheon	Books,	����),	pp.	���-���.

��	 	Brad	S.	Gregory,	Salvation at stake, pp.	���-���.

��	 	Antônio	Gallonio,	Tortures and torments of the christian martyrs.	

��	 	Segundo	o	autor	Peter	Frarin,	as	imagens	de	martírios	que	ilustravam	seu	livro	serviam	“aos	olhos	e	vista	do	
leitor	católico,	a	também	àquele	que	não	sabe	ler”.	Peter	Frarin	(����),	apud	Brad	S.	Gregory,	Salvation at 
stake,	p.	���.

��	 	“Se	os	instrumentos	dos	maus	pecadores	que	ofenderam	Cristo	e	os	santos	mártires	são	guardados	com	ve-
neração,	assim	como	a	cruz,	a	lança	e	os	pregos,	entende-se	bem	que	os	corpos	dos	santos,	ou	mesmo	seus	
órgãos,	devem	ser	sepultados	de	forma	espetacular:	porque	o	artesão	sábio	quer	que	suas	ferramentas	estejam	
em	bom	lugar”.	Fray	Juan	Raulin,	Libro de la muerte temporal y eterna	(Madrid,	en	casa	de	P.	Madrigal,	����,	
traduzido	em	lingua	castellana	por	Francisco	Callero),	p.	��0.
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em obras desde 1506 por iniciativa do Papa Nicolau V, só foi finalizada por Sixto V 

(pontificado 1585-1590)66 no final do século XVI, quando este assumiu o desafio de 

transformar Roma na vitrine da Contra-Reforma, promo- vendo a reforma urbanísti-

ca mais impactante do período na Europa, toda baseada em um reposicionamento e 

monumentalização dos locais de descanso dos mártires cristãos. 

Além da finalização do domo da Basílica de São Pedro, Sixto V promoveu o trans-

porte do imenso obelisco egípcio das imediações da Capela de Santo André para a 

praça em frente à Basílica. O obelisco era ele próprio local de martírio, acreditava-se 

ter sido o local onde os cristãos eram sacrificados nos dias de Nero, e muitos julgavam 

impossível a realização do traslado do obelisco de 500 toneladas, semi-enterrado por 

efeito do próprio peso, por uma região densamente povoada. Em 1586, com a ajuda 

de 140 cavalos, o obelisco foi transportado e reposicionado conforme planejado, na 

presença de uma enorme multidão que a tudo assistia no mais absoluto silêncio – pois 

o Papa havia ordenado que aquele que emitisse o menor ruído que colocasse a opera-

ção em risco seria sumariamente executado, mandando instalar uma forca no local 

para reforçar essa idéia. A esfera dourada que encimava o obelisco, onde supunha-se 

estavam as cinzas de Júlio César, foi substituída por uma cruz de bronze, onde foi 

colocado um pedaço do Santo Lenho. 

Quatro anos depois, o domo da Basílica de São Pedro foi terminado, e foi coroado 

por outra cruz, no interior da qual foram colocados outros pedaços do Santo Lenho, 

além de restos dos apóstolos Santo André e São Tiago, e dos Papas Clemente I, Calixto 

I e Sixto III. A Basílica ficaria ainda em obras durante anos. Em 1633, Bernini finalizaria 

o impactante baldaquino sobre o túmulo de São Pedro (figuras 83 a 86).67 

Outras cidades também promoveram a monumentalização dos túmulos de seus 

mártires a partir da segunda metade do século XVI. Em Córdoba, que havia sido a 

mais importante cidade moura na Espanha, o Campillo, ou Campo del Rei, havia sido 

lugar de muitos martírios na época da dominação árabe, entre eles o de São Eulógio 

em meados do século IX. Nesse local, foi erigido na segunda metade do século XVI 

um monumento aos mártires, uma coluna de pedra, encimada por uma cruz dourada 

adornada pelos instrumentos dos martírios, como adagas e grilhões.68 Em Granada, 

foi edificada no início do século XVII a Abadia do Sacromonte, no local onde desco-

��	 	Christopher	Hibbert,	Rome: the biography of a city (London,	Penguin	Books,	����),	p.��0.	

��	 	Idem,	pp.	���-���.

��	 	“[No	Campillo	del	Rey]	consagrou-se	a	memória	dos	que	ali	se	foram,	em	um	suntuoso	troféu	de	rico	már-
more,	formosa	e	grande	coluna	de	jaspe	negro.	Encimando-a,	em	vez	de	capitel,	uma	grande	pedra	branca	
quadrada,	 com	uma	cruz	dourada	no	meio.	E	a	 seus	pés	os	despojos,	 alfanjes	cruzados,	 e	de	 suas	pontas	
grilhões pendentes: instrumentos dos triunfos, que ali alcançaram os santos”. Pe. Martin de Roa, Flos Sanc-
torum fiestas, i santos naturales de la ciudad de Cordova, algunos de Sevilla, Toledo, Granada, Xerez, Ecija, 
Guadix, i otras ciudades, i lugares de Andaluzia, Castilla, i Portugal, fl. 39.
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Em 1523, dois monges agostinianos simpatizantes 

das idéias de Lutero foram mortos em Bruxelas, e 

imediatamente considerados mártires pelos seus 

companheiros de crenças. Logo começou a circular na 

Europa uma vasta literatura martirológica reformista.
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Nos locais onde as reformas protestantes se 

estabeleceram com mais força ocorreu a partir de 

1530 uma onda de intolerância religiosa A partir 

da década de 1530 centenas de católicos foram 

martirizados na Inglaterra, Holanda e França, entre 

outras regiões. Os católicos trataram as vítimas 

da intolerência religiosa como novos mártires, e 

�0 ��
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deram-lhes um estatuto de santidade. A partir das 

últimas décadas do século XVI, foi publicada uma 

vasta literatura martirológica católica, como o 

“Thêatre des Cruautés” (Teatro das Crueldades), 

de Richard Verstegan, de 1587, que ilustrava os 

sofrimentos dos católicos nas regiões reformadas e a 

guerra que tomara conta das cidades européias.
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Os novos martírios logo transformaram-se em 

motivos artísticos nos edifícios religiosos. A Igreja 

de San Tommaso di Cantorbery no Colégio Inglês 

de Roma ostentava a partir de 1582 uma série de 

pinturas de autoria do pintor Circignani dos martírios 

na Inglaterra, sobre as quais baseou-se Giovanni 

Batista Cavalieri, para compor as gravuras de seu 

livro “Ecclesiae Anglicanae Trophea” de 1584, que 

documentava, entre outros, os martírios de John 

Fisher, Thomas More e Margareth Pole (figura 54) 

e Edmund Campion, Ralph Shervin e Alexander 

Briant (figuras 55 a 57).

��� ���
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Em 1591, o Padre Antonio Gallonio publicou em 

Roma o “Tratatto degli instrumenti di martírio e 

delle varie maniere di martirizare”, descrevendo e 

ilustrando as inúmeras formas documentadas de 

suplício dos antigos mártires cristãos, apresentando 

notável similaridade com a literatura que circulava 

disseminando os novos martírios. A profusão 

de imagens referentes a eventos novos e antigos 

misturava-se, complementava os relatos de 

martírios e também permitia o acesso às histórias 

também para aqueles que não sabiam ler (figuras 

58 a 75).
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A cidade de Roma transformou-se na segunda metade 

do século XVI na vitrine da contra-reforma, tendo 

como um de seus pilares o culto aos mártires. Igrejas 

situadas sobre os sepulcros dos mártires foram 

monumentalizadas, eixos viários foram propostos 

unindo locais de culto, afrescos com os novos 

martírios foram pintados como os de San Tommaso 

de Cantorbery, San Stefano Rotondo e San Andrea al 

Quirinale. Os corpos dos mártires desempenharam 

um papel relevante na reconstrução barroca da 

cidade. Nesta imagem, destacam-se sete das principais 

igrejas da cidade, das quais quatro foram edificadas 

sobre túmulos de mártires: São Pedro, São Paulo, São 

Sebastião e São Lourenço.
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São João Apostolo e Evangelista fundou muitas igrejas 

na Ásia, até que o imperador Domiciano mandou 

trazerem-no a Roma. Domiciano jogou-o numa cuba 

de óleo fervendo, na porta Latina, mas São João saiu 

dela são e salvo. A igreja de São João na Porta Latina 

(figura 78) foi construída no mesmo local onde o santo 

teria sido martirizado. Pintura portuguesa, final do 

século XVI. A figura 78 mostra detalhe do mapa  de 

Roma no século XVI de Pirro Ligorio, que aponta o 

local de edificação da igreja de São João na Porta 

Latina.

��
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Martírio de Santo Hipólito, pintura portuguesa, c. 

1530. Jacopo de Varazze associa o nome de Hipólito 

com a cristandade e o território da cidade: de 

hyper (acima) e lytos (pedra), significando “sobre a 

pedra”, isto é, “fundado em cristo”; ou de in (em), e 

polis (cidade), ou seja , “aquele que está na cidade”  

– “foi bem fundado sobre a pedra de Cristo por sua 

constância e firmeza, esteve na cidade celeste pelo 

ávido desejo que tinha disso”. Hipólito foi o respon-

sável pelo sepultamento do corpo de São Lourenço, 

responsável pela sua conversão ao cristianismo. 

Na imagem, Hipólito, aparece arrastado por um 

��
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cavalo no exterior da Porta Tiburtina, em Roma, 

na presença de seus familiares e escravos, que 

aparecem também estão presentes na imagem. O 

local assinala as proximidades da Basílica de San 

Lorenzo, local onde jaz o corpo de São Lourenço, 

ao lado de quem Santo Hipólito foi sepultado. Mais 

tarde a Porta Tiburtina foi renomeada “Porta de São 

Lourenço”. Note-se que a porta da cidade aparece na 

imagem com sua aparência medieval, revelando a 

sobreposição de temporalidade que é recorrente nas 

representações de martírios.
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São Sebastião era um soldado romano que conver-

teu-se ao cristianismo e foi flechado a mando do 

imperador Diocleciano no ano de 187, e dado como 

morto. Mas Deus devolveu-lhe a vida, e Sebastião 

voltou a criticar o imperador nas escadarias de 

seu palácio. Esta pintura portuguesa de meados 

do século XVI é uma das raras representações do 

real episódio da morte de Sebastião, que após ter 

sobrevivido às flechas foi morto com um golpe nas 

imediações de Roma. O Imperador mandou que de-

saparecessem com o corpo para que os cristãos não 

o honrassem como mártir. Mas o mártir fez uma 

aparição na noite seguinte a Santa Lúcia, revelando 

onde estava o seu corpo, e mandando que o sepultas-

sem nas catacumbas, próximo aos apóstolos Pedro 

e Paulo, o que foi feito. Logo o local se transformou 

em lugar de culto cristão, e posteriormente foi nesse 

local erigida a Basílica de São Sebastião. No detalhe 

do mapa, a Basílica tem a mesma relação de exter-

nalidade em relação à muralha de Roma evocada 

pela pintura.
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Uma das principais transformações urbanísticas 

de Roma na segunda metade do século XVI foi a 

monumentalização e a abertura de um grande 

espaço aberto em torno do túmulo de São Pedro, 

sobre o qual havia sido edificada a sua basílica. Na 

figura 83, a reforma do edifício, por trás do casario 

que posteriormente havia sido demolido, em 1567. A 

figura 84 mostra uma vista aérea da Roma de Sisto 

V (pontificado 1585-1590), já com uma grande praça 

aberta em torno da Basílica. Após a construção do 

domo de São Pedro, em 1586 Sisto V promoveu a 

façanha do transporte do imenso obelisco romano 

para a Praça de San Pietro. O obelisco era uma grande 

relíquia, teria sido o local onde os mártires eram 

sacrificados nos tempos de Nero. A esfera dourada 

que encimava o obelisco, e onde acreditava-se estarem 

as cinzas de Júlio César, foi trocada por uma cruz em 

bronze onde inseriu-se um pedaço do Santo Lenho. 

Dentro da cruz  que coroa o novo domo da basílica foi 

colocada uma caixa de chumbo com outros pedaços 

do santo lenho, relíquias de santos e papas e pó 

proveniente dos ossos de mártires.
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A figura 85 mostra a praça de São Pedro após 

a construção da colunata projetada por Ber-

nini, em meados do século XVII. O conjunto 

externo à Basílica foi remodelado a partir da 

complexa instalação do obelisco egípcio na 

praça. A figura 87 mostra o interior da nova 

basílica, com o baldaquino projetado por 

Bernini sob o domo e sobre o tumulo de São 

Pedro, inaugurado em 1633. No detalhe, a 

inscrição bíblica que havia sido literalmente 

interpretada: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja” (Mateus, 16:18).

��
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briu-se que haviam sido martirizados São Cecílio e seus companheiros no século I, 

consagrando também todo o caminho entre as muralhas da cidade e o Sacromonte.69 

Em Lisboa, o Mosteiro de São Vicente de Fora – que conforme mencionado acima foi 

edificado no local onde haviam sido enterrados os mártires da reconquista da cidade 

aos mouros –  foi escolhido para acolher os túmulos dos reis da Dinastia dos Bragança 

após a restauração da autonomia da Coroa portuguesa em 1640. 

Vimos que os martírios estavam na ordem do dia na Europa em guerra religiosa 

no século XVI, e que a Igreja Católica respondeu à crise reafirmando o poder dos 

primeiros mártires, monumentalizando seus túmulos e celebrando os novos mar-

tírios como provas de um triunfo da Igreja. Veremos a seguir que o surgimento de 

novos territórios a serem incorporados pela cristandade significava uma gigantesca 

demanda por novos martírios como condição para uma eficaz colonização dos novos 

territórios. A gigantesca redefinição de fronteiras operada pelos reinos ibéricos com 

as grandes navegações e descobertas na África, Ásia e Europa também precisou de 

seus mártires. 

O martírio no mar

Portugal e Espanha quase não tinham passado pela experiência das grandes dis-

sidências protestantes no interior de seus territórios, de forma que os martírios que 

ocorreram no século XVI e início do XVII no centro e norte da Europa e na Inglaterra 

só atingiram a Península Ibérica como narrativa, de certa forma mesclando-se com as 

narrativas pré-existentes dos martírios antigos. Por outro lado, a construção de seus 

impérios em outros continentes significava simultaneamente a necessidade e a opor-

tunidade de celebrar os novos territórios com os martírios.

Isso aconteceu em grande medida a partir de personagens específicos da socie-

dade da época. Incidentalmente, navegadores das naus que percorreram os oceanos 

tiveram suas trajetórias associadas aos martírios. Intencionalmente, missionários por-

tugueses, espanhóis e de outras proveniências marcaram as novas fronteiras da cris-

tandade com seu sangue, semeando os novos territórios para que neles se firmasse o 

edifício da cristandade. Em 1670, o Padre Antonio Vieira prega o conhecido Sermão 

de Santo Antônio, em que afirma a vocação portuguesa de morrer em terras estrangei-

ras:

��	 	Historia Eclesiástica, princípios y progressos de la ciudad y religion católica de Granada.
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Nascer pequeno e morrer grande, é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus  tão 
pouca terra para o nascimento, e tantas para a sepultura. Para nascer, pouca terra; para 
morrer, toda a terra: para nascer, Portugal: para morrer, o mundo. Perguntai a nossos 
avós quantos saíram e quão poucos tornaram? Mas estes são os ossos de que mais se 
deve prezar vosso sangue.70

Esses “ossos de que mais se deve prezar vosso sangue” seriam os ossos dos por-

tugueses mortos no estrangeiro, como o próprio Santo Antônio, morto em Pádua. No 

Sermão, Vieira associa várias vezes o caráter sagrado da expansão territorial portuguesa, 

e os próprios portugueses como instrumentos da consagração dos novos territórios, à 

maneira dos mártires:

É verdade que Portugal era um cantinho ou um canteirinho da Europa [...] nesse 
cantinho quis o Céu depositar a Fé, que dali se havia de derivar a todas essas vastíssi-
mas terras, introduzida com tanto valor, cultivada com tanto trabalho, regada com tanto 
sangue, recolhida com tantos suores, e metida, finalmente, nos celeiros da Igreja, debaixo 
das chaves de Pedro, com tanta glória [grifo meu].71

O próprio veículo de navegação, as naus, exibiam também os sinais do martírio: 

“nas bandeiras as Chagas de Cristo, nas antenas a Cruz”.72 Muitas das embarcações eram 

batizadas com nomes de mártires, tendo em vista a sua proteção: São João, São Paulo, 

Santiago, Santa Bárbara, São Simão e assim por diante – ainda que outros santos não 

martirizados tenham batizado muitas outras. Uma imagem de um tratado de embarca-

ções da segunda década do século XVII mostra um “galeão de quinhentas toneladas”, 

coroado com a cabeça decapitada de um mártir, ainda sangrando (figura 87). 

 A relação do mártir com o navio não era apenas casual, e sim permeada de deve-

res, direitos e reciprocidades: o santo protegia o navio, mas sua população devia-lhe 

tributos. Na nau Santa Bárbara, foi representado em 1577 o martírio da santa de mesmo 

nome, representação que agradou tanto que “todos afirmavam poder representar-se em 

�0	 	Antônio	Vieira,	“Sermão	de	Santo	Antônio”,	in	Sermões (São	Paulo,	Hedra,	�00�,	organizado	por	Alcir	Pécora),	
vol.	I,	p.	���.

��	 	Idem,	p.	���.

��	 	Idem,	p.	���.
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qualquer cidade”.73 Evidentemente não se trata de coincidência: a representação do 

martírio da santa reiterava seu papel de protetora do navio, sacralizava seu espaço, 

assim como eventos semelhantes delimitavam a dimensão sacra do espaço urbano. 

Além dessa representação, temos notícia da encenação do martírio de São João Batista 

na nau São Francisco, a qual havia chegado a Goa em 1583.74

Os mártires eram também a maior parte dos santos de devoção dos marinheiros. 

São Clemente, mártir e náufrago, é o que tem a história mais emblemática, inteira-

mente ligada a tragédias e milagres marítimos.75 Sua história também supera o maior 

terror dos marinheiros, morrer no fundo do mar sem sepultura, pois no local onde o 

mártir morreu Deus edificou um templo no fundo do mar, que todos os anos recuava 

no dia de seu aniversário deixando a sepultura à mostra.76 Outros mártires venerados 

pelos marinheiros eram São Pedro, São Juliano, São Cristóvão.77

As relações dos navios com os martírios podem ser vistas para além da encenação 

de peças de teatro. Circulavam desde meados do século XVI folhetos impressos re-

latando detalhadamente narrativas de partidas, de viagens e de naufrágios de navios 

portugueses, que passavam pelas piores provações, em geral originadas dos peca-

dos de seus passageiros. Os relatos de naufrágios são representantes da literatura da 

culpa, assim como as Ars Moriendi, e como tal evocam a virtude da paciência tão cara 

aos mártires, mas a ser também exercida pelos demais cristãos, principalmente face à 

��	 	Mário	Martins,	Teatro quinhentista nas naus da Índia (Lisboa, Edições Brotéria, 1973), pp. 1�-19. 

��	 Idem,	p.	��.	

75 Clemente havia perdido seus irmãos e sua mãe em um naufrágio, e o pai embarcou à procura da mulher e filhos 
e também não retornou, deixando Clemente privado de toda a família por vinte anos. Clemente tornou-se um 
importante filósofo e converteu-se ao Cristianismo, e viajou à Judéia para encontrar São Pedro, que levou-o 
em suas pregações. Em uma delas, reencontrou sua mãe e seus irmãos em uma ilha, que haviam sobrevivido 
separados	ao	naufrágio,	e	juntos	reencontraram	também	o	pai.	De	volta	a	Roma,	Clemente	foi	nomeado	Bispo	
por São Pedro. Perseguido pelos romanos, Clemente foi exilado no além-mar, onde pregou por mais três anos. 
No	início	do	século	II,	o	Imperador	Trajano	mandou	jogar	Clemente	ao	mar	com	uma	âncora	amarrada	ao	
pescoço.	Ver	Jacopo	de	Varazze,	Legenda Áurea,	pp.	���-���.	

76 “A multidão ficou no local, e Cornélio e Febo, discípulos do santo, mandaram todos os cristãos rezar a fim de 
que	o	Senhor	mostrasse	a	eles	o	corpo	de	seu	mártir.	Imediatamente	o	mar	recuou	três	milhas,	todos	entraram	
nessa	parte	seca	e	encontraram	um	templo	de	mármore,	no	qual	Deus	colocara	em	uma	arca	o	corpo	de	São	
Clemente	com	a	âncora	ao	lado.	Foi	revelado	a	seus	discípulos	que	não	retirassem	o	corpo,	e	todos	os	anos,	na	
data	de	seu	martírio,	durante	sete	dias	o	mar	recua	três	milhas	e	oferece	um	caminho	seco	destinado	a	alcançar	
a	sepultura”.	Jacopo	de	Varazze,	Legenda Áurea,	p.	���.

��	 Angélica	Madeira,	Livro dos naufrágios: ensaio sobre a história trágico-marítima (Brasília,	Editora	UnB,	
�00�),	p.	��.
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morte (figuras 88 a 92).78 

Uma nau, com o sugestivo nome de Chagas, foi abordada em 1593 nos Açores 

pelos ingleses e teve quase todos os ocupantes católicos mortos. A descrição do episó-

dio não deixa nada a dever à dos martírios que aconteciam no continente, eficazmente 

associado às chagas de Cristo:

E finalmente aquela valerosa gente portuguesa pereceu nadando pelo mar e pas-
sando dentro na água pelas armas daqueles cruéis luteranos, contra todas as leis da 
guerra, que não tiram vida a gente rendida e posta em tal estado [...] mas cegou-os 
Deus [aos ingleses] por quão injusta guerra fizeram a esta nau, que vinha seguindo 
sua quieta viagem; de maneira que, abrasada a nossa nau em chamas vivas, cercada 
de sangue católico, e perto de quinhentos corpos de católicos chagados, estavam eles 
e ela [a nau] em tal forma que, com razão, lhe pertencia bem o nome da nau das 
chagas.79

O papel emblemático do capitão da embarcação, cujo exemplo excede o dos 

demais personagens do naufrágio, é elemento recorrente nos relato de naufrágios, 

descolando seu destino daquele das demais vítimas dos naufrágios.80 Na introdução 

ao relato do naufrágio do galeão São João, o autor explicita esse efeito pedagógico. 

E por me parecer história que daria aviso e bom exemplo a todos, escrevi os 
trabalhos e morte deste fidalgo e de toda a sua companhia, para que os homens que 
andam pelo mar se encomendem continamente a Deus e a Nossa Senhora, que rogue 
por todos. Amém.81

��	 Idem,	p.	��.

��	 “Tratado	das	batalhas	e	sucessos	do	galeão	Santiago	e	da	nau	Chagas”,	in	Bernardo	Gomes	de	Brito	(org.),	
História trágico-marítima	(Rio	de	Janeiro,	Lacerda/	Contraponto,	����	[����]),	p.	���.

�0 Isso se repete, por exemplo, no relato da morte do capitão do galeão São Bento: “Essa foi a morte de Fernão 
D’Álvares Cabral, e este é o fim de seus trabalhos. E verdadeiramente, que passando bem os corporais e es-
pirituais	que	vinha	suportando	e	a	paciência	com	que	os	tomava	e	graças	que	contudo	dava	a	Nosso	Senhor,	
que	sabemos	ser	misericordioso,	se	pode	crer	que	 foi servido levá-lo naquele estado e martírio,	para	que,	
ainda	que	seu	corpo	fosse	lançado	naquela	pobre	sepultura,	a	sua	alma	esteja	com	ele	rica	de	glória	e	bem-
aventurança,	que	não	deve	de	ser	pequena	consolação	aos	que	cá	bem	lhe	quiseram”	[grifo	meu]. “Relação	
sumária que se fez da viagem de Fernão d´Álvares, desde que partiu deste reino por capitão-mor da armada 
que	foi	no	ano	de	����,	às	partes	da	Índia	até	que	se	perdeu	no	cabo	de	Boa	Esperança	no	ano	de	����.	Es-
crita	por	Manuel	de	Mesquita	Perestrelo	que	se	achou	no	dito	naufrágio”,	in	Bernardo	Gomes	de	Brito	(org.),	
História trágico-marítima, p.	��.	

��	 “Relação	da	muy	notavel	perda	do	galeão	grande	S.	João	em	que	se	contão	os	grandes	trabalhos,	e	lastimosas	
cousas que acontecerão ao Capitão Manoel de Sousa Sepúlveda e o lamentavel fim, que elle e sua mulher, e 
filhos, e toda a mais gente houverão na terra do Natal [atual África do Sul], onde se perderão a 24 de junho de 
����”,	in	Bernardo	Gomes	de	Brito	(org.),	História Trágico-Marítima, p.	�.
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Os navios eram artefatos da expansão das fronteiras 

da cristandade, e por esse motivo deviam ser con-

sagrados. Muitas embarcações eram batizadas com 

nomes de mártires, tendo em vista a sua proteção, 

que exigia reciprocidade: realizavam-se procissões, 

encenavam-se peças de teatro em honra aos mártires 

protetores. Esta imagem de um tratado de embarca-

ções da segunda década do século XVII mostra um 

“galeão de quinhentas toneladas”, coroado com a 

cabeça decapitada de um mártir, ainda sangrando.
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As navegações trouxeram novas perspec-

tivas, e também novos temores para os 

portugueses. Desde meados do século XVI 

circulavam folhetos impressos relatando 

detalhadamente narrativas de partidas, 

de viagens e de naufrágios de navios 

portugueses, que passavam pelas piores 

provações, em geral originadas dos 

pecados de seus passageiros. Os relatos 

de naufrágios são representantes da 

literatura da culpa, assim como as “Ars 

Moriendi”, e como tal evocam a virtude 

da paciência tão cara aos mártires, mas 

a ser também exercida pelos demais 

cristãos, principalmente face à morte. As 

imagens de naufrágios invariavelmente 

exibiam as cruzes que caracterizavam as 

velas das naus portuguesas, em uma as-

sociação entre o sofrimento de Cristo e o 

da embarcação e sua tripulação.
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��
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O maior exemplo de provações sofridas por uma personalidade emblemática é 

o relato do naufrágio da nau Santo Antonio que relata em detalhes a bravura com a 

qual seu capitão, Jorge de Albuquerque Coelho, passou por todas as provações.82 O 

relato do naufrágio faz parte da consagração da figura de Albuquerque Coelho, nas-

cido em Olinda na família donatária da Capitania de Pernambuco, que sobreviveu a 

uma guerra com os índios em Pernambuco, ao naufrágio, ao aprisionamento pelos 

franceses e à campanha portuguesa na África. A ele foi atribuída uma inquebrantável 

piedade e até milagres.83 

Mas os martírios em alto mar não eram evento programado, e a consagração de 

sua tripulação como mártires era sempre dada a posteriori. Alguns dos personagens 

da colonização utilizaram de forma bem mais intencional o mecanismo do martírio 

como instrumento de expansão do território cristão, como veremos a seguir.

Jesuítas, pedras da Igreja na América

Em 1539, Inácio de Loyola e seis companheiros fundaram a Companhia de Jesus, 

uma nova ordem religiosa oficialmente reconhecida pelo Papa Paulo III no ano 

seguinte. Tratava-se de uma ordem religiosa construída sob os moldes da Contra-

Reforma, que pressupunha que o clero fosse um exemplo de moral e bons costumes 

para o restante da sociedade. Aqueles que se juntassem à Companhia deveriam apre-

sentar virtude espiritual suficiente para “que possam acabar a construção desta torre 

[a Igreja Universal]” no âmbito da ordem.84 Além de engendrar em profundidade a 

transformação individual de seus integrantes, a Companhia diferencia-se de outras 

ordens religiosas por não pregar o afastamento do religioso em relação ao mundo 

– pelo contrário, a orientação era a de integração no mundo. 

A confiabilidade moral, a aliança entre espiritualidade interna e apostólica, a mo-

bilidade, o caráter pedagógico e alianças estratégicas com reis e o Vaticano fizeram 

da Companhia de Jesus um grupo altamente bem sucedido em tempos de reforma e 

expansão do universo católico nos séculos XVI e XVII. Logo a Companhia de Jesus 

��	 “Naufrágio	que	passou	Jorge	Albuquerque	Coelho	vindo	do	Brasil	para	este	reino	no	ano	de	����,	escrito	por	
Bento Teixeira Pinto, que se achou no dito naufrágio”, in Bernardo Gomes de Brito (org.), História trágico-
marítima,	pp.	���-���.	

��	 Angélica	Madeira,	Livro dos naufrágios, p.	���.	

��	 “Fórmula	da	Companhia	de	 Jesus,	 bula	Regimini Militantis Ecclesiae, de	��	de	 setembro	de	���0”,	 apud	
Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil	(Lisboa/	Rio	de	Janeiro,	Livraria	Portugália/	Civi-
lização	Brasileira,	����),	vol.	I,	pp.	�-�.
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se tornaria uma das mais importante forças naquele período de embate. Em 1540, 

a Companhia tinha dez membros, dezesseis anos depois, estes eram mil e em 1626 

eram 15.000 distribuídos em mais de quinhentos colégios, seminários e escolas.85

A Companhia tinha vocação apostólica, pregando nas ruas, nos hospitais, prisões 

e em terras estrangeiras. Em 1540, Francisco Xavier embarcou em um navio portu-

guês para a Índia, sendo o primeiro em uma longa lista de jesuítas missionários en-

viados ao mundo não europeu.86 O caráter missionário e apostólico da Companhia 

explicita-se desde a sua fundação, conforme fórmula reproduzida na bula papal que 

autorizava a instituição da ordem:

[...] nos tenhamos por obrigados a cumprir, sem delongas, e na medida de nossas 
forças, quanto nos ordenar o atual Romano Pontífice e os que pelo tempo adiante lhes 
sucederem, para proveito das almas e propagação da fé, sejam quais forem as provín-
cias a que nos enviar, quer nos mande para os turcos, quer para as terras de outros 
infiéis, ainda para as partes que chamam da Índia, como também para os países de 
hereges ou cismáticos ou quaisquer nações de fiéis [...].87

A Companhia era sediada em Roma, mas desde o início propôs-se a espalhar geo-

graficamente suas unidades administrativas, já nas primeiras décadas divididas em 

províncias, algumas delas surgidas de subdivisões das primeiras: Portugal (1546); Es-

panha (1547); Goa (1549); Itália (1551); França (1552); Brasil (1553); Sicília (1553); Ale-

manha Superior e Alemanha Inferior (1556). Castela, Aragão e Andaluzia foram fun-

dadas em 1554 como subdivisão da Província da Espanha. Cada grupo de províncias, 

agregradas segundo critérios geográficos ou linguísticos, constituía uma Assistência. 

A Assistência de Portugal compreendia, além da metrópole, as Províncias da Índia,  

do Japão, do Brasil. 

Desde antes mesmo da constituição oficial da Companhia, o rei D. João interes-

sou-se pelo trabalho apostólico, pela correção moral e pelo baixo custo dos jesuítas, 

trabalhando para que a Companhia se instalasse nas colônias portuguesas. Em 1549, 

a ordem chega ao Brasil, ansiosa por converter o gentio da terra.88

Os primeiros seis jesuitas chegaram à Bahia, em 29 de março de 1549, na mesma 

��	 R.	Po-Chia	Hsia,	The world of catholic renewal:	1540-1770,	p.	��.

��	 Idem,	p.	��.

��	 “Fórmula	da	Companhia	de	Jesus,	bula	Regimini Militantis Ecclesiae, de	��	de	setembro	de	���0”,	apud	Se-
rafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil,	vol.	I,	p.	�.

��	 “Carta	de D. João III Rei de Portugal a D. Pedro Mascarenhas, Lisboa, 4 de agosto de 1539”, in Serafim Leite, 
Cartas dos primeiros jesuítas no Brasil (São Paulo, Comissão do Quarto Centenário da Cidade de São Paulo, 
����),	vol.	I,	p.	�0�.	
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esquadra de Tomé de Souza que trouxe a atribuição de fundar a cidade de Salvador, 

primeira capital do Brasil. Vinham sob a liderança de Manoel da Nóbrega, com o ob-

jetivo de conversão do gentio e de atender com o serviço religioso os portugueses que 

já estavam na colônia.89 Em 1550, chegaram mais quatro padres, com sete meninos 

órfãos. Em 1553, a terceira expedição, com três padres e quatro irmãos.90

Da mesma forma que eram candidatos ao martírio nas partes reformadas da Eu-

ropa, os jesuítas ansiavam imensamente a morte pela Igreja em todas as partes do 

mundo, tratando seus próprios martírios como instrumento de conversão das almas 

e de fundação da Igreja nas novas terras, em uma estratégia global que era documen-

tada, sistematizada, ilustrada. Os jesuítas faziam circular imensamente os registros 

dos martírios de seus irmãos por todo o mundo, em uma verdadeira cartografia es-

piritual, complementar à cartografia técnica que naquele momento se fazia de todo 

o mundo (figuras 93 a 121). A Companhia de Jesus desenvolveu o seu próprio marti-

rológio, em que quase todos os dias do ano estavam benzidos com o sangue de seus 

mártires ao redor do mundo. Uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus (24:9) 

– “Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis pessoas odiadas por todas 

as nações, por causa do meu nome” – ganhava interpretação literal. O martirológio 

da Companhia de Jesus, compilado em 1675, listava 304 jesuítas mortos por sua fé em 

todo o mundo.91

A campanha no Japão foi particularmente violenta, a intolerância religiosa dos 

imperadores produziu inúmeros mártires, que foram objeto de livros em várias 

línguas.92 Em Nagasaki, em 1626, o Padre espanhol Baltasar de Torres foi jogado ao 

mar, que foi considerado assim “sepulcro de cristal de onde a Divina Providência terá 

conservadas suas almas, para ressuscitar seus corpos a elas unidos [...] com dores de 

glória no dia da ressurreição geral” (figuras 103 a 110).93 O primeiro mártir do sul da 

�9 “Carta do Pe. Manuel da Nóbrega ao Pe. Simão Rodrigues, Bahia, 9 de agosto de 1549”, in Serafim Leite, 
Cartas dos primeiros jesuítas no Brasil,	vol.	I,	pp.	�0�-���.

90 Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil,	vol.	I,	p.	��.

��	 Mathias	Tanner, Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem Militans.... (Prague,	Typis	Universita-
tis	Carolo-Ferdinandeae,	����).	

��	 Louis	Cerqueira	e	François	Passio,	La glorieuse mort de neuf Chrestiens Iapponois martyrizez pour la foy 
catholique aux royaumes de Fingo, Sassuma et Firando envoyée du Iapon l’an 1609 et 1610	(Douai,	Pierre	
Auroy,	����);	Francesco	Figueiroa	e	Antonuis	de	Balinghem, Histoire de l’estat de la Chrestienté au Japón, 
et du glorieux martyre de plusiers chestiens en la grande presecution de l’an 1612, 1613 et 1614	le	tout tiré 
des lettres envoyees à Rome par les Pères de la Compagnie de Iesus au Japon. (Douai,	Balthasar	Beller,	
����); Pe.	Antonio	Francisco	Cardim,	Elogios, e ramalhete de flores borrifado com o sangue dos religiosos 
da Companhia de Jesus: a quem os tyrannos do Imperio de Jappão tirarão as vidas. Catálogo de todos os 
religiosos, & seculares, que forão mortos naquelle Imperio, até o anno de 1640 (Lisboa,	por	Manoel	da	Sylva,	
���0).

��	 Historia Eclesiástica, princípios y progressos de la ciudad y religion católica de Granada,	p.	���.
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África, Gonçalo da Silveira, mereceu um dos sonetos dos Lusíadas de Camões (figura 

111). 94 

A morte dos jesuítas era motivo de honrarias em Lisboa. Uma representação do 

martírio do jesuíta Antonio Criminal, na Índia, ocorrido em 1550, foi colocada na Ca-

pela Real em Lisboa, a pedido do rei D. João III, “para que se dessem devidas graças 

a Deus, que nos seus santos obra tamanhas maravilhas”.95 Na ocasião da canonização 

de Inácio de Loyola e Francisco Xavier em 1622, fizeram-se grandes festas em Lisboa, 

ocasião em que os martírios de jesuítas mortos no mar ao redor do mundo foram 

celebrados. Após dois carros representando a América e a África, e antes da Ásia e 

Europa, 

[...] aparecia uma formosa nau da Índia, tão perfeita, & bem acabada, que podia 
servir de modelo para as que se fazem na Ribeira. Não vinha carregada de drogas, 
mas de mártires da Companhia de Jesus, que levados do zelo da fé, navegaram por 
todas as partes do mundo, e nelas deram suas vidas por Cristo. Ia embandeirada 
com muitos galhardetes e flâmulas de tafetá vermelho, nas velas pintadas palmas 
e coroas: pelas bombardeiras assomavam muitas peças de artilharia de bronze, que 
a lugares disparavam, navegava em um mar de ondas contrafeitas, e por entre elas 
apareciam cabeças, e braços dos santos mártires que foram lançados ao mar, que por 
toda a parte mostrava veias e escumas de sangue.96

Anchieta, antes mesmo de pisar no Brasil, ansiava pelo martírio já na travessia do 

Atlântico, conforme narra Simão de Vasconcellos: “sem ser compelido, sem soldo, sem 

interesse, propõe de ajudar-vos livremente, até morrer com vossa mesma cruz”.97 O 

martírio era parte da argumentação dos jesuítas que já encontravam-se no Brasil, cla-

mando por novos companheiros, como mostra a carta do Irmão Vicente Rodrigues: 

Venham nos ajudar, que a terra é grande, os demônios muitos  [...] venham [...] 
imitando o Senhor com [...] a cruz e o sangue [...] na qual ardamos de maneira que 
mereçamos derramar quanto sangue temos em troca de quanto nosso Senhor Jesus 
Cristo derramou com tanta caridade e amor.98

��	 Vê	do	Benomotapa	[Monomotapa]	o	grande	império	/	De	selvática	gente,	negra	e	nua	/	Onde	Gonçalo	morte	
e vitupério / Padecerá pela Fé santa sua (Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto	X,	��).

��	 Francisco	de	Andrada,	Crônica de D. João III (Porto,	Lello	e	Irmão	Editores,	����	[����],	introdução	e	re-
visão	por	M.	Lopes	de	Almeida),	p.	�0��.

�� Relação das festas que se fizeram em Lisboa quando da canonização de São Francisco Xavier e Santo Inácio 
de Loyola	(Lisboa,	����),	p.��.

��	 Simão	de	Vasconcellos,	Vida do venerável Padre José de Anchieta	(Lisboa,	João	da	Costa,	����),	vol.	I,	p.	
��.

�� “Carta do Irmão Vicente Rodrigues aos Padres e Irmãos de Coimbra, Bahia, 17 de maio de 1552”, in Serafim 
Leite,	Cartas dos primeiros jesuítas no Brasil,	vol.	I,	p.	���.
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A própria partida rumo às colônias era por vezes literalmente tratada como mar-

tírio. Em 1550, a Companhia enviou sete órfãos do Colégio de Órfãos de Lisboa para 

o Brasil. Os órfãos, “dizendo que tudo era [...] servir a Deus e morrer pela fé católica” 

não tinham medo de serem comidos pelos índios: “diziam-lhes outros que no Brasil 

morrem os homens e comem carne humana. Respondiam eles que também em Lisboa 

morrem e que depois os comem a terra e os bichos”.99 A partida dos órfãos lembra um 

fervoroso relato de paixão. Partiram do Colégio na véspera de dia de Reis, portando 

uma cruz, e carregaram-na pela cidade de Lisboa, até o Mosteiro dos Jerônimos em 

Belém, onde embarcariam. Por todo o percurso os moradores de Lisboa os acompan-

haram das ruas e janelas: 

Era tanto fogo por onde eles passavam que [nos] acendia o rosto [...] uns cho-
ravam, outros levantavam as mãos aos céus dando louvores ao Senhor, outros os 
benziam, outros saíam com esmolas pelas ruas [...] outros corriam para os ver cha-
mando-os bem-aventurados.100

Chegando a Belém, o navio os esperava para embarcarem. Em meio aos choros e 

despedidas “um deles [...] saltou no batel [...] tomou a cruz na mão e começou a cantar 

[...] andava tão fervente que parecia daqueles que vão a receber martírio”.101 

Embora hoje possamos duvidar que a ânsia pelo martírio fosse verdadeira, a 

imensa quantidade de documentos que mostram que inúmeras vezes os jesuítas efe-

tivamente ofereceram-se ao martírio indica o contrário, que a busca pelo martírio não 

se tratava de pura retórica. Conforme afirma Manuela Carneiro da Cunha, para que 

Deus vencesse nas novas terras, para que o Santo Lenho da cruz pudesse enraizar-se 

e tomar vida, acreditava-se que era necessário regar a cruz de Cristo e a melhor rega 

para isso era o sangue dos mártires. E não poucas vezes os mártires foram considera-

�� “Carta do P. Pero Domenech aos Padres e irmãos de Coimbra, Lisboa, 27 de janeiro de 1550”, in Serafim 
Leite,	Cartas dos primeiros jesuítas no Brasil,	vol.	I,	p.	���.	

�00	 Idem,	p.	���.

�0�	 Idem,	p.	���.
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dos rega, sementes ou pedras da Igreja na América.102 

Os primeiros jesuítas oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica como már-

tires “brasileiros” na verdade o foram antes mesmo de pisar na América. Os chamados 

“40 mártires do Brasil”, liderados pelo Padre Inácio de Azevedo, foram martirizados 

pelos corsários franceses nas Ilhas Canárias em 1570 a caminho da América (figura 

112). Foram beatificados quatro anos após sua morte, e sua festa começou a celebrar-

se em 1574.103 O Padre Fernão Cardim comenta sobre as honras que se fazia ao Padre 

Inácio Azevedo e seus 40 companheiros mártires no Colégio de Olinda, em 1582:

Ao dia seguinte [15 de março], se festejou dentro de casa [do colégio] como cá 
é costume, o martírio do Padre Ignácio de Azevedo e seus companheiros com uma 
oração em verso no refeitório, outra em língua d’Angola, que fez um irmão de 14 
anos com tanta graça que a todos nos alegrou, e tornando-a em português com tanta 

devoção que não havia quem se tivesse com lágrimas.104

Outro mártir que perdeu a vida no mar foi Pero Dias, chefe de um grupo de doze 

jesuítas mortos a caminho do Brasil em 1571 e consagrados como mártires. Depois de 

ter avistado o Brasil, o navio de Pero Dias foi arrastado por correntes marítimas até as 

Antilhas. Retomando a rota rumo ao Brasil, foi atacado pelo corsário João Capdeville, 

sendo os doze jesuítas assassinados (figura 113).105 Um auto foi composto por An-

chieta para celebrar o martírio, o Diálogo do P. Pero Dias Mártir. Na ausência dos restos 

mortais dos mártires, especula-se se o auto foi composto em louvor ao recebimento de 

uma imagem do mártir, substituto – e não simples alegoria – ao seu corpo. O  terceiro 

ato do Diálogo é cantado durante a introdução de uma imagem na igreja.106 No auto, 

escrito em forma de diálogo entre Cristo e o Mártir, o martírio apresenta similaridade 

com a referência bíblica ao apóstolo Pedro (Mateus 16:18). Anchieta atribui ao mártir 

qualidades construtivas, sobre as quais se edifica a Igreja Católica. No diálogo, Cristo 

afirma::

�0� Manuela Carneiro da Cunha, “Da guerra das relíquias ao Quinto Império”, Novos Estudos Cebrap	(São	Paulo,	
março	����),		vol.	��,	pp.	��-��.	Ver	também	Renato	Cymbalista,	“Territórios	de	cidade,	territórios	de	morte:	
urbanização	e	atitudes	fúnebres	na	América	Portuguesa”,	in	Marcos	Fleury	e	Marcos	Calia,	Reflexões sobre a 
morte no Brasil	(São	Paulo,	Paulus,	�00�).	

�0�	 Idem,	p.	��.

�0�	 Fernão	Cardim,	Tratados da terra e gente do Brasil	(Belo	Horizonte/	São	Paulo,	Itatiaia/	Edusp,	���0	[Lon-
dres,	����]), p.	���.

�0� José	de	Anchieta, “Diálogo	do	P.	Pero	Dias	Mártir”,	in	Teatro de Anchieta	(São	Paulo,	Loyola,	����),	pp.	���-
���

�0�	 Idem,	pp.	���	e	�00.	
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Pedro dias pedra é, 

membro da Pedra viva,

donde o edifício deriva

de toda divina fé,

que os sentidos nos cativa.

Não seja tua alma esquiva

contra a dolorosa cruz,

abraçada por Jesus,

pedra-mármore e luz viva,

se queres firmeza e luz.

Se foi Pedro por ser pedra,

foi dia por resplendor,

com tal graça do Senhor

que nele não teve medra

o trevoso tentador.107

Nesses versos, Anchieta explicita a funcionalidade dos mártires para a coloniza-

ção: não só “Pedro Dias Pedra é [...] donde o edifício deriva”, como esse atributo de 

ser o mártir material construtivo de onde faz-se a Igreja tem uma relação de causa e 

efeito com sua morte: “se foi Pedro por ser pedra”. 

O Padre Leonardo Nunes foi vítima em São Vicente de uma emboscada de um 

homem que há tempos procurava desviar do mau caminho, quase consumando-se 

um martírio, com a adesão do Padre: 

Esperou o Padre no meio de uma rua este perdido homem, e tirou de um pau, 
que levava, para espancá-lo: sem dúvida o fizera porque o servo de Deus estava tão 
fora de fugir, que antes posto de joelhos, esperava o golpe, como da parte da Justiça 
divina por suas faltas.108 

Mas o martírio não foi levado a cabo. O Padre foi salvo por um dos filhos do 

homem “frustrando assim a intenção do pai, mas não o merecimento do Padre”.109 

Quando o martírio efetivamente ocorria, a reação por parte dos jesuítas era de re-

denção: o martírio seria a confirmação divina da viabilidade da presença da Igreja 

�0�	 Idem,	p.	���.

�0�	 Simão	de	Vasconcellos,	Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil e do que obraram seus filhos 
nesta parte do Novo Mundo	(Lisboa,	����	[����]),	Livro	I,	p.	��.

�0�	 Idem,	p.	��.	
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Católica na América. É o caso do martírio do Padre Francisco Pinto pelos “Tapuia”, no 

início do século XVII, conforme relata seu colega o Padre Luiz Figueira:

E chegaram então ao padre e tendo-lhe uns [índios] mãos nos braços estirando-
lhes para ambas as partes ficando ele em figura de cruz, outros lhe deram tantas 
pancadas com um pau na cabeça que lha fizeram pedaços, quebrando-lhe os queixos 
e amassando-lhe os cachaços e olhos [...] despiram-lhe a roupeta somente e o cobri-
ram com terra e pau em cima.110

O episódio da morte de Pedro Correia e de seu companheiro João de Souza, “triste 

e juntamente alegre”, se deu quando estavam em uma missão para pôr fim à guerra 

entre os índios Tupis e Carijós (tribo Guarani). Em 24 de agosto de 1554, Pedro Cor-

reia despediu-se de seus colegas de Piratininga com lágrimas de alegria “que parece 

adivinhava-lhe o coração a boa ventura que por aquelas matas lhe tinha guardado o 

céu”. Chegando a uma aldeia Tupi em Cananéia, logrou libertar alguns prisioneiros, 

já prestes a serem sacrificados, entre eles um castelhano. De lá, rumou à terra dos 

Carijós, onde foi bem recebido e obteve a promessa de paz e até mesmo conversão à 

fé cristã. Mas entrou em cena o Demônio, “invejoso de tão grandes princípios”: sob 

a liderança do espanhol que o Padre havia libertado dos Tupis, os Carijós amotina-

ram-se contra os jesuítas, terminando por matá-los, flechados “qual outro mártir, São 

Sebastião”.111 

Sofreram a morte estes bem-aventurados Irmãos pela santa obediência, pela 
pregação do Evangelho, pela paz, e pelo amor e caridade dos seus próximos, a quem 
foram prestar auxílio [...]. Não foi pequena a consolação que recebemos de morte tão 
gloriosa, desejando todos ardentemente e pedindo a Deus com orações contínuas 
morrer desse modo. Agora sim acreditamos que o Senhor há-de estabelecer aqui a Igreja, 
tendo já lançado nos alicerces duas pedras banhadas em sangue tão glorioso. Oxalá Deus me 
lançasse a mim como terceira, como teria lançado se não se opusessem meus pecados [grifos 
meus].112

��0	 Luiz	Figueira,	apud	Cristina	Pompa,	Religião como tradução (Bauru,	Edusc/ANPOCS,	�00�),	p.	���.

���	 Simão	de	Vasconcellos,	Vida do venerável Padre José de Anchieta,	vol.	I,	pp.	��-��.

��� “Carta do Ir. José de Anchieta ao Pe. Inácio de Loyola. São Vicente, fim de março de 1555”, in Serafim Leite, 
Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil,	vol.	II,	pp.	�0�-�0�.
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O trecho destacado – “Agora sim acreditamos que o Senhor há-de estabelecer aqui a 

Igreja, tendo já lançado nos alicerces duas pedras banhadas em sangue tão glorioso” – revela o 

peso especial dado a esses mortos. Anchieta faz nesse trecho uma relação direta entre 

a morte martirizada dos jesuítas e a irreversibilidade da empreitada catequizadora. 

É interessante notarmos novamente o conteúdo arquitetônico dessa fala: os jesuítas 

mortos equivaleriam a duas pedras inaugurais e sagradas, constituindo os alicerces 

sobre os quais se construiria simbolicamente o edifício da Igreja Católica.

A escala de sacralidade que orienta a visão de mundo dos jesuítas fica ainda mais 

evidente na última frase em destaque: informa ainda que o próprio Anchieta, pelos 

seus pecados ainda não purgados, não seria ainda digno de morte semelhante, que o 

transformaria assim também em “alicerce da Igreja” nas terras novas. Sobre os mes-

mos martírios de Pero Correia e João de Souza comenta Simão de Vasconcellos:

Oh almas ditosas! Oh mártires felizes! Primícias do Brasil, espelho de 
missionários, lustre de confessores, esmalte dos que pregam, honra dos Irmãos, glória 
da Companhia: com vosso sangue fertilizastes aquelas matas, com vosso exemplo 
ficam apetecíveis; e virá dia, em que este sangue brote em grandes colheitas d’esta 
gentilidade.113

	

O sangue dos mártires sacralizando o território surge também em um depoimen-

to do Padre Antonio Vieira, sobre a Ilha dos Joanes (Marajó), em 1654, onde haviam 

sido martirizados treze padres da Companhia de Jesus:

Dista esta ilha da cidade do Pará só duas marés de jornada, e ainda lá não chegou a 
luz do evangelho, havendo trinta e nove anos que aqui vivem os portugueses[...].Conto 
tudo o que vou descobrindo do padre Luís Figueira e seus companheiros, porque, 
além de ser de edificação para todos, é de grande consolação para os que os conhece-
ram, e o pode ser também para os que quiserem imitar. Eu vi de longe a ilha, e confio em 
Nosso Senhor que cedo se há-de colher nela o fruto, que de terra regada com tanto sangue e tão 
santo se pode esperar [grifo meu].114

Assim como acontecia na Europa, também no Brasil a idéia de martírio adquiriu 

um significado mais expandido entre os jesuítas, designando as mortes sofridas após 

trabalhos, provações ou doenças, este hierarquicamente inferior ao martírio literal. 

Antonio Vieira, sobre a morte do Bispo de Salvador D. Marcos Teixeira, relata em 1626 

���	 Simão	de	Vasconcellos,	Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil e dos que obraram seus filhos 
nesta parte do Novo Mundo,	Livro	I,	p.	�0�.

���	 Antônio	Vieira,	“Carta	ao	Padre	Provincial	do	Brasil,	����”,	in	Cartas do Brasil	(Organização	e	introdução	
João	Adolfo	Hansen,	São	Paulo,	Hedra,	�00�),	pp.	���-���.	



��

como martírio o período final de sua vida, marcado pela invasão holandesa da Bahia, 

sofrida com paciência:

Caiu o bom pastor D. Marcos Teixeira em cama, mais de cansaço e trabalho que 
de doença. Nela esteve oito dias, e em breve foi gozar da coroa, que em menos de 
seis meses mereceu fosse tão acabada e perfeita como o são as dos outros grandes no 
céu. Deixou todos os seus súditos tão saudosos que se não sabiam falar nem lembrar 
senão de suas virtudes, de suas palavras tão santas, e lágrimas tão contínuas, e de 
sua vida em tudo tão exemplar, trazendo à memória o muito que padeceu; e enter-
necendo-se agora mais do que quando o viam pelos matos sem comer, nem beber, 
vestido de burel, com a barba crescida e com as armas às costas, diziam, levados do 
grande sentimento, que mais os castigara Deus com a morte de seu prelado que com 
a tomada da cidade. E com muita razão, pois esta se restauraria, como restaurou, e 
aquela não poderia jamais ter remédio.115

Também em 1626, Vieira registra um mártir da reconquista do Colégio da Com-

panhia de Jesus de Salvador que estava sob poder dos holandeses, revelando que as 

impurezas deixadas pelos protestantes faziam mal aos padres:

[A fadiga] foi muito maior depois de entrados [os jesuítas de volta] no Colégio, 
porque, como estava infeccionada dos hereges, adoeceram os padres e irmãos quase 
todos, e, com as enfermidades e falta de bons comeres, padeciam tanto que aos sãos 
cortavam as entranhas; até de quem os servisse havia falta, e de puro cansaço em os 
servir e lhes acudir adoeceu o enfermeiro [Padre Antonio de Sousa] e morreu, como 
fica dito.116

Outro mártir pela paciência foi o Irmão Antonio Fróis, morto em 1625, “que em 

toda a sua vida foi mui edificativo e resignado na obediência, e já pode ser que, por 

obedecer, lhe viesse esta morte, causada das chuvas, passagem de rios e outros muitos 

trabalhos, que naquela residência, onde pelos superiores fora posto, continuamente 

padecia”.117 

���	 Antonio	Vieira,	“Carta	ânua	ao	Geral	da	Companhia	de	Jesus,	�0	de	setembro	de	����”,	in	Cartas do Brasil,	
p.	��.

���	 Idem,	p.	�0�.

���	 Idem,	p.	�0�.
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Parte integrante da estratégia globalizada de 

catequização do mundo operada pela Companhia de 

Jesus era a busca pelos martírios em escala também 

global. Centenas de jesuítas foram mortos em todos 

os continentes nos séculos XVI e XVII, martírios que 

�� ��

�� ��

eram desejados, festejados, documentados e dissemi-

nados pelo mundo. Aqui vêem-se registros do século 

XVII de martírios nas ilhas Molucas, 1558 (Figura 

93); Java, 1580 (figura 94); Ceilão, 1616 (figura 95); 

África,1620 (figura 96).
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Gravuras de martírios de jesuítas ocorridos na Etiópia 

em 1625 (figura 97); Ceilão, 1637 (Figura 99); Etiópia, 

1638 (figura 98); Filipinas, 1642 (figura 100).
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Muitos jesuítas foram martirizados no 

mar atacados por protestantes, como 

Afonso Fernandes e seus companheiros, 

em 1571(figura 101) na Ilha Terceira; 

e Amaro Moreira, na costa de Goa, em 

1639 (figura 102).

�0�

�0�
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As missões da Companhia de Jesus no Japão foram 

particularmente ricas em mártires. Gravuras do livro 

“Elogios e Ramalhete de flores borrifado com o sangue 

dos religiosos da Companhia de Jesus, a quem os tira-

nos do Império de Japão tiraram as vidas por ódio da 

Fé Católica”, Lisboa, 1650.
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Gravuras do livro “Elogios e Ramalhete de flores bor-

rifado com o sangue dos religiosos da Companhia de 

Jesus, a quem os tiranos do Império de Japão tiraram 

as vidas por ódio da Fé Católica”, Lisboa, 1650.
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O Padre Gonçalo da Silveira, primeiro a ser mar-

tirizado no sul da África, estrangulado em 1561 a 

mando do chefe Monomotapa, foi homenageado 

com um soneto nos Lusíadas de Camões: Vê do 

Benomotapa [Monomotapa] o grande império / 

De selvática gente, negra e nua / Onde Gonçalo 

morte e vitupério / Padecerá pela Fé santa sua 

(Canto X, 93).

Os primeiros jesuítas oficialmente reconhecidos 

pela Igreja Católica como mártires “brasileiros” na 

verdade o foram antes mesmo de pisar na América. 

Os chamados “40 mártires do Brasil”, liderados pelo 

Padre Inácio de Azevedo, foram martirizados pelos 

corsários franceses nas Ilhas Canárias em 1570 a 

caminho da América. Foram beatificados quatro 

anos após sua morte, quando inicia-se a celebração 

de festas em sua homenagem no Brasil. Gravura do 

livro “Le thêatre des cruautés”, 1587.

���

���
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Depois de ter avistado o Brasil, o navio de Pero Dias 

foi arrastado por correntes marítimas até as Antilhas. 

Retomando a rota rumo ao Brasil, foi atacado pelo 

corsário João Capdeville, sendo os doze jesuítas 

assassinados. Um auto foi composto por Anchieta 

para celebrar o martírio, o Diálogo do P. Pero Dias 

Mártir, em que Anchieta atribui ao mártir qualidades 

construtivas, sobre as quais se edificaria a Igreja 

Católica.

���
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No século XVII, o teto da sacristia da Igreja da 

Companhia de Jesus em Salvador recebeu tratamento 

semelhante ao de outras igrejas importantes da 

ordem: foi pintado com imagens dos mártires da Com-

panhia no Brasil e em outros locais, consagrando o 

corpo místico da Companhia, relacionando suas partes 

entre si e com o coração da Companhia, as imagens 

dos santos Inácio de Loyola e Francisco Xavier

���

��0

���

���
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No século XVII, o teto da sacristia da Igreja da Companhia de Jesus em Salva-

dor recebeu tratamento semelhante ao de outras igrejas importantes da ordem: foi 

pintado com imagens dos mártires da Companhia no Brasil e em outros locais, con-

sagrando o corpo místico da Companhia, relacionando suas partes entre si e com o 

coração da Companhia, as imagens dos santos Inácio de Loyola e Francisco Xavier 

(figuras 114 a 121). 

Mas os jesuítas não foram os únicos missionários martirizados na América Por-

tuguesa. Veremos a seguir que outra ordem religiosa fez também do martírio um 

instrumento de legitimação de sua presença nessas terras. 

A “Primazia seráfica na América”

Desde o século XIII, a Ordem de São Francisco havia tomado para si a tarefa de 

realizar a cruzada espiritual por todo o mundo.118 Não eram raros os sacrifícios de 

missionários franciscanos, constituindo a ordem a principal fonte de martírios no fim 

da Idade Média. É o caso de Frei Abelardo, Frei Pedro, Frei Ajuto, Frei Acúrsio e Frei 

Octonem, enviados por são Francisco de Assis a Marrocos com a missão de converter-

em o rei Miramolim, e finalmente martirizados sob sua espada em 1220 (figura 122). A 

história dos cinco mártires de Marrocos teve especial significado para Portugal, pois 

no mesmo ano de sua morte o Infante D. Pedro levou os corpos dos mártires para o 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Outros sete mártires italianos tiveram a mesma 

sorte no Marrocos em 1227, em um relato menos difundido.119

Os franciscanos estiveram presentes desde a primeira viagem portuguesa ao Bra-

sil, e o desejo de martírio também os animava a desbravar os territórios brasileiros. 

Era o caso do Padre Ambrósio de Amiens, um dos quatro franciscanos do ramo dos 

capuchinhos que acompanharam a ocupação francesa do Maranhão no início do sé-

culo XVII. “Aninhava em seu coração o santo desejo de sofrer algum martírio em prol 

da sua fé, porém nunca se lhe ofereceu ocasião, até que aprovou a Deus agregá-lo 

à empresa do Maranhão”.120 Mas o Padre Ambrósio não morreu martirizado, o que 

lamentou até às vésperas de sua morte, que ocorreu por causas naturais, dizendo que 

���	 Maria	Alice	Fernandes,	Livro dos milagres dos santos mártires (Dissertação	de	Mestrado,	Faculdade	de	Le-
tras	da	Universidade	de	Lisboa,	����),	p.	�0.

���	 José	Alberto	Seabra	Carvalho	e	Maria	João	Vilhena	Carvalho, A espada e o deserto,	pp.	��-��.

��0 Claude D’Abbeville, História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas circunvizinhan-
ças (São	Paulo,	Siciliano,	�00�	[����]),	p.	���.
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“do mundo apenas levava o pesar de não morrer mártir, como desejava”.121 

Diferente foi o destino de muitos outros religiosos franciscanos, que efetivamente 

atingiram o martírio no Brasil, mas inicialmente os franciscanos preocuparam-se 

menos que os jesuítas em sistematizar e escrever sobre esses martírios. A partir do 

século XVIII, essa preocupação aumenta, provavelmente ligada ao fortalecimento da 

presença da ordem no Brasil. Em 1733, Frei Apolinário da Conceição publica o livro 

Primazia seráfica na região da América, em que constrói retrospectivamente o argumento 

de que cabia à ordem dos franciscanos o primeiro lugar entre as ordens religiosas da 

América, entre outros motivos por causa dos inúmeros e antigos martírios que reli-

giosos franciscanos haviam sofrido no continente. 

Frei Apolinário enumera cerca de uma centena de franciscanos que sofreram mar-

tírio na América até meados do século XVIII.122 Esse conjunto de “primitivos mártires 

franciscanos” acabou por inspirar a Deus, “para que jamais faltassem neste Estado 

[do Brasil] Obreiros Seráficos [...] que fundássemos nele Conventos, para que sempre 

acudissem com a doutrina a seus naturais, e levassem seu santo nome aos gentios, 

e terras, aonde ainda não havia chegado”.123 Devido ao exemplo dos franciscanos, a 

América teria se mantido livre das heresias que haviam “infeccionado” outras regiões 

do mundo, “livre pela misericórdia Divina, tem produzido valerosíssimos Mártires, 

que à imitação de seus seráficos guias, de boa vontade deram as vidas pela confissão 

da verdadeira Fé”.124  Frei Apolinário celebra intensamente essa conversão territorial 

feita pelo sangue dos mártires. “Se no céu se faz grande festa pela conversão de um 

���	 Idem, p.���.

���	 Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América, novo descobrimento de santos, e ven-
eráveis religiosos da ordem Seráfica, que ennobrecem o Novo Mundo com suas virtudes, e acçoens (Lisboa	
Ocidental, na Oficina de Antonio de Souza da Silva, 1733), pp. 96-151.

���	 Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América,	p.	���.

��� “Depois que os filhos de Francisco aqui promulgaram as notícias do Santo Evangelho, tem permanecido tão 
constante	esta	região	[América],	que	não	tem	saído	dela	heresiarca	algum,	que	a	infeccionasse,	assim	como	
infecionou Arrio a quase todo o Orbe com sua heresia, Mafoma com seus delírios a Ásia, e África, e Lutero 
grande	parte	da	Europa	com	seus	erros;	mas	sempre	a	América,	livre	pela	misericórdia	Divina,	e	favorecida	da	
mesma, tem produzido valerosíssimos Mártires, que à imitação de seus seráficos guias, de boa vontade deram 
as vidas pela confissão da verdadeira Fé, que deles receberam; e assim devia suceder, porque as Histórias dos 
Mártires são exortações, e vozes vivas, que nos provocam o Martírio (como dizem os esclarecidos Padres da 
Igreja	Santo	Agostinho	e	São	Gregório)	como	não	incitaria	aos	discípulos	de	tantos	mártires,	a	constância,	
que experimentavam nos filhos de Francisco em se exporem aos martírios, querendo-os também imitar, para 
que	também	fossem	a	ser	participantes	das	palmas,	e	coroas	de	glória,	prometidas	a	quem	oferece	por	Cristo	
a	vida?”	Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América,	p.	���.
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pecador, que festa se fará a tantas conversões de Reinos, e Províncias?”. 125

Os primeiros martírios de que se tem notícia no Brasil foram os de dois frades 

franciscanos portugueses em Porto Seguro, em 1505, conforme relata o Frei Apolinário 

da Conceição. O relato encadeia os fatos: os franciscanos “plantaram logo a primeira 

fortaleza da Igreja por [meio de] uma, que edificaram, denominada São Francisco”, na 

cidade de Porto Seguro. Começaram seu trabalho de evangelização, retirando almas 

das garras do demônio, a quem evidentemente enfureceram. O demônio, que estava 

“perdendo um dos maiores fortes de seu presídio”, incitou os nativos a matarem os 

franciscanos, matando antes disso a portugueses e índios cristianizados. 126 

[Os índios] correram a procurar os dois Padres na Igreja, e achando-os em oração 
postos de joelhos, nesta santa forma lhe tiraram as vidas, quebrando-lhe as cabeças 
com maças de pau; e seus benditos cadáveres, depois de assados, os comeram, 
celebrando os bárbaros [...] as suas próprias desgraças com grandes festejos.127

Frei Apolinário também celebra intensamente esse dia, que insere o Brasil no 

calendário martirológico, como um marco de fecundação, relacionando-os com os 

primeiros mártires cristãos: “naquela primitiva igreja do Brasil, edificada pelos dois 

mártires, e reedificada [pelos] seus sucessores”.128

Foi seu glorioso triunfo no ano de mil e quinhentos e cinco, aos dezenove de 
junho, dia venturoso para toda a América; porque depois de regada com o sangue 
destas primeiras vítimas, se mostrou tão fecunda, que tem produzido para Deus inu-
meráveis almas, observantes de sua lei.129

���	 “Se	no	céu,	segundo	o	dito	de	Cristo,	se	faz	grande	festa	pela	conversão	de	um	pecador,	que	festa	se	fará	a	tan-
tas conversões de Reinos, e Províncias, na quais antes que os nossos religiosos fossem a eles pregar, quantos 
homens	nasciam,	todos	eram	presa	do	demônio,	e	agora	são	povoadores	das	cadeiras	do	mesmo	Empíreo,	que	
desocupadas	dos	que	não	quiseram	reconhecer	a	Deus	como	senhor	supremo	seu,	foram	delas,	e	dos	esmos	
céus	lançados.	Nelas	tem	achado	lugar	tantos	Mártires,	Confessores,	Virgens,	e	outras	virtuosas	mulheres,	
como tem florescido nesta Região; e os Religiosos, que em tão santa empresa têm sacrificado suas vidas, com 
que	glória	iriam	triunfando	deste	Mundo,	e	que	honras	lhes	seriam	feitas	de	todos	os	cortesãos	do	Céu,	pois	
vemos,	que	o	mesmo	Senhor	dos	Céus,	e		terra	se	tem	mostrado	(falando	ao	nosso	modo)	com	obrigado	aos	
tais	obséquios,	recompensando	na	mesma	América	a	esta	sua	Ordem	com	vários	favores,	com	que	mais	a	
ilustra?”	Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América, pp.	���-���.

���	 Idem,	pp.	��-�00.	

���	 Idem,	pp.	��-�00.	

���	 Idem,	p.�0�.

���	 Idem,	pp.	�00-�0�.
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No livro Novo Orbe Serafico Brasilico, ou Crônica dos frades menores da Província do 

Brasil, publicado em Lisboa em 1761, Frei Antonio Jaboatão também coloca a anterio-

ridade dos franciscanos em relação ao martírio: 

Por serem eles [os franciscanos] os que no seu primeiro descobrimento se acharam 
[...] mas também os que a santificaram, primeiro que todos, como o tremendo sacrifício 
do Altar [em que rezaram a primeira missa]; eles os  primeiros, que semearam nela, 
e plantaram a semente da pregação evangélica, os primeiros, que a regaram com o 
seu sangue [...].130

Jorge Cardoso, no Agiológio Lusitano, sistematização do martirológio dos santos 

de Portugal confirma essa anterioridade, atribuindo à morte por afogamento de um 

dos primeiros franciscanos que veio ao Brasil o  próprio nome do Rio São Francisco:

No ano 1503 foram [ao Brasil] dois religiosos da própria Ordem [de São Francis-
co] por ordem do Rei D. Manuel, que depois de ganharem muitas almas para Cristo, 
um conseguiu martírio, e o outro se afogou no Rio de São Francisco, ao qual com sua 
morte deu nome.131

Outros três franciscanos espanhóis naufragaram nas costas de São Paulo, e subi-

ram a serra, instalando-se nas imediações de São Paulo, na ermida de Nossa Senhora 

da Luz. Frei Diogo de Guiso, um destes três religiosos costumava ir à povoação de 

São Paulo a pedir esmolas para si e seus companheiros. Em uma de suas incursões, 

foi ameaçado de morte por um soldado, “que mais parecia seguir a seita de Lutero 

que a Lei de Cristo, porque jurando e blasfemando seu santo nome, se empregava em 

difamar a tudo o que era eclesiástico”. O soldado preparou uma emboscada para o 

franciscano, que retornava à sua casa com o resultado das esmolas:

Saindo-lhe ao encontro [...] lhe disse muitas injúrias. [O Frei] recebeu-as com 
alegre semblante, e com os joelhos em terra, e as mãos levantadas ao céu, lhe pedia 
perdão; porém o Ministro de Satanás, arrancando de um punhal, e dando-lhe repeti-
das punhaladas, lhe acabou em tão santa forma a vida terrena, e se foi sua bendita 
alma (ao que parece) receber a coroa do martírio das mãos do mesmo Senhor, por 
quem em defesa de sua honra entregara a vida.132 

��0	 Frei	Antônio	 de	Santa	Maria	 Jaboatão,	Novo Orbe Seráfico Brasílico, ou crônica dos frades menores da 
Província do Brasil, (Rio de Janeiro, Institito Histórico e Geográfico Brasileiro, 1�5� [1761]), vol. I, p. �.

���	 Jorge	Cardoso,	Agiológio Lusitano (Porto,	�00�	[Lisboa,	����]),	t.	I,	p.	��.

���	 Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América,	p.	���.
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Na ausência de convento franciscano, o cadáver de Frei Diogo foi levado com 

grande pompa ao Colégio da Companhia de Jesus, onde foi sepultado com todas 

as honras. Logo a fama de mártir começou a surtir efeitos. Uma mulher na mesma 

Vila de São Paulo, “vendo-se sem remédio humano na enfermidade de um fluxo de 

sangue”, curou-se ao sentar-se sobre a sepultura de Frei Diogo.133 Na década de 1620, 

Frei Vicente do Salvador argumenta que a presença de Frei Diogo na Vila de São 

Paulo, “religioso de santa vida, e confirmou-o Deus depois de seu martírio com um 

milagre” era motivo para que a Ordem de São Francisco, ainda sem mosteiro na Vila, 

lá se estabelecesse.134 Frei Jaboatão faz considerações similares em relação à ausên-

cia de um mosteiro franciscano na Vila de Santo Antonio do Rio das Caravelas, na 

Capitania de Porto Seguro. 135 Essas duas passagens indicam que, de alguma forma, os 

mortos podem preceder os vivos nas suas estratégias de ocupação, e  revelam o grau 

de compromisso com os já mortos que os vivos carregavam naqueles séculos.

Pertenciam também ao martirológio franciscano na América frades que haviam 

passado pelo Brasil, mas perdido a vida em outro lugar, como os quatro irmãos fran-

ciscanos, que voltando do Brasil a Portugal, foram presos pelos mouros em Marrocos. 

O rei inicialmente tentou persuadi-los a adotar a fé muçulmana, mas, vendo-os ir-

redutíveis, impingiu a eles sucessivos martírios, aos quais sobreviviam milagrosa-

mente. Foram açoitados, deixados a morrer de fome, amarrados pelo pescoço e ar-

rastados, novamente açoitados, forçados a carregar pesos, espancados com paus e 

ferros. Quanto mais os meninos resistiam, mais aumentava a fúria dos algozes. Ao 

menor dos meninos, penduraram no alto de um muro e ameaçaram jogá-lo, ao que 

ele respondeu: “que não seria outra coisa aquilo, que chamavam precipício, senão um 

vôo para a Glória; e que não só não amedrontava o susto, senão que lhes agradecia a 

felicidade”. Não conseguindo matá-los, o rei se cansou dos maus tratos e mandou en-

���	 Idem,	p.	���.	

���	 “Pelo	Sertão	nove	léguas	do	rio	de	São	Vicente	está	a	vila	de	São	Paulo,	em	a	qual	há	um	mosteiro	da	Com-
panhia de Jesus, outro do Carmo, e nos têm sinalado sítio para outro de nossa Seráfica Ordem, que nos pedem 
queiramos edificar há muitos anos com muita instância e promessas. E sem isso, era incitamento bastante ter-
mos	ali	sepultado	na	igreja	dos	padres	da	Companhia	um	frade	leigo	da	nossa	ordem,	castelhano,	a	qual	matou	
outro castelhano secular, porque o repreendia que não jurasse. Foi religioso de santa vida, e confirmou-o Deus 
depois de seu martírio com um milagre e foi que, assentando-se uma mulher enferma de fluxo de sangue sobre 
a sua sepultura, ficou sã”. Frei Vicente do Salvador, História do Brasil: 1500-1627	 (Belo	Horizonte/	São	
Paulo,	Itatiaia/	Edusp,	����	[����]),	p.	�0�. 

���	 “Aqui	tem	casa,	ou	residência,	os	Padres	Jesuítas,	a	que	deram	princípio	no	ano	de	����.	Também	os	nossos	
Padres	foram	com	muita	instância,	e	repetidas	vezes	buscados	pelos	moradores	de	Porto	Seguro	para	funda-
rem ali Convento, alegando para isso algumas, e graves razões; pois fora aquela a primeira parte do Brasil, que 
haviam os nossos pisado com os seus pés, alumiado com a luz do Evangelho, santificado com os Sacramentos 
da	igreja,	e regado com o seu sangue.	Mas	como	as	coisas	desde	mundo	sem	ordenação	da	primeira	causa	não	
se movem, sempre ocorrerão embaraços, e se moverão dificuldades, com que se não pode satisfazer a piedade, 
e	devoção	daquele	Povo”	[grifo	meu].	Frei	Antônio	de	Santa	Maria	Jaboatão,	Novo Orbe Seráfico Brasílico,	
vol.	I,	p.	��.	
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Os “Cinco Mártires de Marrocos”, os franciscanos Frei 

Abelardo, Frei Pedro, Frei Ajuto, Frei Acúrsio e Frei 

Octonem, enviados por são Francisco de Assis ao Mar-

rocos com a missão de converterem o Rei Miramolim, 

mortos em 1220. O culto aos mártires de Marrocos era 

forte em Portugal, pois seus corpos foram depositados 

no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

���
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tregarem-no ao Convento de São Francisco no Marrocos, onde finalmente morreram 

“com muita alegria de todos os cristãos”.136

Mesmo não explícita, está insinuada uma disputa entre as ordens religiosas pela 

“primazia na América” passando pela memória dos martírios que ocorreram no Bra-

sil. Não me parece acaso que esses esforços de reconstituição da memória dos mar-

tírios franciscanos tenha ocorrido no século XVIII, momento de crise da relação dos 

jesuítas com o Estado português e de crescimento de outras ordens religiosas menos 

interessadas em dominar porções maiores do território. Desaparecem os aldeamentos 

e missões que procuravam controlar grandes extensões territoriais e expressavam um 

projeto de mundo de caráter religioso, crescem os mosteiros e conventos, que acei-

tam a separação entre a esfera política e a espiritual e contentam-se com fragmentos 

menores do território urbano ou rural.

Afora os martírios de missionários, são eventuais os relatos de martírios de ou- 

tros religiosos. A vegetação nunca mais cresceu no local onde morreu assassinado e 

devorado D. Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, às margens do 

Rio Cururuípe na Bahia em 1556, enquanto toda a terra ao redor estava coberta de 

mato, seu sangue “chamando a Deus”, que efetivamente promoveu uma vingança 

contra os índios assassinos anos depois.137 Mas deixemos de lado temporariamente os 

missionários, e veremos que também os mártires antigos deram as caras na América 

Portuguesa.

O mártir protege a cidade

A documentação explorada acima, eminentemente de caráter religioso, pode 

deixar a suspeita de que os mártires eram personagens caros apenas aos grupos de 

religiosos, como os misionários. Mas isso é falso: os demais colonizadores, ainda 

que não se dispusessem ao martírio da mesma forma que alguns religiosos, também 

fiavam-se no seu poder. 

���	 Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América,	pp.	���-���.

���	 “Somente	direi	o	que	ouvi	a	pessoas	que	caminham	desta	baía	para	Pernambuco	e	passam	junto	ao	lugar	onde	
o	bispo	foi	morto	(porque	ali	é	o	caminho)	que	nunca	mais	se	cobriu	de	erva,	estando	todo	o	mais	campo	
coberto	dela	e	de	mato,	como	que	está	o	seu	sangue	chamando	a	Deus	da	terra	contra	quem	o	derramou.	E	
assim	o	ouviu	Deus,	que	depois	se	foi	desta	Bahia	dar	guerra	àquele	gentio	e	se	tomou	dele	vingança	[...]”.	
Frei	Vicente	do	Salvador,	História do Brasil,	p.	���.
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Assim como protegiam as cidades e as embarcações, os antigos mártires também 

protegiam os territórios e as cidades na América. Os relatos de navegações mostram 

que os portugueses acreditavam estar sob a proteção específica dos santos nos dias do 

aniversário destes, normalmente comemorados no dia de suas mortes. Essa proteção 

era transferida aos territórios descobertos nos dias dos santos, ou aos assentamen-

tos fundados nesses dias. Nem todos os santos foram mártires, mas os portugueses 

tiveram bastante apreço por fundar povoações e enfrentar seus inimigos nos dias 

protegidos por eles. Possivelmente a coragem, a disposição de morrer por Cristo, o 

caráter guerreiro de vários deles tenha feito dos mártires melhores soldados na linha 

de frente da expansão católica na América do que os santos não martirizados.

A esquadra que chegou em 1526 pela primeira vez em São Vicente batizou com 

o nome do mártir toda a Capitania, “por aportar aqui sem dúvida a vinte e dois de 

Janeiro, dia especial deste invicto Mártir, tão venerado dos Portugueses”.138 Seis anos 

depois, o mártir e padroeiro de Portugal também dá o nome à primeira vila fundada 

na América Portuguesa, em um movimento de identificação do novo continente com 

o corpo principal do império.

O mártir São Sebastião foi responsável, em 1565, pela própria retomada pelos por-

tugueses da região do Rio de Janeiro dominada pelos franceses, com a conseqüente 

fundação da Vila com seu nome. A investida dos portugueses iniciou-se no dia 20 de 

janeiro de 1565, “dia dedicado a São Sebastião, que por bom prognóstico tomaram 

por patrão da empresa, por ser tão grande mártir e por ser nome de seu rei D. Sebas-

tião”. Em retribuição, São Sebastião ajudou aos portugueses, curando suas feridas 

com rapidez. 139 Em outra batalha contra os tamoios, o mártir interviria em pessoa, 

causando perplexidade nos índios tamoios, que perguntavam-se “quem era aquele 

soldado armado, muito gentil homem” que tanto ajudava os portugueses. 140 

Dois anos depois de iniciada a guerra pelo Rio de Janeiro, novamente a inter-

cessão de São Sebastião. Na antevéspera do dia do Santo em 1567, a frota de Mem 

de Sá chega da Bahia para ajudar seu sobrinho Estácio, quando decidem atacar o Rio 

no dia 20 de janeiro, no que foram bem sucedidos. Em agradecimento, dedicaram a 

���	 Frei	Antônio	de	Santa	Maria	Jaboatão,	Novo Orbe Seráfico Brasílico,	vol.	I,	p.	��.

���	 “As	feridas	que	alguns	recebiam,	ainda	que	mortais,	com	tal	facilidade	saravam,	que	era	força	atribuir-se	a	
cura	ao	favor	divino	[...]	uns	atribuíam	[os	milagres]	ao	favor	da	Virgem	Senhora	Nossa	[...]	outros	ao	mártir	
insigne	São	Sebastião,	cujo	favor	por	padroeiro	invocavam”.	Simão	de	Vasconcellos,	Vida do venerável Padre 
José de Anchieta,	vol.	I,	p.	���.

��0	 “A	mão	de	Deus	andou	ali	e	mostrou	nesta	ocasião	sua	misericórdia	e	providência;	foi	medo	que	o	Senhor	
pôs aos índios à vista daquele incêndio, e particular favor do mártir S. Sebastião glorioso, que no conflito foi 
visto	dos	tamoios,	que	perguntavam	depois	quem	era	um	soldado	que	andava	armado,	muito	gentil	homem,	
saltando de canoa em canoa e os espantara e fizera fugir?” Simão de Vasconcellos, Vida do venerável Padre 
José de Anchieta,	vol.	I,	p.	���.	
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cidade que nascia ao mártir. 141 O Padre Fernão Cardim, ao visitar o Rio de Janeiro em 

1582, fez uma pregação na qual falou “dos milagres e mercês, que tinham recebido 

deste glorioso mártir na tomada deste rio”.142

A Vila de Igaraçu em Pernambuco era também chamada de Vila “dos Santos Cos-

mos”, pois os portugueses haviam chegado ao local em 1530 no dia dos mártires 

gêmeos Cosme e Damião, famosos pelos seus poderes curativos. Cosme e Damião 

ajudaram os portugueses a vencer os índios que se opuseram a eles, e em retribuição 

os cristãos edificaram a Igreja Matriz de Igaraçu dedicada aos santos gêmeos, que 

se tornaram defensores da cidade, e operavam muitos milagres a partir dela.143 Du-

rante a ocupação holandesa da Vila, estes tentaram destelhar a Igreja de São Cosme 

e Damião para reaproveitar as telhas, mas os santos os castigaram, “dos que subiram 

uns ficaram cegos, outros mortos”. Em uma epidemia de peste que assolou todas as 

vilas vizinhas em 1685, foram os santos Cosme e Damião que protegeram Igaraçu da 

doença, como ficou consolidado na memória da população local, expressa em quatro 

painéis da Igreja de São Cosme e Damião, pintadas em 1729 (figuras 123 a 128). O 

mártir tebano São Maurício defendia Vitória, também chamada de Vila de São Mau-

rício, das secas e epidemias.144 

Os mártires recorriam também à ajuda de seus colegas para proteger suas ci-

dades. Em 10 de agosto de 1587, foi encenada uma Festa de São Lourenço no porto e no 

adro da igreja da aldeia jesuítica de São Lourenço dos Índios, primeiro núcleo do que 

depois seria a cidade de Niterói (figuras 129 a 131). Grande parte da população do Rio 

de Janeiro veio em canoas e navios do outro lado da Baía de Guanabara para assistir 

à peça, dividida em cinco atos, em que São Lourenço recebe a ajuda de São Sebastião, 

patrono do Rio de Janeiro, para defender São Lourenço dos Índios do ataque de três 

���	 “Fizeram	os	portugueses	ação	de	graças	públicas	ao	invicto	mártir	S.	Sebastião,	seu	padroeiro	e	tão	empenha-
do	em	seus	favores.	Tomaram	posse	daquelas	formosas	enseadas,	moradas	que	foram	de	inimigo	ata	cansado	e	
pertinaz. Arrasaram as forças contrárias e começaram a atracar fortificações poderosas de pedra e cal, com que 
por uma vez segurassem a terra e pudessem edificar a cidade ata desejada”. Simão de Vasconcellos, Vida do 
venerável Padre José de Anchieta,	vol.	I,	p.	���;	“Entrando	pela	mesma	barra	o	Governador	Mem	de	Sá	com	
nova	armada	de	socorro,	e	acometendo	logo	aos	inimigos	no	terceiro	dia	que	ali	chegou,	que	foi	o	do	glorioso,	
e	invicto	Mártir	São	Sebastião,	a	quem	tinham	renovado	o	voto	de	Advogado,	e	Patrão	da	nova	Cidade,	que	se	
havia	de	levantar	[...]	concluídas	estas	vitórias	[sobre	os	franceses]	em	que	o	bom	sucesso	delas	foi	atribuído,	
depois do Senhor dos Exércitos, ao Invicto Mártir S. Sebastião, deu logo princípio o governador Mem de Sá 
a	fundação	de	uma	Cidade,	com	o	nome	do	mesmo	Santo,	em	reconhecimento	seu,	como	padroeiro,	e	em	ob-
séquio	do	novo	Monarca	D.	Sebastião”.	Frei	Antônio	de	Santa	Maria	Jaboatão,	Novo Orbe Seráfico Brasílico,	
vol.	I,	p.	��.

���	 Fernão	Cardim,	Tratados da terra e gente do Brasil,	p.	���.

���	 “Dali	deu	Duarte	Coelho	ordem	a	se	fazer	vila	de	Igaraçu	uma	légua	pelo	rio	dentro,	do	qual	tomou	o	nome,	e	
também	se	chama	a	vila	de	São	Cosme	e	Damião,	pela	igreja	matriz	que	tem	deste	título	e	orago,	a	qual	é	mui	
frequentada	dos	moradores	da	vila	de	Olinda	que	dista	dela	quatro	léguas,	e	de	outras	partes	mais	ditantes,	
pelos	muitos	milagres	que	o	Senhor	faz	pelos	merecimentos	e	intercessão	dos	santos”.	Frei	Vicente	do	Salva-
dor,	História do Brasil,	p.	���.

���	 P.	Armando	Cardoso,	“Vida	de	José	de	Anchieta	com	relação	ao	teatro”,	in	Teatro de Anchieta,	p.	��.	
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diabos que querem destruir a aldeia com pecados e prendê-los.145 A peça inicia-se com 

o martírio de São Lourenço e encerra-se com uma solene procissão de sepultamento 

do santo, no quinto ato, em que “o corpo de São Lourenço [é] amortalhado e posto na 

tumba, [e os personagens] acompanham o Santo para a sepultura”.146 A proteção de 

São Lourenço à aldeia evidencia-se em várias passagens, como a que o Santo dirige-se 

aos diabos que procuram destruir a igreja e afirma que a protegerá, em reciprocidade 

à devoção de seus moradores:

Com vosso ódio, sei

Que procurai condená-los [os moradores de São Lourenço dos Índios].

Deles não me afastarei

Para sempre auxiliá-los.

Eles em mim confiaram,

Construindo esta capela;

Velhos vícios extirparam,

Por patrono me tomaram

Que em firmá-los se desvela.147

Os mártires de uma localidade protegiam também os moradores que partiam 

para o sertão.148 O poder protetor dos antigos mártires, que no velho continente re-

metia a uma temporalidade imemorial, instalava-se na América por meio de ações 

bastante concretas. Era transferido do tempo (dia do santo mártir, em que o povoado 

era descoberto ou fundado) para o espaço, instalava-se no nome do lugar, no edifí-

cio (igreja ou capela) e na fé de sua população. O mártir estabelecia uma relação de 

compromissos e reciprocidades com seus protegidos: ao mesmo tempo que oferecia 

proteção contra índios e invasores de outras nações, exigia fé permanente que, caso 

abalada, podia colocar todo aquele recém construído edifício de fé, pedra e cal em 

risco. 

���	 José	de	Anchieta,	“Na	festa	de	São	Lourenço”,	in	Teatro de Anchieta, pp.	���-���.

���	 Idem,	p.	���.

���	 Idem,	pp.	���-���.

��� “Mártires mui esforçados / pois sois nossa defensão / defendei com vossa mão / nossos filhos e soldados / que 
são	idos	ao	sertão”	(José	de	Anchieta,	“Na	vila	de	Vitória”,	in	Teatro de Anchieta,	pp.	���-���).
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A capela dos santos mártires Cosme e Damião na Vila 

de Igaraçu na primeira metade do século XVII, nas 

representações de Frans Post (figura 123) e Gaspar 

Barléus (figura 124).

���

���
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Os mártires Cosme e Damião ajudam os portugueses 

a expulsar os índios que se opuseram à sua ocupação, 

pois a batalha deu-se no dia protegido por eles (figura 

125). “Em reconhecimento de tão grande benefício, 

no mesmo lugar da vitória, que foi este Igaraçu, 

fundaram logo este templo, o primeiro que houve em 

Pernambuco” (figura 126). Pinturas votivas da Igreja 

de Igaraçu, 1729.

���

���
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Os mártires Cosme e Damião também participa-

ram das disputas religiosas no Brasil: “depois dos 

holandeses terem saqueado esta vila de Igaraçu [...] 

a buscar a telha de algumas casas e igrejas para 

as fábricas que faziam, indo a destelhar também 

esta Igreja matriz de SS. Cosme e Damião, o não 

puderam conseguir porque dos que subiram uns 

ficaram cegos, outros mortos”. Assim como na Eu-

ropa, os santos defendiam seus territórios, e puniam 

com a morte quem o ameaçasse (figura 127). 

���

���

A especialidade de Cosme e Damião eram seus 

poderes curativos: “Um dos especiais favores, que 

tem recebido esta freguezia de Igaraçu dos seus Pa-

droeiros Santo Cosme e Damião, foi defenderem-na 

da peste, a que chamaram males e infestaram a todo 

o Pernambuco, começando no fim do ano de 1685, 

continuaram pelo seguinte, e ainda que passaram 

a Goyanna e outras freguesias adiante, deixaram 

intacta a toda esta de Igaraçu[...]” (figura 128).
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A imagem e o altar da Igreja de São Lourenço, al-

deia jesuítica e primeira ocupação cristã de Niterói. 

Em uma peça de teatro de Anchieta, São Lourenço 

expressa sua posição de fiador da aldeia, e ao 

mesmo tempo guardião dos costumes cristãos: “Eles 

em mim confiaram, Construindo esta capela; Velhos 

vícios extirparam, Por patrono me tomaram”.

��� ��0
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O martírio como diálogo

Para a cristandade, o martírio era instrumento de reconhecimento, ocupação e 

proteção dos novos territórios, que deveriam ser igualmente “regados com o sangue 

dos mártires” para que a Igreja pudesse nascer por toda a parte. Esse sangue não 

estava sendo derramado em terra despovoada, mas ocupada por pessoas portado-

ras de uma cultura que não poderia ser mais distinta da dos católicos. A menos que 

acreditemos na hipótese de que a cultura e a religiosidade ameríndias eram a “folha 

em branco”, esperando pela evangelização à qual alguns missionários do século XVI 

se referiram, é necessário avançar um pouco na compreensão dos significados que os 

índios atribuíram a esse procedimento de inauguração territorial. Para ser efetiva, a 

fundação do território através do martírio precisava ser também reconhecida pelos 

habitantes nativos do Brasil.

O contato revelou que o martírio era um procedimento de bastante apelo junto 

aos índios, principalmente os Tupi que ocupavam quase toda a costa brasileira. Um 

interessante diálogo do franciscano Yves D’Evreux com o grande chefe Pacamão no 

início do século XVII mostra a busca de traduções recíprocas para o fenômeno do 

martírio fundador do território:

[Pacamão] Quis saber o que significava o crucifixo, dizendo-me: “Quem é este 
morto tão bem feito e tão bem estendido neste pau encruzado?” Expliquei-lhe que 
isto representava o Filho de Deus, feito homem no ventre da Virgem, pregado por 
seus inimigos sobre esse madeiro, a fim de ir ter com seu Pai, felicidade que alcan-
çariam também os que fossem lavados com o sangue que ele via correr de suas mãos, 
pés e lado.

Conservou-se admirado por algum tempo, olhando com muita atenção a ima-
gem do crucificado: exalou depois um suspiro, e soltou estas palavras: Omano Tupã? 
“Que! Será possível que Deus morresse?”

Repliquei-lhe não ser necessário que ele pensasse que Deus tivesse morrido, 
porque sempre viveu desde a eternidade, dando vida aos homens e aos animais; o 
que faleceu foi o corpo somente [...].

Mostrou-se contente, e perguntou: “O corpo de Tupã está ainda em França sobre 
a cruz, como este que tu me mostras, e tu o viste?”

“Não – respondi – porém ressuscitou pouco depois de sua morte, levando seu 
corpo lá para o céu [...] com a proteção deste corpo, os nossos, depois de mortos, res-
suscitarão e irão para o céu levados pelos anjos, isto é, nós que somos lavados com o 
sangue derramado de suas chagas. Vossos corpos e os de vossos pais irão ter com o 
Jeropari [diabo] arder em fogos eternos, se não fordes lavados com este sangue”.

“É necessário – disse ele – correr muito sangue de seu corpo, e que vós o guardeis 
como todo o cuidado para lavar tanta gente”.
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Respondi: “És ainda muito obtuso para compreenderes estes mistérios. Basta ter 
sido espalhado uma única vez este sangue sobre a terra, e que em memória e respeito 
a ele lavemos espiritualmente as almas com água elementar, que derramamos sobre 
vossos corpos. Não vês correr sempre uma fonte, ainda que cavada uma só vez pela 
mão de deus?”149

Pacamão revelou-se neste diálogo um excelente inquisidor, obrigando o mis-

sionário a posicionar-se em relação a algumas das questões mais problemáticas do 

Cristianismo: se Cristo é Deus, como pôde morrer? Na pergunta sobre seu sangue, 

revela-se bastante próximo de uma interpretação laica, perplexo pela quantidade ne-

cessária para lavar tanta gente. A resposta do missionário, “és ainda muito obtuso 

para compreender estes mistérios”, mostra que sua própria capacidade de argumen-

tação encontrava-se desafiada: para compreender, era necessário antes de tudo querer 

acreditar.

Frei Vicente do Salvador relata que, em meio a uma grande dificuldade de con-

versão dos índios, havia um grande interesse despertado pelas flagelações:

Só acodem todos com muita vontade nas festas em que há alguma cerimônia, 
porque são mui amigos de novidades, como o dia de São João Batista, por causa 
das fogueiras e capelas; dia da comemoração geral dos defuntos para ofertarem por 
eles; dia de cinza e de ramos e principalmente pelas endoenças, para se disciplinarem, 
porque o têm por valentia. E tanto é isto assim que um principal chamado Iniaoba, e 
depois de cristão Jorge de Albuquerque, estando ausente na semana santa, chegando 
à aldeia nas oitavas da páscoa, e dizendo-lhe os outros que se haviam disciplinado, 
grandes e pequenos, se foi ter comigo, que então ali presidia, dizendo: como podia 
ser que se disciplinassem até os meninos, e ele sendo tão grande valente (como de 
feito era) ficasse com o seu sangue no corpo sem o derramar? Respondi-lhe eu que 
todas as coisas tinham seu tempo e que nas endoenças se haviam disciplinado em 
memória dos açoites que Cristo senhor nosso por nós havia padecido, mas que já 
agora se festejava sua gloriosa ressurreição com alegria. E nem com isso se aquietou, 
antes me pôs tantas instâncias, dizendo que ficaria desonrado e tido por fraco, que 
foi necessário dizer-lhe que fizesse o que quisesse. Com o que logo se foi açoitar rija-
mente por toda a aldeia derramando tanto sangue das suas costas[...] [grifo meu].150

Para os missionários o martírio era exemplo, que gostariam de ver copiado pelos 

índios (figura 132). Frei Apolinário lembra dos “muitos naturais da terra, que imi-

��� Yves D’Evreux, Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos 1613 a 1614	(São	Paulo,	Siciliano,	�00�	[����]),	
pp.	���-���.

��0	 Frei	Vicente	do	Salvador,	História do Brasil, pp.	���-���.	
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tando a tão singulares Mestres, deram também por Cristo suas vidas”.151 Aos índios 

recém convertidos que se dispunham a sacrificar-se, os jesuítas identificavam também 

conteúdos de martírio. No Diálogo sobre a conversão do gentio, Nóbrega relata sobre o 

cacique Caiuby, relacionando sua trajetória de sacrifícios e a consolidação da Vila de 

São Paulo no século XVI: “Que direi eu da fé do grão velho Sayobi que deixou sua 

aldeia e suas roças e veio morrer de fome em Piratininga por amor de nós, cuja vida, 

costumes e obediênca mostram bem a fome do coração?!”152

Em 1554, em meio a ataques dos mamelucos de João Ramalho de Santo André, 

estes procuravam arrebanhar os índios de São Paulo de Piratininga para sua causa, 

mas “Não permitiu contudo o Céu, que estes homens enganadores rendessem os de 

Piratininga, que prometiam morrer com os Padres”, por mais combates que isso im-

plicasse.153 Um relato da Vila de São Vicente mostra a real disposição de uma índia ao 

martírio, e a prontidão dos jesuítas em reconhecê-lo:

Na vila de São Vicente, estando uma índia cristã e casada, fazendo (com outra 
irmã sua das mesmas qualidades) certa obra de cera (ofício em que ganhava sua 
vida) fez, entre outras, duas velas da mesma cera para si, e sendo perguntada da 
irmã para que as fazia, respondeu: Faço-as para o Padre José, para que diga por mim 
uma missa quando eu for santa. Queria dizer mártir; e com efeito levou as velas ao padre, 
e lhe comunicou o fim de seu intento. O que mais passaram, ou que conhecimento 
tivesse desta resolução, não nos consta; constou, porém, que, dando assalto em 
São Vicente os tamoios do Cabo Frio, que ficaram rebeldes, entre outras presas que 
fizeram, levaram esta índia, a qual pretendeu o capitão da empresa violar; resistiu 
valorosamente, dizendo em língua brasílica: Eu sou cristã, não hei de fazer traição a 
Deus e a meu marido; bem podes matar-me a fazer de mim o que quiserdes. Deu-se 
por afrontado o bárbaro, e em vingança lhe acabou a vida com grande crueldade, fazendo-a 
santa, ou mártir, como ela dissera. Estava José em São Vicente, distante daquele lugar 
trinta léguas, e contudo naquele mesmo dia, ilustrado do céu, acendeu as duas velas 
que ela lhe dera, e com elas disse missa de mártir, com as orações e lições que costuma 
dizer a Igreja, e com o nome da mesma índia, nos lugares onde ordena o cerimonial 
na missa de uma santa mártir [grifos meus].154 

Muitos Tupinambás aparentavam acreditar no poder do sangue de Cristo, como 

mostram os relatos de D’Evreux das visitas de chefes e feiticeiros à capela dos capu-

���	 Frei	Apolinário	da	Conceição,	Primazia seráfica na regiam da América,	p.	���.

���	 Manuel	da	Nóbrega,	“Diálogo	sobre	a	conversão	do	gentio”,	in	Cartas do Brasil	(Belo	Horizonte,	Itatiaia;	São	
Paulo,	Edusp,	����),	p.	���.	

���	 Simão	de	Vasconcellos,	Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil e dos que obraram seus filhos 
nesta parte do Novo Mundo,	Livro	I,	p.	��.

���	 Simão	de	Vasconcellos,	Vida do venerável Padre José de Anchieta,	vol.	II,	pp.	���-���.	
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chinhos franciscanos. O chefe da aldeia de Orobutim no Maranhão declara:

Peço-te que venhas tu ou um dos padres à minha aldeia edificar uma casa para 
Deus, instruir a mim e a meus semelhantes, e declarar-nos o que Tupã deseja de nós 
para sermos lavados [com o sangue de Cristo], como têm sido os outros.155 

Vieira relata também a história da morte de um índio no contexto da tomada 

de Salvador pelos holandeses em 1624 num trecho em que podemos perceber novas 

questões do diálogo intercultural que se travava através dos martírios: 

Depois da cidade tomada, ao quarto dia, vieram doze ou treze índios parentes 
de alguns que na bateria do forte foram mortos, deliberados a tomar vingança de 
suas mortes nas vidas dos holandeses; e assim o fizeram nalguns, que andavam des-
garrados por fora. Porém um destes, em cujo peito vivia a memória do pai morto, e o amor 
do mesmo o obrigava a mais, vai-se com seu arco e flechas à porta da cidade [...] para vingar 
o pai morto, comete a cidade, desafiando a todos, e, depois de ter bem vendida a sua 
vida e melhor vingada a morte do pai, o acompanhou com a sua, traspassado de uma 
bala [grifo meu].156

A morte do índio Antonio Caraibpocu, que acompanhava o Jesuíta Francisco 

Pinto, na mão dos “Tapuia”, aparece em outro relato:

[...] bradavam os nossos aos tapuias que estivessem quietos que aquele era o 
padre abaré que os queria apaziguar e ensinar a boa vida, e responderam eles que 
não tinham a ver com isso, que o haviam de matar, finalmente se espalharam dois ou 
três nossos que ali iam ficando só junto do padre um esforçado índio e benfeitor dos 
padres chamado Antonio Caraibpocu, o qual o defendeu enquanto pôde até morrer 
por ele e com ele, ainda ficou com vida mas sem sentido nem fala e durou poucas 
horas [...].157

Nos trechos acima, convivem os dois motivos que fizeram do martírio um campo 

de interlocução entre missionários e índios na América Portuguesa. A leitura ociden-

tal afirmava o martírio como prova de amor e abnegação. Já para os Tupi, o martírio 

era prova de coragem, inserida em um sistema cultural em que a vingança era o ponto 

chave. Embora Francisco Pinto tenha sido martirizado pelos “Tapuias”, a demonstra-

��� Yves D’Evreux, Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos 1613 a 1614, p.	���.	

���	 Antônio	Vieira,	“Carta	ânua	ao	Geral	da	Companhia	de	Jesus,	�0	de	setembro	de	����”,	in	Cartas do Brasil,	
p.	��.

���	 Luis	Figueira,	apud	Cristina	Pompa,	Religião como tradução,	p.	���.
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ção de coragem guerreira de seu companheiro é tipicamente Tupi.

A coragem ante o sofrimento e a morte, da qual o mártir era o exemplo máximo, 

era algo valorizado pelos índios. A figura do mártir foi possivelmente vista como a 

de um guerreiro excepcionalmente valente, e algo similar pode ter acontecido com os 

missionários que se ofereciam ao martírio. Também as memórias e imagens dos már-

tires e martírios devem ter tido algum grau de impacto, abrindo canais de tradução e 

conversão. Certamente foi mais fácil para os missionários fazerem os índios venera-

rem os valentes mártires do que os santos que morreram pacificamente – a morte dos 

covardes. Para facilitar o diálogo, o próprio martirológio podia ser adaptado até certo 

ponto. Na Festa de São Lourenço, encenada em espanhol e Tupi para atingir melhor a 

todos os espectadores presentes, identifica-se uma dessas acomodações do martírio 

às convicções dos índios. São Lourenço, após assado na grelha, vinga-se na mesma 

moeda de seus algozes, os imperadores romanos Décio e Valeriano:

Ó Décio, cruel tirano,

Já pagas e pagará

Contigo Valeriano,

Porque Lourenço, sem dano

Assado, nos assará.158

Aqui, Anchieta possivelmente vale-se da narrativa da Legenda Áurea, de que 

após martirizarem São Lourenço e Santo Hipólito, Décio e Valeriano são tomados 

pelo demônio, começam a gritar que Lourenço os torturava e finalmente morrem.159 

Anchieta usa com maestria esses elementos para assemelhá-los aos rituais de vingança 

dos Tupi, que terminavam em grandes assados (figuras 133 e 134). Transformando o 

conteúdo do martírio em vingança, e explorando as aderências da forma como São 

Lourenço tinha morrido com os rituais antropofágicos, Anchieta fez uma estratégica 

operação: ao assemelhar São Lourenço Mártir aos grandes guerreiros índios, 

viabilizava a transferência dos atributos de coragem do guerreiro ao santo. Se para os 

índios o fascínio pelo martírio significava demonstração de coragem guerreira, para 

���	 José	de	Anchieta,	“Na	festa	de	São	Lourenço”,	in	Teatro de Anchieta,	p.	���.

��� “Tomado pelo demônio, Décio gritava: ‘Ó Hipólito, você prende com duras correntes’. Valeriano gritava de 
forma parecida - ‘Ó Lourenço, você me arrasta amarrado com cadeias de fogo’ - e na mesma hora expirou. 
Décio voltou para casa, onde atormentado pelo demônio durante três dias, exclamou: ‘Suplico, Lourenço, que 
pare um pouco estes tormentos!’, e assim morreu miseravelmente.” Jacopo de Varazze, Legenda Áurea,	pp.	
���-���.
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os jesuítas foi instrumento eficaz de interlocução e de introdução de seus próprios 

termos de colonização do imaginário dos novos povos, de viabilização de uma 

dominação cristã na América. A conversão das almas passou por caminhos como 

este, que pressupunham adaptações e negociações de ambos os lados, e recorrer aos 

mártires não foi algo incidental. Era o personagem adequado para começar o diálogo: 

santo, mas também guerreiro, exemplo máximo de valentia e pronto para perder a 

vida em prol de sua coragem quantas vezes fosse necessário.

*

A documentação referente aos martírios no início da Idade Moderna parece inter-

minável, perpassando todas as camadas da população, incidindo sobre nobreza, clero 

e o povo, ambientes cultos e ambientes populares, desdobrando-se em representações 

gráficas, literárias e cênicas. Na Europa, católicos e protestantes evocavam os antigos 

mártires e ansiavam por novos martírios por razões similares, procurando cada um à 

sua maneira regar as terras com o seu sangue, participando dessa forma das disputas 

religiosas pelo território. Em um contexto de expansão das terras da cristandade, o 

martírio foi elemento fundamental para converter os imensos novos territórios para a 

cristandade, batizando as novas terras com sangue e expandindo o alcance do corpo 

de Cristo. 

Na América Portuguesa, o sangue dos mártires foi capaz de articular diálogos e 

traduções entre as culturas católica e ameríndia, procedimento que significou a neces-

sidade de adaptações e negociações. Isso indica que, mesmo com a ajuda dos mártires, 

em um primeiro momento o território não se constituiu como simples transplante ou 

expansão do velho continente, mas como algo novo e composto, nem índio, nem eu-

ropeu. Acredito que, se a documentação permitisse, encontraríamos elementos de um 

culto lusoamericano aos mártires como uma “formação cultural híbrida” nos termos 

que Ronaldo Vainfas define para compreender as santidades do século XVI, fruto 

do encontro das culturas. Se é certo que o martírio constituiu o território católico na 

América, também podemos afirmar que, em muitos casos, não se tratava do mesmo 

martírio que a cristandade da Europa conhecia há 1500 anos, e sim parte de uma con-

figuração cultural moldada no novo continente. 160	A documentação da colonização 

deixa à mostra essas misturas apenas incidentalmente, pois esse tipo de concessão 

evidentemente não fazia parte do projeto econômico, religioso ou escatológico dos 

��0	 Ronaldo	Vainfas,	A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial	(São	Paulo,	Companhia	das	
Letras,	����).
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cristãos, esforçados em disseminar a expansão impoluta das fronteiras da cristan-

dade.

Por outro lado, a chegada dos mártires à América foi também um indício do tri-

unfo do colonialismo, pois, pelo menos para os Tupi da costa, cada vez menos lhes 

foram dadas possibilidades de negociar os termos de sua inserção na nova sociedade 

que se formava.  
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Padre utilizando as imagens pintadas na 

igreja para a sua pregação aos índios. 

Pinturas da paixão de Cristo, assim como de 

inúmeros outros martírios, recheavam as 

paredes e os retábulos das igrejas, e eram 

utilizadas pelos pregadores para lembrar o 

público dos sermões sobre as lições ensi-

nadas pelo exemplo daqueles primeiros 

sofredores.

���
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O fascínio pela coragem do mártir parece ter sido 

uma das portas de entrada para interlocuções 

entre as culturas européia e ameríndia, abrindo 

espaços para a posterior cristianização dos índios. 

Em uma peça de teatro, Anchieta associa o mártir a 

um grande guerreiro Tupi, chegando a imputar ao 

mártir São Lourenço o ímpeto de vingar-se de seus 

algozes pelas próprias mãos, estranho aos relatos 

de martírios europeus. A figura 133 é uma xilogra-

vura do martírio de São Lourenço, assado na grelha 

que simboliza o santo. A figura 134 mostra o ritual 

antropofágico dos tupis.

���

���
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capítulo 2 

Relíquias sagradas e a construção do 
território cristão na Idade Moderna
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A veneração às relíquias

Ainda que a geografia da ocorrência dos martírios e de sepultamento dos már-

tires e santos tivesse sido fundamental para os cristãos, consagrando muitos dos lo-

cais mais importantes para o cristianismo, ela não foi a única forma de enaltecimento 

de territórios específicos no contexto da escala sagrada cristã. A perspectiva de ex-

pansão universal de sua fé foi estruturante para o Cristianismo em todos os tempos, e 

isso desafia uma hierarquia territorial unicamente dada pelos locais de ocorrência de 

martírios ou de sepultamento dos santos. 

Mas como articular os túmulos dos santos com a questão da consagração do ter-

ritório, à medida que já nos primeiros séculos o Cristianismo expandia-se rumo a 

locais onde não houve perseguições e martírios, à medida que se ampliava o número 

de locais de culto, e que pequenas comunidades eram fundadas por toda a Europa, 

norte da África, Ásia Menor, locais desejosos de mártires para integrar-se efetiva-

mente ao universo cristão? De alguma forma era necessário o atributo da mobilidade 

dos corpos sagrados.� 

Para dar conta desse desafio, a religião cristã produziu uma engenhosa resposta 

que permitia a expansão territorial do culto cristão e, ao mesmo tempo, não abria 

mão do culto aos restos de seus mártires. Não jazia unicamente no território o caráter 

divino, que aproximava céu e terra no local de sepultamento dos santos e mártires, 

mas também no próprio corpo do santo, já que era ele o artefato que consagrava o 

território como porta divina. E uma das formas de consagrar novos territórios para a 

fé cristã podia justamente acontecer por meio da extração dos restos dos santos – ou, 

alternativamente, dos instrumentos de seu martírio – de seus locais de sepultamento 

e seu transporte a novos locais de culto. 

A possibilidade de transporte do corpo do mártir dava respostas também de 

caráter intra-urbano. A maior parte das sepulturas dos mártires do início da era cristã 

situava-se no exterior das muralhas das cidades, ou na periferia destas. A partir do 

fim da Antiguidade, seus corpos começaram a ser instalados no interior das cidades, 

reforçando assim, onde necessário, o poder dos bispos instalados nas catedrais que 

em geral situavam-se no centro geográfico das cidades. �

Além de dar uma resposta aos desafios da expansão do culto cristão e dos arran-

jos da geografia intra-urbana do poder, a possibilidade de manejo dos restos de santos 

também permitia soluções a situações críticas, em que os cristãos eram expulsos de 

1   Peter Brown, The cult of saints: its rise and function in Latin Christianity, pp. 11-12.

2   Robert Markus, The end of ancient christianity, pp. 139-155. 
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seus territórios por infiéis, o que durante os séculos ocorreu largamente no norte da 

África, Ásia Menor, leste da Europa e Península Ibérica: os cristãos podiam levar seus 

santos consigo, ou escondê-los até que alguém o fizesse. Desta forma, a cristandade 

pôde desenvolver novos e importantes centros de fé e poder, distantes dos locais onde 

os martírios dos santos haviam acontecido.� 

Como a integralidade do santo estava presente em suas partes, mesmo nas meno-

res, seus corpos podiam ser fragmentados e distribuídos por onde sua presença era 

demandada. A capacidade de multiplicar-se e fazer-se presente em todos os lugares 

aonde suas relíquias fossem levadas era, aliás, uma das grandes provas dos poderes 

dos santos.� Estavam inventadas as relíquias sagradas: corpos dos mártires e santos, 

normalmente seus ossos, mas também cabelos, unhas, sangue, lágrimas, ou os objetos 

por meio dos quais foram martirizados: cruzes, pregos, lanças, setas, correntes. Até 

alguns poucos séculos atrás, não havia dúvidas de que o santo em si estava presente 

na relíquia, por menor que fosse.�

O culto às relíquias atravessou toda a Idade Média como elemento estruturador 

do território das cidades cristãs. Durante todo esse período, foi impensável a existên-

cia de uma cidade, igreja ou até mesmo altar sem uma relíquia. As relíquias mais im-

portantes eram os restos físicos dos santos, seus ossos, cabelos, lágrimas ou sangue, 

e destas as mais antigas eram, em geral, mais preciosas. Eram também considerados 

relíquias os instrumentos de martírio dos santos, a começar pelo próprio Santo Lenho 

- fragmentos da cruz de Cristo - além de espinhos, correntes, flechas, setas. Serviam 

também as chamadas relíquias de contato, artefatos que tiveram contato com os san-

tos: pedaços de roupas, terra de sepulturas, lenços que estiveram em contato com as 

relíquias orgânicas.

Mas o poder das relíquias não se resumia a uma expectativa de futuro, pois 

durante toda a Idade Média estiveram cercadas de acontecimentos maravilhosos: 

tinham poderes de proteção e cura que justificavam romarias e peregrinações, emitiam 

perfumes, luzes e óleos milagrosos, ressuscitavam mortos, protegiam cidades inteiras. 

Em meados do século XV, após uma frustrada tentativa de acionar uma cruzada 

3  Sobre o culto às relíquias, ver: Peter Brown, The cult of the saints: its rise and function in Latin Christianity; 
Patrick J. Geary, Furta sacra: thefts of relics in the central middle ages (Princeton, University Press, 1978); 
Arnold Angenendt, Heilige und reliquien: die geschichte ihres Kultes vom fruhen Christantum bis zum Geg-
enwart (Munchen, Verlag C.H. Beck, 1997).

�  Ainda no século XVII, a fragmentação dos santos era festejada: “E se antes predicavam os santos com suas 
línguas, agora predicavam com suas mãos e pés, que divididos dos corpos, e postos em diferentes lugares, 
davam maiores vozes, e persuadiam com maior eficácia que quando estavam unidos”. Historia Eclesiástica, 
princípios y progressos de la ciudad y religion católica de Granada, p. 106.

5  Patrick J. Geary, Living with the dead in the middle ages (Ithaca/ London, Cornell University Press, 199�), p. 
19�.
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contra os turcos que em 1453 haviam tomado Constantinopla e avançavam sobre 

os territórios cristãos, o Papa Pio II distribuiu pedaços do crânio de Santo André à 

multidão de Roma, para proteger o mundo cristão de seus inimigos.� As relíquias 

eram também símbolo de riqueza, de prosperidade e de nobreza, e acompanharam 

através dos séculos os detentores das maiores fortunas e prestígio no Ocidente.

Alguns dos corpos de santos permaneciam por séculos em estado incorrupto. 

Era o caso de várias relíquias: de Santa Ágata, mantidas em vários relicários em Catâ-

nia; de São Romualdo, exumado em 1460 em Ancona; de Santa Rosa de Viterbo, cujo 

corpo havia sobrevivido incólume a um incêndio que destruiu a igreja onde estava 

sepultada em 1357, na cidade de Pódio; do corpo de Santa Esperandia, exposto no 

altar-mór da igreja do convento beneditino de Cingoli.7 

Foram muitos os casos de relíquias que percorreram grandes distâncias, dos lo-

cais onde os santos haviam morrido até suas novas comunidades adotivas, o que era 

tratado como expressão da vontade do próprio santo. Já no século I o corpo de São 

Tiago aportou milagrosamente nas costas da Galícia em um barco sem leme, e depois 

disso orientou dois touros tidos como indomáveis até levá-lo em um carro ao local 

onde foi construída uma igreja em sua homenagem, em Compostela.� O corpo de São 

Marcos foi levado por mercadores de Alexandria a Veneza em 468, e como prova de 

que estava indo de bom grado para sua nova moradia danificou o navio onde viajava 

um incrédulo que duvidara ser aquele o corpo do santo. Evidentemente, se o santo 

não desejasse ser transportado, jamais teria permitido aos homens movê-lo de seu 

sepulcro original.� O corpo de Santo Agostinho teve que deixar a Sardenha que estava 

“despovoada pelos sarracenos”, rumo a Pavia. Encontrando-se em Gênova, Santo 

Agostinho recusou-se a partir até que obteve do rei a promessa de que, caso o santo 

se deixasse levar, construiria naquele lugar uma igreja em seu nome. O mesmo acon-

teceria no dia seguinte na cidade vizinha de Casal. Como o rei viu que esse procedi-

mento agradava ao santo, ordenou que em todos os locais onde o santo pernoitasse se 

construísse uma igreja da mesma invocação.10

6  Christopher Hibbert, Rome: the biography of a city, p. 12�.

7  Joan Carroll Cruz, The incorruptibles (Rockburg, Illinois: TAN Books and Publishers, 1977), pp. �7-86.

8  Jacopo de Varazze, Legenda Áurea, pp. 561-56�. 

9  “Em alto-mar, os mercadores comunicaram aos outros navios da frota que estavam transportando o corpo 
de São Marcos, ao que alguém disse: ‘talvez tenham dado a vocês o corpo de um egípcio qualquer, e não o 
de São Marcos’. Imediatamente o navio que transportava o corpo de São Marcos fez sozinho uma manobra 
com maravilhosa velocidade, e abalroou, rompendo-lhe o casco, o navio no qual se encontrava o homem que 
acabara de falar. E não se afastou enquanto todos os que iam naquele navio não declararam acreditar que era 
o corpo do bem-aventurado Marcos que ali estava”. Jacopo de Varazze, Legenda Áurea, p. 37�. 

10  Idem, pp. 719-720.
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O culto às relíquias atravessou toda a Idade 

Média como elemento estruturador do ter-

ritório cristão. Durante todo esse período, foi 

impensável a existência de uma cidade, igreja 

ou até mesmo altar sem uma relíquia. Durante 

toda a Idade Média, elas estiveram cercadas de 

acontecimentos maravilhosos: tinham poderes 

de proteção e cura que justificavam romarias e 

peregrinações, emitiam perfumes, luzes e óleos 

milagrosos, ressuscitavam mortos, protegiam 

cidades inteiras. Na figura 135, peregrinos 

veneram relíquias em uma urna elevada, século 

XV. A figura 136 mostra a cabeça-relícário de 

São Fabião, de finais do século XIII ou início do 

XIV, da igreja Paroquial de São João Batista de 

Casével, Portugal.
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As curas, as emanações maravilhosas, os traslados milagrosos, a incorruptubi-

lidade eram as provas de que os santos estavam privando da companhia de Cristo, 

de que suas relíquias se tratavam de artefatos divinos que rompiam as barreiras do 

tempo e do espaço. Justamente por serem investidas de enormes poderes, as relíquias 

sagradas estiveram no centro das disputas religiosas na Europa no início da Idade 

Moderna. 

O século XVI: repúdio e renovação do culto às relíquias na Europa

 No início século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, 

promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sa-

cralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em rela-

ção ao papel que haviam desempenhado havia mais de mil anos no continente. Mas 

em meados daquele século essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias 

foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja 

invisível, rejeitando os objetos de mediação da relação entre os fiéis e Deus, indigna-

dos com a veneração de restos humanos. Trataram o culto como idolatria mais ligada 

à magia e à superstição do que à fé cristã, e procederam destruições em grande escala 

de relíquias e imagens.

Lutero escandalizou-se com a gigantesca coleção de mais de 17 mil relíquias do 

castelo de Frederico, o Sábio, em Wittemberg, príncipe posteriormente convertido ao 

luteranismo.�� Em 1527 um exército anti-papista comandado por Carlos V saqueou 

Roma, profanou túmulos e despojou cadáveres de suas jóias e vestimentas. Enquanto 

500 homens eram massacrados sobre o túmulo de São Pedro, relíquias eram queima-

das ou destruídas. Os invasores ridicularizaram as relíquias: a cabeça de Santo André 

foi atirada no chão, a cabeça de São João chutada nas ruas como bola de futebol, um 

alemão desfilou pelas ruas portando a lança sagrada que flechou o torso de Cristo, 

o lenço sagrado de Santa Verônica foi posto à venda em uma estalagem.�� Em 1562, 

os huguenotes franceses destruíram em Tours o corpo de São Martinho e em Poitiers 

o de Santo Hilário, entre outros santos, “espalhando pelos campos as relíquias de 

uns e queimando as de outros”.�� O mesmo destino teve o corpo de São Francisco de 

11  Jean Delumeau, Nascimento e afirmação da Reforma, p. 89.

12  Christopher Hibbert, Rome: the biography of a city, p. 158. Sobre o lenço sagrado de Santa Verônica com a 
face de Cristo impressa, que diziam curar aqueles que olhavam para a imagem, ver Jacopo de Varazze, Legen-
da Áurea, p. 330.

13 Maria de Fátima Castro, “De Braga a Roma – relíquias no caminho de D. Frei Bartolomeu dos mártires”, Via 
Spiritus 8, p. �9.
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Paula.�� O reinado de Henrique VIII na Inglaterra (1509-1547), de ruptura com Roma, 

significou a destruição de inúmeros corpos de santos (figuras 137 a 140).�� 

Os católicos também praticavam a destruição de relíquias de outras religiões. No 

século XVI, o Arcebispo de Goa reduziu a pó em um ato público um dente de Buda, 

pilando-o em um almofariz.�� Mas evidentemente a destruição sistemática de relí-

quias dos santos católicos era sinal de uma crise, ainda mais praticada por outros 

cristãos. A Igreja Católica reagiu às dissidências protestantes potencializando suas 

próprias reformas, com o intuito de retomar o controle sobre as partes da cristanda-

de e adaptar a estrutura da Igreja aos desafios colocados pela nova situação política 

e espiritual por que passava o mundo cristão. A resposta mais sistematizada veio 

pelo Concílio de Trento que, em relação às relíquias, emitiu uma sinalização dupla: 

por um lado, reforçou o poder milagroso dos corpos dos santos, reafirmando a sua 

presença física e integral mesmo nos menores fragmentos, e condenando aqueles que 

desafiavam esse poder. Agregava-se aos significados já anteriormente atribuídos às 

relíquias uma nova intensidade de militância. As regiões que tinham permanecido na 

fé católica continuavam venerando as relíquias em continuidade às antigas tradições, 

mas também como parte do efeito de demonstração da fé católica como a verdadeira 

portadora da tradição de Cristo e seus apóstolos, em contraponto às heresias protes-

tantes (figura 141). 

Por outro lado, o culto às relíquias não ficou imune à moralização dos costumes e 

à centralização do poder promovidos pelo Concílio de Trento em tantos aspectos da fé 

católica. Dali em diante, os bispos e outras autoridades tornaram-se os responsáveis 

pela certificação das relíquias e por promover o decoro no seu culto, representando 

uma centralização de poderes e aumento de suas responsabilidades pedagógicas. O 

movimento centralizador foi além disso: a própria autonomia dos bispos era circuns-

crita, pois o Concílio estabelece também que “nada de novo, e até o presente nunca 

usado se decrete, sem se consultar o Santíssimo Romano Pontífice”.17 

1�  Joan Carroll Cruz, Relics (Indiana, Our Sunday Visitor, 1983), p. 2�9.

15  Joan Carroll Cruz, The incorruptibles (Rockford-Illinois, Tan Books and Publishers, 1977).

16  Charles  R.  Boxer,  O império marítimo português, 1415-1825 (São  Paulo,  Companhia  das  Letras,  2002 
[1969]), p. 89.

17 O sacrosanto e ecumenico Concilio de Trento em latim e portuguez: dedica e consagra aos excell., e rev. 
Senhores Arcebispos, e Bispos da Igreja Lusitana (Lisboa, Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 
1781), t. II, Sessão XXV, pp. 3�5-357. 



138

As reformas protestantes significaram a destruição 

em massa de imagens e relíquias em inúmeras igrejas 

em várias regiões da Europa. A figura 137 mostra a 

destruição de imagens na Alemanha, primeira metade 

do século XVI. Na figura 138, a destruição do corpo de 

Jean d’Angouléme, venerado e tido como milagroso, 

nas guerras religiosas na França na década de 1560.
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Da igreja dos santos à igreja dos pastores. A figura 139 

mostra a retirada das imagens das igrejas em Zurique 

em 1524, em cena típica do espetáculo urbano que foi 

a destruição das imagens e nas cidades que adotaram 

a fé reformista no século XVI. Na figura 140, a igreja 

reformada: as pedras e restos das imagens e seus 

suportes foram utilizados como material de construção 

do novo coro da igreja.
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A resposta católica à rejeição aos santos e às relíquias, 

a partir da segunda metade do século XVI, foi um 

fortalecimento militante ao  seu culto, agora sob um 

controle maior do Papa e dos bispos. Foi produzida 

uma extensa literatura referente ao culto às relíquias 

e à sua autenticidade. Capa do livro “De la veneración 

que se deve a los cuerpos de los sanctos y a sus 

relíquias”, de Dom Sancho D’Avila, Bispo de Jaen, 1611. 

No detalhe, relíquias sagradas no interior de um altar.

Em 1599 foi aberto o caixão de madeira onde encon-

trava-se o corpo de Santa Cecília na igreja de seu 

nome em Roma. Para assombro dos presentes, o corpo 

estava intacto, como se a santa estivesse dormindo 

desde o dia de sua morte, repousando sobre o seu lado 

direito, com os joelhos levemente dobrados. Stefano 

Maderna foi comissionado para perpetuar a imagem 

da santa incorrupta em uma escultura, antes que o 

caixão fosse novamente fechado.

1�1
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Com a reiteração do poder das relíquias pelo Concílio de Trento, os católicos 

mostraram-se mais fervorosos do que nunca no seu culto. Inúmeros corpos encon-

trados em 1578 em uma catacumba na Via Salaria em Roma foram convenientemente 

tratados pelo Papa como santos, o que exponenciou a disponibilidade de relíquias a 

serem distribuídas a partir de Roma segundo seus critérios.�� Foi a primeira de mais 

de trinta catacumbas descobertas posteriormente na cidade.�� Na verdade, a desco-

berta dessas “minas de relíquias”, veio bem a calhar para um Vaticano que, com a 

reforma de Trento, reiterava o poder das relíquias, mas ao mesmo tempo centralizava 

sua gestão, o que nem sempre foi bem recebido pelas partes do Império cristão. 20 

Em 1599, foi aberto o caixão de madeira onde o Papa Pascoal I havia encerrado 

os restos de Santa Cecília, para que fossem transportados do Cemitério de Calixtus 

à basílica erigida em sua memória em Trastevere. Para assombro dos presentes, o 

corpo estava intacto, como se a santa estivesse dormindo desde o dia de sua morte, 

repousando sobre o seu lado direito, com os joelhos levemente dobrados. O Papa foi 

chamado para contemplar o milagre do corpo incorrupto, e ordenou que a santa per-

manecesse intocada. O escultor Stefano Maderna foi comissionado para perpetuar a 

imagem em uma conhecida escultura (figura 142).��

Nesse contexto de reiteração militante do poder das relíquias e de centralização 

da sua gestão encontrava-se a Europa católica na segunda metade do século XVI, 

quando intensificaram-se as iniciativas de ocupação do território da América pelos 

portugueses. Veremos a seguir que naquele período, as relíquias foram elemento es-

tratégico para o redimensionamento do corpo da cristandade, abrangendo a nova es-

cala territorial e assim viabilizando a inserção das regiões recém descobertas na nar-

rativa cristã. Isso será feito a partir de três chaves de leitura: as descobertas de relíquias, 

elementos de conexão dos tempos modernos com o início da era cristã; os traslados de 

relíquias, procedimentos de transplante da memória sagrada; e a produção de novas 

relíquias, que revela a capacidade de criação permanente da sacralidade É importante 

percebermos que esses dois procedimentos não eram exclusivos da América, estavam 

18  Arnold Angenendt,  Heilige und reliquien: die geschichte ihres Kultes vom fruhen Christantum bis zum 
Gegenwart, p. 250.

19  R. Po-Chia Hsia, The world of catholic renewal, p. 130.

20 “Enganam-se os que julgam que nas catacumbas todos os ossos são de mártires, e muito mais os que, persua-
didos dessa opinião, as pegam e colocam nas igrejas como relíquias. A verdade é que hoje reina em muitos um 
incrível apetite em achar novas relíquias, o que costuma ofuscar a razão”. Memorial a Filipe II, do Padre Juan 
de Mariana, apud Jacobo Sanz Hermida, “Um colecionista de relíquias: Dom Sancho D’Ávila y el estudio 
Salmantino”, Via Spiritus 8 (Universidade do Porto, 2001), p. 69.

21 Emile Male, “Religious art after the Council of Trent”, in Religious art to the twelfth to the eighteenth century, 
p.177.
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acontecendo naquele período também na Europa, reforçando a idéia de que o esforço 

de ocupação territorial do início da Idade Moderna foi um movimento marcado pela 

busca do reconhecimento daquilo que já era conhecido pelos cristãos. 

Descobertas de relíquias na reconquista da Península Ibérica

Ainda que Hespanha fosse destruída pela entrada dos Godos, e depois assolada 
pela invasão dos mouros, sempre as relíquias, que ficaram de alguns cristãos, con-
servaram a imemorial tradição de vir o corpo do nosso santo a este reino, e nele ser 
sepultado no seu famoso templo.��

O trecho acima faz parte de um tipo de obra bastante recorrente na Península 

Ibérica nos séculos XVI e XVII: os relatos das vidas de santos patronos de uma ci-

dade específica, em iniciativas locais de exaltação do papel de seu próprio território 

no corpo da cristandade. Evidentemente, os santos eram seres muito especiais, e 

suas biografias não encerravam-se com a morte, pelo contrário, a passagem iniciava 

uma nova etapa em sua trajetória: a documentação dos milagres operados por suas 

relíquias, eventuais traslados de seus corpos, sempre acompanhados de sinais mila-

grosos, provas enfim de sua condição de santos. O contexto específico da Península 

Ibérica trouxe muitas vezes um período de latência das relíquias de santos durante a 

ocupação árabe, quando estiveram escondidas ou desaparecidas. A descoberta mila-

grosa de suas relíquias acontecia durante ou após a reconquista cristã do território, 

em uma clara construção simbólica que reconectava as terras recém reconquistadas 

ao corpo total da cristandade. 

Em Portugal, eram permanentemente reatualizadas as narrativas de descoberta 

de corpos sagrados após a reconquista do reino aos mouros no século XII. Episódio es-

petacular foi o de São Vicente, encontrado no chamado “Promontório Sacro” (depois 

Cabo de São Vicente), o ponto mais ocidental do reino, pelo primeiro rei de Portugal, 

D. Afonso Henriques em 1173, e levado a Lisboa. A memória coletiva construída em 

torno dessa descoberta evocava o próprio nascimento do reino português, central-

izado em sua capital: o corpo de São Vicente já havia sido procurado por D. Afonso 

Henriques assim que se autoproclamara rei de Portugal mais de 30 anos antes, sem 

sucesso. A crença generalizada atribuiu esse fracasso ao fato de a cidade de Lisboa, 

22  Estevão de Lis, Exemplar da constancia dos mártires em a vida do glorioso S. Torpes, pp. 151-152.
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predestinada a ser a morada definitiva do Santo, encontrar-se ainda corrompida pelo 

domínio dos árabes. São Vicente assumiu então a dupla função de patrono de Portu-

gal e da cidade de Lisboa, que progressivamente assumiria suas funções de capitali-

dade no reino (figuras 143 a 146).�� 

Os livros reatualizavam também a descoberta de corpos de outros santos, como 

Santa Iria, padroeira de Santarém, cujo corpo havia ficado escondido sob as águas 

do Tejo durante a ocupação moura, para depois da libertação reaparecer milagrosa-

mente, incorrupto e ainda vertendo sangue, em uma baixa das águas do rio. O clero 

de Santarém tentou sem sucesso remover o corpo para a terra firme, e o rio voltou a 

cobrir para sempre o corpo da Santa, permitindo ser visto apenas uma vez por outra 

santa, a Rainha Santa Isabel, no século XIV.��

Além das narrativas reiteradoras da memória coletiva, no final do século XVI e 

início do XVII aconteceram vários episódios de descoberta de relíquias na Península 

Ibérica, principalmente no sul da Espanha, território mais recentemente reconquis-

tado dos árabes. A presença de relíquias sagradas provocava peregrinações e esmolas, 

enriquecia as igrejas e as cidades, construía centralidades e focos de poder. Por isso 

mesmo, essas descobertas revelam vários aspectos das tensões e negociações entre 

o poder central do Vaticano e a busca pela afirmação dos poderes locais a partir dos 

bispos e arcebispos, a partir da nova hierarquia estabelecida pelo Concílio de Trento. 

Em 1575, foram encontradas durante obras na igreja de São Pedro em Córdoba 

muitas relíquias que os cristãos haviam escondido dos árabes havia cinco séculos, 

acompanhadas de uma lápide com os nomes dos santos ali presentes (figura 147). O 

Bispo de Córdoba declarou autênticas as relíquias em 1577, mas advertiu “que não se 

reverenciem, nem adorem por relíquias de santos, até que sua Santidade dê licença 

para isso”. Os autos do processo de qualificação das relíquias foram enviados a Roma, 

e o Papa Gregório XIII legitimou as relíquias por uma breve (uma das modalidades 

de comunicado oficial do Papa) publicada em 1581, que até mesmo concedia perdão 

aos pecados daqueles que visitassem as relíquias nos aniversários da descoberta. A 

breve colocou ainda a conveniência de se realizar a qualificação das relíquias no nível 

regional, convocando-se um Concílio Provincial, instrumento também previsto no 

Concílio de Trento. Ao remeter a definitiva qualificação das relíquias para o nível 

23  “El Rey D. Afonso [...] fez buscar com grande diligência o corpo, e nunca o pôde achar por N. Senhor ter 
ordenado, que o jazigo deste glorioso Mártir fosse na cidade de Lisboa onde agora jaz, a qual ainda então era 
de mouros”. Duarte Galvão, Chronica Delrey D. Affonso Henriques primeiro rey de Portugal (Lisboa, Na 
Officina Ferreyriana, 1726), pp. 27-28 e 59. 

2�  Frei Isidoro de Berreira, História da vida e martírio da gloriosa virgem Santa Eria (Lisboa, Antonio Alvarez, 
1618).
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provincial, o Papa estava na verdade eximindo-se de tomar partido em uma disputa 

em torno das relíquias de um dos santos. No ano seguinte, o debate foi levado a uma 

reunião do Concílio da Província de Toledo, onde se inseria o Bispado de Córdoba, na 

presença das maiores autoridades eclesiásticas da região.�� Naquele momento, eclo-

diu a disputa: os clérigos de um convento que sustentava possuir o corpo de São As-

ciclo, um dos mártires cujos nomes estava escrito na lápide encontrada na Igreja, não 

queriam abrir mão de seu tesouro.��

Em outros episódios de descoberta de relíquias, Roma interferiu bem mais nos 

assuntos locais. O Papa Sisto V praticamente induziu o achado das relíquias de São 

Torpes na cidade portuguesa de Sines no final do século XVI, emitindo uma bula 

ao Arcebispo de Évora para que “se mandassem fazer as possíveis diligências por 

descobrir os ossos do glorioso Mártir”.27 O “cheque em branco” dado pelo Papa, para 

que se encontrassem os ossos de São Torpes, foi uma prova do poder do Arcebispado 

local, e talvez nunca venhamos a descobrir as razões políticas dessa operação.��

Nem sempre o Papa estimulou o achado de relíquias, o que mostra que não via 

necessariamente com bons olhos o surgimento de novas centralidades de devoção. 

Em 1628, foram encontradas relíquias sagradas no povoado de Arjona, no Bispado de 

Jaen, e em seguida o Bispo enviou um memorial dos acontecidos ao Papa, solicitando 

a autorização do culto aos mártires encontrados. Roma respondeu com um longo 

silêncio até que, em 1639, o Bispo encomendou a um teólogo um memorial para en-

caminhar a questão no nível local. Na ausência de uma resposta vinda de cima, este 

memorial busca na História, nas hagiografias e martirológios tradicionais, a funda-

25  Martin de Roa, Flos Sanctorum fiestas, i santos naturales de la ciudad de Cordova, algunos de Sevilla, Tole-
do, Granada, Xerez, Ecija, Guadix, i otras ciudades, i lugares de Andaluzia, Castilla, i Portugal.  

26 Relacion de lo que resulta en un processo presentado en la congregación deste Santo Concílio Provincial de 
Toledo por parte del Convento de los Santos Mártires Ascisclo y Victoria de la Ciudad de Córdoba. En que 
pretenden que la declaracion que piden los clérigos de la Iglesia de Sn. Pedro de la dicha Ciudad se haga 
que los huessos que se han hallado en la dicha Iglesia son de Santos, no se diga que entre elles esta el cuerpo 
de San Acisclo por que esta en su monastério (Biblioteca Nacional da Espanha, Manuscrito Mss/13044), fl. 
110-11�.

27 “Presidia na Cadeira de São Pedro a santidade de Sisto V de gloriosa recordação [...]. Este grande Pontífice 
ou por especial revelação que tivesse do céu, ou movido da grande devoção, que tinha ao Santo [Torpes], des-
prezando as notícias, que os Franceses publicavam de existir o corpo do mesmo Santo na Provença, expediu 
uma Bula ao Arcebispo de Évora D. Theotonio de Bragança, para que na Villa de Sines, do seu Arcebispado, 
mandasse fazer as possíveis diligencias por descobrir os ossos do glorioso Mártir, dando-lhe o mesmo Santo 
Padre comissão para os aprovar, e reconhecer por verdadeiros”. Estevão de Lis, Exemplar da constancia dos 
mártires em a vida do glorioso S. Torpes, pp.153-155.

28  Estevão de Lis, Exemplar da constancia dos mártires em a vida do glorioso S. Torpes, pp. 173-180.
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mentação para o culto às relíquias encontradas em Arjona, em um interessante artifí-

cio para contornar o silêncio papal.��

Um dos episódios mais conflitivos de descoberta de relíquias teve início em 

Granada. Em 1588, foi encontrada em uma torre que estava sendo demolida para 

a construção da catedral da cidade uma caixa de chumbo recoberta de betume, que 

em seu interior continha um osso de Santo Estevão, um dos primeiros mártires, 

morto em Jerusalém, cujas relíquias logo teriam sido transferidas à Espanha,30 além 

de outras relíquias sagradas. Alguns anos depois, foi encontrada grande quantidade 

de relíquias em grutas no chamado Sacro Monte, nas imediações da cidade, entre as 

quais os restos de São Cecílio, primeiro bispo da cidade, e São Hiscio, primeiro bispo 

de Tarifa. Tratava-se de um grande tesouro, pois quanto mais antigas, mais valiosas 

eram as relíquias, e estas datavam do século I. As relíquias dos mártires de Granada 

foram autenticadas, mas alguns livros feitos de folhas de chumbo encontrados no 

mesmo Sacro Monte, também considerados como relíquias pelos locais, não tiveram o 

mesmo destino: foram solicitados por Roma para averiguações, declarados heréticos 

e, a despeito de constantes pedidos, não foram mais devolvidos a Granada. A cidade 

produziu extensa literatura procurando fundamentar a legitimidade das relíquias até 

o século XVIII, em um claro embate com o poder centralizador de Roma (figuras 148 

a 162).��

A descoberta de relíquias em um determinado local significava um grande au-

mento no número de peregrinos, esmolas e doações, significando o crescimento da 

importância e da autonomia de um bispo ou arcebispo. Percebemos assim porque 

Roma exercia tão seletivamente o poder de legitimação das relíquias que lhe fora 

dado pelo Concílio de Trento, revelando aspectos das tensões entre o Vaticano e os 

29 “Que católico, sabendo que em um lugar estão sepultados mártires gloriosos, ainda que não saiba seus nomes, 
não lhes venerará, e beijará prostrado na terra, aquela [terra] que, ditosa, recebeu seu sangue inocentíssimo, e 
seus ossos sagrados, despedaçados a tormentos?”. Bernardino Villegas, Memorial sobre la calificación de las 
relíquias de los Santos Martyres de Arjona (Baeça, por Iuan de la Cuesta, 1639), p. 3.

30  Sancho D’Avila, De la veneracion que se deve a los cuerpos de los Sanctos y a sus relíquias y de la singular 
con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo nso señor en el sanctissimo Sacramiento (Madrid, por Luis 
Sanches, 1611), p. 286.

31 Información para la historia del Sacro Monte chamado de Valparaíso y antiguamente Illiputiano junto à 
Granada donde parecieron las cenizas de S. Cecílio, S. Thesiphon, y S. Hiscio, discípulos del apostol unico 
patron de las Españas Santiago y otros santos discipulos dellos y sus libros escritos en laminas de plomo 
(Granada, por Bartolome de Lorençana, 1632); Gregório Lopez, Discursos de la certidumbre de las relíquias 
descubiertas en Granada desde el ano de 1588, hasta el de 1598 (Granada, por Sebastian de Mena, 1601); 
Relación breve de las reliquias que se hallaron en la ciudad de Granada en una torre antiquissima, y en las 
cavernas del Monte Illiputiano de Valparayso cerca de la ciudad (Leon de Francia, 1706).
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bispos. Entendemos também as razões dos lamentos e expectativas das cidades que 

não eram agraciadas com a descoberta de relíquias.�� 

Embora os embates institucionais sejam evidentes nesses episódios, é um erro 

tratarmos a descoberta de relíquias do início da Idade Moderna como simples tema 

de política que envolvia bispos, arcebispos, papas e reis. Tais descobertas apoiavam-

se sobre uma profunda crença no poder das relíquias, compartilhada por todos os 

grupos da sociedade. A descoberta das relíquias acontecia via de regra em locais já 

tidos anteriormente como sagrados.�� Os sinais divinos, principalmente luzes, inten-

sificavam-se no período imediatamente anterior e posterior às descobertas.�� 

As relíquias continuavam efetivando inúmeros milagres, como o de curar pes-

soas das mais diversas enfermidades.�� Curavam e protegiam também as cidades: 

um braço de São Sebastião protegeu Lisboa da epidemia de peste de 1569.�� Algumas 

delas, levadas em procissão pela cidade de Córdoba, encerraram uma epidemia de 

peste que já durava dois anos no início do século XVII.37 

32 Sobre o corpo do mártir São Crispim na cidade de Ecija, na Andaluzia, escreve o Pe. Martin de Roa, da Com-
panhia de Jesus, em 1629, em parte lamentando, em parte esperançoso a respeito de jamais ter sido encontrado 
o corpo de São Crispim, martirizado na cidade no século IV e documentado em vários martirológios: “E não 
duvido que os cristãos [...] esconderam suas santas relíquias na perda da Espanha, que até aquele tempo ha-
viam sido ali [Ecija] grandemente reverenciadas. Algum dia será o Senhor servido de consolar esta Cidade e 
a toda a sua Igreja, dando-lhe a conhecer onde repousa seu santo, para maior glória sua, e veneração dos que 
ele honra em seu reino”. Pe. Martin de Roa, Ecija, sus santos, su antiguedad eclesiástica (Sevilla, por Manuel 
de Sande, 1629), p. 7�.

33 Em Córdoba, as relíquias foram encontradas em uma antiga igreja onde há muito se acreditava estarem en-
terrados santos; em Granada os dois lugares de achado de relíquias eram marcados pelo sagrado: a torre onde 
encontraram-se as primeiras relíquias era vizinha à catedral da cidade, onde encontra-se o sepulcro dos reis 
católicos Fernando e Isabel, e a água que emanava de uma fonte no Sacro Monte era muito procurada por 
curar doenças.

3�  Em Córdoba, “pessoas sérias e de crédito [...] viram sobre o lugar [...] luzes e resplandores do Céu, com que se 
fazia sinais do tesouro que ali estava encoberto”. Pe. Martin de Roa, Flos Sanctorum fiestas, i santos naturales 
de la ciudad de Cordova, algunos de Sevilla, Toledo, Granada, Xerez, Ecija, Guadix, i otras ciudades, i luga-
res de Andaluzia, Castilla, i Portugal, p.16�v. No Sacro Monte de Granada, muitas pessoas viram, em dife-
rentes épocas, luzes brilhando no local onde foram descobertas as relíquias. Ver Información para la historia 
del Sacro Monte chamado de Valparaíso, pp. 50-58. Em Arjona “Mostraram-se muitas luzes, e com grande 
freqüência, não a um ou a dois, mas a todos os que queriam ir a vê-las, com o que a gente se acendia em maior 
devoção, e desejo de achar o tesouro escondido: e ao passo que crescia o fervor e a freqüência dos jejuns, 
confissões e comunhões, crescia também a freqüência das luzes em manifestar-se”. Ver Bernardino Villegas, 
Memorial sobre la calificación de las relíquias de los Santos Martyres de Arjona, p. 3. Em Málaga “Há uma 
tradição nesta cidade, de haver-se visto em diversas épocas, e por diversas pessoas, milagrosas luzes neste rio 
[Guadalmedina]. Sinais que muitas vezes deu o Céu de lugares onde semelhantes tesouros encobertos foram 
encontrados”. Ver Martin de Roa, Málaga, su fundacion, su antiguedad eclesiástica, i seglar (Málaga, por 
Ivan Rene, 1622), p. 65v. Em Sines, na Sexta-feira Santa saía do local onde estavam os ossos de São Torpes 
um enxame de borboletas de asas prateadas que acompanhava a procissão do corpo de Cristo. Estevão de Lis, 
Exemplar da constancia dos martires em a vida do glorioso S. Torpes, pp. 160-161.

35  Pe. Martin de Roa, Flos Sanctorum fiestas, i santos naturales de la ciudad de Cordova, algunos de Sevilla, 
Toledo, Granada, Xerez, Ecija, Guadix, i otras ciudades, i lugares de Andaluzia, Castilla, i Portugal, p. 177. 

36 “[...] do glorioso e triunfal cavaleiro e mártir de IESU CHRISTO S. SEBASTIÃO [...] das altíssimas mercês 
[que] por meio do seu braço e relíquia N. SENHOR é feito a Lisboa depois que a ela veio [o braço]: guardan-
do-a quarenta anos da peste e depois de agora ferida e castigada restituindo-lhe tão milagrosamente a primeira 
saúde”. Francisco de Holanda, Da fabrica que fallece a cidade de Lisboa. (Lisboa, Biblioteca da Ajuda, 1571, 
Manuscrito, �3a-V-12), p. 26 [grifos do autor].

37  Pe. Martin de Roa, Flos Sanctorum fiestas, i santos naturales de la ciudad de Cordova, algunos de Sevilla, To-
ledo, Granada, Xerez, Ecija, Guadix, i otras ciudades, i lugares de Andaluzia, Castilla, i Portugal, p. 176v.
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A descoberta das relíquias de São Vicente 

no século XII no chamado Promontório 

Sacro ou Cabo de São Vicente foi um dos 

episódios fundadores do reino de Portugal, 

enaltecendo a figura de seu primeiro rei D. 

Afonso Henriques. A descoberta reconectava 

Portugal recém reconquistado aos mouros 

ao espaço e tempo da cristandade. A figura 

143 mostra uma imagem que é a um só 

tempo a narrativa da milagrosa chegada das 

relíquias de São Vicente a Lisboa e o brasão 

da cidade: o barco ladeado pelos dois corvos 

que acompanharam a chegada do corpo do 

santo a Portugal. São Vicente é o padroeiro 

de Lisboa e também santo protetor dos 

navegantes. A imagem ilustra um livro com 

informações da administração da Câmara de 

Lisboa, e constitui uma das mais detalhadas 

representações de uma nau portuguesa do 

início do século XVI. Na figura 144, o primeiro 

rei de Portugal, D. Afonso Henriques, 

curvando-se ante o baú com as relíquias de 

São Vicente quando da trasladação dos ossos 

de São Vicente para a Sé de Lisboa (1173).
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Um dos mais significativos exemplos da pin-

tura portuguesa do século XV são os Painéis 

de São Vicente, iniciados em 1478 pelo pintor 

régio Nuno Gonçalves. Os painéis mostram 

um conjunto de personagens que simboliza 

a própria sociedade portuguesa, tendo como 

figura central São Vicente, que aparece nos 

dois painéis centrais. No painel da direita, 

conhecido como o painel da relíquia, um 

religioso mostra um pedaço do crânio de São 

Vicente.
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O barco onde viajaram as relíquias de 

São Vicente ficou permanentemente 

associado às representações do santo. 

Assim como as relíquias de São Vicente 

chegaram às costas portuguesas, 

os portugueses também chegaram 

de barco às costas da América, e a 

primeira vila cristã na América rece-

beu o nome do padroeiro de Portugal 

e de Lisboa. Pintura de Frei Carlos, 

primeira metade do século XVI.
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Lápide encontrada em 1575 durante obras na igreja 

de São Pedro em Córdoba. A lápide nomeava os santos 

cujas relíquias foram também encontradas no local, 

cinco séculos após serem escondidas dos árabes pelos 

cristãos. Esta foi a primeira de uma série de desco-

bertas de relíquias na península Ibérica na segunda 

metade do século XVI.

1�7
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Em 1588, foi encontrada durante a demolição de uma 

antiga torre em Granada uma caixa contendo relíquias 

de mártires cristãos do século I, discípulos de São Tia-

go. Alguns anos depois, o encontro de novas relíquias 

colocava Granada em uma situação de proeminência 

na geografia sagrada da Europa. Iniciava-se um longo 

processo de disputas e negociações, envolvendo as 

autoridades locais, o Vaticano e o rei da Espanha.
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Em 1595, caçadores de tesouros deixados pelos árabes 

encontraram nos arredores de Granada uma caverna 

que estava tampada há muito tempo, e escavando-a, 

encontraram uma placa de chumbo, com a seguinte 

inscrição em árabe: “corpo queimado de San Mesi-

fiton Mártir, padeceu debaixo do poder do Emperador 

Nero”. Levaram a placa ao Arcebispo de Granada, 

que ordenou que se fizessem todas as diligências 

necessárias para se achar o corpo, ao qual a prancha 

se referia, e que os trabalhos dali por diante correriam 

sob responsabilidade da Igreja.
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A descoberta nos arredores de Granada foram intensa-

mente festejadas: “parecia que se achara ali uma 

mina de santos” Nos próximos dias, revolvendo-se a 

terra do monte de Valparaíso, acharam-se três livros 

com folhas de chumbo, escritos em árabe, assim como 

cinzas resultantes da calcinação de seres humanos. 

Tratava-se das relíquias de São Cecílio, primeiro bispo 

da cidade, e de seus companheiros martirizados no 

século I. Em pouco tempo, os santos começaram a 

exercer seu poder, e gente de muitos lugares começou 

a ir ao monte santo, e a força milagrosa que emanava 

do lugar curava os doentes. Após receber o túmulo dos 

reis Católicos Fernando e Isabel, que desejaram ser 

enterrados no local onde os cristãos haviam expulso o 

último reduto muçulmano na Europa, Granada estava 

em vias de se tornar um local de peregrinação.

150
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As relíquias foram passadas ao Arcebispo de 

Granada, que foi mais precavido que a população 

da região e esperou antes de oficializar o culto ao 

monte santo de Granada. O Concílio de Trento, que 

procurava disciplinar o culto dos santos, estabelecia 

severas normas para a averiguação de relíquias 

sagradas.  Em abril de 1600, o Arcebispo de Granada 

obteve a autorização para convocar um sínodo com 

autoridades religiosas de todo o reino, para ajudá-

lo a encaminhar o processo. O sínodo decidiu por 

unanimidade, que as relíquias encontradas na velha 

torre e no monte sagrado eram legítimas.
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A descoberta das relíquias foi parte da reconfigura-

ção do espaço da cidade de Granada após a con-

quista aos árabes. A antiga torre onde as primeiras 

relíquias haviam sido encontradas transformou-se 

em torre da Igreja Maior da cidade. No entanto, 

os livros de chumbo encontrados no monte santo 

152

começaram a incomodar o rei Filipe III e também o 

Papa. Em 1642 o Vaticano consegue que os livros se-

jam enviados para averiguações a Roma, onde foram 

declarados profanos, e retidos por mais de três sécu-

los até que, em 2000, Granada consegue reavê-los.
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Pouco tempo após a descoberta das relíquias, 

o Sacro Monte de Granada começou a ser 

assinalado por cruzes trazidas pelos mais 

diversos grupos da sociedade. O lugar trans-

formou-se em um dos pontos mais sagra-

dos da cidade, onde aconteciam milagres, 

aparições e luminescências. Algumas dessas 

cruzes sobrevivem até os dias de hoje (figuras 

154 a 156).
153
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O lugar onde foram encontradas as 

relíquias logo foi apropriado, e nele 

foi edificada a abadia beneditina do 

Sacromonte, importante centro de 

educação e imprensa no século XVII 

em Granada.
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A figura 160 mostra o edifício que assinala exatamente 

o ponto sob o qual foram encontradas as relíquias. As 

covas onde foram encontradas as relíquias do Sacro-

monte foram transformadas em capelas de culto aos 

santos (figuras 161 e 162).

160
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Portugueses e espanhóis não foram apenas os agentes da recomposição do corpo 

da cristandade européia após a expulsão dos mouros da Península. Ao mesmo tempo 

que reencontravam relíquias de mártires em suas próprias terras, eles protagoniza-

vam também um movimento muito mais desafiador (pelo menos do ponto de vista 

teológico): o da incorporação de imensos novos territórios, em todos os continentes, 

na espacialidade e na temporalidade cristã. Veremos a seguir que procurou-se colocar 

em curso o procedimento de rencontro com o passado e expansão do território cristão 

por meio da descoberta das relíquias de um apóstolo específico: São Tomé.

Os rastros de São Tomé e a expansão colonial

Em um mundo católico estruturado pela religiosidade, a reconquista da Penín-

sula Ibérica era parte de um contexto maior de reconquista de toda a terra por parte 

do Cristianismo. Acreditava-se que todas as partes da terra haviam sido tocadas pela 

palavra de Cristo por meio de seus apóstolos, e que o Diabo e seus servidores haviam 

desviado grande parte da humanidade desse caminho.��

Era praticamente consensual que o apóstolo que teria vindo ao Brasil foi São 

Tomé, cujos passos eram perseguidos pelos cristãos há séculos na Índia, onde havia 

registros da presença do santo e de uma comunidade cristã há muito separada do 

corpo principal da cristandade.�� A busca pelo túmulo de São Tomé está por trás da 

própria armada que descobriu o Brasil capitaneada por Pedro Álvares Cabral, que 

rumava às Índias. Efetivamente, ao chegar à Índia após partir do Brasil, os portugueses 

tiveram notícias de uma comunidade cristã e da localização do túmulo de São Tomé 

em Meliapor, e receberam dos governantes locais relíquias do santo.40 Na mesma 

carta em que comunica aos Reis da Espanha Isabel e Fernando a descoberta do Brasil, 

o rei de Portugal D. Manuel discorre com muito mais detalhe sobre a localização do 

túmulo de São Tomé, mencionando que todos “vão à sua casa em Romaria, pelos 

38 Um bom exemplo dessa visão é a “Carta de D. Manuel ao Samorim de Calicut, de 11 de março de 1500”, 
in Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo (orgs.), Brasil 1500: quarenta documentos (Brasília, Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo/ Ed. UNB, 2001), pp. 63-72.

39  Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil 
(São Paulo, Publifolha, 2000 [1959]), pp. 133-160; Luiz Filipe Thomaz, “A lenda de S. Tomé apóstolo e a 
expansão portuguesa”, Lusitania Sacra (Lisboa, Universidade Católica de Lisboa, 1991, 2a série), t. III, pp. 
3�9-�18. 

�0  Episódio relatado nas cartas de João Matteo Crético, Bartolomeu Manchionni e Domingos Pisani, de 1501, 
in Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo (orgs.), Brasil 1500: quarenta documentos, pp. 179, 187 e 20�, 
respectivamente.
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grandes milagres que faz”.��

Como inicialmente acreditava-se que o Brasil nada mais era que a costa oriental 

da Índia, a conclusão foi a de que São Tomé teria pregado também por estas terras. 

Mas a crença provou-se altamente duradoura, sobreviveu em muito à descoberta de 

que o Brasil na verdade fazia parte de um continente isolado e distante da Índia, e 

documentos de missionários dos séculos XVI a XVIII referem-se à presença de São 

Tomé no Brasil, e seu registro na memória dos índios.�� 

O mais importante para nós é a memória que São Tomé teria deixado no terri-

tório da América. Se o apóstolo presenteou a Índia com o seu corpo, efetivamente 

descoberto em Meliapor na primeira metade do século XVI, não descuidou de deixar 

relíquias no Brasil. Foram as chamadas “relíquias de contato”, objetos consagrados 

pelo contato com o corpo do santo. Em 1549, Nóbrega já refere-se a algumas pegadas 

que São Tomé deixara marcadas no solo brasileiro, dizendo que os índios “têm notícia 

de São Tomé e de um seu companheiro, e nesta Baía [de Todos os Santos] estão umas 

pegadas em uma rocha que têm por suas, e outras em São Vicente [...]”.��

Esse tipo de marca no território era já conhecido na Península Ibérica. O corpo 

de São Tiago, ao desembarcar na Galícia, vindo de Jerusalém no ano de 45 moldou 

a pedra em que foi depositado.�� Santa Orósia, filha dos reis da Boêmia martirizada 

pelos Mouros a caminho do casamento com o rei de Aragão no século IX, deixou mar-

cas de seus joelhos em oração, no Monte de Yebra.�� Na Freguesia de Cobide, região 

de Geyra, nos arredores de Braga, próximo a uma capelinha dedicada a Santa Eufé-

mia, martirizada no tempo das perseguições romanas, encontrava-se uma pedra onde 

se viam sinais dos joelhos da Santa.�� Mas na América as marcas de São Tomé tinham 

�1 “Carta de D. Manuel aos reis católicos, 29 de julho de 1501”, in Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo 
(orgs.), Brasil 1500: quarenta documentos, pp. 219-236. O túmulo de São Tomé foi efetivamente encontrado 
alguns anos depois, como é relatado, por exemplo, em Francisco de Andrada, Crônica de D. João III, pp. 72-
77. 

�2  Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraiso, pp. 133-160.

�3 “Carta do Pe. Manuel da Nóbrega ao Pe. Simão Rodrigues, Bahia, 9 de agosto de 1549”, in Serafim Leite, 
Cartas dos primeiros jesuítas no Brasil, vol. I, p. 138.

��  “e puseram o sagrado corpo sobre uma penha, que como se fosse de cera, deu aposento ao hóspede, abrindo o 
espaço que era necessário para o corpo santo. [...]”. Historia Eclesiástica, princípios y progressos de la ciudad 
y religion católica de Granada, p. �6v.

�5 España Restaurada em Aragon por el valor de las mujeres de Iaca, y sangre de Santa Orosia, por el Padre 
Fr. Martin de la Cruz (Çaragoça, por Pedro Cabarte, 1627), p. 133.

�6  “[No local viam-se sinais] na forma de joelhos e pés, que bem mostram serem de uma menina de menos de 
quinze anos”. A tradição constava que era aquele o local onde a Santa fazia suas contínuas orações antes de 
padecer o martírio, “permitindo Deus que ficassem ali impressos aqueles sinais, para que o tempo não escu-
recesse a memória do lugar e sítio do martírio de tão grande Santa”. Pe. José de Mattos Ferreira, Thesouro de 
Braga descuberto no campo do Gerez (Braga, Câmara Municipal de Terras do Bouro, 1982 [1728]), p.55.



162

também aderência com as crenças dos nativos:

Dizem eles que S. Tomé, a quem eles chamam Zomé, passou por aqui, e isto lhes 
ficou por dito de seus passados e que suas pisadas estão sinaladas junto de um rio; 
as quais eu fui ver por mais certeza da verdade e vi com os próprios olhos, quatro 
pisadas mui signaladas com seus dedos, as quais algumas vezes cobre o rio e passara 
por meio dele a outra parte sem se molhar, e dali foi para a Índia. Assim mesmo con-
tam que, quando o queriam flechar os índios, as flechas se tornavam para eles, e os 
matos lhe faziam caminho por onde passasse. [...] Dizem também que lhes prometeu 
que havia de tornar outra vez a vê-los. Ele os veja do Céu e seja intercessor por eles 
a Deus.47

Os meninos órfãos que foram de Lisboa ao Brasil pela Companhia de Jesus em 

1550 escrevem sobre uma “romaria das pegadas” que teriam feito em companhia dos 

índios, indicando que as provas materiais da presença do Santo no Brasil adquiriam 

significados especiais, já eram marcos no território e engendravam edificações mais 

permanentes:

A pedra deu lugar a seus pés como se fosse barro [...] estando nós lá por um es-
paço dando louvores a nosso Senhor por aquele mistério, porque nosso Senhor não 
permite nada em vão, senão para aviso e exemplo [...], logo dali [os índios] foram a 
cortar dois paus largos e fizeram uma cruz grande [...] achamos os negros [índios] tão 
bons que teve que ficar ali um Irmão com dois meninos para ensiná-los e fazer uma 
casa nas pegadas onde se recolham meninos e aprendam.��

Em meados do século XVII, o jesuíta Simão de Vasconcellos teria visto cinco des-

sas pegadas, em lugares diversos do Brasil, da Paraíba a São Vicente.�� No século 

XVIII, o franciscano Frei Jaboatão refere-se a um pé esquerdo, 

[...] tão admiravelmente impresso, que à maneira de sinete em líquida cera, 
entrando com violência pela pedra, fez avultar as fímbrias da pegada, arregoar a 
pedra e dividir os dedos, ficando todo o circuito do pé a modo que se levanta mais 
alto que a dita pedra sobre que está impressa a pegada.50 

�7  Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil (Belo Horizonte/ São Paulo, Itatiaia/ Edusp, 1988), pp. 101-102.

�8 “Carta dos meninos órfãos ao Pe. Pero Domenech, Bahia, 5 de agosto de 1552”, in Serafim Leite, Cartas dos 
primeiros jesuítas no Brasil, vol. I, pp. 385-389.

�9  Simão de Vasconcellos, Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil e do que obraram seus filhos 
nesta parte do Novo Mundo, Livro I.

50  Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, Novo Orbe Seráfico Brasílico, t. II, p. 29.
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Nascida na colônia, a crença nas pegadas de São Tomé foi também legitimada na 

metrópole. Jorge Cardoso, que sistematizou o panorama histórico dos santos portu-

gueses no século XVII na extensa obra denominada Agiológio Lusitano, confirma:

A dilatada Província do Brasil [...] na qual há tradição [que] pregou o Apóstolo S. 
Tomé, por se venerarem em várias partes dela suas pegadas, e dizerem seus naturais, 
que ele plantou a mandioca, raiz de que se faz a farinha de pão, sustento universal 
desta Província.��

No início do século XVII, o grande chefe Tupinambá Pacamã, do Maranhão, de-

clara a Yves D’Evreux também conhecer esses sinais:

Soube também que Maria era Mãe de Tupã [Deus], sendo Virgem, porém Deus 
mesmo fez o corpo para si no ventre dela, e quando cresceu mandou maratás, após-
tolos, para toda a parte, nossos pais viram um, cujos vestígios ainda existe.��

Na terceira década do século XVII, Frei Vicente do Salvador menciona uma pega-

da de São Tomé na Bahia, relacionada à vinda do Santo que teria ensinado a verda-

deira fé aos índios, onde foi feita uma ermida em invocação ao Santo: 

Também é tradição antiga entre eles [os índios] que veio o bem-aventurado 
apóstolo São Tomé a esta Bahia, e lhes deu a planta da mandioca e das bananas de 
São Tomé [...] e eles, em paga deste benefício e de lhes ensinar que adorassem e ser-
vissem a Deus e não ao Demônio, que não tivessem mais de uma mulher nem comes-
sem carne humana, o quiseram matar e comer, seguindo-o com efeito a uma praia 
de onde o santo se passou de uma passada à ilha de Maré, distância de meia légua, 
e daí não sabem por onde [foi]. Devia de ser indo para a Índia, que quem tais pas-
sadas dava bem podia correr todas essas terras, e quem as havia de correr também 
convinha que desse tais passadas.

Mas, como esses gentios não usem de escrituras, não há disto mais outra prova 
ou indícios que achar-se uma pegada impressa em uma pedra em aquela praia, que 
diziam ficara do santo quando se passou à ilha, onde em memória fizeram os portu-
gueses no alto uma ermida do título e invocação de São Tomé.��

51  Jorge Cardoso. Agiológio Lusitano, t.1, p. 35.

52  Segundo Yves D’Evreux, estes sinais seriam de São Bartolomeu, e não de São Tomé, revelando que existiam 
diferenças  a  respeito  da  trajetória  dos  apóstolos  segundo  a  compreensão portuguesa  e  francesa. Ver Yves 
D’Evreux, Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos 1613 a 1614, pp. 333-3�0.

53  Frei Vicente do Salvador, História do Brasil: 1500-1627, p. 112.
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As rochas de São Tomé eram raspadas e carregadas como relíquias, sendo este 

costume apontado como um dos fatores de desaparecimento das marcas. Frei Gas-

par da Madre de Deus relata que no século XVIII pedras com as pegadas na praia de 

Embaré, entre Santos e São Vicente foram quebradas e removidas para serem utiliza-

das na reconstrução da matriz de São Vicente.�� Em Embaré, assim como na Bahia, 

existem notícias de fontes que brotavam nas imediações das pegadas, dentre outras 

maravilhas operadas por elas e pela presença de São Tomé em terras tão distintas 

como o Brasil, o Paraguai, o Cambodja, o Peru e o Ceilão.�� 

Não posso falar dos outros territórios, mas vários dos trechos acima deixam bas-

tante evidente que, no Brasil, ocorreu a aderência da narrativa de São Tomé com um 

mito ameríndio total ou parcialmente pré-existente, o mito de Zumé ou Sumé. Essa 

interlocução foi possível devido à presença dessas “relíquias de contato”, marcas físi-

cas, sobre as quais foi possível estabelecer um campo de significados e traduções. 

Voltaremos a este ponto com exemplos similares.

Por ora, basta sinalizar que a transformação das marcas na pedra em relíquias 

de São Tomé desempenhou, para os portugueses, uma dupla função de inserção da 

América no Cristianismo: por um lado no espaço, oferecendo marcas físicas suficien-

tes para integrar as novas terras no corpo místico da Igreja, compartilhando marcas 

semelhantes que o Cristianismo apresentava por todo o mundo; por outro lado no 

tempo, recompondo a trajetória de evangelização dos apóstolos, incorporando assim 

as novas terras na memória, na história e em um futuro cristão. Estabeleceu-se tam-

bém um notável aspecto de continuidade entre a reconquista da Península Ibérica 

dos mouros e a reocupação cristã do mundo, permitindo aos cristãos uma moldura 

histórica bastante confortável para uma situação tão desafiadora como o projeto de 

ocupação das terras recém descobertas.

Traslado de relíquias

A descoberta de relíquias evidenciava o pertencimento de determinado local à 

história cristã, mas não era a única forma de acesso a essa história. Desde o seu surgi-

mento, o atributo mais evidente das relíquias sagradas era justamente o fato de serem 

5�  Frei Gaspar Madre de Deus, Memórias para a história da Capitania de São Vicente (São Paulo, Edusp/Ita-
tiaia, 1975 [1797]), pp. 23�-235.

55  Idem, pp. 23�-235; Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, pp. 133-159.
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móveis, transportáveis e, desta forma, agentes privilegiados para adaptar o corpo da 

cristandade às permanentes mudanças de suas fronteiras. Para a comunidade recep-

tora, a chegada de uma relíquia era uma grande honra: o santo havia escolhido uma 

nova “pátria adotiva”, do contrário jamais consentiria em ser transportado.��

Muitas das relíquias mais importantes de Portugal haviam sido trasladadas de 

outros locais. O próprio corpo do patrono São Vicente, como já mencionado, chegara 

de Valência ao Promontório Sacro em um barco, vigiado pelos dois corvos, que de-

pois se transformaram no brasão da cidade de Lisboa. O corpo de Santa Iria foi tra-

zido pelas águas do Tejo,57 que também trouxe milagrosamente à cidade de Belver 

um cofre repleto de relíquias, que foi colocado na capela de São Brás.�� No Porto, 

haviam aportado no século XV as relíquias de São Pantaleão, supostamente trazidas 

por imigrantes armênios cristãos fugidos após a queda de Constantinopla em 1453 

(figuras 163 a 166) .�� Foi também pela via aquática que aportaram em Lisboa em 1517 

as relíquias de Santa Auta, uma das onze mil virgens martirizadas pelos hunos em 

Colônia no século III, tesouro depositado no Convento da Madre de Deus em Lisboa. 

Diferente de outros relatos, a chegada destas relíquias não foi iniciativa divina, mas 

do Imperador Maximiliano, que as ofereceu à sua irmã, a Rainha D. Leonor de Portu-

gal, revelando que no século XVI a política dos reis adquiriu maior proeminência em 

relação aos assuntos do sagrado (figuras 167 a 169). 60

Em 1505, em meio a sucessivas epidemias de peste, a pedido do rei D. Manuel, a 

cidade de Veneza doa a Lisboa uma relíquia de São Roque, santo conhecido por sua 

capacidade de enfrentar a peste. Recebida em Lisboa, a relíquia foi levada em cortejo 

para fora das muralhas da cidade, ao local onde havia um cemitério onde jaziam 

as vítimas da epidemia.�� Nesse preciso local, foi edificada a ermida de São Roque, 

conforme relata o Padre Baltazar Telles, cronista da Companhia de Jesus, que dali a 

algumas décadas se apropriaria da ermida para ali construir sua monumental Igreja 

56 A hagiografia está repleta de evidências de relíquias que “escolheram” serem levadas ou ficarem em deter-
minados lugares, a despeito de tentativas humanas em outro sentido. Em Jacopo de Varazze, Legenda Áurea, 
a vontade de vários santos, entre eles São Jorge, São Marcos e Santo Agostinho, interferiu nas trajetórias de 
suas relíquias.

57  Frei Isidoro de Berreira, História da vida e martírio da gloriosa virgem Santa Eria. 

58  Jorge Cardoso, Agiológio lusitano, cit. 98.

59 João Soalheiro, “São Pantaleão, entre o mundo antigo e os novos mundos”, in Ana Paula Machado (coord.), 
Esta é a cabeça de São Pantaleão (Porto, Ministério da Cultura/Museu Nacional de Soares dos Reis, 2003).

60 José Antonio Falcão, “Santa Úrsula”, in Entre o céu e a terra: arte sacra da diocese de Beja (Beja: Diocese 
de Beja, 2000), pp. 216-218. A história das virgens mártires de Colônia teve várias versões no decorrer dos 
séculos, o número de mártires foi crescendo até a incrível cifra de onze mil, e na versão mais corrente no 
século XVI encontra-se relatada em Jacopo de Varazze, Legenda Áurea, pp. 882-885. 

61 Teresa Freitas Morna, “A ermida de S. Roque: testemunhos históricos e artísticos”, in A ermida manuelina de 
São Roque (Lisboa, Santa Casa de Misericórdia/ Museu de São Roque, 1999), p. 9.
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de São Roque. “Assim como os capitães mais valerosos e de maior confiança se põem 

nas instâncias mais perigosas e nos lugares mais arriscados, assim se entregou a este 

forçado capitão [São Roque, ou seus ossos] esta praça temerosa do campo dos mortos, 

para dali cobrarem saúde dos vivos” (figuras 170 e 171).��

O século XVI trouxe uma escala inédita no reposicionamento das relíquias sagra-

das no mundo. Uma das razões disso foi a já mencionada descoberta das catacum-

bas romanas, que aumentou imensamente a oferta de relíquias. Vieram das catacum-

bas relíquias como aquelas dos santos Urbano, Aniceto, Fabião, Bonifácio, Patrício, 

Marnilino, Júlio, Brás, Sérgio, Teodoro e outros, que o Frei Damião Vaz obteve para o 

Convento de Aviz em 1601, mas que só chegaram 16 anos mais tarde.��

Outro elemento de aumento da oferta e mobilidade foi o repúdio dos protestantes 

às relíquias, que significou que muitas delas tiveram que ser urgentemente 

removidas, sob os ciumentos olhos de seus guardiões.�� Esse desprezo foi também 

uma gigantesca oportunidade para comerciantes e colecionadores, que aproveitaram 

a disposição de inúmeras igrejas de se desfazerem de seus mais preciosos tesouros, 

para reposicionarem sua localização. O roubo de relíquias, atividade tradicional, 

também encontrou grandes oportunidades no século XVI.�� Desta forma, na segunda 

metade do século, grandes colecionadores de relíquias como João de Borja e Sancho 

D’Ávila enriqueceram suas coleções com os milhares de relíquias que estavam sendo 

desalojadas na Europa Central e do Norte. Foi também nessa época que o rei espanhol 

Filipe II consolidou a coleção de que falaremos no próximo capítulo.

A chegada das relíquias vindas das regiões onde estavam ameaçadas possuía 

funções militantes: as cidades católicas ofereciam asilo aos santos exilados de suas 

pátrias originais. Conforme o século XVI caminhava para o fim, os recebimentos de 

relíquias foram transformando-se em festas urbanas cada vez mais ostentatórias, como 

a entrada das relíquias doadas por João de Borja à Igreja de São Roque de Lisboa em 

1588 (figuras 171 a 173), o recebimento de relíquias dos santos Fulgêncio e Florentina 

em Murcia em 1594, cujo relicário exigiu cinco grandes carros, ou as festas referentes 

62  Padre Baltazar Telles, Chronica da Companhia de Jesus na Provincia de Portugal (Lisboa, Paulo Craesbeeck, 
16�7).

63  José Adriano de Freitas Carvalho, “Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa, 1588) e em Santa Cruz 
(Coimbra, 1595): relíquias e espiritualidade. E alguma ideologia”, Via Spiritus 8, p.103.

6�  Em 1561, por ordem do Papa, os restos de São Bernardo foram retirados da Abadia de Claraval, onde encon-
travam-se ameaçados pelos ataques dos hereges, e levados a Avignon, onde estariam em segurança. Ver Maria 
de Fátima Castro, “De Braga a Roma – relíquias no caminho de D. Frei Bartolomeu dos mártires”, Via Spiritus 
8, p. �9.

65  Sobre o roubo de relíquias ver também Patrick J. Geary, Furta sacra: thefts of relics in the central middle 
ages.
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ao recebimento de relíquias provenientes de Roma e Madri rumo ao Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra, em 1595.�� Um dos mais monumentais traslados de relíquias foi o 

que aconteceu da cidade de Colônia ao Escorial de Filipe II em 1598, após um imenso 

percurso por vários reinos europeus.67 

A terceira razão do aumento nos fluxos de relíquias no início da Idade Moderna 

foram os descobrimentos. As novas terras a serem incorporadas à cristandade pressu-

punham uma ocupação pelos corpos dos santos. Como um dos instrumentos básicos 

de consagração do território, o traslado das relíquias sagradas desempenhou também 

papel importante nos processos de ocupação da América. Por meio das relíquias, era 

possível revelar o Velho Mundo no Novo, inserí-lo na temporalidade e territorialidade 

cristãs, preparando o solo para o momento da ressurreição, que alguns pensavam 

viria em pouco tempo. Conforme aponta Manuela Carneiro da Cunha, as relíquias 

eram “veículos de transporte de lugares”. Nada mais adequado para cumprir o de-

safio da ocupação cristã do território, onde este não estava abençoado pelas pegadas 

de São Tomé ou onde não haviam ocorrido martírios fundadores do território como 

visto no capítulo 1.��

Pelos registros, as últimas décadas do século XVI foram o período de início do 

traslado de relíquias de Portugal ao Brasil, vinculados às iniciativas de povoamento 

mais definitivo da colônia. A ocupação permanente significava não só a inauguração 

de uma institucionalidade portuguesa na América – câmaras municipais, padroado, 

justiça – mas também de sua contrapartida espiritual, que era obtida tanto a partir de 

uma assistência religiosa e de seus edifícios, quanto da transferência de provas mate-

riais da verdade e do passado cristão, entre as quais as relíquias estiveram dentre as 

mais cobiçadas. 

Algumas relíquias perdiam-se ainda na travessia. Quando o mar se mostrava 

revolto, era atirando-se relíquias que garantia-se que Deus retomasse o controle, 

como a tempestade pela qual a nau Santiago passou em 1585: “Mas quis nosso senhor 

que amainou logo o vento pela virtude dos agnus dei e relíquias que deitaram no 

mar”.�� Uma cruz de ouro “em que trazia uma partícula do Santo Lenho da Vera Cruz 

66   José Adriano de Freitas Carvalho, “Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa, 1588) e em Santa Cruz 
(Coimbra, 1595): relíquias e espiritualidade. E alguma ideologia”, Via Spiritus 8, pp. 95-155.

67  Juan Manuel del Estal, “Curioso memorial del mayor traslado de relíquias de Alemanha a el Escorial, 1597-
1598”, in Monasterio de San Lorenzo El Real El Escorial: IV Centenário de la fundacion, 1563-1963 (San 
Lorenzo d’El Escorial, Biblioteca “La Ciudad de Dios”, 1964), pp. 403-449.

68 Manuela Carneiro da Cunha, “Da guerra das relíquias ao Quinto Império”, Novos Estudos Cebrap ��, p. 81.

69 “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585, e itinerário da gente que dele se salvou, escrita por 
Manuel Godinho Cardoso e agora novamente acrescentada com mais algumas notícias”, in Bernardo Gomes 
de Brito (org.), História trágico-marítima, p. 296.
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e outras muitas relíquias” salvou a nau Santo Antônio de uma tormenta em 1565.70 

Uma cruz que continha um pedaço do Santo Lenho também salvou as vítimas do 

naufrágio da nau Santiago em uma jangada.71 O relato do martírio da nau São Paulo, 

em 1560 na Índia, menciona uma “Bandeira das Relíquias” protegendo os viajantes 

em todo o percurso.72  

Outras vezes, as relíquias eram vítimas das guerras religiosas, que também se 

travavam no mar. Em 1570, o Padre Inácio de Azevedo levava muitas relíquias para 

o Brasil quando foi aprisionado e morto pelos franceses no oceano juntamente com 

seus 40 colegas de martírio. As relíquias foram “despedaçadas, jogadas pelo convés da 

nau”, dentre elas um pedaço do Santo Lenho e uma cabeça das onze mil virgens que 

tiraram de seu relicário, “a quebraram e fizeram em pedaços e a lançaram pelo chão”. 

Salvaram-se as relíquias levadas pelos padres Diogo Mendes e Francisco Lopes, apri-

sionados na mesma ocasião, que vieram ao Brasil algum tempo depois. Os próprios 

ossos dos mártires foram tratados como relíquias, como as que foram reunidas em 

uma arca depositada na Igreja da Madre de Deus (figura 177).73

Quando os navios passavam por grandes provações no mar, eram eles mesmos 

tratados como relíquias. Em 1565, após um naufrágio, uma batalha contra luteranos 

franceses e uma incrível travessia, a nau Santo António, comandada por Jorge de Al-

buquerque Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco, conseguiu salvar-se e foi 

rebocada até Lisboa, onde o Cardeal Infante D. Henrique mandou atracá-la em frente 

à Igreja de São Paulo, onde ficou exposta como uma grande relíquia.74 Em 1514, D. 

Manuel mandou que os restos da nau em que Américo Vespúcio havia navegado pela 

70  “O dia em que nos deu a  tormenta mandou Jorge de Albuquerque, por conselho de alguns companheiros, 
lançar no mar uma Cruz de ouro em que trazia uma partícula do Santo Lenho da Vera Cruz e outras muitas re-
líquias, amarrando a dita Cruz com um cordão de retrós verde a uma corda muito forte, com um prego grande 
por chumbada; e o cabo e ponta desta corda ataram à popa da nau”. “Naufrágio que passou Jorge Albuquerque 
Coelho vindo do Brasil para este reino no ano de 1565, escrito por Bento Teixeira Pinto, que se achou no dito 
naufrágio”, in Bernardo Gomes de Brito (org.), História trágico-marítima, p. 279.  

71 “uma Cruz que no vão tinha o Lenho Sagrado, que em tal ocasião foi para eles mais certa guia que o astrolábio 
ou agulha de marear, porque como todos afirmavam, por virtude desta Sagrada Relíquia foram a salvamento, 
metidos em quatro tábuas, atravessando nelas tantas distâncias de golfão”. “Relação do naufrágio da nau San-
tiago no ano de 1585, e itinerário da gente que dele se salvou, escrita por Manuel Godinho Cardoso e agora 
acrescentada com mais algumas notícias”, in Bernardo Gomes de Brito (org.), História trágico-marítima, p. 
326.

72 “Pusemos na popa a Bandeira das Relíquias, que a Rainha Nossa Senhora dá a estas naus para recorrerem 
a elas os míseros navegantes em suas fortunas e extremas necessidades”; “Saiu toda a gente a terra, com as 
armas que cada um podia, acudindo todos à Bandeira das relíquias, que já eu tinha [...] arvorada [...] e ao redor 
dela, todos juntos em um corpo, nos agasalhamos esta noite”. “Relação do Naufrágio da nau São Paulo”, in 
Bernardo Gomes de Brito (org.), História trágico-marítima, pp. 229-233.

73  José Adriano de Freitas Carvalho, “Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa, 1588) e em Santa Cruz 
(Coimbra, 1595): relíquias e espiritualidade. E alguma ideologia”, Via Spiritus 8, p. 101. 

7� “Naufrágio que passou Jorge Albuquerque Coelho vindo do Brasil para este reino no ano de 1565, escrito por 
Bento Teixeira Pinto, que se achou no dito naufrágio”, in Bernardo Gomes de Brito (org.), História trágico-
marítima, p. 291. 
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última vez fossem pendurados como troféus nas abóbadas da Sé de Lisboa.75 Veremos 

no próximo capítulo que também o rei Espanhol Filipe II demonstrou grande apreço 

pelos restos de um naufrágio.

Estes casos foram excepcionais pela intensidade, mas de uma forma geral as naus 

portuguesas, artefatos que viabilizaram a expansão da cristandade, eram investidas 

de sacralidade. Antônio Vieira chama-as de “cidades nadantes” e “carroças da salva-

ção”, evidenciando simultaneamente atributos de urbano e de sagrado.76 

Quando aportavam no Brasil, as relíquias eram recebidas com grandes honras. 

Em 1575, a cidade de Salvador ganhou duas cabeças das onze mil virgens. Foram as 

primeiras relíquias importantes que chegaram à colônia, razão pela qual o Bispo de 

Salvador declarou-as padroeiras do Brasil, e recomendou que lhes fizessem festas 

anuais nas cidades onde houvesse alguma cabeça das virgens, em um movimento 

de ordenamento do calendário das cidades brasileiras de acordo com seus santos 

padroeiros.77 Em 1584, Fernão Cardim refere-se à celebração dessa trasladação em 

Olinda.78

A adoção das onze mil virgens como padroeiras das cidades brasileiras não pa-

rece casual. Na segunda metade do século XVI, os portugueses já sabiam da imen-

sidão do território a ser controlado na América Portuguesa, e a construção de uma 

continuidade territorial era um desafio muito diferente do enfrentado pela ocupação 

na Índia, baseada em núcleos descontínuos com o caráter de entrepostos comerciais. 

Do ponto de vista do regime religioso, a adoção de um patrono único seria elemento 

de reforço dessa unidade, e as onze mil virgens eram as patronas perfeitas nesse caso: 

poderiam vir da Europa tantas cabeças quantas fossem necessárias, cumprindo ao 

mesmo tempo o papel da consagração do território por meio do corpo físico do santo, 

75  Julio de Castilho, A ribeira da Lisboa (Lisboa: Publicações da Câmara Municipal de Lisboa, 1948, 3a ed., 
revista e ampliada pelo autor), vol. I, p. 81.  

76  “E as carroças da salvação, quais eram? Eram aquelas Cidades nadantes aqueles poderosíssimos vasos da 
primeira navegação do Oriente [...]. E chama-lhe o Profeta carroças de salvação [...] porque da quilha ao tope 
é isso que levavam. Levavam por lastro os padrões da Igreja, e talvez as mesmas igrejas em peças, para lá se 
fabricarem. Levavam nas bandeiras as Chagas de Cristo, nas antenas a Cruz, na agulha a Fé, nas âncoras a 
Esperança, no leme a Caridade, no farol a luz do Evangelho, e em tudo a salvação”. Antônio Vieira, “Sermão 
de Santo Antônio (1670)”, in Sermões, t. I, p. 288.

77  “As Sagradas Cabeças das onze mil Virgens (que foram mandadas pelo nosso A. P. geral Francisco de Borja) 
vieram de Lisboa no Galeão S. Lucas a esta Bahia em Maio de 1575, Sendo Provincial desta Província o Pe. 
Ignacio de Toloza: foram recebidas nesta cidade com muita festa em uma 5a feira dia de Corpus Christi a 2 
de Junho. E no ano seguinte de 1576 veio por Bispo do Brasil o P. D. Antonio Barreiros, o qual alegrando-se 
muito com tal socorro do céu para o seu bispado, as tomou por Padroeiras em todo este, e mandou, que o seu 
dia fosse de guardado nas cidades, aonde houvesse alguma cabeça sua” [grifo meu]. Certidão do Reitor do 
Colégio de Jesus da Baía (Biblioteca da Ajuda, Manuscrito).

78 “No fim de julho se celebra no Colégio a trasladação de uma cabeça de Onze Mil Virgens, que os padres ali 
têm mui bem concertada em uma torre de prata. Houve missa solene, preguei-lhes das Virgens com grande 
concurso de toda a terra”. Fernão Cardim, Tratados da terra e da gente do Brasil, p. 162.
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e da homogeneização de um calendário festivo nos locais onde houvessem cabeças 

das virgens. Além de constituir parte do corpo da cristandade e do Império, as ci-

dades da América Portuguesa constituíam em si um corpo de identidade própria, 

cuja coesão era dada pelas cabeças das onze mil virgens. 

Esse projeto de unidade territorial era encampado também pelos jesuítas. An-

chieta foi nomeado Provincial dos jesuítas em 1577, e ficou no cargo até 1588, perío-

do em que visitou continuamente as casas da Companhia no Brasil a bordo de um 

pequeno navio, com o sugestivo nome de Santa Úrsula, a líder das onze mil virgens 

cujo martírio ocorreu também a bordo de um navio.79 É possível que Santa Úrsula (o 

navio) levasse a bordo as onze mil virgens (por meio de suas relíquias) em suas visi-

tas, promovendo assim a comunhão entre as distantes casas da Companhia no Brasil. 

Em 1652, Vieira refere-se ao significado especial do dia das onze mil virgens (21 de 

outubro), atribuindo especial importância ao fato de nesse dia o rei de Portugal ter 

escrito a ele uma carta, dando-lhe a atribuição da conversão do gentio do Maranhão.80 

Mas já no início do século XVII ocorreram disputas em torno desse calendário que 

punha em comunhão as várias cidades da colônia no dia das onze mil virgens, talvez 

um aspecto da disputa entre jesuítas e o clero secular. ��

Outras cabeças das onze mil virgens aportaram no Brasil após as duas que chega-

ram a Salvador. Em 1577, uma dessas cabeças chegou a São Vicente, o que colocou 

toda a Capitania em festa.�� Fernão Cardim narra que na visita que Cristóvão de Gou-

veia, Padre Visitador da Companhia de Jesus, fez ao Brasil em 1582 trouxe muitas 

relíquias, que distribuiu fartamente aos colégios da Companhia. A maior parte dos 

relatos em torno da chegada de relíquias empossa o navio como artefato que traz o 

elemento sagrado, reforçando seu papel como elemento privilegiado de transplante 

do passado cristão, do Velho para o Novo Mundo. Uma das mais preciosas relíquias 

79  José de Anchieta, Teatro de Anchieta, p. 18.

80 Antonio Vieira, “Carta ao Padre Provincial do Brasil, 14 de novembro de 1652”, in Cartas do Brasil, p. 12�.

81  “Vindo depois por Bispo o Sr. D. Constantino Barradas [bispado 1602-1618], e tirando alguns dias santos, que 
achou postos, por bons respeitos, que teve para isto, tirava também o das onze mil virgens; mas sabendo-se 
isto no Colégio, foram lá os Padres Domingos Coelho, e Manoel do Couto a propor a S. Ila., presente o L. 
do Balthezar Ferraz, como seu antecessor as tinha tomado por Padroeiras do Brasil, por serem as primeiras 
Relíquias de Santos, que entraram nesta Província, e tínhamos experimentado muitas mercês de Deus por sua 
intercessão: o que vendo o dito Senhor Bispo, o houve por bem, e disse, botando sua benção, que ele assim o 
confirmava in nomine Domini, e assim se fez, e guardou sempre”. Certidão do Reitor do Colégio de Jesus da 
Baía (Biblioteca da Ajuda, Manuscrito).

82 Pe. Armando Cardoso, “Vida de José de Anchieta com relação ao teatro”, in Teatro de Anchieta, p. 18.



171

que o Padre Visitador trouxe a Salvador foi mais uma cabeça das onze mil virgens, 

recebida com uma peça de teatro em que um dos personagens era a Sé da cidade, 

regozijando-se com o tesouro.��

No dia 3 de maio de 1582, celebrou-se a inauguração do imponente novo relicário 

para o colégio dos jesuítas na Bahia, pois estas antes “estavam mal acomodadas”. 

Esse novo relicário construiu-se em uma nova capela na igreja, e nesse dia fez-se a 

solene trasladação das relíquias à sua nova casa. Não se tratava de uma cerimônia 

importante apenas para a Companhia de Jesus. O evento foi altamente concorrido 

pela população da Bahia, que chegou a causar um grande tumulto e invadir o recinto 

isolado dos padres. Na ocasião, a população fez muitas doações à nova capela. ��

O visitador trouxe consigo no navio que aportou no Rio de Janeiro “uma relíquia 

do glorioso Sebastião engastada em um braço de prata”, que foi muito festejada pelos 

moradores e estudantes do Rio de Janeiro, “por ser esta cidade do seu nome, e ser ele 

o padroeiro e protetor”. Em homenagem à entrada da relíquia na cidade foi feita uma 

procissão, que começou no mar e prosseguiu em terra, até a Igreja da Misericórdia, 

onde a relíquia foi depositada e onde foi encenado um auto.�� 

Essa representação deve ser o Auto de São Sebastião, composto por José de An-

chieta, no qual um anjo canta a associação entre o santo, o dia de sua festa, a proteção 

à cidade, a alegria de seus habitantes e a consagração do edifício da igreja:

Chamas-te Sebastião:

Jesus te santificou.

Muita flecha te crivou

Para tua exaltação

83  “Trouxe o padre uma cabeça das Onze Mil Virgens, com outras relíquias engastadas em um meio corpo de 
prata, peça rica e bem acabada. A cidade e os estudantes fizeram um grave e alegre recebimento: trouxeram as 
santas relíquias da Sé ao Colégio em procissão solene, com flautas, boa música de vozes e danças. A Sé, que 
era um estudante ricamente vestido, lhe fez uma fala do contentamento que tivera com sua vinda; a Cidade 
lhe entregou as chaves; as outras duas virgens, cujas cabeças já cá tinham, a receberam à porta de nossa igreja; 
alguns anjos as acompanharam, porque tudo foi motivo de diálogo. Toda a festa causou grande alegria no 
povo, que concorreu quase todo”. Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, p. 1�3.

8�  Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, p. 160.

85  Idem, p. 169.
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Os habitantes da aldeia

Festejam a tua glória,

Visitando a igreja cheia:

Dia que assim os recreia,

Sagrou-o tua vitória

Oh, vem sempre d’ora em diante

Visitar a nossa igreja:

Do mal teu amor proteja

A todo seu habitante

[...]

Faze com que os homens todos 

Observem as leis divinas:

Mulheres, velhas, meninas

Afastem do mal os lodos

Destas plagas peregrinas. ��

A chegada da relíquia promovia a igreja e a cidade, e a terceira estrofe é bastante 

importante: ao pedir que o santo visite a igreja dali em diante, evidencia-se aquele 

dia como marco inaugural de um novo período. Além disso, esta estrofe faz uma 

equivalência entre os habitantes da igreja e os habitantes da cidade, construindo uma 

imagem de que toda a cidade é igreja. A quarta estrofe relaciona a chegada da relíquia 

à correta observação dos costumes cristãos, semelhante ao que se passara quando da 

descoberta das relíquias em Arjona, evidenciando a nova conexão entre o poder das 

relíquias e a pauta estabelecida pelo Concílio de Trento. Após o teatro, o Padre Fernão 

Cardim fez uma pregação em torno das graças de São Sebastião, e acabada a missa 

“deu o Padre Visitador a beijar a relíquia a todo o povo”. Depois disso, a relíquia foi 

colocada no sacrário do colégio, “para consolação dos moradores, que assim o pedi-

ram”. No sacrário, São Sebastião encontrou como companheira uma outra cabeça das 

onze mil virgens.87

86 José de Anchieta, “Excerpto do auto de S. Sebastião”, in Teatro de Anchieta, p. 192.

87  Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, p. 170.
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No século XV, as relíquias de São Pantaleão 

chegaram à região do Porto supostamente trazidas 

por imigrantes armênios fugidos após a tomada 

de Constantinopla pelos turcos, e originando um 

importante culto na região. Inicialmente, as relíquias 

eram veneradas na periférica igreja de Miragaia, 

mas o crescente culto ao santo fez com que o Bispo 

D. Diogo de Souza ordenasse a transferência das 

relíquias para a Sé do Porto. O bispo conseguiu 

também autorização para trocar o santo patrono 

da cidade, que antes era São Vicente, para São 

Pantaleão. Parte das relíquias foi instalada em uma 

urna do altar mor da Sé Catedral do Porto (figura 

163), mas D. Diogo de Souza deixou em Miragaia 

um dos braços do santo em relicário próprio, para 

contentar os moradores do local, que se veriam 

privados de seu mais precioso tesouro (figura 164). 

A figura 165 mostra a arca que fica no interior da 

urna da Sé do Porto, encomendada pelo rei D. João 

II em seu testamento e construída pelo seu sucessor 

D. Manuel. Narra o martírio do santo em Nicomédia 

no século IV, e seu traslado por via marítima para 

Portugal. No início do século XVI, a Sé do Porto 

recebeu um novo tesouro: um relicário com a cabeça 

de São Pantaleão, como doação de Gonçalo Anes 

da Cunha, em troca de sufrágios e perpetuação da 

memória do doador (figura 166).

163 16�
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Um conhecido relato da hagiografia medieval 

é o do martírio de Santa Úrsula e suas com-

panheiras virgens (figura 167). Filha de um rei 

cristão da Bretanha, Santa Úrsula foi prometida 

a um rei pagão, mas antes disso pediu licença 

para peregrinar a Roma acompanhada por dez 

donzelas nobres, cada uma com um séqüito de 

mil virgens. Aportando em Colônia pelo Reno, as 

onze mil virgens foram martirizadas pelos hunos. 

A descoberta de um cemitério romano em Colônia 

no século XII foi compreendida como a revelação 

do local de martírio das onze mil virgens, dando 

início ao culto das relíquias das onze mil virgens, 

principalmente seus crânios. 

As entradas de relíquias nas cidades eram 

grandes celebrações, comemorava-se a própria 

chegada de um santo protetor. Na figura, Santa 

Auta, martirizada em Colônia no século III, preside 

a cerimônia da chegada de um baú com suas própri-

as relíquias ao Convento da Madre de Deus em 

Lisboa em 1517. O convento mostra-se ornamentado 

com ricas tapeçarias para a ocasião. À esquerda, um 

palanque de onde as damas na nobreza observavam 

a cerimônia. À direita, abaixo, um músico toca um 

órgão, indicando que a cerimônia foi acompanhada 

de música (figura 168).

No contexto de um mundo católico em expansão, a 

grande quantidade de relíquias das onze mil virgens 

revelou-se muito adequada. As virgens circulavam 

em relicários como os que mostra a figura 169, 

construído na Idade Média em Colônia. No Brasil, 

aportaram pelo menos seis dessas cabeças.
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168 169



175

Em 1505, em meio a sucessivas epidemias de peste, 

a pedido do rei D. Manuel, a cidade de Veneza doa a 

Lisboa uma relíquia de São Roque, Santo conhecido 

por sua capacidade de enfrentar a peste. Recebida 

em Lisboa, a relíquia foi levada em cortejo para fora 

das muralhas da cidade, no local onda havia um 

cemitério onde jaziam as vítimas da epidemia. Nesse 

preciso local, foi edificada a ermida de São Roque, 

conforme relata o Padre Baltazar Telles, cronista da 

Companhia de Jesus, que dali a algumas décadas se 

apropriaria da ermida para ali construir sua monu-

mental Igreja de São Roque. “Como os capitães mais 

valorosos e de maior confiança se põem nas instân-

cias mais perigosas e nos lugares mais arriscados, 

assim se entregou a este forçado capitão [São Roque, 

ou seus ossos] esta praça temerosa do campo dos 

mortos, para dali cobrarem saúde dos vivos” Chron-

ica da Companhia de Jesus na província de Portu-

gal). Além de ter sido edificada sobre uma relíquia, a 

Igreja de São Roque foi um local de grande acúmulo 

delas. Em 1588, João de Borja, Conde de Ficalho e 

filho de São Francisco de Borja, doou sua imensa 

coleção de relíquias à igreja. “Depois de Dom Afonso 

Henriques primeiro rei de Portugal em cujo tempo 

Lisboa viu, e recebeu o corpo do insigne mártir São 

Vicente seu padroeiro, nunca [a cidade] gozou de 

tão solene memória de semelhantes penhores do 

céu”. Como gratidão, a Companhia de Jesus deu a 

João de Borja o direito de fazer da capela-mor de 

São Roque o seu panteão familiar – algo sem dúvida 

já previamente negociado (figura 171). As relíquias 

foram dispostas em dois grandes altares à direita e 

à esquerda do altar mor da igreja (figura 172).
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Altar dos santos mártires na Igreja de São Roque em Lisboa
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Altar das santas virgens na Igreja de São Roque em Lisboa
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A igreja da Companhia de Jesus em Salvador pos-

suía uma grande coleção de relíquias, organizada da 

mesma forma que a de São Roque em Lisboa: um altar 

para os santos mártires e outro para as santas vir-

gens. As imagens mostram o altar das santas virgens, 

fechado e aberto. Possivelmente trata-se dos altares in-

augurados ainda no final do século XVI, mencionados 

por Fernão Cardim, que foram mais tarde removidos 

para a nova igreja.
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A capital do império português era local para onde 

convergiam relíquias dos novos mártires de vários 

lugares. A figura 177 mostra uma arca com relíquias 

dos 40 mártires do Brasil, depositada no Convento da 

Madre de Deus em Lisboa. A figura 178 mostra uma 

arca similar, com as relíquias de sete mártires francis-

canos mortos no Marrocos no final do século XVI, do 

Mosteiro de São Vicente de Fora.
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A chegada do visitador a São Paulo foi planejada para acontecer no dia 25 de 

janeiro de 1585, dia da conversão do mártir São Paulo, padroeiro da cidade. Os prin-

cipais homens da cidade foram receber Cristóvão de Gouveia a três léguas da cidade, 

e a recepção se deu a cavalo. O visitador trazia consigo algumas relíquias, entre elas 

uma do Santo Lenho, e outra dos Santos Tebanos da legião de São Maurício, que 

foram devidamente veneradas.�� 

A população da Vila do Espírito Santo, particularmente devota, em meio a uma 

epidemia de peste reforçou sua devoção às relíquias que tinham em sua igreja, dando 

uma coluna de prata para uma relíquia das onze mil virgens que fazia companhia 

à relíquia de São Maurício que ornava a mesma igreja. Em 1585 ou 1595, Anchieta 

compôs um auto, em que dois meninos saúdam a chegada dessa relíquia no porto da 

cidade, vinda de barco, antes de ser acompanhada em procissão até ser depositada na 

Igreja de São Tiago. A relíquia com a cabeça da virgem é festejada por dar uma nova 

luz aos habitantes da Vila: 

Cordeirinha linda

Como folga o povo!

Porque vossa vinda

Lhe dá lume novo.

Nossa culpa escura 

Fugirá depressa,

Pois vossa cabeça

Vem com luz tão pura.

Vossa formosura

Honra é do povo,

Porque vossa vinda

Lhe dá lume novo.

88  “Todo  o  caminho  foram  escaramuçando  e  correndo  seus  ginetes,  que  os  têm  bons,  e  os  campos  são 
formosíssimos, e assim, acompanhados com alguns vinte de cavalo, e nós também a cavalo, chegamos a uma 
cruz, que está situada sobre a vila, aonde estava prestes um altar, debaixo de uma fresca ramada, e todo o mais 
caminho feito um jardim de ramos. Dali levou o P. Visitador uma cruz de prata dourada com o Santo Lenho e 
outras relíquias, que o Padre deu àquela casa. E eu levava uma grande relíquia dos Santos Tebanos. Fomos em 
procissão até a igreja com uma dança de homens de espadas, e outra de meninos da escola. Todos iam dizendo 
seus ditos às santas relíquias. Chegando à igreja, demos a beijar as relíquias ao povo. Ao dia seguinte, disse 
o Padre Visitador missa, com diácono e sub-diácono, oficiado em canto de órgão pelos mancebos da terra. 
Houve jubileu plenário, confessou-se e comungou muita gente. Preguei-lhes da conversão do Apóstolo [São 
Paulo]”. Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, pp. 172-173.
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Virginal cabeça

Pela fé cortada,

Com vossa chegada

Já ninguém pereça.

Vinde mui depressa 

Ajudar o povo;

Pois com vossa vinda

Lhe dais lume novo.��

Em 1595, Anchieta escreveu um outro auto, a pedido da Confraria de São Mau-

rício, em Vitória (que é também chamada “Vila de São Maurício”), para celebrar o 

dia de seu protetor, de quem a Confraria tinha uma relíquia, que era venerada como 

protetora contra a epidemia e a seca. Trata-se do auto de Anchieta que trata de forma 

mais explícita a presença de relíquias em uma cidade como causa e efeito das virtudes 

de seus moradores, e seu papel de proteção do local, mas reivindicando devoção per-

manente em troco. A fé do povo de Vitória em seu santo é posta à prova contra vári-

os inimigos: os protestantes, um castelhano que quer levar a relíquia para o Rio da 

Prata,90 além de dois demônios, Satanás e Lúcifer e, talvez a principal delas, a falta de 

fé do povo de Vitória. A Vila, que também é um personagem da peça, está de início 

bastante desesperançada.�� 

O auto representa a chegada da cabeça de São Maurício e de outras relíquias de 

barco ao porto da Vila, onde são saudadas por dez meninos, que cantam o caráter 

voluntário da presença do santo e o papel de proteção desempenhado pela relíquia 

sobre a cidade contra os franceses e ingleses:

Com tais mortes merecestes 

triunfos mui gloriosos

e que vossos fortes ossos

que defender não quisestes,

sejam defensores nossos [...]

89  José de Anchieta, Teatro de Anchieta, pp. 278-279.

90  “Se em minha terra estivesse / este tão rico tesouro, / como estaria parece? / Honrado com muita prece / E 
bordado em prata e ouro!... /  Quão gentis, quão cortesãos / Em solenes procissões / Saír[i]am nossos cristãos, 
/ Com suas gorras nas mãos. / Para ganhar mil perdões!” José de Anchieta, “Na Vila de Vitória”, in Teatro de 
Anchieta, p. 316.

91  “Não sabe ao que doer-se entristecido / meu coração choroso e angustiado / Vendo todo perder-se em pecado, 
/ Meu povo, de muitos vícios já vencido.” José de Anchieta, “Na Vila de Vitória”, in Teatro de Anchieta, p. 
303.
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O pecado nos dá guerra,

em todo tempo e lugar;

e pois quisestes morar

nesta nossa pobre terra,

ajudai-a sem cessar;

porque, cessando o pecar,

cessarão muitos reveses,

com que os hereges franceses

nos poderão apertar 

e luteranos ingleses. [grifos meus] ��

Os protestantes estão também presentes como ameaça em outra passagem da 

peça, o Monólogo da ingratidão, em que Anchieta simula o discurso de um reformista 

na América, desdenhando do culto católico aos mártires, “criados de Deus”.�� Ao final 

a Vila de Vitória, apoiada por outros dois personagens, o Amor de Deus e o Temor 

de Deus, acaba por merecer a relíquia, com a qual espanta todas as ameaças.�� A peça 

encerra-se com quatro meninos levando a cabeça de São Maurício à sepultura em um 

esquife (“tumba”), permanecendo assim na Vila.

Criação de relíquias

Já vimos que a descoberta de relíquias e o traslado de relíquias eram dois procedi-

mentos de consagração do território, presentes tanto na Europa quanto na expansão 

do corpo da cristantade no início da Idade Moderna. Ainda um terceiro procedimento 

merece ser investigado: a produção de novas relíquias, que acompanhava a produção 

de novos mártires. 

Excetuando-se as relíquias de menor valor que se obtinha colocando tecidos ou 

outros objetos em contato com as relíquias já existentes, ou matéria como terra extraí-

da dos sepulcros dos santos, a única forma de novas relíquias serem produzidas era 

92 José de Anchieta, “Na vila de Vitória ou São Maurício”, in Teatro de Anchieta, pp. 288.

93 “Eles vêm-me cá trazer / ossos de martirizados: / sim, esses são meus cuidados! / Eu farei quanto puder  / Que 
não sejam estimados. /  Porque sou mãe de pecados / e não quero agradecer / quanto bem pode fazer / Deus 
com todos seus criados.  / E deixo tudo esquecer.”  José de Anchieta, “Na Vila de Vitória”, in Teatro de Anchie-
ta, p. 314. O “Monólogo da ingratidão” é também presente de forma autônoma, em José de Anchieta, Lírica 
portuguesa e Tupi (São Paulo, Martins Fontes, 1997, organização Eduardo de A. Navarro), pp. 70-71).

9� “Guardemos este tesouro / que o sumo Deus me enviou, / mais refinado que o ouro, / com o qual, eu certa 
estou, / me livrarei de desdouro”. José de Anchieta, “Na Vila de Vitória”, in Teatro de Anchieta, p. 339.
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a partir dos restos de novos santos. Isso não era algo fácil, pois as reformas católicas 

do século XVI significaram uma centralização nas mãos do Vaticano dos processos de 

beatificação e canonização, em contraponto aos costumes da Idade Média, quando 

proliferavam devoções difusas de inúmeros santos, muitos deles restritos a um culto 

local. A santificação foi uniformizada, critérios exigentes de averiguação de milagres 

foram estabelecidos e cultos locais não reconhecidos pelo Papa foram proibidos.�� 

Mas a centralização dos processos de santificação não impediu a veneração aos 

restos de mártires e outros mortos considerados santos. Pelo contrário, como a partir 

da segunda metade do século XVI eram necessárias provas de santidade para se abrir 

processos no Vaticano, os fiéis e, principalmente, as ordens religiosas, ocuparam-se 

em sistematizar, documentar e circular as informações sobre eventuais candidatos a 

santos e suas relíquias. Ainda que fosse necessária a autorização papal para o início 

ao culto de um beato ou santo – autorização nem sempre obtida – mesmo antes disso 

já se dava atributos sagrados às relíquias daqueles que eram considerados santos. 

Havia um sentimento comum de que o martírio conferia santidade automática 

à vítima, e os restos dos corpos dos novos mártires católicos eram cobiçados como 

verdadeiras relíquias. Partes do corpo e roupas dos mártires católicos na Holanda e 

na Inglaterra eram avidamente disputados pelos seus correligionários. Relíquias de 

Edmund Campion foram enviadas ao Colégio Inglês em Roma, onde os jesuítas se 

preparavam para o martírio na Inglaterra. As relíquias dos mártires de Gorcum eram 

veneradas em Bruxelas, colocadas em duas ricas arcas que passeavam pela cidade em 

procissões, ainda que não tivessem sido reconhecidos pelo Papa (figuras 179 e 180).��

Um corpo incorrupto, perfumado e flexível esteve no centro de uma grande dis-

puta no final do século XVI na Espanha, no período em que Portugal estava sendo 

regido pelo espanhol Filipe II. O Convento das Carmelitas de Alba de Tornes, nas 

proximidades de Salamanca, na Espanha, ganha em 1582 o maior tesouro imag-

inável: o corpo de Teresa de Ávila, espanhola de família aristocrática fundadora da 

Ordem das Carmelitas Descalças e que ainda em vida tinha fama de santa. Quando, 

já doente, estava a caminho de seu Convento de São José em Ávila, após fundar um 

novo convento em Burgos, Teresa recebeu de seu superior, o Provincial Frei Antonio 

de Jesus, a ordem de ir ao Convento de Alba, onde a Condessa de Alba requisitava a 

sua presença. Contrariada, obedeceu às ordens de seu superior, e prosseguiu até Alba, 

onde sua saúde piorava a cada dia. Após oito dias, recebeu de Deus o aviso de que se 

95  R. Po-Chia-Hsia, The world of catholic renewal, p. 126.

96  Brad S. Gregory, Salvation at stake, pp. 298-303.
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aproximava a hora de seu descanso.

As monjas também começaram a receber sinais disso, algumas delas viram luzes 

e resplandescências brilharem sobre a igreja onde estava Santa Teresa. Nos últimos 

momentos, o próprio rosto da Santa era tão brilhante que não se podia olhá-lo.97 Pouco 

antes de sua morte com todos os sinais de santidade, Frei Antonio de Jesus perguntou 

a Teresa se ela desejava ser sepultada em Alba ou em Ávila, ao que ela responde, em 

prova de sublime humildade: “Tenho eu que ter coisa própria? Aqui não me dariam 

um pouco de terra?”. No momento de sua morte, uma freira viu que passavam pelo 

claustro da igreja muitas pessoas resplandecentes, todas vestidas de branco, e entra-

ram no quarto onde ela estava com grandes demonstrações de alegria. Outra freira 

viu sair de sua boca uma pomba branca, assim como várias outras freiras tiveram 

visões semelhantes.��

O corpo de Santa Teresa assumiu uma beleza sublime após sua morte. O rosto, 

“branco como o alabastro, sem ruga nenhuma, ainda que antes tinha muitas por ser 

velha, as mãos e os pés com a mesma brancura [...] e tão tratáveis, tão suaves ao tato, 

como se estivesse viva”. A fragrância que emanava de seu corpo no momento em 

que a vestiam e adereçavam para seu sepultamento era tão forte que espalhava-se 

por todo o edifício, e nada na terra se parecia com aquele perfume, “porque era ver-

dadeiramente um perfume celeste”. O perfume impregnou toda a enfermaria, cama 

e roupas de Santa Teresa, assim como todas as coisas que ela tocou quando doente 

– perfume, aliás, que já saía de sua boca em vida. Mais de vinte anos após sua morte, 

suas relíquias ainda exalavam esse perfume.��

Logo as religiosas do Monastério de Alba começaram a venerar como relíquias 

não só o corpo da Santa, mas também tudo aquilo que ela havia tocado, “como 

aos instrumentos nos quais esperavam que Deus haveria de mostrar sua virtude”. 

E assim, começaram a distribuir suas roupas pelos monastérios de frades e monjas 

carmelitas e também a outras pessoas importantes, que logo começaram a produzir 

milagres.100 Antes mesmo de ser enterrado, o corpo de Santa Teresa começou a operar 

milagres entre as monjas de Alba. Estas enterraram rapidamente o corpo de forma a 

dificultar a sua exumação, sob grandes quantidades de pedra, tijolo, terra, cal e água, 

bem compactados. Era evidente o temor de que as freiras de Ávila reivindicassem o 

97  Frei Diego de Yepes, Vida, virtudes y milagros de la B. Virgen Teresa de Jesus, madre fundadora de la nueva 
reformacion de la orden de los descalços y descalças de n. Señora del Carmen (Madrid, por Luis Sanchez, 
1615), p. 221-222.

98  Idem, p. 22�-225.

99  Idem, p. 227.

100  Idem, p. 228.
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cadáver de Teresa. 

Mas, nove meses depois disso, arrependeram-se por não dar à Santa uma posição 

de maior visibilidade, e exumaram o cadáver, sob o atento controle do Duque de 

Alba, que já considerava o corpo de Teresa “a maior jóia de suas terras”. Encontraram 

o cadáver incorrupto, que continuava exalando um perfume maravilhoso, que aderia 

a tudo o que tocava o corpo da santa. A despeito dos temores do Duque e das freiras 

de Alba, iniciou-se naquele momento um processo de fragmentação e distribuição 

dos pedaços do corpo da Santa. Tamanha graça não podia ficar restrita a um só local, 

ainda mais um convento tão longínquo e isolado como o de Alba,  e deveria correr o 

mundo para proteger outros locais. 

Logo nessa primeira exumação, o Padre Provincial Jerônimo Gracian cortou sua 

mão esquerda e um dedo da direita. Ficou com o dedo para si, que carregou pelo resto 

de sua vida, e enviou a mão esquerda para o convento de São José de Ávila, cujas 

freiras reclamavam o retorno do corpo à sua casa. Às freiras de Alba, esta pareceu 

uma atitude conciliadora, mas na verdade a doação da mão – que mais tarde seria 

doada ao Convento das Carmelitas de Lisboa, onde provocou inúmeros milagres – foi 

uma manobra dissimulatória: a real intenção do Padre Gracián era levar todo o corpo 

de Teresa para Ávila.

A alegria das freiras de Alba com a presença da relíquia durou pouco. Por trás do 

lobby para levar o corpo para Ávila, estava o poderoso Bispo de Palencia, D. Álvaro de 

Mendoza, que tinha feito anos antes um acordo com as carmelitas de Ávila, e doado 

uma soma considerável de dinheiro para que a capela do Mosteiro de São José de 

Ávila fosse reconstruída, atribuindo centralidade a dois jazigos: o de Teresa e o seu 

próprio. Em 1585, o corpo é novamente exumado, examinado e verificado incorrupto. 

Para desapontamento das freiras de Alba, os padres ordenaram que o corpo fosse 

transportado para Ávila, mas o convento de Alba foi indenizado com o braço e ombro 

direitos da Santa.

 As freiras de Ávila e o Bispo Álvaro de Mendoza ficaram exultantes com a 

volta de sua patrona ao Convento, mas o caso não estava encerrado. O poderoso 

Duque de Alba, que vinha de uma das mais influentes famílias da Espanha, processou 

o Convento de Ávila pelo roubo. Alegava, entre outras coisas, que segundo a norma 

canônica, a trasladação de um santo não poderia ser feita às escuras, mas cercada 

de pompa e rituais. Até mesmo o Papa Sisto V foi acionado, e ordenou a imediata 

restituição do corpo de Teresa a Alba. A despeito de protestos em Ávila, o corpo nunca 

mais saiu de Alba – a não ser por inúmeros fragmentos de sua pele, carne e ossos 
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retirados e espalhados pelo mundo, exemplificando a proximidade entre o artefato 

sagrado que eram os corpos dos santos e as relações de domínio e reciprocidade.101

 São Francisco Xavier morreu em 1552, na Ilha de Sanchoão, na Província de 

Cantão na China, e no ano seguinte, quando o corpo foi trasladado para ficar junto 

aos cristãos, estava também em estado incorrupto.102 O corpo foi levado para Malaca, 

onde ficou exposto à visitação de inúmeros fiéis, e já começou a operar milagres antes 

de ser novamente enterrado. Mas este não foi o último repouso do santo: alguns meses 

depois, foi desenterrado para ser levado a Goa, quando foi mais uma vez constatado 

seu estado de incorruptibilidade e o perfume paradisíaco que emanava do corpo. 

Em março de 1554, o corpo chegou a Goa, onde foi recebido com grandes festas e 

sepultado na Igreja do Colégio de São Paulo dos Jesuítas. Também lá, logo o corpo de 

Francisco Xavier começou a promover milagres: exalou sangue fresco de uma chaga 

próxima a seu coração, curou várias pessoas, devolveu a visão a um homem.103 Uma 

relíquia de São Francisco Xavier aportou em Salvador e, levada em procissão em um 

andor em meio a uma epidemia em 1686, devolveu a saúde à cidade, que adotou 

então o santo como seu padroeiro (figura 183).

 A América Portuguesa foi também território onde se produziram relíquias. 

Está em jogo aqui a defesa da capacidade brasileira de produzir o sagrado, de certa 

forma libertando-se da sua importação. Os exemplos disso são vários. Ao relatar o 

martírio de Pedro Correia e de João de Souza em São Vicente em 1554, Anchieta anun-

cia:

 

Já brilham coroados e revestidos com uma estola de glória, mas esperam outra 
de que serão vestidos os seus corpos, agora entregues como alimento aos animais 
da terra e às aves do céu. Não houve quem os sepultasse, mas nem sequer lhes pe-
recerá um cabelo da cabeça. Trabalharemos quanto pudermos para recolher alguns 
ossos.104

101  Carlos M. N. Eire, From Madrid to purgatory: the art & craft of dying in sixteenth century Spain (Cambridge, 
University Press, 1995), pp. �23-��1.

102  “Abrem a cova e a arca, afastam a cal, acham o precioso tesouro sem nenhuma mudança: a mesma cor e boa 
sombra do rosto, as mesmas mostras mais de vida que de morte [...] apalpam-no todo e não somente está 
inteiro, mas sólido e cheio de sumo e sangue e com as entranhas sãs, lançando e expirando de si um cheiro 
suavíssimo em prova de quanto a alma lhe levara da vida tanto que lhe deixara da santidade”. Pe. João de 
Lucena, História da vida do Padre Francisco de Xavier (Lisboa, Publicações Alfa, 1989 [1600]), vol. IV, p. 
200.

103  Pe. João de Lucena, História da vida do Padre Francisco de Xavier, vol. IV, pp. 201-209.

10� “Carta do Ir. José de Anchieta ao P. Inácio de Loyola. São Vicente, fim de março de 1555”, in Serafim Leite, 
Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil, vol. II, pp. 202-203.
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Os ossos deveriam ser recolhidos, porque não era decente deixar os restos hu-

manos sem sepultamento no sertão, abandonados “aos animais da terra e às aves do 

céu”, mas é também evidente o esforço de construção de relíquias sagradas, pontes 

entre céu e terra, pois estão aqui presentes atributos dos santos, como o brilho e a in-

corruptibilidade de seus corpos. 

As relíquias mais consagradas foram provavelmente as do próprio José de An-

chieta, que morreu em Reritiba, no Espírito Santo, em 9 de junho de 1597, e ficou 

sepultado em Vitória até 1609, quando seus ossos foram trasladados para Salvador. 

Posteriormente, seu culto foi autorizado por uma breve do Papa Urbano VIII (papado 

de 1623 a 1644), e seus ossos foram distribuídos como relíquias, e logo começaram a 

fazer milagres.105 

Em uma carta de 1626 à Companhia de Jesus, Antônio Vieira relata um prodígio 

operado pelo recém falecido irmão Antônio Fernandes:

Outra vez acaso encontrara um dos nossos padres, que mostrava andar enfa-
dado; e sabida a causa, era por ter perdido um dente do santo José Anchieta, que 
muito estimava. Consolou-o ele dizendo que o encomendaria a Deus e, detendo-se 
um pouco sem se mover do lugar, o levantou [o dente de Anchieta] do chão, em parte 
onde se tinha buscado com muita diligência.106

O movimento aqui é de sobreposição: reforçar tanto o poder sagrado da relíquia 

de Anchieta quanto o do Padre Antônio Fernandes que a fez levitar do chão. Na nar-

rativa, Vieira aponta outros aspectos sagrados da morte do Padre: ele morrera no dia 

de Santo Antônio, a quem emprestava o nome, e sabia da proximidade de sua morte, 

para a qual preparou-se. Vieira relata também que uma relíquia de Anchieta foi colo-

cada na popa de uma nau que saiu de Pernambuco para socorrer a Bahia que havia 

sido invadida pelos holandeses, e protegeu aquela parte do navio, enquanto outras 

foram severamente atingidas. 

Tudo se atribuiu, com muita razão, aos merecimentos do santo padre José An-
chieta. Sua canonização se espera e deseja com grande alvoroço de toda esta provín-
cia [do Brasil da Companhia de Jesus], assim dos de casa [os jesuítas] como dos de 
fora, e não duvidamos de haver de ser um grande meio para uns se emendarem e 

105  José de Anchieta, Poesias (Belo Horizonte, Itatiaia, 1989), p. 779. 

106 Antônio Vieira, “Carta ânua ao Geral da Companhia de Jesus, 30 de setembro de 1626”, in Cartas do Brasil, 
p. 81.
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Os restos dos mártires vitimados pelas guerras reli-

giosas do século XVI eram disputados pelos católicos 

como relíquias.
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Andor com relíquia de São Francisco Xavier que, 

levada pelas ruas de Salvador, encerrou uma epidemia 

na cidade. Sacristia da Sé Catedral de Salvador. 
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Já no século XVII, produziam-se relicários no Brasil. 

Relicários de Frei Agostinho da Piedade, cerâmica, 

c. 1630. Santa Bárbara (figura 182), São Gregório 

Magno (figura 183), Santa Catarina de Alexandria 

(figura 184), Santa Agueda (figura 185).
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Os relicários estiveram dentre as 

primeiras peças de prata produzidas 

no Brasil. Frei Agostinho da Piedade, 

relicário de Santa Luzia, c. 1630.

Relicário-perna de Santo Amaro, do 

Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, 

segunda metade do século XVII.
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outros se melhorarem.107

Os corpos de franciscanos também constituíam relíquias. Os restos de Frei 

Palácios, morto em Vila Velha em 1570, foram trasladadas para o Convento Franciscano 

de Vitória em 1609, a contragosto do povo de Vila Velha, e durante o traslado se 

curaram vários doentes.108 No século XVIII temos notícia de que conservavam-se “em 

honorífico lugar as que escaparam de piedosos roubos”.109 Os padres José de Santa 

Maria e Martinho da Conceição foram cruelmente martirizados pelos índios em 1701, 

“cujos veneráveis cadáveres, depois de passados seis meses, estando expostos ao 

rigor das feras, se acharam tão incorruptos, e de bom semblante, que causavam gozo, 

e consolação nos que os viam”.110 

Excepcionalmente, os corpos de não religiosos podiam ter atributos de relíquias. 

Estácio de Sá, o Capitão-Mór da armada que reconquistou o Rio de Janeiro aos fran-

ceses, foi ferido em combate e morreu logo depois, “com sinais de virtude”.��� Foi 

considerado um mártir, “por cujo sangue [a cidade] goza a liberdade em que hoje 

[século XVII] se vê”.��� Testemunhas relataram que, quando seus ossos foram trasla-

dados, “saía dele um cheiro suave, como sinal que gozava sua alma da felicidade 

da glória”.��� A santificação das relíquias de Estácio de Sá pode estar relacionada ao 

movimento de representação do reino português como reino divino, cuja maior per-

sonificação é o corpo de seu próprio rei, a ser detalhado no próximo capítulo.

Assim como no Velho Mundo, na América os instrumentos de martírio eram tam-

bém considerados relíquias. O tacape de madeira com o qual o Padre Francisco Pinto 

foi martirizado pelos índios no início do século XVII foi levado para o colégio dos 

jesuítas na Bahia, onde era tido com grande veneração.��� Em 1654, Vieira refere-se a 

“um terreiro grande, com um pau fincado no meio, o qual ainda conservava os sinais 

do sangue [de jesuítas martirizados pelos índios]”, possivelmente na expectativa de 

107 Antônio Vieira, “Carta ânua ao Geral da Companhia de Jesus, 30 de setembro de 1626”, in Cartas do Brasil, 
p. 117.

108 Frei Venâncio Willeke, “Frei Pedro Palácios e a Penha do Espírito Santo”, separata do Boletim Cultural da 
Câmara Municipal do Porto (Porto, 1972), vol. XXXIII (3-�), p. 1�.

109 Frei Apolinário da Conceição, Primazia seráfica na regiam da América, p. 112.

110  Idem, pp. 128-129.

111  Simão de Vasconcellos, Vida do venerável Padre José de Anchieta, vol. I, p. 127.

112  Idem, p. 126. 

113  Idem, p. 127.

11� Manuela Carneiro da Cunha, “Da guerra das relíquias ao quinto império”, p. 75.
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recolher o pau como relíquia, ou de consagrar tal terreiro para uma igreja.��� 

Já identificamos as questões relacionadas às iniciativas portuguesas (principal-

mente missionárias) de descobertas, traslado e criação de relíquias. Vamos agora in-

vestigar a recepção das relíquias pelos habitantes originais da América.

O outro lado

Assim como mostramos no capítulo anterior o martírio americano do século XVI 

não foi idêntico ao seu similar europeu, é necessário avançar um pouco na compreen-

são dos significados que os índios atribuíram a esses ossos tão especiais. Assim como 

os mártires e martírios foram elementos de interlocução entre o mundo católico e o 

ameríndio, as relíquias também desempenharam um papel relevante nesse contato. 

Parece válida a hipótese de que as relíquias sagradas foram um dos elementos por 

meio dos quais índios e portugueses puderam estabelecer códigos de comunicação, 

ou traduções, segundo a terminologia de Cristina Pompa.��� 

Enquanto a doutrina católica rejeitava as idolatrias, xamanismos e animismos, 

aceitava o uso das relíquias sagradas em processos de cura.117 Enquanto a cultura 

católica de uma forma geral separava irremediavelmente pessoas e coisas em grupos 

distintos e incomunicáveis, as relíquias estavam entre os poucos artefatos que po-

diam pertencer simultaneamente às duas categorias.��� 

A separação entre pessoas, coisas e animais era bem menos clara para os índios, 

que acreditavam na propriedade da metamorfose. Hans Staden condenou o chefe 

Cunhambebe por comer carne humana, dizendo que “memso um animal irracional 

raramente devora seus semelhantes, por que então um homem iria devorar os out-

ros?”. Ao que Cunhambebe respondeu entre uma mordida e outra: “Sou um tigre, 

115 Antônio Vieira, “Carta ao Padre Provincial do Brasil, 1654”, in Cartas do Brasil, p. 173.

116  Cristina Pompa, Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil Colonial.

117 Fernando Cervantes, “Epilogue”, in Nicholas Griffiths & Fernando Cervantes, Spiritual encounters: interac-
tions between Christianity and native religions in colonial América (Birmingham, University Press, 1999), p. 
278.

118  “Assim como os escravos, as relíquias pertencem a uma categoria, pouco usual na sociedade occidental, de 
objetos que são tanto pessoas quanto coisas”. Patrick J. Geary, Living with the dead in the middle ages, p. 
19�.
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isso está gostoso”.��� Alguns nomes de chefes Tupis do século XVII exemplificam isso: 

Sauçuacã (cabeça de corça), Metarapua (pedra branca), Auati (milho negro), Tamano 

(pedra morta), Tatu-açu (fogo grande), Tecuaré-Ubuí (maré de sangue), Itapucusã 

(ferro com que se prendem os pés), Mutim (Miçanga Branca), Quatiare-Uçu (carta 

ou letra grande), Uirapapeup (arco chato), Canuaaçu (tintura), Tocaiaçu (galinhei-

ro grande), Itaongua (pilão de pedra), Uitin (farinha branca). O filho mais velho do 

feiticeiro de Tapuitapera, no Maranhão (hoje Alcântara), chamava-se Chenambi, ou 

“minha orelha”.120 

Também esse atributo de ser tanto pessoas quanto coisas tinham os maracás, as 

cabaças mágicas que os Tupinambás mantinham, traspassadas por varetas e rechea-

das com pedrinhas, constituindo chocalhos que usavam em suas danças, aos quais os 

pajés davam vida em suas visitas às aldeias, uma vez por ano (figura 188).���

Os ossos dos grandes guerreiros também tinham significados especiais para os 

Tupinambás. Hans Staden afirma que em algumas tribos era costume espetar as ca-

beças dos inimigos comidos em estacas na entrada da aldeia (figura189).��� Os chefes 

Tupinambás eram enterrados com suas cangoeiras, flautas feitas com os ossos de seus 

inimigos.��� Jean de Léry aponta a conservação de caveiras, de ossos das coxas, braços, 

e de dentes dos inimigos.���

Gabriel Soares de Souza inclusive usa o termo “relíquia” para designar os restos 

119  Hans Staden, A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens, encontrados no novo 
mundo, a América, e desconhecidos antes e depois do nascimento de cristo na terra de Hessen, até os últimos 
dois anos passados, quando o próprio Hans Staden de Homberg, em Hessen, os conheceu, e agora os traz ao 
conhecimento do público por meio da impressão deste livro (Rio de Janeiro, Livraria e Editora Dantes, 1998 
[15�8]),  p. 106.

120  Nomes trazidos por Yves D’ Evreux, na Viagem ao Norte do Brasil feita nos anos 1613 a 1614. Para uma 
análise mais sistematizada dos universos cuja leitura só é possível se abrirmos mão de uma fronteira absoluta 
e ocidental separando o que é e o que não é humano, ver Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo e mul-
tinaturalismo na América indígena”, in A inconstância da alma selvagem (São Paulo, Cosac & Naify, 2002).

121  “[...] o adivinho pega a maracá de cada um em particular e incensa na fumaça de uma erva a que dão o nome 
de pitim. Depois ele a segura bem perto da boca e diz: ‘Ne cora – Agora fale e se faça ouvir, se está aí’. [...] 
Depois que o pajé transforma todos os chocalhos em divindades, cada homem retoma o seu e passa a chamá-
lo de “filho querido”, chegando mesmo a fazer uma cabaninha onde o chocalho fica, com sua comida em 
frente. É para os maracás que pedem tudo de que têm necessidade, do mesmo modo como nós suplicamos ao 
verdadeiro Deus. Portanto, são esses os deuses deles” [grifos do autor]. Hans Staden, A verdadeira história 
dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens, p. 158.

122  Hans Staden, A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens, pp. 72 e 136.

123  Gabriel Soares de Souza, Notícia do Brasil (São Paulo, Livraria Martins Editora, s.d [1587], Biblioteca His-
tórica Brasileira, XVI, Dir. Rubens Borba de Moraes), t. II, p. 285.

12� “As caveiras conservam-nas os nossos tupinambás em tulhas nas aldeias, como conservamos nos cemitérios 
os restos dos finados. E a primeira coisa que fazem quando os franceses os vão visitar é contar-lhes as suas 
proezas e mostrar-lhes esses troféus descarnados, dizendo que o mesmo farão a todos os seus inimigos. Guar-
dam muito cuidadosamente os ossos das coxas e dos braços para fazer flautas e pífanos, e os dentes para seus 
colares”. Jean de Léry, Viagem à terra do Brasil (São Paulo/ Belo Horizonte, Edusp/ Itatiaia, 1980 [1578]), p. 
200.
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dos inimigos mortos, revelando aliás boa sensibilidade etnográfica, pois de fato os 

Tupi comiam aquilo que lhes era sagrado:

E há alguns destes bárbaros tão carniceiros que cortam aos vencidos, depois de 
mortos, suas naturas, assim aos machos como às fêmeas, as quais levam para darem 
às suas mulheres, que as guardam depois de mirradas no fogo, para darem a comer 
aos maridos por relíquias.���

Sobretudo a propriedade das relíquias de transportar o que é sagrado deve ter 

tido um grande apelo entre os Tupi e outras tribos, cuja cultura baseava-se sobre um 

regime de migrações constantes. O franciscano Claude D’Abbeville relata a dificul-

dade de compreensão do significado da consagração do território e da consolidação 

de assentamentos permanentes por parte dos índios Tupinambás, ao mesmo tempo 

fascinados com a ereção de uma cruz na aldeia maranhense de Juniparã e resistentes 

a abandonar as transferências no local das aldeias (figura 190). Os colchetes são meus, 

os parênteses são do autor:

Nessa ocasião [de levantamento da cruz], disse Japiaçu [o chefe] que o único 
pesar que ele e os seus sentiam era o de terem de abandonar Juniparã e irem resi-
dir por cinco ou seis luas num lugar longe daí um quarto ou meia légua (porque 
costumavam mudar de lugar e de casa de cinco em cinco, ou de seis em seis anos) 
lamentando todos o deixar a cruz agora erguida.

“Contudo (ele dizia) prometo que, quando sairmos daqui, levaremos a cruz para 
onde formos no firme propósito de fixarmos residência, e não andarmos como até 
aqui”

Nós lhes respondemos que não tirassem a Cruz, e que era melhor aí deixá-la 
como eterna lembrança, e, para consolá-los, que bem podiam fazer outra, que seria 
benzida pelo padre que com eles viesse morar, e depois levantada, como praticaram 
com esta.���

Esse tipo de mal entendido não acontecia com as relíquias, móveis por natureza. 

O episódio que mais evidencia a apropriação das relíquias pelos índios foi um con-

flito em torno das relíquias do Padre Francisco Pinto no Ceará. O Padre havia sido 

martirizado pelos “Tapuia” no início do século XVII, e seus ossos eram tidos como sa-

grados pelos índios, que a eles creditavam o dom de regular o tempo, trazendo chuva 

e sol nos momentos certos, donde recebeu o nome de Amanaira, ou senhor da chuva 

125  Gabriel Soares de Souza, Notícia do Brasil, t. II, p. 276.

126 Cláudio D’ Abbeville, História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas circunvizi-
nhanças, p. 130.
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(figura 191).127 Um outro jesuíta, o Padre Manuel Gomes, foi incumbido de procurar 

as relíquias do Padre Francisco Pinto para levá-las ao Colégio de Pernambuco em 

1615, mas ao receberem a demanda os índios avisaram que defenderiam com armas 

os ossos do Padre:

Se consentissem tirar-lhes um só osso do seu S., a quem eles tinham por pai, e 
que nos tempos passados faltando-lhe a chuva, às vezes ano inteiro, e por essa causa 
os mantimentos e frutos depois, que tiveram ao S. corpo em sua companhia parece 
[que] mudava o céu, o clima [...] não lhe faltando a chuva e sol a seu tempo, e quando 
ameaçava esta faltar se iam ao S. falando com ele, diziam Pai Pinto dai-nos água, ou 
dai- nos sol conforme sua necessidade, como se fora ele o Senhor dos tempos [...] e 
Deus Nosso Senhor para honrar seu servo lhe concede tudo à medida de seu desejo, 
porque dele se valem em suas enfermidades, e ainda que me fora fácil com duas 
companhias de arcabuzeiros tirá-lo à força tive por melhor deixá-los gozar daquele 
tesouro, com que Deus os enriquecia, dando-lhes saúde e vida, que ouro nem prata 
pode conceder. 

Embora afirmasse que deixaria os índios “gozar daquele tesouro” o jesuíta não 

desistiu de procurar o corpo santo, e pediu a um vigário que de noite fosse à ermida 

onde estava o corpo e pegasse alguns ossos e os levasse ao colégio de Pernambuco, 

“porque lhe não poderia levar pedras de mais estima”. O vigário, cavando o local, 

não achou o caixão, pois os índios o haviam mudado de lugar, temerosos que o corpo 

lhes fosse roubado. Em seu caminho de volta, os índios cercaram o vigário e o fizeram 

abrir todas as suas trouxas para verificar que ele não levava as relíquias do Padre.��� 

Ao que se sabe, o conflito pelas relíquias do Padre Francisco Pinto não foi adiante. 

Os jesuítas conformaram-se em não levar os ossos, encontrando até mesmo aspectos 

positivos no episódio: “Assim honra Deus a seus servos, que quando parece, que hão 

de ficar sepultados no esquecimento, os faz reverenciar e estimar da própria gentili-

dade”.��� Para nós, o episódio importa por revelar consensos e tensões em torno de 

significados: além de discordarem em torno da posse das relíquias, índios e jesuítas 

discordavam em torno da localização adequada para elas. Os jesuítas buscavam ur-

banizar as relíquias, levando-as para o Colégio de Pernambuco. Os índios, por outro 

lado, buscavam manter as relíquias consigo, até mesmo mudando-as de lugar. En-

127  Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Les ouvriers d’une vigne sterile  (Lisboa/Paris, Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian/Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000), p. 443.

128  Pe. Manuel Gomes, Relação de uma expedição no Norte do Brasil (1615). [Biblioteca Nacional de Lisboa, 
Manuscrito]. Cristina Pompa, em Religião como tradução, traz a interessante hipótese de aspectos do com-
portamento do Padre Francisco Pinto terem semelhanças com os dos pajés dos índios.

129  Idem.
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quanto para jesuítas a igreja era o local por excelência de depósito das relíquias, essa 

relação não parece ser tão importante para os índios, que já as haviam desenterrado 

da ermida onde estavam. Também discordavam quanto à distribuição dos ossos: en-

quanto para os jesuítas a fragmentação do corpo era algo razoável e até mesmo dese-

jado, para os índios era fundamental a integridade do esqueleto, que tratavam como o 

de um grande xamã, e como tal, investido de capacidade de ressuscitar a si mesmo.130 

Por outro lado, índios e jesuítas concordavam que as relíquias eram especiais, o que 

em um jargão ocidental podemos traduzir por sagradas e milagrosas, o que é sufici-

ente para sustentar a posição de que foram matéria de interlocução entre católicos e 

ameríndios.

*

A busca pela descoberta, o traslado e a produção de relíquias mostram que a 

ocupação do território da América Portuguesa pressupunha a incorporação dessas 

novas terras no espaço e no tempo cristão, e as relíquias desempenhavam nas cidades 

da colônia papéis similares aos que tinham do outro lado do Atlântico: regulação do 

tempo e do espaço, enobrecimento das cidades receptoras, proteção, cura, apoio nas 

batalhas contra o Demônio e os hereges protestantes. 

De uma forma geral, as relíquias trasladadas habitavam os espaços urbanos, não 

há nenhuma notícia de traslado de relíquias para territórios rurais. Mesmo as relíquias 

de São Tomé, encontradas em lugares desocupados, por vezes estimularam a ocupa-

ção permanente do local onde foram encontrados ou, em um momento semelhante, 

foram deslocadas rumo aos espaços urbanos.

Isso tudo vai no sentido da existência um “projeto urbanizador” já desde o século 

XVI, em termos bastante diversos das iniciativas de urbanização centralizadas pela 

Coroa, estas baseadas em cidades fortificadas, situadas em locais estratégicos para a 

defesa do território.��� Trata-se de uma “urbanização espiritual”, conversão de um ter-

ritório selvagem em parte do corpo da cristandade, que teve como centralidades suas 

capelas e igrejas ao redor das quais foi se alojando a ocupação permanente, promov-

130  Renato Sztutman, O profeta e o principal: a ação política ameríndia e seus personagens. (Tese de Doutorado 
em Antropologia Social, FFLCH-USP, 2005), pp. 336-3��.

131  Salvador e Rio de Janeiro são os dois exemplos mais importantes da urbanização promovida pela Coroa no 
século XVI. Sobre isso, ver: Paulo Santos, Formação de cidades no Brasil Colonial (Rio de Janeiro, Editora 
UFRJ, 2001), pp. 87-101; Paulo César Garcez Marins, Através da Rótula (São Paulo, Humanitas, 2001), pp. 
�1-66; Mauricio de Almeida Abreu, “Reencontrando a antiga cidade de São Sebastião: mapas conjecturais do 
Rio de Janeiro do século XVI” (Cidades, Vol. 2, no�, Presidente Prudente, jul-dez 2005). 
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ida principalmente pelas ordens religiosas. O modelo dessa urbanização não deve ser 

buscado em Lisboa ou na expansão portuguesa, mas na Roma dos mártires, das relíquias 

e das peregrinações. 

Ainda que sejam dois processos identificáveis e distintos, a urbanização religiosa e a 

urbanização administrativa não constituíram nos dois primeiros séculos procedimentos 

contraditórios, mas sobrepostos e em vários aspectos complementares, profundamente 

identificados entre si, conforme mostra o próximo capítulo. As diferenças, contradições 

e incompatibilidades vão se revelar mais adiante, principalmente na campanha urban-

izadora portuguesa do século XVIII, que subjugou os aspectos religiosos à estratégia da 

Coroa e combateu os projetos missionários territoriais como os dos jesuítas.��� 

 Por outro lado, a própria capacidade de “transportar lugares”, inerente às relíquias, 

que parece ter permitido a construção de campos de interlocução entre índios e missio-

nários, fez delas objetos privilegiados a partir dos quais podemos investigar esse proces-

so de cristianização e ocidentalização do território brasileiro, e os papéis que cristãos e 

índios assumiram neste processo. Para viabilizar mesmo as menores urbanizações, um 

consenso primordial teve que ser estabelecido: o de que os assentamentos eram algo 

permanente, destinado a sediar os elementos sagrados da sociedade, e não algo móvel, 

modelo ameríndio – o que por si só já destruía parte significativa da territorialidade dos 

índios, como veremos no capítulo 5. Episódios como a disputa pelas relíquias do Padre 

Francisco Pinto e a iniciativa de Japiaçu de incorporação da cruz dos missionários na 

suas migrações mostram que o processo nem sempre foi consentido, ou seja, a seden-

tarização do sagrado no território foi um processo bem menos óbvio do que parece.  

Os próprios jesuítas parecem ter aventado a hipótese de aldeamentos semi-nômades.��� 

Mas, onde e quando essa fixação efetivamente ocorreu, ela muitas vezes foi auxiliada 

por alguns ossos muito especiais.

132  Sobre o projeto urbanizador português do século XVIII, ver Roberta Marx Delson, New towns for colonial Brazil: 
spatial and social planning of the eighteenth century (Michigan, Syracuse University, 1979).

133  Um documento jesuítico do início do século XVII, denominado Algumas advertências para a província do Bra-
sil revela essa estratégia: “Os índios conforme a seu costume, mudam as aldeias muitas vezes porque assim se 
conservam mais. Donde é bem que não façam os nossos edifícios tão grandes que seja depois dificultoso mudar a 
aldeia, como [ocorre] na aldeia do Espírito Santo na Bahia, que há anos dveria ter se mudado, se não fosse o ca-
sario que tem , e a aldeia vai sempre em diminuição”. Cf. Charlotte de Castelnau - L’Estoile, Les Ouvriers D’une 
Vigne Stérile (Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2000), p. 320.
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188

As relíquias sagradas foram um dos elementos 

por meio dos quais índios e portugueses puderam 

estabelecer códigos de comunicação. Enquanto 

a doutrina católica rejeitava as idolatrias, 

xamanismos e animismos, aceitava o uso das 

relíquias sagradas em processos de cura. As 

relíquias eram um dos poucos artefatos que 

podiam ser simultaneamente pessoas  e coisas, 

algo bastante caro à cultura tupi. Também esse 

atributo de ser tanto pessoas quanto coisas 

tinham os maracás, as cabaças mágicas que 

os Tupinambás mantinham, traspassadas por 

varetas e recheadas com pedrinhas, constituindo 

chocalhos que usavam em suas danças, aos quais 

os pajés davam vida em suas visitas às aldeias, 

uma vez por ano (figura 188). 
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190

Índios assistem ao assentamento de uma 

cruz por padres capuchinhos franceses. 

Nem sempre o marco de cristianiza-

ção permanente do território foi bem 

compreendido pelos índios, que queriam 

levar a cruz consigo em suas migrações. 

Com as relíquias, móveis por natureza, a 

operação era bem mais simples.

189

Os ossos dos grandes guerreiros também 

tinham significados especiais para 

os Tupi. Hans Staden afirma que em 

algumas tribos era costume espetar as 

cabeças dos inimigos comidos em estacas 

na entrada da aldeia (figura 189).
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Martírio do Padre Francisco Pinto pelos “Tapuia” no 

Ceará, 1608. Seus ossos eram tidos como sagrados 

pelos índios, que a eles creditavam o dom de regular 

o tempo, trazendo chuva e sol nos momentos certos. 

Os padres da Companhia de Jesus, por outro lado, 

consideraram-no mártir e procuraram recolher o 

corpo do padre como relíquias. A disputa pelo corpo 

do jesuíta quase provocou uma guerra entre índios e 

jesuítas, reforçando a idéia de que as relíquias fora um 

canal de interlocução entre religiosos e índios no início 

da colonização da América Portuguesa.
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