
Seminário de História Religiosa Moderna 
 5ª Sessão – 20 de Julho de 2010 – 17.00h 

 
1. Comunicação: - Comunicar o cristianismo pela arte no Oriente por Alexandra 

Curvelo – Fac. De Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.  
                            - Os catecismos jesuíticos e a difusão do cristianismo no Oriente: 
os casos de Goa e do Japão por Silvana Pires, doutoranda na Universidade de Alcalá 
(Espanha) e CHAM, Lisboa. 

2. Presenças: 14 
3. Introdução: José Pedro Paiva deu as boas-vindas, apresentou as duas palestrantes 

convidadas e as temáticas que iriam apresentar nessa tarde; tratava-se de dois modelos 
de natureza distinta, a arte e os subsídios catequéticos, mais conhecidos por 
catecismos. Sem tomar demasiado tempo para si, referiu algumas ideias que se 
prendiam com os conteúdos a expor pelas palestrantes. A arte móvel, observou, serviu 
comunicar pela arte a doutrina e sensibilidades religiosas nas mais variadas expressões 
culturais. Outra ideia em que se fixou foi a atenção a dar-se às artes locais que se 
serviram de materiais próprios dessas latitudes. Frisou ainda tratar-se de uma sessão 
extraordinária no contexto do modelo organizativo do seminário, por incluir a 
abordagem de dois tópicos distintos. 

4. Textos das comunicações: A ser publicados no site habitual.  
5. Bibliografia : António Camões Gouveia apresentou bibliografia sumária sobre as 

temáticas abordadas naquela sessão de seminário. Fez comentários oportunos sobre 
autores que ultimamente se têm ocupado sobre essas matérias.  

6. Intervenções livres: Pese embora o facto de a sessão ter contado com duas exposições 
apresentadas por duas pesquisadoras, disponibilizou-se ainda algum tempo para o 
debate entre os participantes. Registaram-se intervenções de Ana Alves, Marília Sousa 
e José Pedro Paiva. Vários esclarecimentos adicionais foram pedidos. O primeiro 
incidiu sobre a pedagogia da missão utilizada pelos inacianos e da atenção que teriam 
dado às crianças, habitualmente tratados por meninos. Se por um lado se observou ter 
havido na referida ordem um pendor para uma missão centrada nas elites locais, às 
quais faziam aproximação pela erudição e pela cultura, por outro, tudo leva a crer, não 
terem subestimado as crianças e os adolescentes, inculcando-lhes o gosto pela 
doutrina, pela arte canora e pela representação cénica. Essas expressões públicas de fé, 
em registo pueril, terão sido motivo de orgulho quando em ocasiões especiais 
expressavam a vivência da fé. Outro pormenor sobre o qual incidiu o debate foi a recta 
compreensão da linguagem pictórica. Tudo indica que muitas das produções pictóricas 
produzidas na área da missão reflectiam já mensagem ouvida ou textos que entre essas 
populações nativas circulavam. As comunicações referiram a geografia duma presença 
portuguesa diversificada. Importava dar a conhecer a procedência dos mais variados 
agentes, os seus carismas e espiritualidades, assim como as pedagogias de missão que 
praticaram. Essa realidade teve particular visibilidade nas igrejas das diferentes ordens 
religiosas. Textos e pintura utilizaram-se de forma diversa nas mais variadas igrejas, 
mormente na densidade de espaços sacros de Goa e arredores. Nesse sentido, 
solicitou-se uma mais detida explicitação do sentido a atribui à afirmação de 



Alexandra Curvelo, segundo a qual: “Cada igreja em Goa adoptou um discurso visual 
autónomo”.. Se a diversidade na pintura se observou, de igual modo aconteceu com os 
subsídios catequéticos. A composição e feitura de catecismos também têm 
questionado o mundo da investigação, pelo que se procurou saber se, para além dos 
vários catecismos referidos por Silvana Pires, não teria havido outros compilados sem 
participação jesuítica directa e se não houve impressões em Lisboa, ou noutra cidade 
do reino. 

 
 
 
 


