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obras de arquitetura, pintura e escul-
tura51. Por força do destino, retornou à 
Europa em 1708, adoeceu e procurou 
restabelecer-se na bela e agradável 
Salvador. O consentimento da Ordem 
para sua permanência é para a arte do 
Brasil mais do que providencial, pois 

ele pintou obras nas igrejas de Salva-
dor, no convento dos terceiros carme-
litas, atual Museu de Arte da Bahia, e 
no forro da sacristia de Cachoeira. As 
peônias chinesas lá perfumam aquele 
ambiente místico a ilustrar a passagem 
do Evangelho que alude às flores do 

campo que não tecem, têm vitalidade e 
mesmo assim são humildes e tão belas. 
Esta era a atitude de Charles Belleville, 
que em vida desviava de si os louvores 
pelas suas obras de arquitetura e pictó-
rica em que se notabilizara na Europa, 
na China e no Brasil52.

Sacristia e biblioteca do colégio  
de Santo Alexandre, de Belém  
Pará, séc. xviii
Na sacristia, o programa pictórico per-
petuou-se no forro de tabuado liso, uma 
vez que, das dez pinturas a óleo sobre 
tela que ficavam ao redor do nicho do 
altar sobre o arcaz, restaram apenas as 
molduras. No centro dele, um pequeno 
altar com o Crucificado que remete a 
um medalhão alegórico seguro por dois 
anjos com três cravos e a cruz do sa-
crifício, tudo encimado por uma coroa. 
Um borrado abaixo da cruz leva a crer 
que após a expulsão o emblema dos je-
suítas fora apagado. A imensa pintura 
a óleo mede 11 x 6,75 m, e nela foram 
empregados pigmentos de cores como 
vermelho carmim, azul, siena, marrom 
e dourado-ouro. Na pintura do forro, 
junto às paredes laterais, duas compo-
sições com brutescos indicam o centro 
e, nos quatro cantos, dentro de cerca-
duras, alegorias da vida espiritual com 
as inscrições Fugat ut fulget, lux cibus 
et medicina, rejicit aut frangit et sonum 
dulcedo sequetur. Segundo Serafim Lei-
te, no colégio trabalharam dois irmãos 
pintores: Luiz Correia e Agostinho 
Roiz53. Os elementos simbólicos são de 
complexa leitura: o sol, a jarra, a sineta 
e o escudo, cada qual com suas inscri-
ções. Pode haver inserções contidas nos 
Exercícios Espirituais, como o nome de 

Charles 
Belleville 

(Wei-Kia 
Lou).  

Pintura sobre 
madeira em forro 

caixotonado da sacristia 
da igreja de Belém. 

Cachoeira, Bahia (1707).

Luiz Correia e Agostinho Roiz. Brutescos  
do forro da biblioteca do Colégio Santo Alexandre. 
Belém, Pará.
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