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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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O Palácio de Queluz e a Casa de Padre Toledo: 
um exercício comparativo
The Palace of Queluz and the House of Padre Toledo: a comparative exercise

Angela Brandão
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

brandaoangela@hotmail.com

Resumo
Não se trata de sugerir, aqui, uma relação de 
“influência” ou “modelo”, nem tampouco de 
qualquer reflexão comparativa, do ponto de 
vista estilístico, entre as pinturas da Casa de 
Padre Toledo, em Minas Gerais, Brasil, e aque-
las do Palácio de Queluz, em Portugal. Indica-
se, tão somente, uma aproximação entre o 
tema dos Cinco Sentidos, presente num dos 
ambientes da Corte em Portugal, de um lado; e 
a adoção da mesma ideia iconográfica, de ou-
tro; por parte do gosto pictórico em pequenas 
cortes eclesiásticas implantadas no Brasil do 
século XVIII. A alegoria das quatro estações e 
as naturezas-mortas da Sala das Merendas do 
Palácio de Queluz, como alusões ao paladar, 
combinadas à alegoria da visão, tão claramente 
representada no Toucador da Rainha, poderiam 
fazer parte de um contexto cultural mais amplo, 
relacionado à importância atribuída aos Cinco 
Sentidos no pensamento setecentista. Por sua 
vez, na Sala de Jantar e no Salão Principal da 
Casa de Padre Toledo encontram-se igualmen-
te representações de frutas e de alegorias dos 
Cinco Sentidos, também datadas da segunda 

Alguns aspectos desse texto se relacionam ao Projeto de Pesquisa com apoio da FAPESP Auxílio Regular Processo n. 
2017/20984-6. Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq 2.

Abstract
It is not a matter of suggesting, here, a relation-
ship of “influence” or “model”, nor of any compa-
rative reflection, from a stylistic point of view, 
between the paintings of the House of Padre 
Toledo, in Minas Gerais, Brazil, and those of Queluz 
Palace in Portugal. It only indicates an approxi-
mation between the theme of the Five Senses, 
present in one of the environments of the Court 
in Portugal, on the one hand, and the adoption of 
the same iconographic idea, on the other; on the 
part of the pictorial taste in small ecclesiastical 
cuts implanted in 18th century Brazil. The alle-
gory of the four seasons and the still lifes of the 
Queluz Palace Picnic Hall, as allusions to taste, 
combined with the allegory of vision, so clearly 
represented in the Queen’s Dressing Table, could 
be part of a broader cultural context, related to 
the importance attributed to the Five Senses in 
eighteenth-century thinking. In turn, in the Dining 
Room and in the Main Hall of the House of Padre 
Toledo there are also representations of fruits and 
allegories from the Five Senses, also dating from 
the second goal of the 18th century. In this text, a 
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Duas moradas separadas pelo Oceano Atlântico: o Palácio de Queluz, 
em Portugal; e a Casa de Padre Toledo, na cidade de Tiradentes, em 
Minas Gerais, Brasil. Ambas possuem decorações com pinturas que 
trazem diferentes formas de apresentar o tema dos Cinco Sentidos. 
Embora próximas no tempo, as pinturas de Queluz dizem respeito às 
escolhas culturais da monarquia portuguesa, ao sabor das experiências 
libertinas do século XVIII; enquanto as pinturas de Tiradentes revelam 
um ambiente intelectual que permeou a Inconfidência Mineira contra 
a Coroa Portuguesa.

O Palácio de Queluz
O Palácio de Queluz resulta de uma transformação do Palacete dos 
Marqueses de Castelo Rodrigo, cujo núcleo inicial fora construído no 
final do século XVI e do qual restam apenas as estruturas1. A primeira 
fase de construção do Palácio de Queluz propriamente dito ocorreu 
entre 1747 e 1758, pelo arquiteto formado na Escola de Mafra, Mateus 
Vicente de Oliveira, iniciada por ordem de D. Pedro (futuro D. Pedro III, 
a quem pertencia a Casa do Infantado desde 1742)2. Manuel Vicente 
de Oliveira possivelmente teria definido o projeto dos novos edifícios 
que dariam a Queluz seu caráter de palácio de veraneio, onde a relação 
entre a arquitetura e jardins se tornaria indissociável3. O casamento de 

1. FERNANDES PEREIRA, José. “A Arquitetura da Corte na Segunda Metade do Século 
XVIII” [in] PEREIRA, Paulo.  História da Arte Portuguesa. Vol. 3. Lisboa: Temas & 
Debates, 1997, p. 82. Ver BRANDÃO, Angela. “As estações e os sentidos: um convite 
aos prazeres no Palácio de Queluz” [in] FREIRE, L.A. et alli (org.) Anais do XXX-
VII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. História da Arte em Transe: (i)
materialidades na arte. Salvador: CBHA, 2017. Disponível em: ttp://cbha.art.br/colo-
quios/2017/anais/pdfs/Angela%20Brandao.pdf Acesso em 08 de março de 2019.

2. Tratava-se, portanto, de uma adaptação do antigo Palácio dos Marqueses de Castelo 
Rodrigo, além da construção da ala da Capela e das futuras salas do Trono e da Músi-
ca. FERRO, Maria Inês. Queluz, o Palácio e os Jardins. London: Scala Arts & Heritage, 
2014, p. 11.

3. FERNANDES PEREIRA, José. Op. Cit., p. 82.

metade do século XVIII. Ensaia-se, neste texto, 
um exercício comparativo entre os dois conjun-
tos pictóricos.

Palavras-chave
Palácio de Queluz; Casa de Padre Toledo; Cinco 
Sentidos.

comparative exercise between the two pictorial 
sets is rehearsed.

Keywords 
Palácio de Queluz; Casa de Padre Toledo; Cinco 
Sentidos.
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D. Pedro III com a princesa herdeira, D. Maria I, em 1760, fez com que o 
Palácio de Queluz passasse a ocupar, a partir de então, um papel central 
na política portuguesa4.

 A segunda fase de construção ocorreu entre 1760 e 1786, sob 
direção do arquiteto francês Jean Baptiste Robillon5. Neste período, 
as Salas de Música e do Trono foram redecoradas sob a supervisão 
de Mateus Vicente de Oliveira. O arquiteto francês, porém, ficou res-
ponsável pela construção e decoração dos Interiores da ala poente: 
“Pavilhão Robillon”, Escadaria Robillon, Fachada de Cerimônias e tra-
çado dos jardins6. 

 A atuação de Robillon no plano decorativo do Palácio de 
Queluz transformou uma moradia ainda rústica num elegante palácio 
de veraneio, contribuindo para torná-lo um dos mais importantes edifí-
cios civis do rococó em Portugal7. Os jardins foram concebidos segundo 
influência francesa. Para o interior, Robillon produziu ambientes de luxo, 
com decoração em talhas e espelhos, contando com a colaboração de 
decoradores franceses como Pierre Larrie, Jean-François Craignier e 
Guillaume Lautier e do escultor Jacques-Antoine Collin, aos quais se 
somaram artífices portugueses, como o entalhador Faria Lobo8. 

 A terceira e última fase construtiva do Palácio de Queluz foi 
dirigida pelo arquiteto Manuel Caetano de Sousa entre 1786 a 1792, 
quando se ergueu o Pavilhão D. Maria, onde havia a antiga Casa da 
Ópera, demolida para que se fizesse a nova edificação que hoje serve 
de residência para Chefes de Estado Estrangeiros em visita oficial a 
Portugal9. Embora entre 1747 e 1807 o Palácio de Queluz tenha sofrido 

4. PIMENTEL, António Filipe. Palácio de Queluz [in] Dicionário da Arte Barroca em Por-
tugal. Lisboa: Presença, 1989. pp. 390-394.

5. Jean Baptiste Robillon nasceu em Paris, trabalhou na França como discípulo do ou-
rives Thomas Germain, com quem colaborou na construção da Igreja de Saint-Lou-
is do Louvre em 1740, demolida em 1852. Seu aprendizado se deu essencialmente 
voltado para as artes aplicadas e, como desenhista e gravador, Robillon se dirigiu a 
Portugal, no Reinado de D. João V, chegando em Lisboa a meados do século XVIII. 
A mudança de Robillon para Portugal talvez estivesse relacionada ao fato de que D. 
João V havia encomendado, anos antes, ao ateliê de Thomas Germain, uma suntuosa 
baixela de prata. Não há notícias dos primeiros anos de Robillon em Portugal, até ser 
chamado a trabalhar em Queluz para o infante D. Pedro, uma vez que Mateus Vicen-
te fora deslocado para os trabalhos urgentes de reconstrução de Lisboa.

6. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., p. 11.
7. PIMENTEL, António Filipe. Jean Baptiste Robillon [in] Op. Cit., pp. 415-416.
8. FERNANDES PEREIRA, José. Op. Cit., p. 83.
9. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., p. 11. 
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várias transformações10, é considerado como um dos mais importantes 
exemplos de arquitetura civil do Rococó.

A Casa de Padre Toledo
A Casa de Padre Toledo, em Tiradentes, Minas Gerais, pertenceu ao 
Padre Luís Vieira da Silva e, depois de sua transferência para Vila Rica 
passou a ser habitada por Carlos Corrêa de Toledo, o Padre Toledo11. Esta 
morada é considerada como um dos mais importantes edifícios civis 
da arquitetura no Brasil Colonial, com aproximadamente oitocentos 
metros quadrados, erguida sobre um plano elevado chamado de Largo 
do Sol. A documentação primária não permite uma datação segura, 
porém se trata de um edifício de segunda década da segunda metade 
do século XVIII, cujas primeiras notícias documentais datam de 1777. Foi 
acrescido do torreão ou mirante, um anexo de dois andares, mencionado 
como “sobrado místico” nos Autos da Devassa da Incofidência Mineira, 
por encargo do Padre Toledo, durante os doze anos em que viveu na 
casa, para, talvez, dotar-lhe de um sentido monumental e dar-lhe um 
aspecto assobradado12. 

 No sequestro de bens do Vigário Carlos Corrêa de Toledo, du-
rante a Devassa, podem ser encontrados elementos para que ali ocor-

10. De acordo com José Fernandes Pereira, os trabalhos se davam “segundo as neces-
sidades do momento – ou da fantasia de quem os ia ditando(...)”. Para ele, o Palácio 
de Queluz “despreza a retórica expressiva e substitui-a pela graça, pela futilidade 
indispensável à vida. FERNANDES PEREIRA, José. Op. Cit., p. 83.

11. Carlos Corrêa de Toledo e Melo nasceu na Vila de São Francisco das Chagas de 
Taubaté, Capitania de São Paulo, em 1731. Foi designado vigário, em 1777, da Matriz 
de Santo Antônio de São José del Rei, hoje Tiradentes, e presbítero do hábito de São 
Pedro. Por seu envolvimento na Inconfidência Mineira, foi preso aos 59 anos, em 
1789. Permaneceu retido na Fortaleza de São Julião até ser transferido para uma 
prisão eclesiástica em Lisboa, onde morreu em 1803.  Do ponto de vista político, a 
participação de Toledo na Inconfidência Mineira ficou reconhecida como uma das 
mais intensas e ativas. CHIAVENATO, Julio José. As Várias Faces da Inconfidência 
Mineira. São Paulo: Contexto, 2000. pp. 23, 45 e ss.  MAXELL, Kenneth. A Devassa da 
Devassa. A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
pp. 118, 145-146. MOTA, Carlos Guilherme. Ideia de Revolução no Brasil 1789-1801. 
Petrópolis: Vozes, 1979. pp. 48-83. Segundo Mota, o Padre Toledo propunha uma 
alforria geral dos escravos como elemento para uma revolução.

12. DORNELLES DANGELO, André Guilherme et allii (org.) Museu Casa Padre Toledo: 
memória da restauração artística e arquitetônica. Belo Horizonte: Fundação Rodrigo 
Mello Franco Andrade, EA, UFMG, 2012. pp. 35, 78-81. Fundação Rodrigo Melo de 
Franco Andrade.  https://www.ufmg.br/frmfa/museu-padre-toledo/ acesso em 21 de 
novembro de 2014.
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ressem festas e refeições solenes, indicando um ambiente marcado 
pelo “douceur de vivre” Setecentista13:

 Doze cadeiras de cabiúna, com assento de tripé carmesim; uma 
mesa grande de cabiúna (...) três dúzias de pratos finos da índia; doze 
copos de vidro, entre grandes e pequenos; três bules de louça da índia; 
duas terrinas de louça de Lisboa; sete charões de louça de Lisboa, ou 
pratos compridos, entre pequenos e grandes; quatro pratos de estanho 
grandes (...) uma dúzia de xícaras e outros tantos pires de louça da índia 
(...) Leandro Angola, cozinheiro; José Mina, que toca trompa; Antônio 
Angola, que toca rabecão14.

 Para Lemos e D’Angelo, “os interiores rebuscados artisticamen-
te, o mobiliário diversificado, o luxo das alfaias, a biblioteca, a presença 
dos escravos domésticos prendados, a versatilidade de usos da casa, 
entre outros aspectos, demonstram os ritos de intimidade com sinais 
de hábitos modernos. Esses sentidos de intimidade se somam ao papel 
político do Padre Toledo como inconfidente”. Citando Jancsó, conside-
ram a casa de Padre Toledo como exemplo da “politização da vida pri-
vada”15. Tal sentido político estampado sobre o espaço privado permite 
compreender a presença das pinturas de frutas na sala de jantar e de 
alegorias pagãs no forro da sala principal da casa deste personagem do 
clero ilustrado, um “homem de luzes” – como foi designado nos Autos 
da Devassa16, e que procurou organizar em torno de si um ambiente 
religioso, civil e político próprio do século XVIII.

13. DORNELLES DANGELO, André Guilherme; BORGES LEMOS, Celina. Solar “Casa Pa-
dre Toledo”: o bem cultural como uma conjunção ritualística de espaços e tempos 
limiares [in] MENDONÇA, I.; CARITA, H. e MALTA, M. (org.) A Casa Senhorial em 
Lisboa e no Rio de Janeiro. Anatomia dos Interiores. Lisboa, Instituto de História 
da Arte (IHA) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa; Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes (EBA) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2014. pp. 69, 71.

14. IHGB – Rio de Janeiro. Autos de sequestro em bens do vigário Carlos Corrêa de 
Toledo e Melo. 1789. [DL 101.3] 

15. JANCSÓ, István - A Sedução da Liberdade: cotidiano e contestação política no final 
do século XVIII [in] MELLO E SOUZA, Laura (org.). História da Vida Privada no Brasil. 
Cotidiano e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997, pp. 387- 437 apud DORNELLES DANGELO, André Guilherme; BORGES LEMOS, 
Celina. Op. Cit.

16. Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Vol. 7. Brasília, Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial de Belo Horizonte, 1982.
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As pinturas das Salas das Merendas
e do Toucador no Palácio de Queluz

A Sala das Merendas e a Sala do Toucador do Palácio de Queluz, em 
Portugal, fazem parte do conjunto de espaços edificados e decorados 
durante a atuação do arquiteto francês Jean Baptiste Robillon. As de-
corações estariam finalizadas em 1767. Como uma morada real desti-
nada a festas e veraneio, o Palácio de Queluz foi cenário dos chamados 
“refrescos” e jantares oferecidos a convidados17. No entanto, a Sala das 
Merendas (Fig.1) não era o lugar destinado às grandes refeições, que 
seriam abrigadas pela Sala de Jantar do Palácio, mas sim um ambiente 
íntimo e de relativas pequenas dimensões, reservado à alimentação 
privada dos membros da Corte em “dias comuns”. 

 O teto em madeira da Sala das Merendes tem estrutura que re-
presenta um favo de mel e foi realizado pelo carpinteiro José da Silva, 
segundo a documentação. A decoração das paredes foi executada em 
pasta de papel dourada, que emoldura quatro grandes telas representan-
do merendas de caça, aludindo aos prazeres da gastronomia ao ar livre 
e também às Quatro Estações do ano. Aos lados das cenas de refeições 
no campo, encontram-se pinturas de natureza morta de formato oval, 
constituindo um conjunto de seis tondos com bandejas com frutas e aves.

 O Toucador da Rainha (Fig. 2), por sua vez, é composto por um 
teto com decoração floral, em forma de cesta e pelo piso em parquet; 
além de uma rica decoração parietal em rocaille feita de pasta de pape-
lão dourada e policromada que emoldura espelhos e telas pintadas com 
figuras de crianças com roupas da época. As pinturas foram atribuídas 
a João Valentim, sob direção de José Conrado Rosa18. Caracteriza um 
espaço representativo da cultura do século XVIII, um boudoir, como 
lugar de privacidade19, uma espécie de alcova que sintetiza o sentido 
de libertinagem. O boudoir, segundo Mariana Marques, era o “esconde-
rijo preferido para o devaneio, a volúpia e o luxo20” ou um “enclave de 

17. FERRO, Maria Inês. Queluz: o Palácio e os Jardins. Op. Cit., p. 34.
18. Poderiam ter sido realizadas, sem comprovação, no decorrer de um restauro en-

tre 1799 e 1800, ordenado pela Princesa Carlota Joaquina, portanto, em momento 
posterior à decoração da Sala das Merendas, o que enfraqueceria, em certa medida, 
nossas hipóteses. Cf. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., pp. 89-92.

19. Ver RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma ideia. Rio de Janeiro: Re-
cord, 1999.

20. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Fanny e Margot, Libertinas: o aprendizado do corpo 
e do mundo em dois romances eróticos setecentistas. São Paulo: FAP-Unifesp, 2015, 
pp. 72-73.
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sonho, de evasão e de vertigem21”. Território essencialmente feminino, 
decorado com requinte, muitas vezes com pinturas de temas licencio-
sos, iluminação calculada e espelhos, o boudoir se tornou, na literatura 
libertina, segundo a mesma autora, o “local privilegiado da expressão 
das fantasias, segredos amorosos e autoerotismo22”. 

 O Toucador da Rainha do Palácio de Queluz apresenta, portanto, 
um percurso iconográfico completo sobre a “toilette” masculina e fe-
minina do século XVIII, que pode ser seguida através dos onze painéis, 
onde crianças se vestem e se enfeitam23. É notável, no Toucador de 
Queluz, a importância dada aos espelhos, tornados possíveis, do ponto 
de vista tecnológico, em dimensões e quantidades até então inespe-
radas. Uma novidade de decoração que passou a fazer parte das casas 
aristocráticas e burguesas, segundo Marques, associado à cultura do 
supérfluo e da libertinagem, como uma exaltação do amor próprio: a 
promessa de felicidade e prazer no conhecimento e na observação do 
próprio corpo – como uma etapa para a sedução. Com efeito, roupas e 

21. DELON, M. L’Invention du boudoir, p. 20 apud TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. 
Cit., p. 73

22. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., p. 73.
23. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., p. 89.

Figura 1 – Sala das Merendas 
(aspecto). Jean Baptiste 
Robillon, 1762-67 Pavilhão 
Robillon. Palácio de Queluz, 
Portugal. Foto da autora.
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preparação do corpo se tornaram elementos de um ritual complexo e 
elaborado, associado à auto-observação no espelho24.

As pinturas do Salão Principal
e da Sala de Jantar em Tiradentes

Na pintura do forro do salão principal da Casa de Padre Toledo, em 
Tiradentes, Minas Gerais, podemos ver representações alegóricas dos 
Cinco Sentidos (Fig. 3). São pinturas a têmpera e cola em cinco pai-
néis, sobre madeira, emoldurados pela divisão estrutural do forro em 
cinco gamelas, com quatro trapézios laterais e um elemento central, 
retangular. O espaço de cada painel é predominantemente ocupado por 
molduras de medalhões com elementos de decoração rococó, rocalhas 
em tons suaves, porém avivados pelo recente restauro25. Ao centro 
de cada um dos medalhões, estão representados, um a um, os Cinco 
Sentidos por meio de casais galantes, em repouso, junto à natureza, 
com paisagens ao fundo sinalizam, por meio de gestos e atributos, o 
Sentido a que fazem referência.

 Os Cinco Sentidos são representados a partir da mitologia 
clássica26. O Tato, no painel central, é Hermes (ou Mercúrio) e Vênus 
(ou Afrodite), que enfatizam o gesto do toque das mãos. Nos painéis 
laterais, o Olfato é Eros que oferece uma flor para que Psiquê sinta seu 

24. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., 118, 220, 121.
25. REIS VELOSO, Bethania et allii. “Crônicas de um Processo: Casa do Padre Toledo e 

os Históricos de suas Restaurações” [in] DORNELLES DANGELO, André Guilherme et 
allii (org.) Museu Casa Padre Toledo: memória da restauração artística e arquitetônica. 
Belo Horizonte: Fundação Rodrigo Mello Franco Andrade, EA, UFMG, 2012. pp. 78-90.

26. Adotamos, de modo geral, a identificação dos personagens mitológicos apresentada 
em Museu Casa Padre Toledo. Cartilha do Setor Educativo. Coordenação Geral Rodri-
go Minelli Figueira. Elaboração e Textos. Regina C.R. T. Silvado. Pesquisa Celina Bor-
ges Lemos. Belo Horizonte: Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade. Universida-
de Federal de Minas Gerais, s/d. De acordo com a cartilha “não foi possível identificar 
os grupos que representam a visão e a audição. Os outros são Tato como Hermes e 
Afrodite, Olfato Eros e Psiquê e Paladar Dionísio e Ariadne”. Ver também QUINET 
DE ANDRADE PIFANO, Raquel.  “Os ‘cinco sentidos’ ou o domínio das paixões” [in] 
A Arte da Pintura: Prescrições Humanistas e Tridentinas na Pintura Colonial Mineira. 
2008. Tese de doutorado. Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, p. 177. A interpretação iconográfica se pauta pela Iconologia de Cesare Ripa, 
segundo Raquel, uma das fontes imagéticas para tais pinturas. Pedro Germano Leal, 
no entanto, apresentou as gravuras que teriam sido utilizadas como modelo pelo 
pintor de Tiradentes. Ver GERMANO LEAL, Pedro. “Los Sentidos en Exilio: a propó-
sito de las pinturas en los techos de la Casa de Padre Toledo en Tiradentes, Minas 
Gerais (Brasil)” [in] II Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco 
Iberoamericano: Arte y Patrimonio: tráficos transoceánicos, Universitat Jaume I. 2015.
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perfume; a Visão é um casal não identificado, possivelmente Narciso e 
Eco que observam um espelho, enquanto um cão se agita; a Audição, 
representada possivelmente como Apolo que toca a lira para que a per-
sonagem feminina, talvez Dafne, ouça a música, sinalizando a audição 
ao aproximar uma das mãos ao ouvido direito. O Paladar, como uma 
bacante ou Ariadne que sustenta um jarrão e oferece, um cálice de vinho 
a Baco, ambos sentados sob uma videira, com alguns alimentos dispos-
tos em recipientes e um cão adormecido. Para Raquel Quinet Pifano, 
no capítulo de sua tese “Os cinco sentidos ou o domínio das paixões”, a 
presença de Mercúrio está relacionada ao fato de ser o deus protetor 
dos pastores, caracterizando o ambiente próprio da poesia arcádica e 
seu sentido bucólico. Por outro lado, de acordo com a mesma autora, 
Mercúrio aparece como referência ao valor de politesse e cortesania”27.

 Já o forro da Sala de Jantar da Casa de Padre Toledo (Fig. 4) está 
decorado com pinturas de naturezas-mortas. O cômodo, certamente 
destinado a abrigar refeições solenes da casa, apresentava aos con-
vidados um raro exemplar de pinturas deste gênero no Brasil Colonial.  
São, tal como no forro do Salão Principal, pinturas a têmpera e cola 
sobre madeira, em cinco painéis, igualmente emolduradas pela divisão 
estrutural do forro em cinco gamelas, com quatro trapézios laterais e 
um elemento central, quadrangular, formando medalhões28. Ao centro 
de cada um dos cinco medalhões, estão representados recipientes com 
frutas: fatias de melancias ao centro; e, nas laterais: uvas, pêssegos, 
ameixas ou jabuticabas, e romãs ou abacaxis29.

27. Em suas palavras: “a representação de Mercúrio na pintura em Tiradentes parece 
confirmar o enunciado de fundo dessas pinturas que é o ideal de sociedade de corte 
entendido como um projeto de civilidade necessário para aquele lugar tão distante 
e carente de politesse. Raquel identificou também o personagem relativo à audição 
com Apolo, deus da música. cf. QUINET DE ANDRADE PIFANO, Raquel. Op. Cit., 
2008. pp. 182, 198, 185-186.

28. REIS VELOSO, Bethania et allii. Op. Cit., pp. 78-90.
29. Por sugestão do Prof. Amilcar Torrão Filho, durante o encontro “No Embalo da 

Rede: Trocas Culturais, História e Geografia Artística do Barroco na Portuguesa 
América” as frutas representadas poderiam ter relação com o livro Frutas do Brasil: 
numa nova, e ascética Monarchia, consagrada à Santíssima Senhora do Rosário. Fac-
-símile da edição de Lisboa: António Pedroso Galrão, 1702. Apresentação de Ana 
Hatherly. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002. de Frei Antonio do Rosario (1647-1704). 
“Por meio das sedutoras imagens das exóticas frutas brasileiras, Frei Antonio do 
Rosário propõe-se ensinar e propagar a essência da filosofia cristã, com seus pre-
ceitos morais”. BIRON, Berty R. R. Frutas do Brasil: uma alegoria do novo mundo 
[in] Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 2, 
n° 3, nov. 2009. pp. 47-57. Ver BRANDÃO, A. Do Pecado da Gula ao Douceur de Vivre: 
Fontes Escritas para uma Natureza Morta [in] BRANDÃO, A. Et alli. (orgs.). História 
da Arte: Coleções, Arquivos e Narrativas. Bragança Paulista: Margem da Palavra, Edi-
torial Urutau, 2016. pp. 427-441.
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 Nada sabemos a respeito da autoria dessas pinturas. Poderia 
buscar-se um esforço de atribuição, comparando as pinturas realizadas 
na Igreja Matriz de Santo Antônio, por exemplo, onde trabalharam pinto-
res como Manoel Victor de Jesus30. No entanto, estudos documentais 
e análise comparativa formal ainda deverão ser realizados para que se 
chegue a uma mínima possibilidade de atribuição de autoria para as 
pinturas da Casa de Padre Toledo.

30. Manoel Victor de Jesus. (Tiradentes ou São José del Rey 1755c. - 1828) Há pinturas 
suas feitas para o órgão da Matriz em 1798 e o quadro do Batistério. Manoel Victor de 
Jesus realizou também obras que merecem ser observadas, comparativamente, como 
aquelas dos forros das Igrejas de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das 
Mercês, também em Tiradentes. Ver RODRIGUES SANTOS FILHO, Olinto. A Matriz de 
Santo Antônio em Tiradentes. IPHAN, 2011. pp. 124-129,147. Disponível em: http://
portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/matriz_santo_antonio_em_tiradentes.pdf. 
Acesso em 7 de dezembro de 2018.

Figura 2 - Toucador da Rainha. 
João Valentim (atr.), sob 

direção de José Conrado Rosa. 
Ambiente projetado por Jean 

Baptiste Robillon, 1762-67. 
Reformado em 1799-1800. 

Palácio de Queluz, Portugal. 
Foto da autora.
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Livros de Receitas: do pecado da gula
ao regramento do paladar

A relação entre alimentos e os períodos do ano, apresentada pelas 
pinturas da Sala das Merendas do Palácio de Queluz, em que as refei-
ções ao ar livre estão associadas às Quatro Estações, foi sugerida nos 
primeiros livros de culinária em língua portuguesa. O primeiro livro de 
receitas editado em Portugal, em 1680, Arte de Cozinha, de Domingos 
Rodrigues, cozinheiro principal de D. Pedro II, estabelecia uma rela-
ção entre os banquetes e os períodos do ano, divididos pelos meses: 
“Forma de como hão de dar os banquetes em todos os meses do ano31”. 
O Cozinheiro Moderno, de Lucas Rigaud, escrito cem anos depois, ainda 
que  estabelecesse um confronto crítico em relação à Arte de Cozinha de 
Rodrigues, demonstrava o consumo de alimentos relacionados às esta-
ções do ano, com efeito, de modo mais consciente O capítulo “Do tempo 
para se colherem as frutas para se comer e guardar para o Inverno, e 
dos diferentes modos de se prepararem”. Assim dividia as frutas entre 
as que se comem no Verão, as frutas de outono e frutas de inverno32.

 A alimentação, por meio de um longo processo de regramento 
que se iniciara a partir do século XV, vivenciado pelas cortes europeias, 
notadamente italiana e francesa, deixou de lado os exageros e glutona-
rias das cortes medievais, em  favor de uma etiqueta e uma métrica que 
criaram banquetes rigorosamente organizados em etapas e porções, 
nas quais as quantidades excessivas cederam lugar ao refinamento e 
à complexa elaboração dos pratos. Esta transformação do comer foi 
tratada por diferentes autores de história da alimentação33 e pode ser 
observada tanto no livro de Domingo Rodrigues, de 1680 e, de maneira 
mais clara, no livro de Lucas Rigaud de 1780. Tal processo de regramento 
do paladar e superação da gula foi extensivo às pequenas cortes for-
madas na Colônia, como se poderia verificar pela presença do livro de 
Rigaud, O Cozinheiro Moderno, na biblioteca do Bispo de Mariana, Dom 
Domingos da Encarnação Pontével34. 

31. RODRIGUES, Domingos. Arte de Cozinha dividida em três partes. Prefácio de Alfredo 
Saramago. Sintra, Colares, s/d.

32. RIGAUD, Lucas. Cozinheiro Moderno ou Nova Arte de Cozinha. Prefácio de Alfredo 
Saramago. Sintra: Colares, 1999. p. 286.

33. Ver, por exemplo, FLANDRIN, Jean-Louis. Da dietética à gastronomia ou a liberação 
da gula [in] FLANDRIN, J.L. e MONTANARI, M. História da Alimentação, São Paulo: 
Estação Liberdade, 2008. p. 687

34. Inventário de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontével, 1793, armário I, 4ª ga-
veta, livro. Arquivo Episcopal da Arquidiocese de Mariana.  VILLALTA, Luiz Carlos. 
O Diabo na Livraria dos Inconfidentes [in] NOVAES, Adauto. Tempo e História. São 
Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Companhia das Letras,1992. pp. 372-375.
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 O contexto da cultura libertina, própria das sociedades francesa 
e inglesa do século XVIII – a influenciar a corte portuguesa e os abastados 
no Brasil – propunha uma forte “erotização do comer” ou uma “liberti-
nagem de mesa”, segundo Mariana Marques. As refeições passaram a 
compor parte fundamental do cotidiano mundano, onde prazeres gas-
tronômicos e a relação entre mesa e alcova se estabelecia de maneira 
definitiva. No entanto, este comer e beber não poderia se confundir com 
o grotesco e a animalidade. Ao contrário, alimentos e bebidas deveriam 
estar rigorosamente orquestrados pela etiqueta, num processo de “do-
mesticação” e “confinamento” das experiências sensoriais35.

 Uma das formas do regramento da alimentação definia a época 
do ano em que cada alimento deveria ser servido. Na sala das meren-
das do Palácio de Queluz, o tema das Quatro Estações, como alegoria, 
toma a forma de refeições ao ar livre. Os personagens, dispostos sobre 
a vegetação, em torno de uma toalha estendida ao solo, desfrutam do 
alimento e do vinho, tomados pela sensualidade. Estas imagens podem 

35. QUELLIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. São Paulo, SENAC, 2011. pp. 
100-101, 105.  Ver também DELON, M. Gastronomies libertines. In Savoir-vivre liber-
tin. pp. 165-179 apud TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., pp. 135-136.

Figura 3 – Os Cinco Sentidos. 
Autoria não identificada. Salão 

Principal da Casa de Padre 
Toledo, Tiradentes, Minas 

Gerais, Brasil. Foto da autora.
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ser compreendidas no contexto do Iluminismo e da literatura liber-
tina, que estabeleceram, por caminhos complementares, uma certa 
sociabilidade como “cultura do hedonismo refinado”, completamen-
te dessacralizada. O século das Luzes descobre os prazeres mentais 
combinados à experiência de uma sociabilidade mundana, com seus 
deleites sensuais36. Assim afirmou Mariana Marques: “A literatura da 
libertinagem segue de perto esse roteiro do luxo da sociedade do Antigo 
Regime, à medida que retoma o sentido hedonista e sensualista do luxo 
como um viver bem aqui e agora, numa bela promessa de sociabilidade 
centrada na ideia de felicidade terrena e mundana37.”

 A presença das pinturas de natureza morta no forro da sala de 
jantar de um personagem como Padre Toledo, em Minas Gerais com-
plementa o significado depreciativo que se atribuía, no Brasil, do ponto 
de vista da legislação canônica, ao pecado da gula. As Constituições 
primeiras do Arcebispado da Bahia38 prescreviam no artigo: “É cousa 
indecente ao estado Clerical (...) andarem os Clérigos por tavernas e 
comerem e beberem nellas” 39. Lia-se: “Se alguns Clérigos de Ordens 
Sagradas forem muito destemperados em seu comer, e beber, de ma-
neira em que se turvem do juízo, ou seja em estalagens, tavernas, casas 
públicas ou fora dellas ou em suas próprias casas serão pela primeira 
vez admoestados, e castigados com a pena pecuniaria (...)”40 e ainda: 
“(...) lhes proibimos que em suas casas não façam banquetes ou bodas 
ilícitas (...) e lhe encomendamos muito que nas lícitas, honestas e graves 
em que se acharem, se hajão com muita moderação e modestia dando 
em tudo exemplo, como de suas pessoas, e estado se deve esperar”41. 
As Constituições Primeiras conservavam-se, nesse sentido, dentro dos 

36. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., p. 138.
37. Ibidem, pp. 110-111.
38. O quinto arcebispo da Bahia, D. Sebastião Monteiro da Vide, reuniu o sínodo em 

Salvador, em 1707, a fim de confirmar e adequar os preceitos do Concílio de Trento 
às terras brasileiras. Desse Conclave resultaram as Constituições Primeiras do Arce-
bispado da Bahia, publicadas em Lisboa em 1719, e em Coimbra, em 1720. Cf. Cons-
tituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas e ordenadas pelo Ilustríssimo e 
reverendíssimo senhor d. Sebastião Monteiro da Vide... 1707. São Paulo: Typogra-
phia Antonio Lousada Antunes, 1853. OLIVEIRA, M.R.A. de. O Rococó Religioso no 
Brasil e seus antecedentes europeus. São Paulo: Cosac & Naif, 2003. Ver LOTT, Myriam 
Moura. “As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia” [in] VII Simpósio da 
Associação Brasileira de História das Religiões, realizado na Universidade Católica de 
Minas Gerais. Belo Horizonte, 2005. p. 1.

39. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas e ordenadas pelo Ilustríssi-
mo e reverendíssimo senhor d. Sebastião Monteiro da Vide, Op. Cit., p. 183.

40. Ibidem.
41. Ibidem, pp. 183-184.
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parâmetros do direito canônico pós-tridentino a ser aplicado no Brasil, 
uma visão negativa da gula, associada ao pecado. 

 Desde os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, a 
terceira regra era “a abstinência nos alimentos, para evitar desordem, 
pode ter-se de duas maneiras: uma, habituando-se a comer alimentos 
ordinários, a outra, tratando-se de delicados, em pequena quantidade” 

42. No entanto, o comportamento do clero ilustrado nas Minas Gerais 
de segunda metade do século XVIII apresentava-se adequado à mo-
dernização dos significados da alimentação43, como se depreende pela 
presença do livro Cozinheiro Moderno na biblioteca do quarto bispo de 
Mariana e das pinturas do forro da sala de jantar da casa do Padre Toledo. 

 Mas, para além de uma reflexão em torno da história da ali-
mentação e da gula, as pinturas de natureza-morta da Casa de Padre 
Toledo sugerem uma complexa gama de significados. Seria preciso 
lembrar-se da vigência da linguagem codificada ao largo dos séculos 
XVI e XVII, de seu caráter emblemático. A representação da natureza 
havia sido, em diferentes momentos da história da pintura, marcada por 
concepções simbólica. O mundo, como a escritura cifrada de Deus, faz 
questionar todo aparente realismo da pintura das frutas44. A cultura do 
barroco foi, como se sabe, fortemente emblemática. Mesmo com certo 
esvaziamento simbólico na arte rococó, seria ilusório crer num aparente 
realismo, numa preocupação com o natural: o objeto real esconderia, 
sob sua vulgar aparência cotidiana, um sistema de referências e alu-
sões. As pinturas de natureza-morta da casa de Padre Toledo poderiam, 
portanto, ser entendidas como uma permanência do elogio à modéstia, 
à frugalidade, ao ascetismo e à simplicidade; como um elogio à vida 
contemplativa; como uma tardia reflexão sobre o efêmero e a vaidade.

Os Cinco Sentidos
As pinturas da Sala das Merendas do Palácio de Queluz representam 
as Quatro Estações relacionadas aos Cinco Sentidos, especialmente 

42. LOYOLA, Inácio de. Exercícios Espirituais. São Paulo: Loyola, 2002.
43. QUELLIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. São Paulo: SENAC, 2011. 

pp. 100-101, 105.  
44. Frutas do Brasil: numa nova, e ascética Monarchia, consagrada à Santíssima Senhora 

do Rosário. Fac-símile da edição de Lisboa: António Pedroso Galrão, 1702. Apresen-
tação de Ana Hatherly. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002.  de Frei Antonio do Rosario 
(1647-1704). Op. Cit.; BIRON, Berty R. R. Op. Cit., pp. 47-57.
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ao Paladar. Da mesma forma, o Toucador da Rainha poderia ser com-
preendido como uma evocação da Visão. O tema dos Cinco Sentidos45 foi 
aceito como positivo a partir da cultura barroca, por sua “boa utilização”. 
O uso das sensações, como uma experiência não ligada ao pecado, mas 
como caminho de conhecimento espiritual, foi definido pelos exercícios 
de Inácio de Loyola, que definem a sensibilidade barroca. “Quarto ponto, 
gostar, com o gosto, coisas amargas, assim como as lágrimas, tristeza 
e o verme da consciência. (...) Terceiro ponto: aspirar e saborear com o 
olfato e com o gosto a infinita suavidade e doçura da divindade, da alma 
e das suas virtudes e de tudo, conforme a pessoa que se contempla. 
Refletir em si mesmo e tirar proveito disso” 46.

45. NORDENFALK, Carl. “The Five Senses in Late Medieval and Renaissance Art” [in] 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 48 (1985), pp. 1-22. Disponível 
em: https://www.jstor.org/stable/751209. Acesso em 27 de janeiro de 2019.

46. LOYOLA, Inácio de. Exercícios 69 e 124. Exercícios Espirituais.  São Paulo: Loyola, 
2002. 

Figura 4 – Forro da Sala 
de Jantar da Casa de 
Padre Toledo. Autoria não 
identificada. Tiradentes, Minas 
Gerais, Brasil. Foto da autora.
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 Para além de exercício espiritual, a importância dos Cinco 
Sentidos ganhou novos valores na cultura do rococó. O olfato e os 
odores foram valorizados com a invenção e a disseminação dos per-
fumes. Muitos espaços foram transformados com intuito de estimular 
os sentidos, essenciais para a sensibilidade libertina. As decorações 
voltaram-se para estímulos sensoriais, como parte da experiência de 
sociabilidade – do boudoir à sala de jantares, da alcova aos jardins – 
para sediar os prazeres, mediados pelos sentidos. Houve, portanto, 
um processo de domesticação no que se refere ao “confinamento” das 
experiências sensoriais. Este processo funcionou, no entanto, como 
“um lembrete do lado obscuro e caótico por trás da razão, da ordem e 
das hierarquias” 47. Nesse aspecto, haveria um teor “revolucionário” na 
evocação dos Cinco Sentidos, como se poderia supor pelas pinturas da 
casa do inconfidente Padre Toledo.

 Compreender o programa decorativo das duas salas de Queluz, 
ao gosto das transformações sensoriais em pleno Século das Luzes e 
da Razão, nas quais os prazeres migraram do universo de condenações 
aos pecados ou do exercício espiritual para o deleite autorizado, permite 
verificar que o regramento dos prazeres fosse orquestrado por rituais 
rigorosamente emoldurados pela etiqueta e pelo bom gosto. 

 Os Cinco Sentidos adquirem uma validade cultural múltipla e 
complexa ao longo dos séculos XVII e XVIII. Encontramos, por exemplo, 
sua aproximação com as Cinco Ordens Clássicas, como um saber uni-
versalizado pelos Tratados de Arquitetura48. Vredeman de Vries (1527-
1609), gravador, arquiteto e pintor, publicou em 1606 com seu filho Paul, 
As cinco ordens da Arquitetura(...), onde estabelecia uma relação entre 
as Ordens Clássicas e os Cinco Sentidos49. Em cenários arquitetônicos 

47. DELON, M. Le savoir-vivre Libertin. p. 145. apud MARQUES, Mariana Teixeira. Op. 
Cit., p. 99, 101, 220, 136. Ver BONNOT DE CONDILLAC, Étienne. Le Traité des Sensa-
tions (1745). Paris: Fayard, 1984.

48. RYKWERT, Joseph. A Coluna Dançante: sobre a ordem na arquitetura. São Paulo: 
Perspectiva, 2015. p. 14.

49. As cinco ordens da Arquitetura, a saber Toscana, Dórica, Jônica, Coríntia e compósita, 
editada por Hendrick Hondius, em Haya LOMBAERDE, Piet. 2009. LOMBAERDE, Piet. 
Jan Vredeman de Vries [in] Architetura: architecture, textes e images. XVIe.-XVIIe 
siècle. LES LIVRES D’ARCHITECTURE Manuscrits et imprimés publiés en France, 
écrits ou traduits en français (XVIe siècle - XVIIe siècle) Direction Frédérique Lemer-
le et Yves Pauwels. Disponível em http://architectura.cesr.univ-tours.fr, acesso 
em 14 de agosto de 2017. A Ordem Dórica é a Audição, em que um tocador de alaúde 
seduz a dama a seu lado. A Ordem Jônica, como Olfato, é representada, porém, por 
uma personagem da mitologia isolada em primeiro plano, que aspira o perfume de 
flores. Ao fundo o casal caminha ao largo de um jardim. A Ordem Coríntia representa 
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como paisagens urbanas ideais, os Cinco Sentidos são representados 
por casais, de modo semelhante ao forro da casa de Padre Toledo.

 As pinturas do Salão Principal de Tiradentes são cenas bucó-
licas e pastoris, com a presença de casais galantes, mitológicos, que 
ensinam princípios civilizatórios de cortesania, como bem demonstrou 
Raquel Quinet50. Podem ser entendidos como uma forma de conheci-
mento filosófico que se afirma no século XVIII, especialmente pela 
difusão do pensamento do Abade de Condillac. Finalmente, há que se 
notar, tanto quanto em Queluz, um erotismo velado nas pinturas dos 
Cinco Sentidos da Casa de Padre Toledo.

 A presença de livros de autoria do Abade de Condillac51 na 
biblioteca dos inconfidentes poderia nos levar a entender a impor-
tância dos Cinco Sentidos como método filosófico de conhecimento, 
desenvolvido em seu “Tratado das Sensações”, de 1745. E, finalmente, 
a cultura libertina do século XVIII, como forma de sociabilidade, estaria 
presente no aspecto de sedução e erotismo latentes nas imagens da 
Casa de Padre Toledo52. 

o Paladar. Uma figura mitológica feminina ergue uma taça e tem aos pés frutas e 
outros alimentos. Um jovem bebe água numa fonte. Entre eles um cão se agita. A 
Ordem Compósita, por sua vez, demonstra o Tato. Uma figura monumental feminina 
gesticula com as mãos e uma figura masculina, reduzida em proporção, tenta livrar-
-se de um cão que o persegue. A Visão representa a Ordem Toscana, numa cena em 
que a figura feminina observa seu próprio rosto no espelho ao lado de uma águia, 
enquanto o personagem masculino transporta um instrumento ótico.

50. QUINET DE ANDRADE PIFANO, Raquel. A Arte da Pintura: Prescrições Humanistas 
e Tridentinas na Pintura Colonial Mineira. Op. Cit.; QUINET DE ANDRADE PIFANO, 
Raquel. “A representação dos cinco sentidos na pintura colonial mineira: o ideal de 
cortesania.” [in] Portuguese Studies Review, vol. 18, no. 1, 2010, pp. 81 e ss. Academic 
OneFile, Accessed 17 Aug. 2018. 

51. Etienne Bennot, o Abade de Condillac, nasceu em Grenoble, em 1715. Era membro 
de uma família de cultos magistrados. Foi preceptor do Príncipe de Parma e membro 
da Academia Real de Berlim e da Academia Francesa. Manteve ligações intelectuais 
com Jean Jacques Rousseau, Diderot, D’Alambert e Voltaire. Como Voltaire, contra-
pôs-se ao pensamento de Leibniz. Quanto à obra de Descartes, discordava de seu 
“penso, logo existo”, ao propor: “sinto, logo existo”. Cf. POIVET, F. [in] BONNOT DE 
CONDILLAC, Étienne. Traité des Sensations. Primière Partie. Paris: Delagrave, 1885. 
pp IV – XI.

52. Kenneth Maxwell apontou a presença de livros de Abade de Condillac na biblioteca 
do Padre Luís Vieira, assim como a influência de Virgílio sobre certo indianismo e 
nativismo dos inconfidentes. Maxwell indicava a influência de escritores franceses 
do século XVIII sobre o pensamento da Inconfidência, citando um ofício de 1789 
contra “a incrível proliferação de livros libertinos e escandalosos”. MAXELL, Ken-
neth. Op. Cit.
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 O Tratado das Sensações emprestava de Locke o princípio de 
que nosso conhecimento vem dos Sentidos, segundo a teoria de que os 
recebemos da natureza e aprendemos a utiliza-los. Condillac concebia o 
Homem como uma estátua, na qual os sentidos agem sucessivamente, 
animando-a. Explicou as causas físicas de nossa sensibilidade e memó-
ria, construídas por meio dos Cinco Sentidos. A presença de livros de 
sua autoria nas bibliotecas dos inconfidentes permite suspeitar de uma 
atenção intelectual especialmente voltada para o tema. A descoberta 
do desejo pelos sentidos – com uma matriz filosófica condillaciana, re-
velava uma promessa de felicidade na descoberta do corpo, da memória 
como busca pelas sensações agradáveis e pela vivência das paixões. 
Porém, tal pensamento continha também um fermento político.

 O programa decorativo no Palácio de Queluz, assim como o da 
Casa de Padre Toledo, pode ser compreendido, enfim, à luz das transfor-
mações sensoriais ocorridas no século XVIII. Os Cinco Sentidos deixam 
de ser, na atmosfera cortesã e libertina do Setecentos, caminho de evo-
lução mística, para fazer parte de uma permissão às sensações, como 
um exercício filosófico, tal qual proposto por Condillac, mas também 
uma oportunidade de demonstração do savoir-vivre e um cenário para 
a tentativa de superação política.


