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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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Uma revisão historiográfica necessária:
o caso do aldeamento jesuítico de Mboy
A necessary historiographic review: the case of the jesuit mission of Mboy

Angélica Brito Silva
Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, Brasil

angelica.brtslv@gmail.com

Resumo
A antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
localizada na cidade de Embu das Artes/SP é de 
um dos mais importantes documentos artísti-
cos e arquitetônicos remanescentes da atua-
ção da Companhia de Jesus no Brasil colônia. 
O prédio e seu acervo foram tombados em 1938 
pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN) e, apesar de sua relevância, 
ainda são poucos os trabalhos que se dedica-
ram à formação da localidade e do acervo da 
antiga igreja, hoje exposto no Museu de Arte 
Sacra dos Jesuítas instalado no local. O presen-
te texto, portanto, pretende traçar o histórico 
de formação do aldeamento jesuítico de Mboy 
enquanto um espaço de missão da Companhia 
de Jesus. Faremos uma breve contextualização 
sobre como a localidade foi abordada por outros 
estudiosos e, por fim, apresentaremos alguns 
elementos acerca da constituição deste patri-
mônio cultural. 

Palavras-chave
aldeamento; Companhia de Jesus; historiogra-
fia; Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
 

Abstract 
The old church of Nossa Senhora do Rosário, lo-
cated in the city of Embu das Artes / SP is one 
of the most important artistic and architectural 
documents remaining from the operations of the 
Society of Jesus in colonial Brazil. The building 
and its collection were listed in 1938 by the Service 
of Historical and Artistic Heritage (SPHAN) and, 
despite its relevance, there are still few works that 
are dedicated to the formation of the locality and 
the collection of the church, now on exhibition at 
the Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. The pre-
sent text intends to trace the historic of formation 
of the Jesuit village of Mboy as a mission space for 
the Society of Jesus. We will do a brief contextua-
lization about how the location was approached by 
other scholars and, finally, we present some ele-
ments on the constitution of this cultural heritage.

Key words
Jesuit mission; Society of Jesus; historiography; 
Church of Our Lady of Rosario 
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Em 1938, a igreja de Nossa Senhora do Rosário passou a figurar en-
tre os primeiros bens tombados pelo então recém-criado Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e, desde então, é 
considerada um dos mais importantes conjuntos de natureza histórica, 
artística e arquitetônica preservados no Estado de São Paulo. No local 
funciona atualmente o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ)1, cujo 
acervo é constantemente requisitado por estudiosos e pesquisadores 
do mundo inteiro, interessados em compreender o seu rico acervo 
composto por peças de imaginária, retábulos ricamente ornamenta-
dos, forros em caixotões, peças com influência de estética oriental – 
chinoiserie –, para além da arquitetura do prédio e do próprio restauro 
empreendido pelo SPHAN (1939-1940) que se tornou um verdadeiro 
paradigma na história da preservação do patrimônio paulista.2 

 Com um acervo tão expressivo, a igrejinha do Embu ao longo de 
décadas se consolidou como um importante referencial para o estudo 
da arte e da arquitetura do período colonial, sobretudo para aqueles 
que se interessam particularmente pela produção cultural que se deu 
nas missões jesuíticas e na região da antiga província de São Paulo. 
Neste ponto, Lúcio Costa foi o primeiro a dar um grande destaque ao 
monumento em questão, abrindo seu icônico artigo sobre a arquite-
tura jesuítica com uma bela fotografia do púlpito da igreja do Embu, 
marcando assim a relevância deste patrimônio para o estudo da arte 
no período colonial cujas obras, ao longo do texto, são referenciadas 
por diversas vezes.3

1. O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ) ou “Museu do Embu” foi reinaugurado 
no dia 16 de maio de 1970 sob os cuidados de Odette de Souza Carvalho, diretora 
da Fundação Maria Auxiliadora, entidade civil filantrópica responsável pelo monu-
mento. Antes desta data, as religiosas já haviam tentado estabelecer uma rotina de 
visitação no local, mas a iniciativa não prosperou e teve que ser adiada, projeto con-
cretizado somente em 1970. No entanto, é importante destacar que a tentativa de 
franquear o prédio à visitação pública é ainda anterior a esse período. Em 1946, Ro-
drigo M. F. de Andrade, em correspondência à Luiz Saia, relata os planos do IPHAN 
para estabelecer, o mais rápido possível, uma rotina de visitação no local antecipan-
do, portanto, a idéia de se criar um museu na localidade. O museu funciona atual-
mente de terça a domingo das 9h00 às 17h00. “Museu do Embu foi reinaugurado”. In: 
O Estado de São Paulo. Terça-feira, 19 de maio de 1970. Cf. 1946, agosto, 5. Ofício de 
Rodrigo Melo Franco de Andrade enviado ao Diretor Geral do 4º distrito do IPHAN. 
Cota: Arquivo do IPHAN-SP, Embu-MTSP - Igreja de Nossa Senhora do Rosário, PT 
00085-0180-T-38-pasta2.

2. BRITO SILVA, Angélica; BITENCOURT, Eron Matheus. Embu e o patrimônio: teorias de 
restauro, práticas de preservação. São Paulo: Pateo do Collegio, 2017.

3. COSTA, Lúcio. “A arquitetura jesuítica no Brasil” [in] Revista do SPHAN, Rio de Ja-
neiro, 1941, n. 5.
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 Ao longo dos anos, apesar do surgimento de novas pesquisas, 
com destaque para os trabalhos de Mozart Costa4 e Percival Tirapeli5, 
de modo geral, as abordagens ao acervo acabam se concentrando 
em aspectos mais formais e estéticos, sobretudo em relação aos 
retábulos e a ornamentação da igreja de N. Sra. do Rosário e sua 
sacristia. Apesar do valor deste tipo de abordagem, consideramos 
importante na atualidade dar um passo além, ao trazer para o estudo 
desses objetos uma contextualização histórica que permita abarcar 
não somente os aspectos estéticos, mas também o contexto social 
no qual foram produzidos. 

 Para além disso, especificamente em relação à Igreja de N. 
Sra. do Rosário, fazia-se necessário uma revisão historiográfica que, 
à luz de novas fontes, permitisse o entendimento da formação deste 
patrimônio cultural. Acreditamos que, ao estabelecer uma cronologia 
que esteja alinhada ao conhecimento dos processos históricos em 
curso, evitaria-se situações como anacronismos, confusões em relação 
a questões de autoria e datação, para além de, por outro lado, tornar 
mais palpável o entendimento de outros aspectos, como os movimentos 
de circulação de objetos, modelos e artífices, enriquecendo assim a 
história que há por traz dessas obras. 

O aldeamento de Mboy
A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi construída por volta de 1700 
no aldeamento jesuítico de Mboy. No entanto, a presença da Companhia 
de Jesus na localidade antecede esta data com o estabelecimento de 
uma missão jesuítica nas terras que haviam pertencido ao casal Fernão 
Dias Pais Leme e Catarina Camacho. 

 O escritor Moacyr Faria de Jordão ao abordar a história do al-
deamento de Mboy num primeiro estudo publicado em 1960, criou um 
mito de fundação da localidade devido ao seu envolvimento político na 
campanha de emancipação do município de Embu (1959).

4. COSTA, Mozart. A talha no Estado de São Paulo: determinações tridentinas na estética 
quinhentista, suas projeções no barroco e a fusão com elementos da arte palaciana no 
rococó. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2014, pp. 189-192.

5. TIRAPELI, Percival. Igrejas paulistas: barroco e rococó. São Paulo: Editora UNESP, 
Impensa Oficial do Estado, 2003, pp. 230-237.
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 Jordão elaborou uma narrativa colocando o surgimento da 
localidade no século XVI, em 1554 para ser mais preciso, como uma 
forma de enobrecer e equipará-la à cidade de São Paulo, fomentando 
um verdadeiro sentimento de ufanismo no recém-criado município. 
Essa versão teve muita acolhida entre os munícipes, mas apresenta 
problemas sérios, sobretudo, devido à cronologia  estabelecida e à aná-
lise enviesada das fontes. Mesmo assim, a obra ainda é muito utilizada, 
causando confusões entre pesquisadores e pessoas interessadas no 
patrimônio local.6 

 Na contramão do proposto por Jordão, o historiador Sérgio 
Buarque de Holanda atribui ao século XVII a origem da localidade. 
Segundo Buarque, o topônimo Mboy aparece na documentação já na 
primeira década daquele século em inventários e testamentos, no en-
tanto, para o autor, o aldeamento em questão tem origem somente a 
partir da doação feita aos jesuítas em 1624 pelo casal Fernão e Catarina, 
cuja motivação teria sido o ingresso do filho Francisco de Morais na 
Companhia de Jesus.7 Apesar de, em linhas gerais, estarmos de acor-
do com Buarque, durante nossas pesquisas descobrimos que tanto o 
processo de doação, quanto de construção do núcleo do aldeamento, 
ocorreram de forma complexa e permeada por etapas e disputas.

 Em 1624 o casal em questão, por meio de uma carta de doação, 
entregou aos padres do Colégio de Santo Inácio da vila de São Paulo, 
uma grande quantidade de índios trazidos do sertão, provenientes de 
uma recente expedição organizada pelo bandeirante que, à época, era 
capitão dos índios e responsável pelo aldeamento do padroado real de 
Barueri, região oeste de São Paulo. 

 Devido a uma série de conflitos com outros colonos, Fernão 
Dias decide entregar os índios recém-descidos aos padres jesuítas 
e prometia, após sua morte, continuar beneficiando a ordem com a 
entrega de todos os seus bens móveis e imóveis. No entanto, em 1632 
Fernão cancela a doação justificando que os religiosos vinham desres-
peitando os acordos pré-estabelecidos, tentanto tomar posse de suas 
terras antes de sua morte, agindo por meio de ações difamatórias e 
buscando através de demandas judiciais retirar seu patrimônio.8

6. FARIA JORDÃO, Moacyr de. O Embu na história de São Paulo. Publicação Patrocinada 
pela Prefeitura Municipal de Embu. 2a edição revista e aumentada. 1964.

7. BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. “Capelas Antigas de São Paulo” [in] Revista do 
SPHAN, Rio de Janeiro, 1941, n. 5.

8. 1653, junho, 30. Treslado de uma carta de destrato feita por Fernão Dias Pais em 1632, 
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 Ao que parece, os jesuítas se conformam com o distrato da 
doação e não chegam a tomar posse das terras. Em 1640, os religiosos 
são expulsos da Capitania de São Vicente, ficando exilados por treze 
anos, retornando à São Paulo somente em 1653 por meio de um acordo 
com a Câmara de São Paulo. 

 Fernão Dias, por sua vez, falece em 1651 redigindo em seu leito 
de morte um testamento, onde deixava todos os seus bens à sua espo-
sa Catarina Camacho, excluída uma terceira parte a ser entregue aos 
padres do Convento de Nossa Senhora do Carmo. A doação consistia 
em índios e uma légua de terras.

“Ordenamos que das nossas terras que possuimos em Moi de que temos 

cartas dos donatarios queremos se emtregue huma Legoa aos religiozos do 

Comvento de Nossa Senhora do Carmo desta Villa de Sam Paulo para que 

nella possam comternar [os] sobre ditos indios e tratar de seus comodos, 

e lhes pedimos façaõ na dita terra huma igreia donde mais comodamente 

os possam apasentar com espiritual.”9

 Desta forma, temos a indicação de que, antes de 1651, não ha-
veria igreja nas terras do casal. Também fica implícito que os jesuítas, 
entre 1624 e 1640, não conseguiram se estabelecer na localidade. Outro 
ponto a se destacar consiste no fato de, no testamento de 1651, o casal 
registrar seu desejo de que fosse construída na localidade uma igreja a 
ser utilizada pelos religiosos na conversão e atendimento espiritual dos 
índios. Apesar de não ser mencionado o orago ao qual a igreja deveria 
ser dedicada, Catarina Camacho no testamento também beneficia a 
Confraria de Nossa Senhora do Rosário para a qual deixa as casas que 
possuía na vila de São Paulo, demonstrando já existir àquela época, 
uma identificação com essa representação mariana. 

 Não sabemos ainda se os carmelitas chegaram de fato a tomar 
posse das terras de Mboy e a iniciar a construção de uma igreja na loca-
lidade. O que há de certo nesta história é que o padre jesuíta Francisco 
de Morais, filho de Catarina Camacho, quando retorna em 1653 do exílio 
que havia sido imposto aos inacianos, vai passar a atuar na propriedade 
de sua mãe, gerando conflitos com os carmelitas.

revogando uma carta de doação que havia feito aos jesuítas do Colégio de São Paulo 
em 1624. Seguido do treslado do testamento de Fernão Dias de 1651. Cota: Museu de 
Arte Sacra de São Paulo, no 1634-Mitra, fl. 2v.

9. Ibidem.
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 Em menos de um mês após o retorno dos jesuítas ao planalto, o 
padre Francisco de Souza, prior do convento do Carmo, solicita a cópia 
de documentos que atestavam que a doação feita por Fernão em 1624 
aos jesuítas havia sido cancelada, bem como uma cópia que comprovava 
o benefício concedido aos carmelitas em 1651. A situação é agravada 
quando Catarina Camacho, em 1655, redige um novo testamento, dei-
xando todos os seus bens aos padres do Colégio de Santo Inácio, lem-
brando que ela era a principal herdeira de Fernão Dias e da remascente 
de sua terça que havia sido entregue em parte aos carmelitas.10 

 O impasse, por sua vez, só seria solucionado em 1662, por meio 
da realização de um acordo entre as duas ordens mediado pela doadora. 
Para que os carmelitas desistissem do pleito, os jesuítas tiveram que 
realizar o pagamento de cem mil réis em dinheiro e a entrega de um 
curral de gado com 70 cabeças, acompanhado de seu vaqueiro, um 
escravo negro. Desta forma, a partir desta data, os jesuítas assumem 
a condição de únicos beneficiários do espólio do casal, podendo usu-
fruí-lo sem qualquer tipo de impedimento, apesar de haver indícios 
que mesmo antes dessa data, ainda em vida da doadora, os religiosos 
já estariam fazendo uso da propriedade.   

 É importante destacar que na localidade existiram ao menos 
duas igrejas, sendo a atual, onde funciona o Museu de Arte Sacra dos 
Jesuítas, uma construção posterior empreendida pelos jesuítas por volta 
de 1700. Como foi apontado anteriormente, o casal chegou a registrar 
que desejavam que seus herdeiros construíssem uma igreja em sua 
propriedade. Sabemos que em 1668, no documento de confirmação de 
seu testamento, Catarina “Declarou que na sua fazenda de Bohy tinha hua 
Igreja da Virgem do Rozario muito bem aparamentada pedia e rogava a 
seos herdeiros a conservem e augmentem solemnizando o seo dia quanto 
for possível.”11 Desta forma fica patente que entre os anos de 1651 e 1668 
foi construída uma igreja em suas terras, questão confirmada por meio de 
outro relato, fornecido no ano de 1699 pelo então padre João Gonçalvez.

 O padre João Gonçalves relatou que quando tinha cerca de oito 
anos de idade, ou seja, por volta de 1671, teria visitado a fazenda de Mboy 
acompanhando o padre Francisco de Morais. Quando voltavam para a 

10. 1762. “Relações dos bens apprehendidos e confiscados aos Jesuítas da Capitania 
de S. Paulo, como consequencia da expulsão dos Jesuítas do Brasil” [in] Documentos 
interessantes para a História e Costumes de S. Paulo. São Paulo: Typ. Cardozo Filho & 
Comp., 1915, vol. 44, pp. 337-378.

11. Ibidem, p. 370.
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vila, teriam passado na fazenda de Itapecerica onde “[...] se viu [...] hum 
oratorio donde os padres disiao missa [...] que toda a vida ouviu dizer 
que a dita fazenda hera da mai do dito padre francisco de morais [...]”12. 
A partir da documentação consultada, temos a confirmação da existên-
cia de uma igreja ricamente paramentada construída, ainda em vida da 
doadora, entre as fazendas de Mboy e Itapecerica, onde os jesuítas já 
realizavam ofícios religiosos. No entanto, permanece ainda a dúvida se, 
eventualmente, essa construção teria sido executada pelos religiosos 
do Carmo, caso eles tenham chegado a tomar posse do espólio que lhes 
cabia, ou se trata-se de um empreendimento realizado já sob a chancela 
dos jesuítas, tendo em vista que os indícios levam a crer que os religiosos 
já estariam atuando na localidade desde o retorno ao planalto em 1653. 

 Por fim, a atual igreja do Rosário, tombada pelo IPHAN em 1938, 
trata-se na verdade de uma segunda construção empreendida pela 
Companhia de Jesus em local próximo ao templo anterior. Segundo o 
padre Manuel da Fonseca (1703-1772), a nova construção foi motivada 
pela localização da antiga aldeia que ficava em uma ladeira, próximo 
a um despenhadeiro, mas com pouca visão do entorno. Deste lugar o 
padre Belchior de Pontes (1644-1719) achou melhor mudá-la para um 
platô cercado por ribeiras facilitando assim a alimentação e obtenção de 
água dos moradores, onde pôde construir uma igreja maior, mais ampla 
e confortável para o atendimento dos índios e dos vizinhos da aldeia13.

 No interior da igreja do Rosário é possível observar os belos 
retábulos da capela-mor e dois altares laterais ao arco-cruzeiro que 
completam a arquitetura da igreja. Segundo Manuel da Fonseca (XVIII), o 
padre Belchior de Pontes não pode à época decorá-la, tarefa desempe-
nhada por seus sucessores que a executaram com empenho, já estando 
o templo ornado e dourado quando de sua estadia na região14.

A igreja de Nossa Senhora do Rosário
A igreja de N. Sra. do Rosário possui  uma capela-mor, duas capelas 
colaterais na altura do arco-cruzeiro e um belo púlpito localizado na 

12. 1699, Maio, 19. Processo contra Antonio Rodrigues de Arzão. Cota: Superintendência 
do Patrimônio da União/SP, Setor de Incorporações, Aldeamento pasta 3, fl. 6v.

13. FONSECA SJ, Manoel. Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes SJ. Lisboa: Publi-
cado pela officina de Francisco da Silva, 1752. Reeditada pela Companhia Melhora-
mentos de São Paulo: Cayeiras: Rio, 1932, p. 142.

14. Ibidem, pp. 142-143.
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nave. A ornamentação interna, por sua vez, concentra-se nestes locais, 
não havendo informações, por enquanto, da existência de pinturas no 
forro da nave do templo.

 Os altares colaterais possuem um esquema estrutural e orna-
mental comum ao estilo nacional português. Destaca-se na ornamen-
tação a presença de pássaros e videiras por todo o retábulo, desde as 
colunas até o coroamento, elemento decorativo que faz referência ao 
sangue do Cristo. Composto por quatro colunas pseudo-salomônicas, 
o conjunto é rematado por arquivoltas espiraladas. Ao centro temos a 
águia bicéfala, símbolo da casa dos Habsburgo que governaram Portugal 
entre 1580-1640, período histórico conhecido como União Ibérica. 

 Estilisticamente falando, os altares laterais se diferenciam 
em diversos aspectos em relação ao altar-mor, levando muitos pes-
quisadores a acreditarem se tratar de retábulos provenientes de outro 
local. Esta teoria é reforçada pelo fato destes retábulos não estarem 
completamente encaixados na parede, fornecendo a impressão de um 
encaixe posterior, um reaproveitamento. Ainda não há consenso sobre 
sua origem, podendo ser da antiga igreja de Catarina Camacho ou até 
mesmo de outras missões da Companhia de Jesus, como por exemplo 
o aldeamento de Carapicuíba que havia sido destituído à época e sua 
população distribuida entre outras aldeias do colégio15.

 O retábulo da capela-mor, por sua vez, com características co-
muns ao período joanino, possui uma estrutura horizontal tripartida, com 
nichos para santos, separados por pilastras e colunas em espiral. Ao cen-
tro, no plano mais alto, há uma camarinha encimada por dossel, dedicado 
à padroeira. Abaixo, temos um trono para o crucifixo também arrematado 
por um dossel. O arremate do retábulo-mor, por sua vez, difere da solução 
adotada nos altares colaterais. Na capela-mor também se destaca o forro 
do templo, composto por caixotões delimitados por molduras e ricamente 
ornamentados com pinturas de padrões fitomórficos com flores e folhas.

 Segundo Tirapeli, o retábulo-mor em estilo joanino, de 1735, 
seria obra do padre Belchior de Pontes e também atribui a ele a confec-
ção da imagem da padroeira.16 Como dito anteriormente, a decoração 
da igreja não foi empreendida pelo padre Belchior de Pontes, que atuou 

15. SILVA, Angélica. O aldeamento jesuítico de Mboy: administração temporal (séc. XVII-
XVIII). 2018. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 116. 

16. TIRAPELI, Percival. Op. Cit., pp. 53 e 232.



63

Uma revisão historiográfica necessária: o caso do aldeamento jesuítico de Mboy  |  Angélica Brito Silva

no local entre 1700 e 1705. Após esta data, ele passou a missionar no 
aldeamento de São José e por fim na Fazenda de Araçariguama, local 
onde veio a falecer em 1719. Ou seja, a hipótese de Tirapeli não se sus-
tenta, tendo em vista que à esta data o padre Pontes já havia falecido, 
para além de já não atuar na localidade há anos. A informação de que 
Belchior não teria feito o retábulo aparece de forma clara em sua bio-
grafia, onde o padre Fonseca diz

Fabricou-lhes Igreja com sufficiente capacidade, para que os Indios, e 

vizinhos pudessem commodamente observar os preceitos, a que estaõ 

obrigados. Dedicou-a  a Nossa Senhora do Rozario, collocando nella huma 

formoza Imagem [...]. Vê-se hoje este Templo ornado de hum formoso 

retabolo de talha primorozamente lavrado, e ja dourado: [...] porque ainda 

que naquelles tempos naõ pode o Padre orná-lo, naõ faltaraõ com tudo 

sucessores, os quaes levados da devoçaõ, que tinhaõ á Senhora, fizeraõ 

todo o possivel, para que naquelle ainda que pequeno palacio estivesse 

com a decencia, que se lhe devia como a Rainha.17

 Essa hipótese de que o padre Pontes teria sido o responsável pela 
ornamentação e produção da imagem aparece pela primeira vez na obra de 
Leonardo Arroyo, interpretação com a qual não concordamos18. Pelo trecho 
acima citado, fica evidente que o padre Pontes não atuou na produção do 
retábulo, nem há indícios de que teria sido o responsável pelo projeto.

 Outro ponto a se reforçar trata-se da questão da imagem de 
Nossa Senhora do Rosário. No texto é dito que ele “a colocou no al-
tar”, não que a esculpiu, para além de não haver, por parte do biográfo, 
qualquer tipo de atribuição, algo que muito provavelmente teria sido 
mencionado caso fosse a situação, tendo em vista que o biógrafo viveu 
muitos anos na região, em um período próximo às reformas da igreja, 
e por estar empenhado justamente na elaboração de uma imagem de 
santidade e feitos memoráveis do padre Pontes.  

 Até o presente momento, o indício mais próximo que há em 
relação a uma possível datação e autoria do retábulo-mor é fornecida 
pelo grande historiador jesuíta Serafim Leite. Em seu livro Serafim 
traz a seguinte informação em relação aos altares do Embu: “[...] a 

17.  FONSECA SJ, Manoel. Op. Cit., pp. 142-143. Grifo nosso.
18. ARROYO, Leonardo. “Nossa Senhora do Rosário do Embu (O Mboy das Lendas)” 

[in] Igrejas de São Paulo. Introdução ao estudo dos templos mais característicos de 
São Paulo nas suas relações com a crônica da cidade. Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1954, p. 133.
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Ânua de 1735 traz uma indicação precisa, a saber que se fês de novo 
a Capela-mor e a Capela colateral, obra na verdade, bem esculpida, e 
artisticamente dourada. A esta data era Superior da Aldeia de Embu o 
P. José de Moura [...].”19

 O destaque dado por Serafim Leite ao fato do padre Moura 
ser o superior, não se trata de mera formalidade. Este religioso foi o 
responsável pela construção de uma grande ponte sobre o rio Tietê, 
obra complexa que contou com o trabalho dos índios dos aldeamentos 
do colégio, demonstrando seu conhecimento e envolvimento em obras 
de engenharia e arquitetura. Para além disso, o período de construção 
desta ponte, 1734, trata-se exatamente da época em que esteve à frente 
de Mboy, dado fornecido pelos catálogos da Companhia de Jesus que 
o referenciam como seu superior nos anos de 1732 e 1735. 

 A estes indícios, soma-se outra informação encontrada durante 
nossas pesquisas. Há um documento no Arquivo da Cúria de São Paulo, 
na pasta de documentos avulsos da igreja do Rosário, datado de 1733 
onde um indivíduo agradece ao padre José de Moura pelas “[...] Santas 
Imagens por virem tão singolares, que basta ser couza feita pello Senhor 
Irmão de Vossa R. [...].”20, ou seja, outro indicativo da participação do 
religioso na produção/comercialização de obras, sejam elas de grande 
porte, como a construção de uma ponte, seja de imaginária sacra.

Considerações finais
O presente texto buscou trazer de modo sucinto e objetivo o estado da 
arte em relação ao patrimônio cultural da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Muito longe de querermos encerrar as discussões, ou de apre-
sentar pretensos dados imutáveis, buscamos demonstrar a importância 
do estabelecimento de estudos sobre as localidades onde os referidos 
objetos se encontram e os atores sociais que gravitaram em sua órbita, 
como uma ferramenta importante para avançarmos no estudo destas 
obras. Também buscamos demonstrar a necessidade de retomarmos 
a história desses monumentos e realizar estudos à luz de novos dados 
e um olhar crítico sobre aquelas sociedades.

19. LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto 
Nacional do Livro, Lisboa: Livraria Portugália, 1945, Tomo VI, pp. 359-360.

20. 1733. Carta de Francisco da Silva ao Padre José de Moura agradecendo as esculturas 
que o irmão do padre fez. Cota: Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pasta 
de Documentos Avulsos Embu (SP) Nossa Senhora do Rosário, Fl. 1. Grifo nosso.


