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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 Estilo Nacional Português em Minas Gerais: 
Povoamento e territorialização do Barroco em Minas Gerais 
no primeiro quartel do século XVIII

The Portuguese National Style in Minas Gerais: Settlement and territorialization
of the Baroque in the first quarter of the 18th century

Alex Fernandes Bohrer
Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, Brasil

alex.bohrer@ifmg.edu.br

Resumo
O retábulo do Estilo Nacional Português foi alcu-
nhado por Robert Smith em célebre livro sobre a 
talha em Portugal. Em Minas é possível encontrar 
traços deste estilo em raríssimas peças de fins do 
XVII. No século XVIII, em especial até 1725, o uso 
destas estruturas se tornaria comum. O Nacional 
Português nas Minas marca o berço de uma fer-
vilhante produção plástica, nos legando obras de 
inestimável valor. Todavia, desde as tentativas de 
sistematizar nossos retábulos feitas por Germain 
Bazin e Lúcio Costa, o interesse pelo Nacional 
Português praticamente se estagnou no Brasil. 
Tendo isso em vista, elaboramos um estudo 
sistemático de retábulos desta tipologia, com 
abordagens estilísticas e iconográficas, propon-
do escolas ou oficinas atuantes entre Portugal, 
Minas Gerais e São Paulo no início do século XVIII. 
Nesse artigo, devido ao espaço limitado, daremos 
especial enfoque às possíveis rotas de entrada 
dos entalhadores nas minas recém descobertas, 
seus deslocamentos e a repetição ou adaptação 
de padrões morfológicos. Esse tipo de estudo nos 
auxiliará a dar nova abordagem sobre os primór-
dios da História de Minas Gerais, lançando mão 
desses retábulos, até agora tão pouco estudados.

Palavras-chave
Barroco; retábulo; talha; arte; território.

Abstract 
The altarpiece of the Portuguese National Style was 
sobriquet by Robert Smith in a famous book about 
carving in Portugal. In Minas it is possible to find 
traces of this style in very rare pieces from the 17th 
century. In the 18th century, especially until 1725, 
the use of these structures would become com-
mon. The Portuguese National Style in Minas marks 
the birthplace of a teeming plastic production, be-
queathing us works of inestimable value. However, 
since Germain Bazin and Lúcio Costa’s attempts 
to systematize our altarpieces, the interest for the 
Portuguese National has practically stagnated in 
Brazil. With this in mind, we elaborated a systematic 
study of this altarpieces type, with stylistic and ico-
nographic approaches, proposing active schools or 
workshops active between Portugal, Minas Gerais 
and São Paulo at the beginning of the 18th century. 
In this article, due to the limited space, we will give 
special focus to the possible incoming routes of 
the carvers in the recently discovered mines, their 
displacements and the repetition or adaptation 
of morphological patterns. This type of study will 
help us to give a new approach to the origings of 
the History of Minas Gerais, making use of these 
altarpieces, little studied so far.

Key words
Baroque; altarpiece; carving; art; territory
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Breve introdução
Em fins do século XVII e inícios do XVIII, multidões foram atraídas aos 
novos territórios mineradores que comporiam, anos depois, a capitania 
de Minas Gerais. Dentre os aventureiros, centenas de artistas e artífices, 
quase todos reinóis, procuravam novas obras arquitetônicas, que não 
tardaram a aparecer. Primeiro, primitivas capelas e, depois, igrejas de 
maior vulto, muitas delas transformadas em Matrizes posteriormente, 
pontilharam a região das lavras. A produção estética desse período foi 
imensa, não obstante tenha sido relegada a lugares secundários nos 
estudos sobre a arte setecentista mineira.

 É evidente que esse momento de efervescência cultural coin-
cide com um certo caos administrativo e burocrático. A instalação da 
arquitetura religiosa nas Minas antecede, pois, o próprio estado. É nesse 
panorama conturbado, sem, ao menos, estradas dignas que guiassem 
os incursionistas, que a arte mineira nasceu. Nesse cenário se destaca 
a confecção dos retábulos, os quais sobreviveram em maior número 
que as pinturas ou alfaias. Estas estruturas variaram em tamanho e em 
complexidade, indo desde obras simplórias de carapinas até espeta-
culares criações escultóricas, dentro do que convencionou-se chamar 
Estilo Nacional ou Estilo Português. Para estudá-las, optamos pela 
contextualização dos novos territórios explorados, sua abrangência, 
tipologia morfológica e possível datação.

O Vale do Rio das Velhas e o Norte de Minas
Preferimos fazer a territorialização dos retábulos estudados tendo em 
vista as bacias em que se encontram, dessa forma não obedecendo à 
divisão política posterior. Ativemo-nos, antes, à hidrografia e, conse-
quentemente, ao relevo1. A nosso ver, é mais lógico encarar assim as 
regiões de produção artística, já que eram pelos rios que vagueavam as 
ondas migratórias2. Portanto, o meio natural foi fator preponderante. 
Não é de se estranhar, por exemplo, que lugares aparentemente distan-

1. Vide FERNANDES BOHRER, Alex. A Talha do Estilo Nacional Português em Minas Gerais 
- Contexto sociocultural e produção artística. 2015. Tese de Doutorado em História Social 
da Cultura. PPGHIS/FAFICH, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

2. Em mapas antigos era comum se dar mais ênfase aos rios e ribeiros, que aos caminhos 
e picadas, rudimentares quase sempre. Exemplo disso é o famoso mapa elaborado por 
Cláudio Manoel da Costa em 1782, onde constam as comarcas de Vila Rica e do Rio 
das Velhas. Nele há especial atenção à hidrografia, estando representados com bas-
tante precisão os principais rios, afluentes e pequenos ribeiros (como o Rio Maracujá 
de Cachoeira do Campo e o Córrego Cipó, perto da paragem do Capão do Lana).
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tes tenham certa ligação estilística, como Cachoeira do Campo, Caeté 
e Sabará (vinculados pelo Rio das Velhas): devia ser relativamente fácil 
aos escultores ir de uma obra a outra margeando os ribeiros3.

 Como o Rio das Velhas é afluente do São Francisco, temos 
aqui uma zona de convergência, tanto dos caminhos do sul (Sabará foi 
ponto de estabelecimento de Fernão Dias), quanto os do norte. Nesses 
arredores, há retábulos do Estilo Nacional em Sabará (Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, Igrejinha de Nossa Senhora do Ó e Capela de 
Santo Antônio de Pompéu), Caeté (Igreja de Nossa Senhora do Rosário), 
Raposos (Matriz de Nossa Senhora da Conceição), Itabirito (Matriz de 
Nossa Senhora da Boa Viagem e Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
de Acuruí, distrito vizinho de Glaura) e em Ouro Preto, justamente em 
distritos situados nas cabeceiras do citado rio (Matriz de Nossa Senhora 
de Nazaré de Cachoeira do Campo, Igreja de Santo Antônio de Glaura, 
Igreja de São Bartolomeu e Capela de Nossa Senhora das Mercês, essas 
duas últimas em São Bartolomeu, e Capela de Bota Fogo). Apesar da 
ligação inequívoca com criações portuguesas coetâneas, tais obras 
apresentam características próprias, que transitam desde um gosto 
vernáculo (Raposos) até complexas criações ornamentais (Matriz de 
Cachoeira do Campo e Sabará).

 É, no mínimo, instigante que a região onde tais antigas 
estruturas foram construídas seja aquela envolvida pelo embate hoje 
conhecido por Guerra dos Emboabas. O Rio das Velhas se constituiu 
em uma importante via natural para os exploradores do século XVII. 
Serviu de baliza não só a incursionistas paulistas (como bem demonstra 
a expedição de Fernão Dias Paes), mas também guiou levas de pessoas 
vindas do norte da colônia (da Bahia e Pernambuco). Já em princípios do 
século XVIII havia rotas de escoamento de gado, em sentido norte-sul, 
subindo o São Francisco e o Velhas. Das cercanias de Sabará (explo-
radas já nas últimas décadas do seiscentos) era fácil o caminho até a 
futura Vila Rica e Vila do Carmo: o Velhas, que passa caudalosamente 

3. É provável que em inícios do século XVIII muitos outros templos ostentassem peças 
do Estilo Nacional, desmanchados em alterações posteriores ou destruídos pelo 
tempo ou desastres. Talvez os retábulos da desaparecida Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, tivessem as tradi-
cionais arquivoltas, de qualquer modo destruídas em 1833 por famoso incêndio. Só 
para se ter ideia, apesar da impressão que se tem, Antônio Pereira é povoado vizinho 
de São Bartolomeu (que possui cinco retábulos de nosso estilo), sendo fácil ir de 
lugar a outro passando pelo Rio Piracicaba, percurso este de não mais de dez quilô-
metros - contudo, por estrada de rodagem os dois distritos se separam por sessenta 
e cinco quilômetros!
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por Sabará, nasce na Serra de Ouro Preto, nas proximidades de São 
Bartolomeu. Não é de se estranhar, por este motivo, que encontre-
mos nesses vales resquícios muito antigos da presença de colonos, 
como bem testificam as igrejas mencionadas e algumas capelinhas 
nos arredores.

 Foi nesses rincões que os paulistas reivindicaram o direito 
exclusivo de exploração das Minas recém descobertas. Como resulta-
do, ocorreram várias escaramuças entre paulistas e forasteiros (que 
chegavam constantemente aos territórios auríferos). A desorganização 
inicial e o aparelho administrativo frágil contribuíram para os levantes 
armados da chamada Guerra dos Emboabas. Esses atritos, estudados 
recentemente no agora referencial livro de Adriana Romeiro4, se de-
senrolaram em grande parte na Bacia do Rio das Velhas, em especial 
em Sabará e Cachoeira do Campo5. Como salienta Romeiro, a sequela 
do conflito foi o afastamento dos paulistas e a criação de um projeto 
político novo, em parte baseado na nova estrutura empregada pelos 
emboabas (alcunha pela qual os forasteiros se tornaram conhecidos).

 Grande parte desses novos pioneiros era de origem portu-
guesa e foi se estabelecendo paulatinamente nas áreas auríferas, em 
detrimento dos paulistas. Portanto, era de se esperar a existência de 
um estilo artístico genuinamente lusitano precisamente nestes vales, 
“escoadouros” naturais dos emboabas.

 A Bacia do Rio das Velhas abriga a maioria das peças do Nacional 
Português, muitas de acentuado valor artístico e todas de inestimável 
valor histórico: mas, por que este estilo se conservou justamente neste 
território? Cremos que esses retábulos foram construídos também 
em outros lugares, como parte principal da ornamentação, mas logo 
foram substituídos. Isso não aconteceu, entretanto, com os principais 
exemplares do Velhas, uma vez que vários ainda existem. É possível 
que as criações desta região fossem mais antigas e mais complexas 
que de outras áreas congêneres, sendo respeitadas em alterações 
arquitetônicas posteriores6 (a Matriz de Cachoeira, por exemplo, teve 

4. ROMEIRO, Adriana. Paulistas e Emboabas no Coração das Minas: Ideias, Práticas 
e Imaginário Político no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

5. Em Cachoeira do Campo o líder emboaba, Manuel Nunes Viana, teria obtido im-
portante vitória. Segundo alguns relatos, Viana foi aclamado governador na Batalha 
da Cachoeira. Vide VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga das Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia, 1999, pp. 252-257.

6. Há um caso que de certa forma corrobora nossa hipótese acima (de que criações mais 
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toda sua parte estrutural refeita, mas a decoração original foi preser-
vada)7. Enquanto Ouro Preto e Mariana eram um amontoado de arraiais 
dispersos, com pequenas ermidas de frontispício e interior singelo, 
Sabará e Cachoeira já empreendiam a edificação de suas portento-
sas matrizes e São Bartolomeu, além de sua matriz, já ostentava um 

complexas do Nacional podiam ser respeitadas em alterações posteriores): retábu-
los mais ricos deviam ser reaproveitados em reconstruções arquitetônicas, como é 
testificado na reutilização do retábulo-mor da antiga Matriz da Vila do Ribeirão do 
Carmo, inserido depois na Sé de Mariana, conforme se lê no Copiador de Cartas. Co-
piador de cartas particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, Bispo do Maranhão 
e de Mariana (1739-1762). Transcrição, revisão e notas: Aldo Luiz Leoni. Brasília: 
Senado Federal, Conselho Editorial, 2008. p. 240.

7. O caso de Glaura nos propõe uma exceção, pois a existência dos três retábulos de tal-
ha Nacional da nave nos aponta uma solução provisória. Quando a capela primitiva 
foi reconstruída (meados do século XVIII), parece que para a nave se fariam retábu-
los mais novos (como se depreende dos grandes arcos de alvenaria, ainda visíveis, 
e que sugerem a colocação de retábulos com um camarim mais alto dos que os que 
atualmente se conservam). Uma vez que tais retábulos novos nunca foram feitos, 
restou, para ornamento, conservar as três peças originais.

Figura 1: Retábulo-mor, 
Matriz de Nossa Senhora 
da Boa Viagem (Itabirito), 
2015. Fonte: Projeto “O Estilo 
Nacional Português em Minas 
Gerais” (PIBIC/IFMG-OP).
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traçado urbanístico organizado, retilíneo8. Assim ocorreu, a nosso ver, 
pela ancianidade da ocupação deste território, foco, não por acaso, dos 
conflitos emboabas iniciais.

 Longe dos grandes centros, subindo o Rio das Velhas, São 
Francisco e a Bacia do Jequitinhonha, também encontramos vestí-
gios do Estilo Nacional. Há exemplares em Matias Cardoso (Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição), Minas Novas (Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário), Chapada do Norte (Matriz de Santa Cruz e Igreja do Rosário) 
e, mais ao sul, São José de Itapanhoacanga, Costa Sena e Diamantina 
(Catedral). Esta era - a despeito da colonização recuada e à exceção 
de Diamantina - uma área periférica e talvez, por esta razão, tenha 
produzido tipos muito simplificados, em geral compostos por espiras 
lisas, sem talha.

 A única criação mais complexa e erudita desse universo seten-
trional é o retábulo pertencente à desaparecida Matriz de Santo Antônio 
do Tejuco, hoje inserido na catedral de Diamantina.

Os Vales do Rio Doce e do Paraopeba
O Vale do Rio Doce é outra região criativa a salientar. Esta importante 
bacia - cujo primeiro afluente nasce nos vergéis de Ouro Preto com o 
tímido Ribeirão Funil, o qual se transforma, já em Mariana, no Ribeirão 
do Carmo e este, por sua vez, no Rio Gualaxo (que, junto com o Rio 
Piranga, forma a base do Rio Doce) - também apresenta vários retábulos 
da tipologia em estudo.

 Tal território, compreendido especialmente pelas sedes dos 
municípios de Ouro Preto e Mariana e alguns distritos marianenses, 
merece ainda muitas pesquisas. Tratam-se de terras de exploração 
primeva, cujas notícias de descobrimentos auríferos começaram a 
aparecer já pelos fins do século XVII. Distante dos conflitos emboabas 
e do burburinho de outras sedições posteriores (como a de 1720, cujo 
epicentro foi Vila Rica e Cachoeira), o mundo rural de Mariana - nem 
tão periférico quanto o norte, nem tão central como o de Vila Rica - 
criou uma série de obras sob um gosto peculiar, que transita entre o 
popular (Matriz de Cachoeira do Brumado), passando por uma mescla 

8. Vide FERNANDES BOHRER, Alex. Ouro Preto, um novo olhar. São Paulo: Scortecci, 
2011.
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de tendências vernáculas e eruditas (Matriz de Ribeirão do Carmo) até 
conjuntos complexos, se bem que com adaptações locais (Matriz de 
Monsenhor Horta e Camargos). Temos retábulos afins em Ouro Preto 
(Igreja de São José), Mariana (Sé Catedral), Monsenhor Horta (Matriz de 
São Caetano), Furquim (Matriz do Bom Jesus), Cachoeira do Brumado 
(Matriz de Nossa Senhora da Conceição), Ribeirão do Carmo (Matriz 
de São Sebastião) e Barão de Cocais (Matriz de São João Batista - 
lembrando que Barão de Cocais é servida pelo Rio Piracicaba, que 
também nasce em São Bartolomeu e corre rumo à Serra do Caraça, 
sendo afluente do Rio Doce).

Figura 2: Retábulo do Bom 
Jesus de Bouças, Matriz de 
Nossa Senhora de Nazaré 
(Cachoeira do Campo), 2015. 
Fonte: Projeto “O Estilo 
Nacional Português em Minas 
Gerais” (PIBIC/IFMG-OP).
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 Nas terras cruzadas pelo Rio Paraopeba existem outros exem-
plares de nosso estilo. Tipos afins são encontrados na Matriz de Piedade 
do Paraopeba, distrito de Brumadinho. São estruturas muito simplifica-
das, semelhantes às de Cachoeira do Brumado ou Acuruí. Nessa região 
deveria existir, contudo, outras peças, substituídas posteriormente. Há 
resquícios de talha muito antiga, por exemplo, na Matriz de Congonhas 
do Campo, nos altares do cruzeiro.

Retábulos entalhados:
ornamentação e arquitetura

Dito isso, cabe dizer alguma coisa sobre o tipo de talha confeccionada 
em Minas no primeiro quartel do século XVIII. Aqui encontramos muitos 
retábulos entalhados onde as espiras, arquivoltas e o resto dos tramos 
são cobertos por talha dourada9 entremeada, em raros casos, por pseu-
do-laca ou tinta branca. Resolvemos estabelecer um quadro geral para 
se ter ideia do tipo de adornos e projeto arquitetônico desenvolvido. 

 Comecemos pelos ornatos:

Ornamentação fitomórfica: a ornamentação fitomórfica encontra-
da nas Minas caracteriza-se principalmente pelo uso de videiras 
(enroscadas nas colunas e arquivoltas), folhas de acanto (que 
cobre especialmente pilastras, mísulas, altares, guarnecem 
medalhões, cobrem áticos, forram camarins e tronos, servem 
de sustentação para atlantes ou fênix etc) e flores diversas 
(girassóis, rosas etc).

Ornamentação zoomórfica: compõem-se especialmente de pás-
saros, que podem ser fênix10 (em geral bicando uvas ou sus-
tentando putti e festões), águias (em lampadários) ou pombas 
(em sacrários ou medalhões). Também é possível encontrar 
peixes, dragões (como em dois ‘bicheiros’ do coro de Cachoeira 
do Campo), cavalos, serpentes aladas etc.

9. Em alguns exemplos o douramento foi posteriormente coberto por tinta, mas ainda 
é visível sob as camadas pictóricas com desprendimento.

10. ‘Fenis’, conforme o português da época, constante em documentos. Vide MARINHO 
FERREIRA ALVES, Natália. A arte da talha no Porto na época barroca. vol.1. Porto: 
Arquivo Histórico/Câmara Municipal do Porto, 1989., pp. 216, 277.
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Ornamentação antropomórfica: composta por anjos (em geral mais 
adultos e de asas, podendo ser trombeteiros e corneteiros, 
ocupando comumente áticos), putti (sempre nus), atlantes, 
cariátides (muitas vezes vestidas à moda romana), mulheres 
seminuas (com braços arrematados em volutas ou asas, de 
meio corpo, múltiplos seios, pingentes ao pescoço etc), que-
rubins (só esculpidos com cabeças e asas azuis e vermelhas), 
mascarões etc.

 Também dividimos os retábulos entalhados de Minas conforme 
a feição arquitetônica, a saber:

Plantas planas: as plantas mais comuns são aquelas de corte pla-
no, com todas as colunas emparelhadas, paralelas à mesa do 
altar, e recuadas em relação a este. É um desenho muito en-
contrado em Portugal e em geral os retábulos mores tem essa 
consecução. De todas tipologias, é a que apresenta arcabouço 
arquitetônico mais simples, estando toda ênfase estética na 
ornamentação. Podemos citar como representantes desse mo-
delo os retábulos mores de Cachoeira do Campo, Ó de Sabará 
e Sé de Mariana. Em Portugal temos, entre outras, a Igreja do 
antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição de Marvila, 
em Lisboa.

Plantas côncavas: as plantas côncavas têm um tramo arquitetônico 
mais elaborado, com o uso de pilastras em forma de moldura 
e as colunas e arcos que vão se ‘afundando’ na composição, 
em direção ao camarim. Algumas vezes esse tipo de arranjo - 
cujos mais importantes exemplares no Brasil parecem ser os 
de Manoel de Matos na Matriz de Cachoeira do Campo (Rosário 
e São Miguel) - é visto como uma tendência joanina, todavia, 
trata-se de solução que aparece em Portugal antes das ondas 
italianas do século XVIII e lá é muito comum. Dos 211 retábulos 
lusitanos catalogados por Paulo José Fernandes Lopes, 135 
tem concepção parecida à de Manoel de Matos11. Lameira e 
Serrão, após citar o mor da Igreja do Mosteiro de São Bento, 
no Porto, também frisam essa prevalência. Inclusive, citam 

11. FERNANDES LOPES, Paulo José. Os retábulos de Estilo Nacional na região da Terra 
Fria. 2007. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 
Porto, p. 18.
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documentos de época onde esse projeto côncavo aparece 
explicitamente:

Na documentação são frequentes as referências à concavidade 

dos retábulos, por exemplo, nos dois ajustes sucessivos que se 

fizeram para o retábulo-mor da Igreja do Colégio da Companhia 

de Jesus de Portimão é referido que há-de ser ressaltado (...) 

não feito à face mas ressaltado saindo dos lados assim da parte 

do Evangelho como da Epístola. 12

Plantas convexas: muito mais raras são as plantas convexas, tanto 
no Brasil, quanto no reino, sendo únicos representantes em 
Minas o Bom Jesus de Bouças e Santo Antônio, ambos em 
Cachoeira do Campo. Chama atenção, nessas duas estruturas, 
a projeção das colunas centrais e, consequentemente, da ar-
quivolta correspondente. Em Portugal podemos citar o retábulo 
de Nossa Senhora da Enfermaria na Igreja do Mosteiro de São 
Vicente de Fora, Lisboa.

Mores com arremate trípede: essa tipologia foi a mais comumente 
usada nos retábulos mores, sendo encontrada desde conjuntos 
mais simplificados (como a Matriz de Raposos), até estruturas 
mais elaboradas (como a capela-mor de Pompéu e Itabirito - 
Fig. 1). Seu esquema nasce provavelmente da dificuldade de se 
harmonizar o semicírculo das arcadas com o vulgarizado teto 
trifacetado e sua solução pode ter se inspirado em retábulos 
rurais portugueses (como os discretos apainaleados superio-
res da Matriz de Escarigo) ou criações paulistas mais antigas 
(como o mor de Embu).

Laterais com frontão/ático: outra característica arquitetônica 
encontrada são os frontões ou áticos. É comum em Portugal, 
acima das arquivoltas concêntricas, vir um grande frontão, 
que pode ou não tomar forma de uma edícula (herança do seis-
centos). Podemos citar entre esses retábulos os da nave de 
Cachoeira (Fig. 2), os da nave de São Bartolomeu, a pequenina 
peça dedicada a São Domingos na Matriz de São João Batista 
de Barão de Cocais, o de São José da Sé de Diamantina etc.

12. LAMEIRA, Francisco. Documentos para a História do Barroco no Algarve [in] Anais 
do Município de Faro, vols. XXXI-XXXII, 2001-2002, pp. 231 e 233.
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Laterais e mores sem frontão/ático: há também os retábulos 
arrematados somente pelas arquivoltas, podendo terminar 
num desenho semicircular (dado pelos próprios arcos con-
cêntricos, como, por exemplo, os da nave da Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Sabará ou o de São João Evangelista 
da Sé de Mariana) ou numa moldura quadrada (delineada pe-
los apainelados constituídos pelo encontro das quinas e do 
semicírculo - retábulos laterais da Matriz de Santo Antônio 
de Glaura - Fig. 3). Há retábulos mores que também terminam 
nesse esquema, como o de Cachoeira do Campo ou o da Sé 
de Mariana (ainda que este tenha preenchimento das arestas 
formadas pelo forro).

Com nichos: são mais raros em Minas os nichos. Os vemos mais 
em retábulo-mores, como o de Cachoeira do Campo (exemplar 
que conjuga nichos e pilastras - Fig. 4) ou as duas grandes 
charolas da Matriz da Conceição de Sabará. Alguns outros 
parecem ser modificações posteriores, como os da nave da 
Matriz de São Bartolomeu.

Com cortinado: variação menos comum são os cortinados sobre ou 
sob as arquivoltas. Vemos isso especialmente no retábulo-mor 
da Matriz de Sabará (onde pesada cortina pende do teto cobrin-
do todo conjunto) e na Matriz de São Caetano de Monsenhor 
Horta (com pequeno dossel que se projeta do centro, abaixo 
dos arcos).

Ornamentação antropomórfica e nichos:
possível meio de datação?

Alguns estudos anteriores sugeriam que a ornamentação antropomór-
fica no Nacional Português em Minas Gerais (especialmente os anjos 
e putti) ocorre somente em elementos mais evoluídos, de tendência 
italianizante ou joanina. A existência ou não deste motivo iconográfico 
seria, pois, uma forma auxiliar de datação de retábulos (estruturas sem 
figuras humanas seriam mais antigas). Outro fator também apontado 
como artifício modernizante é o uso de nichos. Entretanto, constatamos 
que o mesmo tipo de ornamentação antropomórfica existe em muitos 
exemplares portugueses desde o último quartel do seiscentos. Talvez 
o uso ou não desse tipo de adorno seria um indício da origem ou capaci-
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dade técnica dos artífices, mais do que 
uma característica de evolução estilísti-
ca. Ausência de figuração humana, por 
exemplo, é comum em áreas rurais de 
Portugal e nos Açores (é provável que 
muitos de nossos entalhadores provies-
sem das ilhas e de áreas rurais portu-
guesas, especialmente do Minho).13

O uso de tal ornamentação, por 
outro lado, é mais típico de regiões 
centrais, seguindo tradição longeva 
(lembremos que esse motivo icono-
gráfico é comum desde o manuelino, 
passando pelo maneirismo de Gaspar 
Coelho). Escultores mais gabaritados, 
com prática na anatomia humana, de-
viam, certamente, provir ou se dirigir 
para cidades como Lisboa, Coimbra, 
Braga e Porto.

Portanto, podemos sugerir uma 
nova forma de leitura morfológica, es-
pecialmente no que diz respeito aos 
adereços antropomórficos: o uso ou 
desuso de anjos ou putti é sintomático 
da origem geográfica dos entalhadores 
e/ou das dificuldades técnicas de con-
fecção. Regiões periféricas desenvol-
veram desenho escultórico que evita a 
figura humana; regiões centrais, com 

artistas mais gabaritados, prezaram pela sua utilização.

 Acreditamos que a talha de Cachoeira, tida como um conjunto 
mais evoluído, é resultado da presença de artistas de regiões importan-
tes (como bem ilustrado por Antônio Rodrigues Bello, comprovadamen-
te do Porto) ou de mãos tecnicamente capazes. Não nos surpreenderia 
se Manoel de Matos fosse de uma das principais cidades lusitanas ou lá 

13. Podemos supor que esse tipo de ornamentação desprovida de antropomorfismos se-
ria característica, inicialmente, de escultores com despreparo na figuração humana 
e, posteriormente, deve ter virado modismo nas zonas rurais e insulares.

Figura 3: Retábulo de Santana, 
antiga Matriz de Santo Antônio 

(Glaura), 2015. Fonte: Projeto 
“O Estilo Nacional Português 

em Minas Gerais” (PIBIC/
IFMG-OP).
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pelo menos tivesse sido apren-
diz (contudo, somente pesqui-
sas futuras revelarão isso).

 Outro equívoco a nos-
so ver é a afirmação de que ni-
chos, ausentes em quase todos 
elementos, sejam evidência de 
modernizações estilísticas. 
Também existem nichos no 
seiscentos, incorporados na 
talha maneirista e Nacional, 
desde modelos mais antigos 
até os mais evoluídos. O uso 
desse artifício nos demonstra-
ria o contrário do que em geral 
se aventou: o joanino os herdou 
de momentos estilísticos ante-
riores (e não foi o Nacional que, 
influenciado pelas primeiras on-
das italianizantes de Dom João 
V, incorporou-os).

Conclusão: uma tipologia ultrapassada?
Sabemos que os retábulos de Matos foram feitos entre 1725 e 1726, 
num período já distante dos anos iniciais da exploração aurífera - nesse 
momento já estavam estabelecidas as primeiras vilas (1711), freguesias 
(1724, conforme Carta Régia do mesmo ano) e a própria capitania, com 
seu aparato administrativo. Assim sendo, podemos concluir que estru-
turas como as citadas seriam prova de que Minas estava ultrapassada 
estilisticamente? 

 Primeiramente é preciso frisar que a ornamentação do Nacional 
não é um padrão somente seiscentista (até porque muitas das peças 
mais paradigmáticas de Portugal datam da década de 1710). Segundo, 
parece que o que se fazia aqui em inícios do século XVIII não estava 
superado em relação ao reino - essa ideia de retardo e anacronia é 
questionável. Na verdade, o que constatamos durante a pesquisa é que, 
ao contrário do período joanino e rococó, o Nacional é estranhamente 

Figura 4: Nicho do retábulo-
mor, Matriz de Nossa Senhora 
de Nazaré (Cachoeira do 
Campo), 2015. Fonte: Projeto 
“O Estilo Nacional Português 
em Minas Gerais” (PIBIC/
IFMG-OP).
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sincronizado ao que se fazia na Europa: Minas não estava atrasada 
(nem em relação ao resto do Brasil, nem em relação a Portugal). Vários 
de nossos retábulos (como os de Cachoeira do Campo) são coetâneos 
a criações importantes do Porto, Lagos e Portimão (nas igrejas expo-
nenciais citadas aqui). Muitas soluções criativas aparecidas lá surgem 
aqui, quase simultaneamente (como nichos, putti, mesmos projetos 
e motivos etc). Talvez tenhamos uma possível explicação para esse 
aparente paradoxo.

 É certo que a migração de artistas foi mais intensa durante 
as três primeiras décadas do século XVIII e isso é justificável por não 
haver, nesse momento, mão de obra local. Quase todos eram lusitanos 
e traziam as novidades estéticas atualizadas, agradando os comitentes 
(também portugueses em sua maioria, prováveis conhecedores do que 
se fazia na metrópole).14 Nos anos ulteriores isso deixou de ocorrer. 
Uma nova classe de encomendantes nativos surgiu juntamente com a 
primeira geração de artífices locais, com destaque para os mulatos (dos 
quais Aleijadinho é o principal exemplo). Houve então (e agora sim) uma 
separação maior, uma certa assincronia criativa que conjugava novi-
dades e arcaísmos, facilmente explicáveis pela distância do litoral e da 
metrópole. Além dos tratados, esses novos artistas e mecenas tinham 
para si as velhas igrejas do Nacional Português como fontes visuais 
(como os já citados bustos da Matriz de Cachoeira reapresentados no 
Chafariz do Alto da Cruz de Ouro Preto). Despontava certo ‘desapego’ 
cultural com relação à Europa, já que esses produtores construíram 
aqui sua realidade inventiva. Não desconsideraram o Velho Mundo - 
longe disso - mas aqui as contingências dalém mar eram reinventadas, 
movidas por uma nova sociedade em ebulição.

 Essa conjuntura era muito diferente da situação inicial das 
Minas, quando não havia ainda uma sociedade autóctone estabelecida: 
quem fez nossa arte inicial foi uma horda de estrangeiros numa terra 
nova, com ideias recentes e contextos estéticos advindos dos lugares 
de origem.

14. Como se vê em levantamentos feitos especialmente na Paróquia de Nossa Senhora 
de Nazaré de Cachoeira do Campo (que hoje abarca São Bartolomeu e Glaura). Nos 
assentos das irmandades quase todos irmãos arrolados eram portugueses (à exceção, 
claro, das Irmandades do Rosário).


