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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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A talha ornamental da igreja
Matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco
The ornamental carving of the Santo Antônio Mother Church in Ouro Branco

Resumo
Os ambientes das igrejas setecentistas mineiras 
expressam ornamentações, compostas por talha 
e pintura, que serviram para transformar a sóbria 
alvenaria dos templos, consoante às tendências 
plásticas e estéticas barrocas vigentes à época. 
Todavia, uma fração significativa desse acervo 
não foi devidamente apreciada, em proveito de 
se conhecer os nomes dos artistas envolvidos 
na execução desses projetos, as oficinas em 
que operavam como membros, bem como os 
outros serviços que possam ter realizado na 
então Capitania de Minas Gerais. Nesse senti-
do, o presente texto tem como direcionamento 
o estudo da talha retabular da igreja Matriz de 
Santo Antônio, em Ouro Branco, Minas Gerais, in-
tencionando demonstrar, quando possível, suas 
relações com outras obras, cujas semelhanças 
outorgam mapear a atuação de um entalhador, 
ou até mesmo de uma oficina.

Palavras-chave
Ornamentação; Talha; Barroco; Matriz de Ouro 
Branco. 

Abstract 
The churches built in the 18th century in Minas 
Gerais show ornamentation composed of carving 
and painting that transformed the sober space of 
the temples according to the Baroque artistic ten-
dencies prevalent at the time. However, a signifi-
cant part of this collection has not been properly 
assessed for the benefit of knowing the names 
of the artists involved in the execution of these 
projects, the workshops in which they worked as 
well as the other services they may have perfor-
med in Minas Gerais. In this sense, the present 
text aims to study the retables of the Church of 
Santo Antônio, Ouro Branco, Minas Gerais, inten-
ding to demonstrate when possible its relations 
with other works, whose similarities will make it 
possible to recognize the work of a woodcarver 
or even a workshop.

Key Words
Ornamentation; Wood carving; Baroque; Ouro 
Branco Church.

Aziz José de Oliveira Pedrosa
Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil

azizpedrosa@yahoo.com.br
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Notas iniciais
Na então Capitania de Minas Gerais, ao longo do século XVIII, a orna-
mentação dos templos religiosos favoreceu a formação de núcleos de 
trabalho, destinados a transformar o austero espaço interno dessas edi-
ficações, por intermédio da talha dourada e da pintura. Desse modo, foi 
estabelecida a cenografia do teatro sacro, palco para a celebração da fé 
de uma sociedade que se aglomerava nos centros onde eram explorados 
os minerais preciosos, fadados a abastecer os famintos cofres Reais.

 Nessa perspectiva, dezenas de edificações religiosas foram 
construídas ao longo do extenso território mineiro, o que constituiu 
a fortuna artística da era colonial. No entanto, parte desse acervo foi 
pouco examinado e, em alguns casos, a sua narrativa histórica per-
manece incógnita e demanda exames que possam estabelecer novas 
contribuições para compreensão da matéria. Acredita-se que uma fra-
ção dessa isenção é devida à escassez de fontes primárias passíveis de 
embasar o trabalho de pesquisa. Tal situação é recorrente no contexto 
da arte colonial luso-brasileira, em que dezenas de pinturas sacras e de 
espécimes retabulares são estremados por hiatos, dificilmente aclara-
dos, no que se refere à autoria da execução dos serviços, às datas em 
que foram elaborados e às minucias que englobaram seu processo de 
produção, informações relevantes para o pesquisador que se dedica 
a compreender o assunto. Em relação ao rol das obras retabulares 
ineficientemente analisadas, tema central deste artigo, encontra-se 
a talha que orna a igreja Matriz de Santo Antônio, localizada na cidade 
de Ouro Branco, em Minas Gerais.

 Subsidiado nessas evidências, o presente texto tem como orien-
tação examinar o conjunto de talha da Matriz de Santo Antônio, composto 
pelo retábulo-mor e dois outros alocados no arco-cruzeiro do templo. 
Ademais, intenciona-se demonstrar a relação dessas peças com espé-
cimes existentes em outras igrejas mineiras, que denotam o exercício de 
uma mesma oficina, como transparecem alguns retábulos da igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Conceição do Mato Dentro.

O retábulo-mor
A documentação constante nos arquivos históricos de Minas Gerais 
não esclarece a data de construção da igreja Matriz de Santo Antônio. 
É crível que o atual edifício seja obra da primeira metade do século 
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XVIII, posto que na década de 1740 registram-se informações relacio-
nadas à produção dos retábulos que ornam o referido templo. Assim, 
a fragmentada documentação histórica identificada aponta que a fa-
tura do retábulo de São Miguel e Almas se encontrava finalizada no 
ano de 1745, quando o mestre pintor Antônio Caldas foi contratado 
para dourar a peça1. Por sua vez, acredita-se que o exemplar retabu-
lar de Nossa Senhora do Rosário foi confeccionado entre os anos de 
1740-1745, pois apresenta proporcional desenho ao do retábulo de São 
Miguel. Presumivelmente, essas obras resultaram da intervenção de 
uma mesma oficina2. 

 Sobre o retábulo-mor, o desencontro das informações é ainda 
maior. Conhece-se um registro, apenas, datado do ano de 1754, relacio-
nado à permissão concedida para o uso do legado de Antônio Fernandes 
de Lima, em benefício do douramento da tribuna de Santo Antônio, da 
igreja Matriz3. Diante desse quadro, ainda não foi possível pontuar os 
autores dos riscos e os nomes dos oficiais envolvidos na produção das 
obras em tela. Caso venham a público essas autorias, por intermédio de 
documentação primária, elas contribuirão para solucionar as dúvidas 
que permeiam a história dessas e de outras obras retabulares mineiras, 
como será detalhado. 

 Frente a esse ambiente de incertezas, resta ao pesquisador a 
análise da obra de arte, para que possa deslindar, aproximadamente, o 
contexto em que estava imersa, as relações estabelecidas com outros 
espécimes congêneres e, quando possível, a identificação do labor da 
provável oficina que a produziu, a partir do mapeamento de elementos 
formais e de feições estéticas que anunciam a atuação de um núcleo de 
trabalho, ou a predominância de um artífice ativo nesses agrupamentos.

1. Aos quinze dias do mês de dezembro de mil setecentos e coarenta e sinco annos 
nesta Matriz de S. Antonio do Ouro Branco estando a Meza o Juiz e mais officiais e 
Irmaos da Irmandade de Sr. São Miguel e Almas concordarão [ilegível] senão farão 
festa algua sem q. primeyro se dourar o retablo do s.ro sto. Em q todas uniforme-
mente convierão e logo se ajustarão com Antonio Caldas mestre pintor p.a fazer a 
d.a obra por preço [ilegível] de trezentos cincoenta mil [ilegível] como milhor consta 
da obrigação q. o d.o pagou (...). ARQUIVO Eclesiástico do Arcebispado de Mariana. 
Irmandade das Almas, Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco. Prateleira S-34, 1731-
1786, fl. 37v.

2. Outras notas, localizadas no Arquivo Eclesiástico do Arcebispado de Mariana, escla-
recem que as irmandades alocadas nos retábulos do arco-cruzeiro foram as respon-
sáveis por angariar recursos destinados à confecção dessas peças.

3. ARQUIVO Eclesiástico do Arcebispado de Mariana. Op. Cit., fl. 14v. 
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 Começando-se pelo retábulo-mor, possivelmente confeccio-
nado entre os anos de 1745-1750, desperta a atenção o desenho de sua 
estrutura e os itens formais a ela agregados, divergentes de todos os 
modelos que constituíram a talha mineira do período (Fig. 1). Ilustram 
essas orientações as mísulas que compõem os socos internos da base, 
com folhas de acantos e quadriculados. Os ornatos dos socos externos 
apresentam mísulas e elementos vegetalistas em movimentação dinâ-
mica, cujo conjunto faz a prolongação dos pés-direitos do registro do 
corpo até à base. No banco, interessantes figuras antropomórficas, com 
plumas na cabeça, denotam aspectos constantes no repertório do oficial 
que projetou a peça retabular, igualmente incomuns na talha local.

 Ainda na seção do banco, é de destaque o monumental sa-
crário em formato de globo, com relevo de sol simbolizando o Cristo, 
apoiado sobre cabeças antropomórficas com olhos fechados. Peças 
de volumetria correlata são encontradas em outras igrejas de Minas 
Gerais, citando-se: o retábulo-mor da igreja Matriz do Pilar (São João 
del-Rei), o mor da Sé de Mariana e o mor da Matriz de Nossa Senhora 
da Boa Viagem (Itabirito). Em Portugal, sacrários esféricos podem ser 
vistos em diferentes locais: na igreja de São Domingos (Benfica), no 
retábulo-mor da igreja de São Bartolomeu (Vila Viçosa), no retábulo-mor 
da antiga ermida de peregrinação de São Lourenço dos Matos (Almancil), 
no retábulo de Nossa Senhora do Rosário da igreja de Santiago (Lisboa), 
no retábulo-mor da igreja de São Cristóvão (Lisboa), no retábulo cola-
teral, lado da Epístola, da igreja lisboeta de Nossa Senhora da Pena, 
no retábulo-mor da igreja Matriz de Santa Maria (Loures). Essa lista é 
composta por alguns espécimes que abrangem itens afins.

 É impreciso determinar a provável fonte que serviu para inspirar 
a produção de sacrários esféricos, mas a pesquisadora Silvia Ferreira4 
discorreu que, na talha portuguesa, esse formato pode ter sido referen-
ciado no sacrário da banqueta, realizado por Johann Friedrich Ludwig 
para o altar-mor da igreja lisboeta do Colégio de Santo Antão-o-Novo, 
obra desaparecida no terremoto que assolou o então Reino português 
em 1755. Na referida peça, ainda conforme Ferreira5, havia duas cabeças 
de anjos com olhos fechados, abaixo do sacrário, cuja representação 
se aproxima àquela encontrada no sacrário da Matriz de Ouro Branco. 

4. FERREIRA, Silvia. “O retábulo-mor da igreja matriz de Loures: uma obra emblemáti-
ca do entalhador Bento da Fonseca Azevedo” [in] Revista de artes decorativas, Porto, 
nº 1, 2008, p. 91 -113.

5. Ibidem, p. 107-108.  

Pág. seguinte Figura 1. Título: 
Retábulo-mor da Igreja Matriz 
de Santo Antônio. Data: 2018. 
Localização: Igreja Matriz de 
Santo Antônio, Ouro Branco. 
Fonte: Aziz José de Oliveira 

Pedrosa
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A outra hipótese interposta 
pela mesma autora especifica que o 
formato pode ser fruto de influência 
absorvida do Barroco romano seis-
centista, posto que elemento similar 
se encontra na banqueta do altar-mor 
da igreja romana de Santa Maria in 
Transpontina6. Inconclusas essas in-
dagações, é válido relativizar que, re-
ferenciando-se nas recomendações 
Conciliares Tridentinas, São Carlo 
Borromeo instruiu que os sacrários 
poderiam ter formato octogonal, he-
xagonal ou redondo, com a imagem do 
Cristo ressuscitado7. De fato, caracte-
rísticas similares são observadas nas 
formas dos sacrários das igrejas de 
Minas e também em Portugal, de onde 
vieram as referências que compuse-
ram a arte colonial.

Discutidas essas questões, 
atenta-se para os pés-direitos do re-
gistro do corpo, atípicos se compara-
dos aos modelos correntes na talha 
luso-brasileira coeva, faturados entre 
os anos de 1730 – 1760, período em que 
esses itens de sustentação compreen-

diam, geralmente, colunas torsas ou de tipologia salomônica, em con-
formidade aos espécimes vinculados à linguagem do estilo joanino. 
No exemplar em exame, essas colunas são constituídas por folhas de 
acanto em movimentação espiral, finalizadas, na parte superior, por 
três figuras antropomórficas de meninos nus. 

 No camarim, sobressai-se o teto em abóbada de berço, com 
seis pinturas envolvidas por rica moldura de miúdo entalhe, indicando 
inspirações extraídas da joalheria. O trono e a talha parietal expressam 
preferências composicionais e estéticas assinaladas pela geometri-

6. Ibidem, p. 107-108.  
7. ROCHA ROQUE, Maria Isabel. Altar Cristão: evolução até a reforma católica. Lisboa: 

Universidade Lusíada, 2004, p. 198. 

Figura 2. Título: Capela-mor da 
Igreja Matriz de Santo Antônio. 
Data: 2018. Localização: Igreja 

Matriz de Santo Antônio, 
Tiradentes. Fonte: Aziz José de 

Oliveira Pedrosa
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zação da forma, simetria do conjunto e ênfase na constituição de um 
espaço de caráter arquitetônico, em contraposição à trama ornamental 
das formas orgânicas dos relevos que estruturam e aparatam o restante 
do retábulo. Nesse sentido, a hipótese que se interpõe é que o trono 
e o camarim resultaram de risco de autor diferente daquele que fez 
o retábulo-mor, podendo ter sido executados por outro oficial e em 
período posterior ao que demarcou a confecção das outras seções re-
tabulares. Todas essas ideias são reforçadas pela menção documental 
supracitada, de que foi solicitado pedido para dourar a tribuna, em 1754, 
ratificando, assim, que esse elemento tivesse sido realizado, de fato, 
em momento posterior ao que foi materializado o restante do conjunto, 
que poderia ter sido dourado algum tempo antes. 

 Por sua vez, na peça em estudo, há curiosos ornatos e elemen-
tos composicionais, como o remate do arco superior em cordão, com 
enrolamentos centrais, semelhantes a alguns ornamentos existentes 
no retábulo-mor da igreja Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes. Em 
meio às dúvidas que cercam a autoria da obra da Matriz de Ouro Branco, 
acredita-se que a identificação do entalhador (ou da oficina) responsá-
vel pela execução dessa peça possa ser detectada inspecionando-se a 
atuação do oficial que laborou na sobredita talha em Tiradentes.

 Todavia, embora a configuração estrutural dos retábulos-mo-
res das Matrizes de Ouro Branco e de Tiradentes seja visivelmente 
diferente, há nessas obras itens de equivalente desenho. Sob essa 
perspectiva, inicialmente, chama-se a atenção para os meninos nus 
posicionados nas mísulas do banco, ladeando a cartela central do co-
roamento, no retábulo-mor do templo principal de Ouro Branco. Essas 
figuras antropomórficas apresentam idêntica anatomia corporal, feição 
das faces e penteado dos cabelos das mesmas esculturas que na Matriz 
de Santo Antônio (Tiradentes) suspendem os cordões no arremate das 
ilhargas da capela-mor, encontrando-se, também, distribuídas no co-
roamento e no camarim do retábulo-mor (Fig. 2). Além desses itens, 
sublinham-se as similaridades plásticas constatadas entre as personi-
ficações da Fortaleza e da Fé, inseridas no retábulo-mor de Tiradentes, 
e as esculturas que levantam o cortinado no topo do retábulo-mor de 
Ouro Branco.

 Para além das figuras antropomórficas, os dois retábulos-mo-
res em análise apresentam relevos ornamentais que também exprimem 
o labor de um mesmo artífice ou oficina. Essa assertiva pode ser re-
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conhecida no formato dos enrolamentos com esferas incrustadas e no 
feitio dos elementos curvilíneos e das conchas, dispersos pelo exemplar 
retabular das Matrizes de Ouro Branco e de Tiradentes, sobretudo nas 
ilhargas da capela-mor desse segundo espécime. Acrescentam-se a 
essas relações de paridades os movimentados cordões que contornam 
o arco do coroamento do retábulo-mor de Ouro Branco, cujo delinea-
mento é análogo aos enrolamentos que finalizam a parte superior do 
orgânico trono do retábulo-mor da Matriz de Tiradentes. Pode-se, do 
mesmo modo, adicionar a esse rol as plumas que estruturam as inco-
muns colunas internas do retábulo-mor de Ouro Branco, visivelmente 
empregadas nas ramificações dos meio-corpos, inseridos nos conjun-
tos escultóricos que adornam os registros inferiores dos intradorsos, 
no arco-cruzeiro da Matriz de Tiradentes.  

 À vista dessas exposições, é plausível cogitar que um mesmo 
oficial contribuiu para a produção da talha dos dois retábulo-mores em 
revista. No entanto, as imprecisas informações encontradas, sobre 
os detalhes que balizaram a elevação do retábulo principal da Matriz 
de Ouro Branco, permitem que esse conteúdo seja apreciado apenas 
por suposição, mediante análises, confrontos e interpretações que 
autorizem estruturar hipóteses sobre a provável autoria da obra ou-
ro-branquense, tomando-se como diretriz a composição plástica e 
os dados históricos referentes à fatura do retábulo-mor da Matriz de 
Tiradentes. Sublinha-se que esses recursos não esclarecem o caso, 
mas contribuem para encontrar caminhos que possibilitem elucidar 
as inúmeras interrogações a respeito da temática. Assim, Olinto Filho 
informou que algumas obras de talha da igreja Matriz de Santo Antônio 
(Tiradentes), incluindo-se a capela-mor e seu retábulo, foram produzi-
das entre os anos de 1739-17508, cujo trabalho foi confiado ao entalhador 
João Ferreira Sampaio9, que contou com o auxílio de uma oficina, da qual 
são conhecidos os nomes do carpinteiro Manuel de Araújo, do pedreiro 
José Reis Junqueira10 e de Antônio José Passos de Souza Dias11.

8. RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, Olinto. A matriz de Santo Antônio em Tiradentes 
- The Mother Church of Santo Antônio in Tiradentes. Brasilia: IPHAN, Programa Mo-
numenta, 2010, p. 81. 

9. MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas 
Gerais. Rio de Janeiro: Publicações da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, nº 27, volume 2, 1974, p. 192. 

10. Ibidem, volume 1, p. 345. 
11. RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, Olinto. Op. Cit., p. 96.
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 Em conformidade com as informações arroladas, a primeira 
hipótese que surge se refere à provável data em que foi confeccionado 
o retábulo-mor da Matriz de Ouro Branco, da qual nada se sabe, salvo 
pequeno relato de que, no ano de 1754, foi solicitada permissão para 
uso de recursos financeiros em prol do douramento da tribuna, quando, 
certamente, estavam concluídos demais serviços de execução da peça 
retabular. De posse dessa referência e, considerando-se que um mesmo 
artífice, ou até uma igual oficina, esteve em atividade na produção de 
ambas as obras, sabendo-se também que os trabalhos na Matriz de 
Tiradentes foram finalizados por volta de 1750, é inteligível conjecturar 
que o retábulo-mor da Matriz de Ouro Branco pode ter sido erguido entre 
os anos de 1750 – 1754. 

 Em relação à identidade dos homens envolvidos nos ditos 
trabalhos de Ouro Branco, embora a documentação não esclareça os 
nomes, pensa-se na possibilidade de algum oficial ter laborado com o 
entalhador João Ferreira Sampaio em Tiradentes, ou até mesmo que 
o próprio Sampaio os realizou. Essa segunda ideia, caso comprovada, 
abrirá debates importantes para o estudo da arte da talha mineira, 
principalmente porque o nome de Sampaio despareceu dos registros 
localizados, não sendo conhecidas outras obras que ele possa ter con-
cluído na Capitania ou em outra região da então Colônia, depois que 
finalizou os serviços em Tiradentes. Nesse sentido, questiona-se se 
foi ele o anônimo mestre incumbido de efetivar a talha do retábulo-mor 
da Matriz de Ouro Branco, ou se essa tarefa resultou da intervenção de 
algum artífice que também esteve envolvido na confecção do retábu-
lo-mor da Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes.

 Para essa sugestão, cabe frisar que, entre os artífices presen-
tes na oficina de Tiradentes, foram identificados os nomes do carpin-
teiro Manuel de Araújo, do pedreiro José Reis Junqueira e de Antônio 
José Passos de Souza Dias, de quem não se tem indicação da ocupação 
profissional. Caso Souza Dias tenha sido o oficial dedicado a esculpir 
a madeira, pode-se pensar que ele se envolveu, posteriormente, na 
fábrica das esculturas e dos ornatos que aproximam a talha dos retábu-
los-mores das Matrizes de Ouro Branco e Tiradentes. Se essa suposição 
não for verdadeira, passível de ser validada apenas por intermédio de 
documentação, então, João Ferreira Sampaio seria o único entalhador 
da oficina e, possivelmente, o responsável pela execução das peças que 
aproximam os dois espécimes retabulares em avaliação. Essa indica-
ção pode ser estudada, igualmente, a partir do conhecimento de que 
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Sampaio, por longo tempo, envolveu-se na fatura da ornamentação da 
Matriz de Tiradentes, sendo pouco provável que não seja de sua auto-
ria a complexa talha que ordenou a cenografia da capela-mor do dito 
templo. Independentemente da comprovação dessas inferências, as 
semelhanças escultóricas e formais existentes nas duas obras, como 
devidamente foram aqui pontuadas, não deixam espaços para dúvidas 
de que os dois retábulos contaram com o labor de um mesmo oficial.  

Retábulos do arco-cruzeiro 
Os demais retábulos da igreja Matriz de Santo Antônio encontram-se 
alocados no arco-cruzeiro e são dedicados a Nossa Senhora do Rosário 
e a São Miguel e Almas (Fig. 3). A informação de que esse último exem-
plar foi dourado no ano de 1745 esclarece a presumível data em que 
foi finalizada a confecção de ambas as peças, que apresentam traça 
congênere, diferindo, apenas, em relação às esculturas das figuras 
antropomórficas, que prenunciam a intervenção de um artista diferente. 

 A década de 1740, como momento que balizou a execução das 
peças retabulares em exame, é também legitimada por meio do exame 
dos itens ornamentais e estruturais que compõem essas obras, demar-
cados pela ascendência do estilo joanino, que exerceu sobressaltada 
influência na arte da talha luso-brasileira, em período que abarca os 
anos de 1730-176012. Entre os elementos que expressam tal conceito, 
citam-se colunas torsas, quartelões com meninos, pilastras com bu-
quês de flores, nichos, dossel com lambrequins no coroamento, ornatos 
vegetalistas, plumas, enrolamentos, meninos atlantes envolvidos em 
mísulas no banco e o destacado sacrário ladeado por figuras antropo-
mórficas, com cúpula central em gomos.

 É de se notar que o desenho e a composição ornamental des-
ses sacrários aludem aos itens, de mesma função, encontrados nos 
retábulos de São Miguel e Almas, de Nossa Senhora do Terço, de Nossa 
Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos, que adornam a nave 
da igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto (Fig. 4). São 
estreitas as correspondências entre os supracitados retábulos do Pilar 
e os que se encontram no arco-cruzeiro da Matriz de Santo Antônio, 

12. Ver: OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. A produção da talha joanina na capitania de 
Minas Gerais: retábulos, entalhadores e oficinas. 2016. Tese de Doutorado. Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 591f.
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em Ouro Branco. Essas conside-
rações possibilitam pressupor 
que algum artífice, envolvido na 
oficina incumbida por faturar os 
espécimes da Matriz ouro-preta-
na, também lavrou os retábulos 
em estudo, no templo principal 
ouro-branquense, perpetuan-
do, nessas peças, o repertório 
plástico assimilado nas tarefas 
realizadas anteriormente.

 A documentação ex-
plana que os retábulos de São 
Miguel e do Senhor dos Passos, 
da Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar (Ouro Preto), foram confec-
cionados pelo entalhador Manuel 
de Brito, entre os anos de 1733-
173613. Para a execução da obra 
dos Passos, Brito contou com a 
colaboração de Pedro Gomes14.

 Sublinha-se que Manuel 
de Brito foi o mesmo entalha-
dor que executou a talha do 
retábulo-mor da igreja de São 
Miguel (1723, Lisboa) e, no Rio 
de Janeiro, esteve à frente da 
fatura do retábulo-mor (1726), 
púlpito (1732) e talha parietal da igreja de São Francisco da Penitência 
(1739)15. O regresso de Brito ao Rio Janeiro ocorreu por volta do ano 
de 1739, quando ele iniciou um novo ciclo de trabalhos no templo da 

13. Ver: OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. “A obra do entalhador lisboeta Manuel de 
Brito na Matriz do Pilar em Ouro Preto” [in] Revista ArtCultura, n. 35, volume 19, 
2017, p. 157-169. Ver: ARANTES CAMPOS, Adalgisa. “São Miguel, as almas do Purga-
tório e as balanças: iconografia e veneração na Época Moderna” [in] Memorandum, 
vol. 7, Belo Horizonte, 2004, pp. 1, 119.

14. OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. “A obra do entalhador...”, p. 160. 
15. Ver: SENNA HILL, Marcos Cesar de. Le sculpteur Francisco Xavier de Brito: etat de la 

question et analyse de son oeuvre de la chapelle de la Penitencia de São Francisco 
de Rio de Janeiro. 1990. 2v. Tese de livre docência. Universite Catholique de Louvain, 
Louvain.

Figura 3. Título: Retábulo de 
Nossa Senhora do Rosário. 
Data: 2018. Localização: Igreja 
Matriz de Santo Antônio, Ouro 
Branco. Fonte: Aziz José de 
Oliveira Pedrosa
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Penitência. A ciência desse fato elimina elencar hipóteses que intentem 
atribuir a ele a fatura dos retábulos da Matriz de Ouro Branco, sobre-
tudo porque as feições formais das figuras antropomórficas, fixadas 
nessas peças, não condizem com as particularidades que assinalaram 
as esculturas lavradas pelo artista16.

 No entanto, uma via de interpretação para o caso pode ser 
encontrada a partir de estudos que tenham como direção investigar a 
presença de Pedro Gomes, auxiliando Manuel de Brito, na execução do 
retábulo dos Passos, na Matriz de Ouro Preto. Fundamenta essa conjec-
tura o conhecimento de que Gomes laborou na fatura da citada peça, 

16. Para essas observações ver: OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. “A obra do entalha-
dor...”, p. 163. 

Figura 4. Título: Retábulo de 
Nosso Senhor dos Passos. 

Data: 2018. Localização: Igreja 
Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar, Ouro Preto. Fonte: Aziz 

José de Oliveira Pedrosa
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cuja talha apresenta estreitas 
afinidades formais, estéticas e 
composições com os retábu-
los de São Miguel e de Nossa 
Senhora do Rosário, da Matriz 
de Ouro Branco. Excluindo-se 
a probabilidade de Manuel de 
Brito ter executado essas obras, 
pode-se pressupor que Pedro 
Gomes foi o oficial que repercu-
tiu o repertório formal e estéti-
co no templo ouro-branquense, 
assimilado durante o período 
em que efetivou trabalhos no 
Pilar. Essa suposição somente 
poderá ser solucionada, inte-
gralmente, por intermédio de 
documentação ou do encontro 
de outra obra concretizada pelo 
referido entalhador, habilitada 
a certificar as considerações 
aqui realizadas.

 Para além de tudo isso, grifa-se que o oficial que executou a 
talha dos retábulos de São Miguel e da Senhora do Rosário, na Matriz de 
Ouro Branco, foi o mesmo que concebeu os retábulos inseridos no ar-
co-cruzeiro, da igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, localizada 
na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro (Fig. 5). Esse enunciado 
é subsidiado nas estreitas afinidades existentes entre ambas as peças 
retabulares, dos dois templos indicados, pontuadas tais diretrizes no 
programa ornamental, estrutural e no idêntico delineamento das es-
culturas antropomórficas. Tudo isso permite concluir que essas obras 
foram lavradas por um mesmo entalhador. 

 Lamentavelmente, não foram localizadas fontes qualificadas a 
identificar a data e o artífice que executou os dois retábulos da Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição. Todavia, considerando-se 1745 como 
o ano em que estava concluída a talha do retábulo de São Miguel, da 
Matriz de Ouro Branco, bem como as correlações entre essa peça e as 
que se encontram no templo de Conceição do Mato Dentro, pode-se 

Figura 5. Título: Retábulo 
São Francisco de Assis. Data: 
1954. Localização: Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, Conceição 
do Mato Dento. Fonte: 
Centro de Documentação e 
Informação do IPHAN. Belo 
Horizonte, Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, 
Conceição do Mato Dentro. 
Caixa 58, 1954. 
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inferir que os retábulos dessa última igreja foram confeccionados entre 
os anos de 1745-1750.

 Em face dessas questões, constata-se que o retábulo do Senhor 
dos Passos, da Matriz do Pilar de Ouro Preto (1734-1736), os retábulos do 
arco-cruzeiro da Matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco (finalizados 
no ano de 1745, aproximadamente), e os retábulos do arco-cruzeiro da 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Mato Dentro 
(c. 1745-1750), estão entrelaçadas pela atuação de um mesmo entalhador 
(ou oficina), envolvido na produção dessas obras. Desconhecendo-se a 
identidade do oficial que interligou a história dessas peças retabulares, 
postula-se que o estudo da vida e obra de Pedro Gomes possa indicar 
caminhos a se percorrer para o entendimento do caso.

Considerações finais
O exame das obras de talha que ornam a igreja Matriz de Ouro Branco 
é dificultado pela ausência de memórias primárias que, uma vez loca-
lizadas, permitiriam conhecer as datas e os nomes dos profissionais 
envolvidos no processo de elevação desses trabalhos. A partir do tra-
tamento das informações advindas desses achados, inclui-se a expec-
tativa de identificação dos oficiais envolvidos na fatura de outras obras, 
empreendidas no interior das igrejas setecentistas de Minas, como foi 
devidamente explicitado neste artigo, quando se inspecionou o caso 
da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Conceição do 
Mato Dentro.

 Todas essas lacunas impuseram a esta pesquisa abordar as 
temáticas por meio da interposição de hipóteses, subsidiadas na análise 
formal que, indiscutivelmente, conecta a história do retábulo-mor da 
Matriz de Ouro Branco à oficina que executou o mor da Matriz de Santo 
Antônio, em Tiradentes, do mesmo modo que relaciona os retábulos 
da nave da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, aos exem-
plares retabulares do arco-cruzeiro das Matrizes de Ouro Branco e de 
Conceição do Mato Dentro. No tocante a essas últimas obras, a não loca-
lização de registros impede avançar o conhecimento sobre as datas em 
que foram produzidas e o nome dos artistas envolvidos nesse processo. 
Porém, é de se notar que, independentemente desses resultados, elas 
ecoam as feições absorvidas da arte do entalhador português Manuel 
de Brito, que na Matriz do Pilar, em Ouro Preto, instaurou, na década de 
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1730, as primeiras formulações do estilo joanino na talha luso-mineira 
que, momentos antes, ele havia aclimatado na igreja de São Francisco 
da Penitência, no Rio de Janeiro. 

 Por último, frisa-se que as abreviadas demonstrações narradas 
neste texto reforçam a ideia de que a circularidade cultural e a operação 
de artífices e oficinas na Capitania de Minas, no correr do século XVIII, 
permitiram a produção de obras de talha que propagaram aspectos 
formais e estéticos que as vincula no tempo e no espaço e reivindica 
do pesquisador, que se dedica a compreender o tema, que essas peças 
sejam analisadas concomitantemente, em benefício de se desven-
dar frações enigmáticas desse universo ainda por ser compreendido.  
Nesse sentido, espera-se que outras investigações possam trazer a 
público novas informações sobre as obras examinadas, a fim de clari-
ficar e cobrir as lacunas que o autor deste artigo não pode resolver.




