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Apresentação

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

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), organizado 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
8
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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-graduação, 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 redigidos 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 concedeu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com contribuições 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 acadê9
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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 fenômenos constantes e característicos da cultura global, marcadamente
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civilizações, em particular da experiência social americana da época colonial, 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 mundial 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 surgimento 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 marginalizando 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 trans10
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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 racionalistas 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 sensista, 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 inserida 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 protestantes, 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 desenvolvimento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das características 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
11
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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 pesquisadores da arte da América Portuguesa na formação de uma rede internacional 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 pintura colonial do forro do vestíbulo da sacristia
da Ordem Terceira De Nossa Senhora Do Carmo
De Mogi Das Cruzes (SP): “Documentos e revelações”
Colonial painting on the ceiling of the vestry vestibule of the Third Order
of Nossa Senhora do Carmo from Mogi Das Cruzes (SP): “Documents and revelations”

Danielle Manoel dos Santos Pereira
UNIFESP, Brasil (Processo FAPESP 2013/04082-1)
daniellemspereira@yahoo.com.br

Resumo
O presente estudo apresenta a pintura do forro
do vestíbulo da sacristia da Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Mogi das
Cruzes em São Paulo. Além da beleza da pintura,
outros dois aspectos que despertam a atenção é
que essa obra pictórica não tem relação estilística com as duas outras obras existentes nesta
Igreja e que sua composição é toda estruturada
com elementos fitomórficos e zoomórficos. Essa
obra, até o início do ano de 2015, não possuía
nenhuma informação, exceto as hipóteses aventadas por estudiosos e restauradores de que a
mesma não teria sido pintada para o cômodo
onde se encontra. Contudo, novas buscas foram empreendidas nos documentos da Igreja
dos Terceiros Carmelitas de Mogi e, frente aos
dados levantados nos arquivos, lacunas que nos
pareciam abstrusas estão sendo preenchidas,
em relação à todas as pinturas e especialmente
quanto a pintura do forro do vestíbulo, possibilitando, com isso, outras implicações e considerações sobre a obra.

Abstract
This research presents the sacristy’s vestibule ceiling of Ordem Terceira de Nossa Senhora
do Carmo, in Mogi das Cruzes city in São Paulo.
Behind of the beautiful painting, other two aspects stand out is that pictorical work art haven’t
stylist relation with two other painting art works
has these Church and your composition is structured in elements phytomorphics and zoomorphic.
This painting, until begin of the 2015 year, didin’t
has any informations, except the hyphotesis suggested by researchers and restaurators about
haven’t be painted for this room. Althout, new researchs ocurred in the documents of Church dos
Terceiros Carmelitas in Mogi city and, the data find
in the archives, gaps that seemed abstruse are
filled, in relation all paintings in specially as the
vestibule’s painting of the ceiling, possibiliting,
like this, others implications and considerations
about this art work.
Key Words
Colonial painting; Vestibule’s ceiling; Primary sources; Carmelitas; Mogi das Cruzes.

Palavras chave
Pintura colonial; Forro do vestíbulo; Fontes primárias; Carmelitas; Mogi das Cruzes.
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Considerações iniciais
O presente estudo foi apresentado na ocasião do Congresso “No embalo da rede: trocas culturais, história e geografia artística do barroco
na portuguesa américa”, no ano de 2015, evento promovido pela USP
e UNICAMP. As pesquisas apresentadas faziam parte do estudo de
doutorado que era realizado no Instituto de Artes da UNESP1, em São
Paulo, cuja conclusão ocorreu em março de 2017, o que possibilitou que
perguntas que ficavam sem resposta, na época (2015), pudessem ser
respondidas com base documental e maior segurança.
As igrejas do Carmo, na cidade de Mogi das Cruzes, longe da
capital paulista por cerca de 63 quilômetros, possuem uma narrativa
arquitetônica muito semelhante às suas vizinhas, com fachada contígua, ou seja, a Igreja da Ordem Primeira do Carmo e a Igreja da Ordem
Terceira de Nossa Senhora do Carmo dividem a mesma fachada com
uma torre sineira ao centro. Semelhante tipologia foi também recorrente nas igrejas da cidade de São Paulo, como as franciscanas e era
também o caso das igrejas carmelitas, embora no caso desta última,
a igreja da ordem primeira foi demolida2 restando somente a igreja da
Ordem Terceira.
Embora a arquitetura das igrejas mogianas e paulistas estivesse em fina sintonia e com projetos muito semelhantes, a ornamentação
interna é onde as maiores diferenças podem ser percebidas, sobretudo
em relação às pinturas existentes no interior dessas construções coloniais. A Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Mogi
das Cruzes, a qual possui pinturas no forro da nave, no forro da capela-mor e no forro do vestíbulo da sacristia, dentre as quais as diferenças
estilísticas são ainda mais perceptíveis, tornando as pinturas dessa
igreja um caso único na pintura paulista por não estabelecerem relação
com a pintura em São Paulo, apresentando muito mais semelhanças
com as pinturas do meio norte de Minas Gerais.
Em pesquisas anteriores3 buscou-se a influência da pintura
do meio norte de Minas Gerais sobre a pintura de Mogi das Cruzes (SP),
1. Com Bolsa FAPESP (2013-2017), processo n. 2013/04082-1.
2. A Igreja da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo, assim como o convento
foram demolidos para dar lugar aos prédios da Administração do Estado, na década
de 20. A nova igreja conventual foi edificada no bairro da Bela Vista.
3. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, Danielle. A pintura ilusionista no meio norte de
Minas Gerais – Diamantina e Serro – e em São Paulo – Mogi das Cruzes (Brasil). 2012.
Dissertação de Mestrado. Instituto de Artes da Universidade Paulista “Júlio de Mes134
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procedendo a identificação e confirmação dos pintores que executaram
duas de três pinturas existentes na Igreja da Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo de Mogi das Cruzes. A terceira pintura, para a qual
não havia nenhuma informação somente trabalhos esparsos que apresentavam alguns dados sobre a obra4, prosseguiu sem nenhum dado
adicional ao término da pesquisa pregressa.

Fig. 1. Lourenço da Costa,
Nossa Senhora entregando o
escapulário à São Simão Stock,
ca. 1750, dimensões: 6,78m.
x 5,40m, têmpera, forro do
vestíbulo da sacristia da Igreja
da Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo, Mogi das
Cruzes, São Paulo (BR), Foto:
Luciara Bruno Garcia, 2015.

Indagações: a pintura do forro
do vestíbulo da sacristia
Novos estudos foram empreendidos acerca da pintura colonial/ilusionista do Estado de São Paulo, visto haver ainda muitas lacunas sobre
as obras e os artistas, na qual a terceira pintura da Igreja da Ordem
Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Mogi das Cruzes foi incluída,
esta situa-se no forro do vestíbulo da sacristia da dita igreja; tal obra,
forro do vestíbulo, possui uma tipologia muito diferente das demais existentes no forro da nave e capela-mor da mesma igreja, o que suscitava

quita Filho”, São Paulo.
4. SALOMÃO, M.; TIRAPELI, P. Pintura colonial paulista. In: Arte Sacra Colonial: Barroco memória viva. São Paulo: UNESP, 2005.
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em pesquisadores como Salomão e Tirapeli (2005), Pereira (2012) ou no
restaurador Júlio Moraes (2008)5 inúmeras indagações.
Dentre as hipóteses formuladas acerca da pintura do forro do
vestíbulo da sacristia havia a possibilidade da obra não ter sido executada para a Igreja da Ordem Terceira dos Carmelitas, uma vez que há
sobra de tabuado nas extremidades do forro sem camada pictórica (Fig.
1). Essa “sobra” de tábuas corrobora para a formulação dessa hipótese,
pois, se a obra não tiver sido executada para os carmelitas, é natural
que tenha sido rearranjada no espaço disponível, algo que exigiu um
complemento de tábuas para dar sustentação à obra.
A pintura, forro do vestíbulo, não possui relação com as demais na mesma igreja, o que fundamenta uma nova hipótese, diante
da diversidade na linguagem formal das obras existentes na mesma
igreja, seria ela obra de datação anterior ou ulterior? Embora o estado
de conservação da obra seja visualmente melhor do que as demais,
que parecem ligar-se às pinturas de gosto rococó, ou seja, do início do
século XIX, sendo que a pintura do vestíbulo possui linguagem barroca,
ou seja anterior6.
Outra hipótese formulou-se a partir das indagações de Salomão e
Tirapeli7, que alegavam que as características e elementos constituintes
da obra a aproximam muito das pinturas de sacristias coloniais, embora
esta esteja ocupando o forro do vestíbulo, seria então obra de outro cômodo? Por fim, coloca-se a questão da autoria da obra, pois visualmente
não a relacionávamos às obras dos pintores Manoel do Sacramento ou
Antonio dos Santos8, sendo assim, quem teria realizado tal obra e quando?
Com o intento de responder as proposições explanadas, acima,
uma busca documental foi empreendida como método principal – recorrendo à arquivos históricos públicos e privados, tais como o Arquivo da
Província Carmelitana de Santo Elias em Belo Horizonte, Minas Gerais,
e o Arquivo Municipal de Mogi das Cruzes “Historiador Isaac Grinberg”,
5. Entrevista do restaurador Júlio Eduardo Correa de Moraes, concedida à autora em 23
de maio de 2008.
6. ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Myriam. A pintura de perspectiva em Minas colonial [in] Barroco teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração, 1997.
7. SALOMÃO, M.; TIRAPELI, P. Op. Cit.
8. Manoel do Sacramento em 1801 executou a pintura do forro da nave da igreja, enquanto Antonio dos Santos foi o responsável pela pintura do forro da capela-mor em
meados de 1814. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, Danielle. Op. Cit.
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além da própria pintura como documento em si. Partindo da análise
da obra, vejamos o que ela possui de elementos que a diferencia das
demais encontradas nos outros forros da mesma igreja.

A pintura
A arte da pintura transformou-se com o caminhar dos anos e essa diferença é notória ao olhar as pinturas, aí mesmo, na igreja dos terceiros. Pinturas oitocentistas, forro da nave e capela-mor, em linguagem
estilística totalmente distinta da que se situa no forro do vestíbulo.
Ao aplicar a classificação proposta para o caso da pintura mineira por
Affonso Ávila nas pinturas dos terceiros do Carmo de Mogi das Cruzes
encontraremos a seguinte situação quanto a tipologia/modelo: a pintura do forro do vestíbulo é marcadamente da 1º fase, até cerca de 1755,
[...]a pintura é condicionada pela primitiva disposição dos FORROS em
PAINÉIS retangulares ou CAIXOTÕES. [...] as composições permanecem
restritas as dimensões do quadro no qual se inserem, apresentando sentido pictórico autônomo, sem ligação ou fusão plástica de conjunto, apesar
de integradas na organização arquitetônica. São geralmente de caráter
estático e arcaizante, sem profundidade ou perspectiva na relação de
volumes, predominando o uso de cores em tonalidades graves9.

A pintura encontra-se no forro do vestíbulo da sacristia da
igreja e hipóteses aventavam que não teria sido pintada para o cômodo
onde se localiza. Antes de esquadrinhar as questões que esta pintura
suscitava, são necessárias algumas informações a respeito do estado
da obra, baseadas no que é perceptível e em relatório técnico10.
O forro possui 6,78m x 5,40m, num total de 40 pranchas, destas,
8 possuem pintura total de um tom de cinza bastante espesso, outras 4
mais estreitas (mesma espessura das demais pranchas que possuem
camada pictórica) possuem repintura parcial, sendo duas de cada lado,
o tabuado é plano, ao contrário dos demais forros abobadados e há
maior dificuldade em expor o real estado das tábuas pelo verso, uma

9. ÁVILA, Affonso et al. Barroco mineiro - Glossário de arquitetura e ornamentação. São
Paulo: Melhoramentos, 1980, p. 166.
10. CORREIA DE MORAES, Julio Eduardo. JULIO MORAES conservação e restauro SCL.
Relatório Técnico de Restauro: altar-mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Mogi
das Cruzes, São Paulo, 2005.
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Fig. 2. Lourenço da Costa,
Pintura sem pranchas
adicionais, ca. 1750, têmpera,
forro do vestíbulo da sacristia
da Igreja da Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Carmo, Mogi
das Cruzes, São Paulo (BR),
Foto: Elizabeth A. M. Kajiya,
2015.

vez que o acesso à este forro é diferente dos demais, o que impossibilita
tal conhecimento.
Outra dificuldade é averiguar se as extremidades do forro próxima às portas foram cortadas ou não, uma vez que sem projetos para
restauro da pintura não se pode desmontar a cimalha que arremata o
encontro entre as pranchas e a parede. Mesmo em extenso relatório
técnico elaborado pela empresa de restauro “Júlio Moraes Conservação
e Restauro” não existem maiores detalhes, exceto algo que é perceptível
a olho nu, que o estado de conservação desta pintura é melhor do que
a das demais obras pictóricas da mesma igreja.
É crível que a condição de conservação, da pintura, tenha
ocorrido em virtude da localização onde provavelmente sempre
estivera, pois, o vestíbulo (atual nome do cômodo onde está a pintura)
é uma sala de pequenas proporções que serve de passagem entre a
entrada lateral da igreja e a sala dos fundos onde ocorrem os eventos
da fraternidade, além destas portas há duas janelas no cômodo que
raramente são abertas, acarretando em pouca incidência de luz solar
direta sobre a pintura.
A obra também recebe pouca incidência de luz elétrica, uma vez
que o cômodo serve mais como passagem de um local ao outro, é pouco
utilizado; tais fatores segundo Júlio Moraes e Elizabeth Kajiya (ambos
restauradores)11 foram decisivos na conservação da obra pictórica.
11. Entrevistas de Júlio Eduardo Correa de Moraes e Elizabeth Alfredo de Mattos Kajiya,
concedidas à autora em abril de 2015.
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Na pintura do forro do vestíbulo (Fig. 2) a pigmentação da obra
possui cores mais fortes, “tons mais graves”. Quanto à visão central,
nota-se ser possível extraí-la do forro, tal qual um quadro, sem prejudicar o exterior à sua volta, as volutas da moldura do quadro tocam a
base da moldura exterior que se desenvolve por todo o forro, porém o
artista não as entrelaçou.
Quanto a decoração interna está a pintura filiada a tipologia dos
brutescos ou grotescos12, segundo Salomão e Tirapeli “é uma pintura
que segue a tradição dos tetos de sacristias, desde os brutescos ou ramículos das construções jesuíticas até a observação aguda dos artistas
franciscanos, que traziam os elementos vivos da natureza brasileira”13.
A pintura do forro do vestíbulo é muito cara ao ciclo da pintura paulista colonial, sendo um dos poucos exemplares preservados e
íntegros em sua composição, houveram poucas intervenções na obra,
mas deve-se ressalvar que nenhuma das interferências foi de caráter
pictórico.
Dos exemplares da pintura colonial em São Paulo filiadas ao
partido adotado pelo pintor em Mogi das Cruzes, com o uso de grotescos
e com datação mais próxima da primeira metade do século XVIII está a
pintura da capela da Fazenda Santo Antônio na cidade de São Roque,
de meados de 1680 ou ainda a pintura em caixotões da sacristia ou da
capela-mor da Igreja do Rosário do Embu, de meados de 1700-1740.
Diferentemente da pintura do Embu, marcada por elementos orientais
e em caixotões, a pintura do forro do vestíbulo dos terceiros do Carmo
em Mogi e a do forro da nave da capela de Santo Antônio em São Roque
estão libertas de painéis, pintadas sobre tábuas corridas.
Embora, nem mesmo a pintura da capela de Santo Antônio seja
da mesma tipologia que a do forro do vestíbulo em Mogi das Cruzes,
pois o quadro central não se entrelaça por meio de enrolamentos que
ornamentam todo o forro, há uma moldura retilínea que estabelece a
dinâmica da obra. Salomão e Tirapeli14 relacionam o forro do vestíbulo
com a pintura do teto da sacristia do convento Nossa Senhora das
Neves, em Olinda.
12. Sobre as pinturas de brutesco ver SERRÃO, Vitor. A pintura de brutesco do século XVII em Portugal e as suas repercussões no Brasil [in] Barroco. Belo Horizonte:
UFMG, 1992, n. 15, pp. 113-134.
13. SALOMÃO, M.; TIRAPELI, P. Op. Cit., p. 114.
14. Ibidem.
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A composição apresenta no quadro central (Fig. 3) uma das visões
mais recorrentes nas representações
Carmelitas, Nossa Senhora com o menino no colo entregando o escapulário
à São Simão Stock, que por sua vez
aparece ajoelhado diante de Nossa
Senhora no momento em que recebe
da mão desta o escapulário do Carmelo.
Seus olhos admiram o amor diante de
si, a Virgem com o Menino Jesus no
colo, suas mãos se elevam na direção
do sagrado manto que lhe é depositado
em socorro às aflições dos carmelitas.
Próximo ao santo, na parte inferior há
um livro vermelho e um ramo de açucena, ambos os objetos são frequentemente representados nas artes visuais
como atributos de São Simão Stock.
Fig. 3. Lourenço da Costa,
Detalhe do quadro central,
ca. 1750, têmpera, forro do
vestíbulo da sacristia da Igreja
da Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo, Mogi das
Cruzes, São Paulo (BR), Foto:
Elizabeth A. M. Kajiya, 2015.

Na área inferior e superior da cercadura da visão central o
artista inseriu uma tímida rocalha. No restante do forro foram representados diversos elementos zoomórficos e fitomórficos (Fig. 4). Há
diversos animais como tucano, papagaio, serpente e outros pássaros,
assim como muitos frutos como a maça, uva, caju, etc. A composição
do forro é simétrica com repetições, entre as folhagens foram inseridos
animais, que não foram repetidos, havendo somente um exemplar de
cada, posicionados simetricamente.
O pintor envolveu a obra numa espécie de moldura retilínea que
percorre todo o forro, no momento em que essa moldura sobe, na área
central15, ela é ornada com enrolamentos que saem da base e findam
na camada superior, destes enrolamentos em “C” com volutas nas pontas surgem outros entrelaçamentos que se desenvolvem por cima da
moldura retilínea. Em nível inferior criado ao lado o artista posicionou
vasos de porcelana (Fig. 5) com naturezas mortas, recheados de frutas.
Há ainda na composição dois medalhões octogonais que estabelecem
diálogo com as cartelas que estão nas pontas da obra, as quais possuem
motivos orientalizantes, o artista aí criou um jogo, pois as cartelas não
dialogam com seu par que está em frente ou ao lado, os motivos desta
15. O mesmo ocorre na horizontal e vertical.
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Fig. 4. Lourenço da Costa,
Detalhe da moldura com vaso,
ca. 1750, têmpera, forro do
vestíbulo da sacristia da Igreja
da Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo, Mogi das
Cruzes, São Paulo (BR), Foto:
Elizabeth A. M. Kajiya, 2015.
Fig. 5. Lourenço da Costa,
Detalhe com elementos
fitomórficos e zoomórficos,
ca. 1750, têmpera, forro do
vestíbulo da sacristia da Igreja
da Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo, Mogi das
Cruzes, São Paulo (BR), Foto:
Elizabeth A. M. Kajiya, 2015.

são inseridos na cartela situada em sua diagonal. A visão a olho nu dos
elementos constituintes dos medalhões e das cartelas torna-se muito
difícil pela oxidação do verniz.
Dentre todos os elementos mencionados, somente a visão do
quadro central apresenta relação com as demais obras da igreja, pois
a presença de elementos zoomórficos e orientalizantes são únicos
nessa pintura, não se encontrando em nenhuma outra parte da igreja.
A diferença entre as obras é o primeiro ponto que despertou e desperta
a atenção de estudiosos sobre a datação e autoria dessa obra, sendo
necessária uma árdua busca nos documentos para que as indagações
possam ser respondidas.
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Descobertas e revelações à luz de documentos
Dos questionamentos existentes acerca da pintura poderemos, agora,
preencher algumas lacunas com a ampliação na busca documental.
Quanto aos documentos, perscrutamos os Livros de Receitas e Despesas
da Ordem Terceira do Carmo a fim de se obter informações. Contudo,
novamente, a busca foi infrutífera, o livro contém dados de despesas e
receitas dos anos de 1768 a 181816.
Ciente de que as pinturas do forro da nave e forro da capela-mor
foram pintadas entre 1801 a 1814/15, tal pintura (forro do vestíbulo) ou
teria sido executada antes de 1768 ou após 1818, uma vez que o livro
de receitas e despesas não possui nenhuma indicação da obra. Esta
afirmação é segura, pois o citado livro fora lido e relido algumas vezes,
esquadrinhando minuciosamente todos os lançamentos, sejam eles de
receitas ou despesas.
Logo, se a dita pintura não se encontrava aí, restava buscar
em livros anteriores ou posteriores a ele. Anteriores não seria possível,
aquele é o livro de Receitas e Despesas mais antigo da Ordem Terceira
arquivado no Arquivo da Província Carmelitana17.
Quanto aos livros mais recentes, tal busca foi feita, mas resultou-se
infrutífera, o que já era esperado, uma vez que a pintura liga-se muito
mais à pinturas setecentistas, onde o espaço é completamente preenchido, as cores são mais terrosas, fortes e carregadas, entre inúmeros
outros elementos formais que afastam essa pintura do estilo das pinturas oitocentistas, como é o caso do forro da capela-mor e da nave.
Restava, somente, buscar referências sobre a pintura em livros
que não fossem Receitas e Despesas da Ordem Terceira do Carmo. Face
a diversidade dos documentos coligidos e analisados encontramos um
documento que nos traria luz sobre a obra e a revelaria no panorama da

16. FERRAZ DE CAMPOS, Jurandyr. Suma histórica da venerável Ordem Terceira do Carmo de Mogi, Mogi das Cruzes: Murc Editora Gráfica, 2004. Jurandyr Ferraz de Campos
informa que este Livro de Receitas e Despesas se estende até meados do ano de
1824, porém ao estudar o material notamos que várias páginas não existem mais,
tanto no final do livro quanto no início e está sem capa. Logo é cabível que Campos
tenha tido contato com os anos finais do livro, sobretudo porque o próximo livro é
iniciado ao término do ano anterior, ou seja, o ano de 1824. Entretanto, adota-se a
datação de 1818 como período final, por ser o que resta do documento, a fim de evitar
afirmações equivocadas.
17. Desconhece-se qualquer outro arquivo ou repositório que possua documentos da
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Mogi das Cruzes, São Paulo.
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pintura colonial como sendo uma das obras mais longínquas da antiga
Capitania de São Paulo.
Encontramos, no Arquivo da Província Carmelitana de Santo
Elias, na cópia de um livro datilografado intitulado: A Ordem Terceira do
Carmo e sua Igreja, escrito por Frei Timotheo Van den Broek, baseado nos
relatórios do Prior Francisco Pinheiro Franco, que em 1900 teve acesso
a documentação dos Terceiros, a informação que responderia a maior
parte das hipóteses formuladas sobre a obra, como se poderá constatar;
na página 12 do referido e precioso relatório18. Transcrição do trecho:
Nota: De 1769 data a tentativa de salvar o templo antigo da ordem Terceira.
O mestre Pedreiro, Paulo Gomes reformou a Capela com novo reboque e
retelha e levou só 15.000. O carpinteiro André da Costa concertou as janelas
e a escada do Noviciado, como também as “sepulturas”e banqueta. Fez o
serviço quasi de graça por 4$600. José Francisco dos Santos forneceu os
pregos e José Alvares Viana fez a encarnação nova da imagem do Senhor
para o altar por apenas dez patacas ou seja 5$200. Os negros para a factura
do trabalho foram pagos com 8$400. Assim estava remediada a Capela,
mas não resistiu não ser até o anno de 1776, em que ruiu o tecto da igreja.
O Consistório ficou salvo, e a pintura feita em mais ou menos 1750 por
Lourenço da Costa ficou preservada da ruína. Só mais tarde levou concerto
a taboada. (grifo nosso)

Diante do exposto, não resta dúvida de que a pintura indicada
como sendo realizada em meados de 1750 por Lourenço da Costa é a que se
encontra hoje no forro do vestíbulo da sacristia. Embora se possa apontar
o documento como lacônico, o cruzamento do referido documento com
outros lançamentos no mesmo livro ou em outros permitiu estabelecer e
fundamentar diversas relações que corroboraram com tal indicação.
A análise dos diversos lançamentos e despesas do Livro de
Receitas e Despesas dos Terceiros permite constatar que estava mesmo
a igreja passando por profundas obras, aliás sendo totalmente reconstruída, após a queda de 1776, visto que as tentativas de salvar o templo
foram em vão “[...] Assim estava remediada a Capela, mas não resistiu
não ser até o anno de 1776[...]”19.
18. Belo Horizonte. Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias. Cidade: Mogi das
Cruzes. Monumento: Igreja e Convento do Carmo. Dados históricos e notas diversas,
1611-1935; Bens Urbanos; Desenhos do Terreno; Livro: Tombo, 1629; Livro: Receita e
despesa, 1749-1768; Documentos avulsos: maço irmandades. Seção: Mogi das Cruzes.
19. Ibidem.
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Nesse franco desejo de reedificar a Capela é que praticamente
os terceiros constroem novo templo, dispondo de todos os recursos
financeiros quanto fossem necessários para “formosura e embelezamento” da nova Capela. Intensificadas as obras de ornamentação novas
pinturas foram feitas em substituição às pinturas que não resistiram
à ruína, momento esse em que os pintores Manoel do Sacramento e
Antonio dos Santos são contratados para a fatura de pinturas nos forros
recém instalados, enquanto a pintura que se salvou seria reinstalada20.
Indo além, é sabido que o forro da capela-mor fol inclusive reaproveitado, pois foi pago ao pintor Antonio dos Santos para que raspasse
as tábuas antes mesmo da execução de seu trabalho21, portanto é crível
que tanto a nave quanto a capela-mor, assim como o consistório tivessem trabalhos de pintura, mas como se apurou no relatório, somente
ficou salvo da ruína o do consistório.
Logo, podemos afirmar que essa pintura sempre pertenceu aos
Terceiros Carmelitas de Mogi das Cruzes, contudo cremos que o cômodo
recebeu no correr dos anos diversificadas funções, alterando assim a
nomenclatura do espaço. Quando a pintura fol executada o cômodo
tinha função de consistório “[...] O Consistório ficou salvo, e a pintura
feita em mais ou menos 1750 por Lourenço da Costa ficou preservada
da ruína. [...]”22, depois o cômodo passou a ser utilizado como sacristia
(como se poderá constatar adiante na análise da pintura) e atualmente
trata-se do vestíbulo para os irmãos.
Ao observar o forro nota-se nas extremidades das pranchas
sem pintura ou com camadas de tinta homogênea os “supostos” acréscimos no madeiramento e “recortes”. Recorrendo, uma vez mais, aos
documentos observamos que “[...] mais tarde levou concerto a taboada
[...]”23, para que ficasse preservada a pintura que não desmoronou com
a queda da primitiva capela.
As tábuas foram consertadas de modo a continuar servindo
como forro para o espaço, mas consertadas devido ao abalo na estrutura
da edificação que veio abaixo. Entretanto não é possível determinar os
consertos exatos que essas tábuas tiveram em 1776, contudo agora sa20. Ibidem.
21. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, Danielle. Op. Cit., p. 128.
22. Belo Horizonte. “Arquivo da Província Carmelitana ...”. Op. Cit.
23. Ibidem.
144

A pintura colonial do forro do vestíbulo da sacristia da Ordem Terceira... | Danielle Manoel dos Santos Pereira

bemos que o forro pintado ficou no mesmo local desde a construção da
nova igreja, mas com nomenclaturas diferentes para o mesmo cômodo:
consistório, sacristia ou atualmente o cômodo do vestíbulo da sacristia24.
O documento, minudenciado, acima é o mesmo que nos revela o
nome do pintor que executou a obra: Lourenço da Costa, o qual segundo
Frei Timotheo Van den Broek é pintor da cidade de Santos e mestre do
conhecido pintor Jesuíno do Monte Carmelo25.
Conseguimos cruzar dados de outros documentos26 e comprovar a
circulação de Lourenço da Costa em Mogi das Cruzes nos anos situados
com o da fatura da pintura do forro do vestíbulo (antigo consistório),
meados do ano de 1750, fator essencial para a verificação da autoria
da obra, uma vez que o nome do pintor não é conhecido nos circuitos
da pintura paulista colonial, portanto confirmar sua circulação em Mogi
das Cruzes tornou-se fator preponderante, algo que poderia nos indicar
quiçá a trajetória do artista.
Dentre os documentos coligidos que demonstram a circulação de
Lourenço da Costa em Mogi das Cruzes e seu ofício de pintor há no Livro
de Receitas e Despesas do Convento de Nossa Senhora do Carmo de Mogi
das Cruzes de 1749 a 1768 um lançamento ao pintor Lourenço da Costa, no
ano de 1752, na página 41 (verso), conforme se transcreve abaixo27:

24. A mudança de nome/função do cômodo ocorreu e ocorre em conformidade com as
necessidades da Irmandade, que adequa os espaços às suas necessidades. Portanto, o
cômodo que atualmente nomeiam por vestíbulo, há alguns anos atrás era a sacristia,
como se comprovou durante a análise da pintura.
25. FERRAZ DE CAMPOS, Jurandyr. Op. Cit., p. 14. Embora nos estudos de Mario de
Andrade (1945) sobre o Padre Jesuíno do Monte Carmelo não haja nenhuma referência ao nome Lourenço da Costa. Mário de Andrade pesquisou a vida e a obra do
mestre Jesuíno do Monte Carmelo (ou Jesuíno de Paula Gusmão, nome de batismo,
antes de sua ordenação como padre), contudo em seu livro publicado sobre o padre
pintor, Mário de Andrade não faz nenhuma referência ao nome Lourenço da Costa,
tampouco como mestre de Jesuíno. O nome que aparece como mestre de Jesuíno é o
do pintor José Patrício da Silva Manso, relação que tem sido revista pela historiografia, uma vez que só há certeza da relação de compadrio entre Jesuíno e José Patrício,
conforme podemos apreender em VIVEIROS ARAÚJO, Maria Lucília, O mestre pintor
José Patrício da Silva Manso e a pintura paulista dos setecentos. 1997. Dissertação de
Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo ou em GUTIERREZ CERQUEIRA,
Carlos. José Patrício da Silva Manso (1740-1801): um pintor colonial paulista restaurado. São Paulo: 9º SR/IPHAN, 2007.
26. Todos os documentos citados (a respeito de Lourenço da Costa) encontram-se no
Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias e os que se referem às cópias de
livros da Câmara Municipal foram localizados os originais no Arquivo Municipal de
Mogi das Cruzes “Historiador Isaac Grinberg”.
27. Belo Horizonte, “Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias...”. Op. Cit.
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Pintura - G. Sete mil e duzentos na pintura em Carne de S. José ... ao pintor
Lourenço da Costa -------7$200.

Tal lançamento comprova que Lourenço da Costa era efetivamente pintor, pois como se pode observar ele recebeu pelo encarne
de São José. No período colonial era comum aos pintores não só executarem trabalhos de pintura de forros, como carnação de imagens,
dourações em retábulos e imagens, entre inúmeros outros trabalhos28.
Comprovadamente, então o documento apresenta Lourenço da Costa
exercendo seu ofício de pintor na igreja contígua à Ordem Terceira, a
igreja dos frades carmelitas.
Ainda no Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias, em
Belo Horizonte (MG) nos deparamos com a cópia datilografada de um
Livro da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes29, cujas páginas revelam
que Lourenço da Costa esteve ou mesmo residia em Mogi das Cruzes no
ano mencionado pelo Prior Francisco Pinheiro Franco para a pintura do
forro consistório dos Terceiros, a cópia intitulada: Livro Cópia de 1749 a
1800 – Receitas e Despesas da Câmara de Mogi30 à página 30 v., ano de
1754, consta:
fls 25 v. Recebido de foros (1753)
Lourenço da Costa de sua chácara

$320

fls. 30 Recebido de Foros (1754)
Lourenço da Costa, paga para André Lopes, de sua chácara $320

Os lançamentos indicados, acima, já bastariam para assegurar a
circulação do pintor Lourenço da Costa em Mogi das Cruzes, trabalhando para os carmelitas da Ordem Primeira na carnação de uma imagem
28. FLEXOR, Maria Helena. Estudo da escultura setecentista baiana: questões de autoria [in] Patrimônio Sacro na América Latina, Percival Tirapeli (org.). São Paulo: Arte
Integrada, 2015, p. 169. Segundo Flexor “Os pintores, além das obras tradicionais de
pintura, encarnavam, ou estofavam, como se dizia então e, tanto pintavam e douravam imagens, quanto as talhas, molduras de painéis, retábulos, emblemas, urnas,
grades, interior de arcas, preparavam andores para procissões, figuras, pendões,
tochas, restauravam pinturas, douravam ou prateavam castiçais, cimalhas, sanefas,
jarrinhas, cujas bases tinham sido feitas pelo escultor. ”
29. A cópia do Livro da Câmara Municipal nos parecia um documento aparentemente
sem importância, pois contém lançamentos de foros e foreiros, mas seu conteúdo
revelou-se salutar na busca por dados de Lourenço da Costa.
30. Não compreendemos a razão da existência desse livro no Arquivo Central dos Carmelitas, mas a presença dele e seu conteúdo são sobremaneira importantes para a
explanação feita. No original há assinaturas de Lourenço da Costa ou Lourenço da
Costa de Macedo.
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para a igreja conventual e como foreiro da Câmara Municipal em Mogi
das Cruzes entre os anos de 1752 a 1754.
No mesmo livro “cópia” onde estão os lançamentos de Lourenço
da Costa como foreiro da Câmara, há um lançamento equivocado onde
mais uma vez apuramos o nome de Lourenço da Costa trabalhando como
pintor, tal qual nos registros das igrejas do Carmo. O livro da Câmara
Municipal31 de Mogi das Cruzes legitima a presença do pintor na vila,
conforme transcrição, abaixo, da página 147, referente ao ano de 1750:
Alguns destes recibos por engano acham-se lançados neste livro. São
interessantes os de fls. 147
Recebi do Sr. Bento de Araújo, como procurador da Camara 11$200 da
pintura das varas do Senado desta Camara e para sua clareza lhe passei
este de minha letra e sinal. 5 de Maio de 1750 anos. (a) Lourenço da Costa
de Macedo.

Nos livros da Câmara posteriores ao ano de 1800 Lourenço
da Costa desaparece dos pagamentos de foreiros da Vila de Mogi das
Cruzes, então é possível inferir que tenha sido foreiro em caráter temporário, provavelmente enquanto estivera na vila executando trabalhos
de pintura.
Face ao exposto, legitima-se o trânsito de Lourenço da Costa
atuando como pintor em Mogi das Cruzes e como foreiro da Câmara.
Sabendo também que seu nome aparece em alguns documentos como
Lourenço da Costa, ou Lourenço da Costa de Macedo, algo recorrente
nos registros e lançamentos dos documentos do período colonial, a
subtração de algum ou alguns nomes de artistas e artífices, tal como o
ocorrido com o pintor José Patrício da Silva Manso, cujo nome é lançado
nos documentos da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência em
São Paulo somente como José Patrício32.
Ao buscar os documentos originais da Câmara de Mogi das
Cruzes foi possível perceber que Lourenço da Costa de Macedo em
alguns documentos assina como Lourenço da Costa de Macedo e em
outros assina somente Lourenço da Costa, ou seja, mesmo o pintor

31. Belo Horizonte, “Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias...”. Op. Cit.
32. ORTMANN, Frei Adalberto. História da antiga capela da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco em São Paulo. Rio de Janeiro: DPHAN, 1951.
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em alguns documentos passava recibo alternando seus sobrenomes,
assim, dirimindo quaisquer dúvidas de que pudesse ser outra pessoa.

Considerações finais
A busca pela autoria da pintura mostrou-se plenamente satisfatória,
encontramos o nome do artista na documentação pesquisada e avançamos encontrando seu nome circulando na cidade de Mogi das Cruzes
no período asseverado para fatura da obra, meados de 1750.
Os elementos empregados pelo pintor Lourenço da Costa, apresentam
um artista de notório saber, erudito, sobretudo pelo emprego de elementos simbólicos e ainda outros não tão usuais na antiga capitania
de São Paulo, porém quase nada sabemos a respeito de Lourenço da
Costa, além dos dados encontrados sobre sua permanência em Mogi
das Cruzes enquanto trabalhava para os carmelitas, para a Câmara e
como foreiro desta, mesmo após a conclusão da pesquisa por completo,
o artista ainda é uma incógnita na antiga capitania.
Ao identificar a autoria de Lourenço da Costa como pintor do forro do vestíbulo da sacristia dos terceiros do Carmo em Mogi das Cruzes
outros problemas se colocam, tais como o nome do pintor, nome que não
constava (até o ano de 2017) na literatura a respeito da pintura paulista
colonial. Diante desse cenário de anonimato inúmeras indagações surgem como qual seria a origem do pintor? Seria ele português? Teria vindo
da cidade de Santos somente para “embelezar” a igreja dos Terceiros?
Após a análise dos documentos encontrados é possível afiançar
e classificar a pintura do forro analisada como um dos mais antigos
exemplares existentes da pintura de caráter barroco na antiga capitania
de São Paulo. Especialmente quando comparada às demais pinturas
existentes na mesma igreja e na igreja contígua, as quais se relacionam
com composições do início do século XIX, pinturas mais leves, tanto
nas cores quanto na forma.
Esperamos com os dados encontrados e disponibilizados mover outros pesquisadores à necessidade de buscar mais informações
a respeito do pintor, sua origem, trajetória e, quiçá, outros trabalhos
do mestre, o qual para a história da arte nacional e também da pintura
é novo e desconhecido.
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