




No embalo da rede.
Trocas culturais, história e geografia artística
do Barroco na América Portuguesa

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

editores



© 2020
Universo Barroco Iberoamericano
13º volumen

Editores
Luciano Migliaccio
Renata Maria de Almeida Martins

Revisión de textos
Christian Mascarenhas

Revisión de textos en inglés
Cristina Padilla y Velasco

Director de la colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño editorial
Marcelo Martín

Imagen de portada
Ángel Antorchero (detalle). Antigua iglesia de São Francisco Xavier 

y Colégio Jesuítico de Santo Alexandre, actual Museu de 
Arte Sacra do Pará. Belém, Pará, Amazônia, Brasil

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade de São Paulo

ISBN: 978-84-09-23433-2

2020, Sevilla, España / São Paulo, Brasil

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di 

Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma 

de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, 

España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de 

Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin 

American Art. Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, 
Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, 
Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, 
España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de 

Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - 
NOVA/FCSH, Portugal

Los textos de este libro han sido dictaminados 
por pares.

Con el apoyo económico de Grupo de Investigación 
“Quadratura” HUM. 647 (PAIDI)



5

 Apresentação 8
 Los editores

 O barroco latino-americano segundo Ramón Gutiérrez
 Alexandre Benoit 13

 El Barroco, integración, síntesis y modernidad en la cultura americana
 Arq. Ramón Gutiérrez 25

 O Palácio de Queluz e a Casa de Padre Toledo: um exercício comparativo
 Angela Brandão 37

 Uma revisão historiográfica necessária:
 o caso do aldeamento jesuítico de Mboy
 Angélica Brito Silva 55

 O Estilo Nacional Português em Minas Gerais: Povoamento
 e territorialização do Barroco em Minas Gerais
 no primeiro quartel do século XVIII
 Alex Fernandes Bohrer 65

 A talha ornamental da igreja matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco
 Aziz José de Oliveira Pedrosa 79

 A construção de um santo: A figura de Anchieta nas gravuras “romanas”
 dos séculos XVII e XVIII
 Christian Mascarenhas 95

Índice



6

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

 A rede dos assentamentos jesuítas no Brasil dos séculos XVI-XVIII.
 O caso da Aldeiados Reis Magos na capitania do Espírito Santo
 Cláudia Cristina Gomes Duarte, Carla Alexandra Garrido de Oliveira,
 Renata de Almeida Martins, Nelson Pôrto Ribeiro 107

 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”
 Danielle Manoel dos Santos Pereira 133

 Uma aproximação sobre a questão do patrimônio histórico:
 a Capela Nossa Senhora do Pilar em Taubaté
 Denise Marcondes Massimino 149

 Jogos de escalas: a contribuição de fontes tributárias e censitárias
 para o estudo da arquitetura no final do período colonial
 Diogo Fonseca Borsoi 161

 As Igrejas das Irmandades dos Homens Pretos:
 documentos da cultura religiosa afro-brasileira na cidade de São Paulo
 Fabricio Forganes Santos 173

 Função e Iconografia: Estudo de uma Imagem Missioneira
 de São Francisco de Borja
 Flávio Antônio Cardoso Gil 187

 A leitura do barroco real. Uma imprescindível cooperação
 Julio Eduardo Corrêa Dias de Moraes 197

 A parte sem o todo não é parte
 Julio Meiron 213

 As devoções marianas e suas relações com a cristandade luso-brasileira
 na São Paulo Colonial
 Maria José Spiteri Tavolaro Passos 225



7

| Índice

 Entalhadores sacros paulistas da Colônia: suas características
 e influências mineiras, fluminenses e portuguesas
 Mateus Rosada 243

 O retábulo como marco da passagem do fiel vitorioso
 Mozart Alberto Bonazzi da Costa 259

 O programa artístico das pinturas de forro nas igrejas carmelitas
 das cidades paulistas de São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes
 Myriam Salomão 277

 Jesuítas em Córdoba e as Estâncias
 Percival Tirapeli 293

 O Mestre de Angra dos Reis (século XVII)
 Rafael Schunk 311

 Itanhaém: arquitetura colonial no litoral sul de São Paulo
 Regina Helena Vieira Santos 327

 Práticas de Re-existência e Opção Decolonial nas artes da Amazônia:
 indígenas pintoras e redes de circulações locais/globais de saberes e objetos
 Renata Maria De Almeida Martins 343

 Vermelhos, Celestes e Mestiços: A Capela de São Miguel Paulista
 e a difusão cultural entre São Paulo e América Hispânica
 Thais Cristina Montanari 365

 Para uma possível (e necessária!) história dos sermões
 na América Portuguesa
 Valéria Maria Pena Ferreira 379



8

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

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

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

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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Uma aproximação sobre a questão
do patrimônio histórico:
a Capela Nossa Senhora do Pilar em Taubaté
An approach to the issue of the historical heritage: the Nossa Senhora do Pilar chapel
in Taubaté

Denise Marcondes Massimino
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (IA-UNICAMP)

denisemassimino@gmail.com

Resumo
O objeto deste ensaio é a experiência de pre-
servação e restauro da “Capela Nossa Senhora 
do Pilar”, tombada em 1944 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. 
Construída em taipa entre 1748 e 1760, o edifí-
cio é um remanescente da arquitetura colonial 
paulista com obras de artes aplicadas e partido 
formal aproximados ao do barroco e rococó mi-
neiros. São objetivos aqui esclarecer o processo 
de constituição do artefato como patrimônio his-
tórico, e o resgate do significado do monumento 
pela herança artística e cultural dos caminhos 
entre São Paulo e Minas Gerais. Os resultados da 
pesquisa verificam que os restauros da capela 
obedeceram a critérios elaborados durante a pri-
meira fase da atividade do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) de 1937 
a 1946, caracterizada pela estratégia de tom-
bamento, reconstrução e resgate da “memória 
perdida” e guiada pelo pensamento modernista 
na arquitetura.

Palavras chave
Restauração; Capela Nossa Senhora do Pilar; 
SPHAN; Arquitetura Moderna.

Abstract 
The object of this essay is the experience of pre-
servation and restoration of the “Nossa Senhora 
do Pilar Chapel”, listed in 1944 by the National 
Historical and Artistic Heritage Institute, IPHAN. 
Built in mud between 1748 and 1760, the building 
is a remnant of São Paulo’s colonial architecture 
with works of applied arts and a formal party close 
to that of the Baroque and Rococo of Minas Gerais. 
The objectives here are to clarify the process of 
constituting the artifact as a historical heritage, 
and to recover the meaning of the monument by 
the artistic and cultural heritage of the paths bet-
ween São Paulo and Minas Gerais. The results of 
the research verify that the restorations of the 
chapel followed criteria elaborated during the first 
phase of the activity of the National Historical and 
Artistic Heritage Service (SPHAN) from 1937 to 
1946, characterized by the strategy of tipping, 
reconstruction and rescue of the “lost memory” 
and guided by modernist thinking in architecture.

Key Words
Restoration; Chapel of Nossa Senhora do Pilar; 
SPHAN; Modern architecture.
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A experiência brasileira sobre o patrimônio:
a influência modernista

nas primeiras obras de restauração
No Brasil, a história da preservação do patrimônio histórico, artístico 
e cultural de monumentos, constitui-se campo recente de pesquisas. 
Trabalhos de Antonio Luiz Dias de ANDRADE (1993), Tâmara ROMAN 
(2003), Cristiane GONÇALVES (2007)1 e Lia MAYUMI (2008), podem ser 
citados entre os primeiros a investigarem casos concretos de restau-
ração de monumentos brasileiros, sobretudo no estado de São Paulo. 
Tais autores identificaram procedimentos técnico-conceituais e meto-
dológicos, característicos da atuação do SPHAN - Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico , no período conhecido como “fase heroica” (1937-
1946)2. A entidade responsável pelo Patrimônio Cultural Brasileiro, desde 
sua criação, teve vários nomes marcando diversas fases da sua atua-
ção:o SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico (1937-1946); 
DPHAN - Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1946-
1970); IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional 
(1970-1990); IBPC - Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (1990-1994) 
e, novamente, IPHAN (1994-atual). Trata-se de uma autarquia federal 
criada em 1937 por meio do Decreto-Lei nº 253, promulgado por Getúlio 
Vargas, no intuito de proteger e cuidar dos bens patrimoniais, assegu-
rando permanência e usufruto destes às gerações presente e futura. 

 No inicio do SPHAN/SP, as atividades foram conduzidas pelo 
diretor da delegacia, Mario de Andrade, seu assistente técnico, o enge-
nheiro-arquiteto Luís Saia e o fotógrafo, e mestre de obras, Hermann 
Hugo Graeser, conhecido con o apelido de Germano. Relatos e docu-
mentos evidenciaram existência de equipe reduzida à época, provavel-
mente devido à falta de recursos financeiros destinados à instituição. 
Entretanto, apesar dos contratempos e pouca experiência da equipe, 
estabeleceu-se linha precisa no campo de ação em relação ao patri-
mônio, com a seleção e valorização efetiva através do tombamento de 
edifícios coloniais4.

1. SOUZA GONÇALVES, Cristiane. Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN 
em São Paulo 1937-1975. São Paulo: Ed. Annablume, 2007.

2. MAYUMI, Lia. Taipa, canela preta e concreto: Um estudo sobre o restauro de casas 
bandeiristas.  São Paulo: Ed. Romano Guerra, 2008, p. 17.

3. IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Decreto-lei nº25, de 30 
de novembro de 1937. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/
Decreto_25_de_30_11_1937.pdf. Acesso em 05 agosto 2015.

4. MAYUMI, Op. Cit., p. 18.
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 Assim, na regional paulista instituiu-se o tombamento e o res-
tauro como instrumento de resgate e sobrevivência da memória. Na 
atualidade, pesquisas científicas sobre o assunto e o pensamento da 
época sobre o patrimônio, confirmam que tal procedimento foi fun-
damental à permanência de vários monumentos no Brasil, como no 
caso da Capela Nossa Senhora do Pilar em Taubaté/SP, objeto deste 
ensaio. Na década de 1940, tal Capela possuía destaque na malha ur-
bana, no contexto e dinâmicas da cidade, nas manifestações culturais 
e religiosas. Havia o sentimento de pertença do artefato e o apelo da 
comunidade a favor de sua existência, pois “[...] Um local – está claro – 
só conserva lembranças quando pessoas se preocupam em mantê-las”5.

 Como proposição da Carta do CIAM, entidades organizadas e 
intelectuais preocupados com a preservação, inicialmente por políticas 
de conservação do patrimônio, deveriam salvaguardar os monumentos 
a princípio por valores históricos, e posteriormente averiguariam seus 
valores estéticos e plásticos. Naquela época, tais iniciativas visavam à 
necessidade de recuperação de identidade da nação, buscando-se o 
“elo” entre o passado distante e o presente moderno, a partir dos ves-

5. ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória 
cultural. Campinas: Ed. Unicamp, 2011, p. 347.

FIGURA 1 - Nave da Capela 
do Pilar com altares laterais 
e capela-mor. Fonte: Autora, 
2019. (Cuerpo principal de la 
Capilla del Pilar con altares 
laterales y altar da capilla 
principal. Fuente: Autor, 2019).
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tígios da arquitetura colonial, sendo o barroco um de seus principais 
protagonistas. Os vestígios do passado

Serão salvaguardados se constituem a expressão de uma cultura anterior 

e se correspondem a um interesse geral [...]”. “A morte, que não poupa 

nenhum ser vivo, atinge também as obras dos homens. É necessário saber 

reconhecer e discriminar nos testemunhos do passado aquelas que ainda 

estão bem vivas.6

 O objetivo da preservação era recuperar a suposta identidade 
brasileira às suas origens, o que se concretizou nas “[...] práticas de 
restauração: as obras de restauro empreendidas buscavam um tempo 
apropriado ao qual o imóvel deveria retornar - o tempo colonial - sendo 
justamente nesse ponto que, mais uma vez, o barroco serviria de pa-
râmetro”7. As pesquisas mencionadas sobre a história do restauro no 
Brasil, evidenciaram a forte influência deste pensamento nacionalista 
na concepção e desenvolvimento dos trabalhos conduzidos pela insti-
tuição brasileira de proteção do patrimônio. 

 Na seleção dos monumentos que seriam preservados, de-
monstrou-se mais uma vez a marca do esforço modernista em moldar 
a memória nacional. Os intelectuais do SPHAN com profundos ideais de 

6. CIAM, 193.
7. CHUVA, M. “Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e 

civilizado” [in] Topoi. vol. 4, n. 7, Rio de Janeiro, Jul/Dez. 2003, p. 313-333. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/topoi/v4n7/2237-101X-topoi-4-07-00313.pdf. Acesso 
01 jun 2017. p. 327.

FIGURA 2 - Vista do pulpito no 
pavimento superior, detalhe 

da capela-mor. Fonte: Autora, 
2019. (Vista del púlpito en el 

piso superior, detalle de la 
capilla principal. Fuente: Autor, 

2019).
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renovação, de rompimento e volta às origens, a uma produção artística 
autenticamente brasileira, a partir de fragmentos do passado colonial 
luso-brasileiro, criaram um modelo ideal, desconsiderando-se o neo-
clássico e os mais diversos estilos que constituíram a arte e a arquitetu-
ra do Ecletismo no Brasil. Em carta de 23 de maio de 1937 ao escritório 
central do SPHAN/RJ, Mário de Andrade relata ao diretor, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, a “pobreza estética” dos monumentos paulistas 
do período colonial, comparando-os à riqueza dos monumentos de 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraíba, e propõe uma estratégia de 
tombamento dos primeiros considerando-se seus “valores históricos”. 
Em 04 de maio de 1939, o então bispo de Taubaté, André Arcoverde,  
também escreveu a Rodrigo M. F. Andrade, destacando a importância 
e valor histórico da Capela de Nossa Senhora do Pilar, e, discursando 
sobre a reforma da velha catedral da Diocese, disse que “Taubaté possui 
mais duas capelas antiquíssimas”, referindo-se à Capela de Santa Cruz 
da Monção e à Capela de Nossa Senhora do Pilar:8

Ambas são do tempo das bandeiras partidas de Taubaté. São muito pe-

quenas mas estão servindo para o culto religioso. O enviado de V. Exia. a 

Taubaté, para o exame da catedral, poderá inteirar-se do histórico das duas 

capelas, com o Dr. Félix Guisard Filho especialista estudioso de assuntos 

históricos relativos ao vale do Paraiba.9

 No artigo “Documentação Necessária”, produzido em 1937 para 
a primeiro número da revista do SPHAN, Lucio Costa recomendara o 
estudo da “nossa antiga arquitetura”, como “oportunidade de servir-se 
dela como material de novas pesquisas”, lições da experiência de mais 
de trezentos anos e referência aos arquitetos modernistas10.

Contextualização sobre a capela
Nossa Senhora do Pilar

Carlos Lemos em seu texto intitulado “Arquitetura brasileira” ao tratar 
do barroco mineiro, afirma que “Minas é fruta paulista, que demorou 
mais de cem anos para ser colhida, pois até o fim da primeira metade 
do século XVII pouco ou nada se sabia daquela região atrás da Serra 

8. Ver Carta do Bispo de Taubaté, André Arcoverde, a Rodrigo Franco Melo de Andrade, 
de 04/05/1939. Fonte: IPHAN/SP.

9. Ibidem.
10. COSTA, Lúcio. Documentação Necessária. Arquitetura Civil II. São Paulo: FAUUSP, 

MEC-IPHAN, 1975, p. 92.
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da Mantiqueira”11. Todavia, aos poucos os paulistas foram adentrando 
na região com suas bandeiras, especialmente os vindo de Taubaté, 
personagens que participaram diretamente da descoberta de terras 
onde hoje existem cidades importantes do ciclo do ouro, como a antiga 
Vila Rica, atual Ouro Preto.

Em 1693, o taubateano Antônio Rodrigues de Arzão descobre as minas 

chamadas de Casa da Casca. Em 1698, outra bandeira de Taubaté, a de 

Antônio Dias, descobre as margens auríferas de Tripuí, ao pé do Itacolomi, 

hoje Ouro Preto.12 

 O acesso difícil devido à topografia acidentada, rodeada de 
neblina e floresta densa, determinou o caminho da garganta do Embaú, 
perto da atual cidade de Cruzeiro, como o mais utilizado. O paulista 
Fernão Dias abriu o caminho de ligação entre Minas e o Rio de Janeiro, 
iniciando-se o deslocamento de grande contingente das mais diversas 
classes sociais em busca de riqueza nos vales auríferos. Assim, aos 
poucos constituiu-se “a civilização material mineira”, marcada pela pre-
sença do negro escravo, pelo mulato brasileiro legítimo, que dominou 
o campo das artes. “O mulato mineiro se impôs na sociedade”, a partir 
de modelos pré-estabelecidos pelos brancos, executava e criava suas 
obras de arte, puramente brasileiras13. 

 O próprio traçado geográfico da região do Vale do Paraíba14 
desde o século XVI impôs desafios às primeiras expedições feitas em 
função da exploração aurífera e do aprisionamento de índios pelo ban-
deirismo. “O desenho das atividades coloniais no interior paulista se 
fez paralelamente à faixa litorânea pela necessidade de suprimentos 
e comunicação com a metrópole, sugerindo núcleos importantes ao 
longo do trajeto consolidado”15. O trajeto caracterizou-se pelo desloca-
mento de provisões, de domínio de territórios através da estratégia de 
demarcação planejada e o assentamento de pessoas, consolidando-se 
via de circulação e rotas, que intercruzam as províncias de São Paulo 
de Piratininga, Rio de Janeiro/ Paraty e Minas Gerais, onde ocorreram 

11. LEMOS, Carlos A. C. Arquitetura brasileira. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1979, p. 76.
12. Ibidem, p. 77.
13. Ibidem, p. 81.
14. A Região do Vale do Paraíba Paulista é composta por 39 munícipios sendo as principais: 

São José dos Campos,  Taubaté,  Guaratinguetá,  Jacareí  e  Pindamonhangaba. É 
considerada a terceira maior região do Estado. 

15. GUTLICH, G.; MELLO, B. Arquitectura sacra colonial em el Vale do Paraíba: estúdio 
morfológico de las adaptaciones [in] Historia de la Construcción. Segovia: ETSAM, 
2015, p. 781.
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trocas, intercâmbios, miscigenações socioculturais e adaptações téc-
nicas e estéticas.

 O estudo das tipologias arquitetônicas regionais, principalmen-
te as religiosas, portanto, constituem rico acervo da História da Arte 
e da Arquitetura nacional, pois verifica-se desdobramentos e adapta-
ções de modelos e padrões europeus, em condições muito peculiares 
aos contextos socioculturais locais. O isolamento da região do Vale do 
Paraíba em relação ao litoral, a privou das influencias da metrópole pro-
piciando-se a priori a necessidade do desenvolvimento de adaptações 
de materiais e sistemas construtivos. A figura do bandeirante, mestiço 
entre o índio e o português, fez-se como elemento fundamental desse 
sistema de adaptações, de mistura e difusão dos saberes, pois ele 
“[...] falava a língua geral, se locomovia no território com familiaridade 
e adaptava-se com maior facilidade às vicissitudes do clima que o eu-
ropeu nativo”16.

 A Vila de São Francisco de Chagas de Taubaté17, primeiro núcleo 
urbano da Capitania de Itanhaém no interior, encontra-se na cartografia 

16. Ibidem, p. 781.
17. O povoado de São Francisco das Chagas de Taubaté foi fundado por Jacques Félix 

em 1640, e tornou-se Vila em 5 de dezembro de 1645, de acordo com documentação 
existente no Arquivo Histórico da cidade de Taubaté.

FIGURA 3 - Vista da porta de 
entrada sob o coro com os 
arcos. Fonte: Autora, 2019. 
(Vista de la puerta de entrada 
bajo el coro arqueado. Fuente: 
Autor, 2019).
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setecentista18 entre os dois caminhos (das Minas e do Litoral), ligados 
pelas conexões fluviais formadas pelos Rios Tietê, Paraíba do Sul e 
Paraíbuna. A rota do ouro19 cruzava a vila de Taubaté, onde foi fundada 
em 1695 a segunda casa de fundição depois da casa dos Quintos de São 
Paulo em 1580.

Taubaté tornou-se centro de área rural abastecedora das zonas de mi-

neração e das tropas que pelo vale transitavam ou demandavam o litoral 

de Ubatuba. Tinha vida agrícola ativa, embora difícil, devido a carência de 

mão-de-obra masculina, atraídas pelas regiões auríferas.20 

 A Capela Nossa Senhora do Pilar, localizada em Taubaté, cons-
truida entre 1725 e 1747, destaca-se entre as obras remanescentes da 
arquitetura colonial regional, pelo partido formal derivado do barroco 
e rococó mineiros, com fachada biselada. Um dos poucos exemplares 
dedicados ao culto a Nossa Senhora do Pilar, é de estilo arquitetôni-
co bem diverso do colonial paulista, cujas características principais 
são planta térrea, retangular com alpendre frontal. Conforme Jaelson 
Bitran Trindade, do SPHAN Pró-Memória, é “[...] um dos raros exem-
plares das pequenas edificações devocionais urbanas dos tempos da 

18. Ver mapa - Fragmento da carta corográfica da Capitania de São Paulo, 1766.
19. O caminho que passava pela Vila de Taubaté (“posto avançado” em direção à 

estrada do Norte para além- Mantiqueira) faz parte da rota do Ouro, que se constitui 
por vias que davam acesso às Minas Gerais, na exploração do ouro e pedras preciosas 
à época do Brasil Colônia.

20. MORGADO DE ABREU, Maria. Taubaté de Núcleo irradiador de Bandeirismo a Centro 
Industrial e Universitário do Vale do Paraíba. Editora Santuário, 1985, p. 32.

FIGURA 4 - Vista lateral 
posterior da Capela do Pilar. 

Fonte: Autora, 2019. (Vista 
lateral posterior de la Capilla 
do Pilar. Fuente: Autor, 2019).
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Colônia, na região de São Paulo – Paraná, e, desses, o exemplo mais 
íntegro”21. Devido ao posicionamento estratégico da Vila de Taubaté 
nas incursões aos Sertões de Cataguazes ou dos Cataguás nas rotas 
bandeiristas das tropas em direção às Minas Gerais e Paraty, a Capela 
incorporou-se de padrões por intercâmbios culturais, da estilística do 
barroco mineiro, imprimindo ao monumento valores de autenticida-
de e originalidade em sua concepção estética e arquitetônica. Logo, 
possui grande representatividade quanto às artes aplicadas, uma vez 
que seu interior é composto por rico material em talha, sendo valioso 
exemplar da arquitetura paulista colonial de características mineiras, 
ainda existentes em São Paulo. 

Artisticamente, a Capela do Pilar representa como um todo, o testemunho 

humilde mais significativo da arte barroca que o ouro das Gerais, em seu 

apogeu no decorrer do século XVIII, pode subsidiar em Taubaté; é um 

modesto exemplar do esplendor arquitetônico e artístico das construções 

religiosas e baianas da mesma época.22

 Na década de 1940 jornais e notícias relataram grande mobili-
zação da sociedade civil organizada junto a Diocese, proprietária atual 
do edifício junto ao SPHAN, em apelo ao tombamento emergencial 
do monumento que se encontrava em situação de grande fragilida-
de e degradação material. “Em 1941, por iniciativa do Dr. José Ortiz 
Monteiro Patto e do Prof. Gentil Eugênio de Camargo Leite, organi-

21. ANDRADE, Antonio C. A. Capela Nossa Senhora do Pilar. Taubaté: CERED, 1991, p. 36.
22. Ibidem, p. 36.

FIGURA 5 - Vista frontal da 
Capela do Pilar. Fonte: Autora, 
2019. (Vista frontal de la 
Capilla do Pilar. Fuente: Autor, 
2019).
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zou-se em Taubaté um movimento em favor do tombamento histórico 
da Capela do Pilar.”23. Assim, o tombo ocorreu em 1944, sendo um dos 
primeiros monumentos tombados juntamente com seu acervo, no 
estado de São Paulo pelo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN). Processo de Tombamento - nº 343-T-44 
– livro de Belas Artes - 26/10/1944. O tombamento pelo CONDEPHAAT 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico 
e Turístico do Estado) órgão oficial do estado, ocorreu na década 
de 1980 (nº do processo: 00371/73; Resolução de Tombamento: Ex-
Officio em 12/03/1982; Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 161, p. 
36, 12/03/1982).

 Na documentação de acervo do monumento no IPHAN/SP, 
existem documentos de trabalho, iconográficos, oficiais de órgãos 
públicos que apresentam o processo administrativo do tombamento, 
de manutenção, de preservação e conservação relativas à Capela. Após 
seu tombamento oficial, passou por rigoroso processo de restauração 
coordenado por Luís Saia, de 1945 a 1949, que é objeto desta pesquisa. 
Em carta de Rodrigo M. F. Andrade a Luís Saia, em 16/11/1948, relatou-se 
extrema preocupação em relação aos andamentos das obras de restau-
ração da Capela do Pilar devido à espera de retorno de questionamentos 
feitos a Lúcio Costa, revelando-se uma interdependência da regional 
paulista em relação aos parâmetros modernistas e nacionalistas nos 
caminhos a serem trilhados pela obra de restauração24.

 De 1984 até 2010, a Capela de Nossa Senhora do Pilar foi sede 
do Museu de Arte Sacra Dom Epaminondas (MASDE), que abrigava 
obras de arte sacra regionais, com objetivo sociocultural de preser-
var o considerável acervo, qualificando o espaço como patrimônio da 
cidade. Hoje, infelizmante, se encontra fechada devido às más con-
dições de instalações, falta de recursos financeiros e planejamento 
aliado ao crescimento desordenado do espaço urbano. Sofre também 
com a ação das intempéries em sua estrutura. Desconexa à paisagem, 
tornou-se invisível aos cidadãos, perdendo-se seus referenciais e sig-
nificados; o testemunho histórico; sua memória, estética e represen-
tatividade sociocultural.

23. Ibidem, p. 99.
24. Carta n. 378 IPHAN/SP – Carta de Rodrigo M.F. de Andrade a Luís Saia, de 16/11/1948. 
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Considerações finais
A pesquisa histórica e científica é um meio essencial de reapropriação 
do monumento histórico por parte da comunidade, possibilitando-se 
sua inserção na vida do cotidiano, nas atividades socioeconômicas e 
culturais, no tecido da cidade, com vistas à efetiva preservação do pa-
trimônio. A construção de tal conhecimento hoje fundamenta o estudo 
do emprego dos métodos do restauro, área que é inerente à arquitetura 
e às artes visuais, permitindo-se o resgate de significados e referenciais 
históricos, artísticos e culturais. 

 Os trabalhos e autores referenciados apontam para a con-
cepção e aplicação de processos metodológicos específicos no pe-
ríodo conhecido como “fase heroica”. Estes foram possibilitados pela 
estratégia de tombamento utilizada pelos técnicos e intelectuais do 
SPHAN, influenciados pelo pensamento modernista, ideais nacionalis-
tas e amparados por diretrizes e embasamentos da Carta do CIAM, como 
a importância da salvaguarda dos monumentos, a busca da identidade, 
da memória, e, da arte originalmente brasileira.

 Conforme Gallo, “quando falamos em patrimônio nos reporta-
mos à preservação e construção da memória, para a qual se estabe-
lecem relações e vínculos afetivos”25. Assim, compreendem-se a edu-
cação e a divulgação como instâncias fundamentais para a exposição 
dos saberes, participando a sociedade, que por sua vez apropria-se dos 
novos conhecimentos.  

“Cabe, então, às diversas civilizações e culturas encontrarem um modo 

comum de entender a necessidade de conservar a memória do passado e 

seus testemunhos, mesmo por que essa memória constitui uma referência 

a todos os homens da terra.”26

 Com base nestes referenciais e estudos, verifica-se a ne-
cessidade de avanço nos debates, procedimentos e processos, a 
atualização e contextualização sob a temática através da ótica e 
do pensamento contemporâneo sobre a preservação, que propõe a 
“ressignificação” do monumento como elemento vital, e que pode vir 
contribuir à educação patrimonial.

25. Entrevista concedida ao JC Debate – SP Patrimônio (TV Cultura – 25/01/2016).
26. GALLO, Haroldo et al. Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: IPHAN, CONAP, 

2006, p. 94.
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“Essa postura de olhar o passado através de referência parece-nos aqui 

inevitável, conquanto o que fundamentalmente se pretende é uma rein-

corporação do passado na vida presente, a fim de que se formem memória 

e identidade.”27

 Logo, o presente ensaio apresentou a aproximação entre as 
questões do patrimônio, a arquitetura colonial praticada à época do bar-
roco mineiro-paulista do século XVIII, na estética, no partido e nas artes 
aplicadas no interior da Capela Nossa Senhora do Pilar, em Taubaté/SP 
(no caminho e rotas SP-MG), como parte do estudo sobre a experiência 
do patrimônio brasileiro, particularmente, o paulista. Pressupõe-se que 
estudos dos monumentos históricos e seus processos devem ocorrer 
mediante análises crítico-reflexivas e referenciais, e amparadas por cri-
térios e contextos específicos. “[...] É preciso que o ato de preservação 
decorra de um juízo de valor sobre o significado cultural de determi-
nada obra como patrimônio da coletividade, que deve materialmente, 
permitir-lhe a referência e a identidade”28. Finalizando tais considera-
ções, verifica-se a amplitude nos questionamentos acerca do tema, 
sobretudo ao patrimônio histórico artístico cultural brasileiro e suas 
relações intrínsecas com as artes e a estética. Portanto, a valoração do 
patrimônio, a conservação da memória e da identidade do monumento 
histórico só podem concretizar-se pelo estabelecimento de vínculos 
sociais e afetivos entre estes e a sociedade.

27. Ibidem, p. 93.
28. Ibidem


