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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 leitura do barroco real –
Uma imprescindível cooperação
Reading the baroque reality - An essential cooperation

Julio Eduardo Corrêa Dias de Moraes
Julio Moraes Conservação e Restauro Ltda., Brasil 

julio@juliomoraes.com.br

Resumo
Várias intervenções de restauro de obras de 
arte provenientes do barroco, realizadas nas úl-
timas décadas, vêm recuperando característi-
cas formais e executivas deturpadas ao longo do 
tempo por deterioração e sobretudo por ações 
humanas, que ensejavam leituras incompletas 
ou equivocadas. Tem-se encontrado, também, 
dados novos sobre o processo criativo e técnicas 
executivas, e informações que direta ou indire-
tamente contribuem para o estudo do período, 
região, tendências etc. Através de exemplos 
de serviços realizados pelo nosso atelier e dos 
resultados positivos obtidos, expomos a nossa 
convicção da absoluta necessidade de um tra-
balho cooperativo entre os órgãos de proteção 
ao patrimônio, universidades, historiadores, 
conservadores-restauradores, cientistas da 
conservação, arquitetos e demais técnicos en-
volvidos, assim como as comunidades detento-
ras dos bens. 

Palavras-chave
barroco; barroco paulista; resgate; restauração; 
interdisciplinaridade.

Abstract 
Several interventions for the restoration of works 
of art from the Baroque, carried out in the last de-
cades, have recovered formal and executive cha-
racteristics that were distorted over time by de-
terioration and above all by human actions, which 
gave rise to incomplete or mistaken readings. New 
data has also been found on the creative process 
and executive techniques, and information that di-
rectly or indirectly contributes to the study of the 
period, region, trends, etc. Through examples of 
services performed by our atelier and the positive 
results obtained, we expose our conviction of the 
absolute need for cooperative work between heri-
tage protection agencies, universities, historians, 
conservator-restorers, conservation scientists, 
architects and other technicians involved, as well 
as the communities that own the assets.

Key Words
baroque; São Paulo baroque; rescue; restoration; 
interdisciplinarity.
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O nome deste artigo remete a duas velhas preocupações minhas e da 
equipe que coordeno, trabalhando há muitos anos em conservação 
e restauro, com um especial interesse por bens culturais originários 
do período habitualmente identificado com o barroco no Brasil. A pri-
meira preocupação é o alto grau de adulteração formal, mutilações, 
acréscimos e descontextualização de tais elementos. A segunda, o 
persistente isolamento em que trabalham os vários agentes que atuam 
ou influem na preservação do nosso patrimônio cultural, com pouca 
troca de informações, desperdiçando valiosos conhecimentos sobre a 
nossa herança cultural - a barroca em especial, por estar mais remota 
- e oportunidades de conservá-la melhor. Acima de tudo, preocupa-me 
que o barroco possa ser visto por estudiosos e pelo público em geral 
na sua autenticidade, o mais completo que se possa a tantos anos de 
distância e o mais livre possível de interferências, preconceitos e de-
sinformações. O restaurador tem uma imensa colaboração a dar, mas 
para isso a interação com outros profissionais é imprescindível.

 Limitar-me-ei à experiência da equipe do nosso atelier, a única 
cujo trabalho conheço suficientemente para fundamentar o que digo 
aqui sobre o tema da preservação do barroco, e por tanto limitando-me 
também ao Estado de São Paulo, onde se concentra a nossa atuação. 
Também ressalvo que ao falar em “barroco paulista” não afirmo a sua 
existência nem a adequação deste nome, apenas busco facilitar a re-
ferência à arte colonial paulista com um termo que aflorou no meio 
acadêmico ante várias obras de arte e tendências ocultas até recen-
temente, em boa parte localizadas devido a restaurações.

 A prática da conservação-restauração de elementos produzi-
dos naquele período tem-nos levado a parcerias com colegas restaura-
dores, historiadores, cientistas da conservação, arquitetos, engenhei-
ros e outros profissionais, como aliás se ensina em qualquer bom curso 
de formação na nossa especialidade, mas pouco se pratica no nosso 
país. Com eles vimos obtendo resultados muito produtivos e anima-
dores para o resgate daquelas adulterações e perdas, possibilitando 
o redescobrimento e a leitura de características próprias do barroco 
tal como se manifestava em São Paulo. Mas nos parece que ainda falta 
muito método para sistematizar e organizar de forma mais proveitosa 
o conhecimento assim produzido.

 Além de criar novas soluções para problemas de conservação e 
restauro com a ajuda de outros especialistas, o trabalho do restaurador 
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tem dado contribuições consideráveis – e ainda com muito a explorar 
e aprofundar - ao estudo do barroco. Tem-se resgatado a face mais 
autêntica de muitas obras, porém pouco destaque se dá ao encontro e 
disponibilização de dados ocultos ou pouco legíveis. O encontro deles 
em elementos de diferentes lugares e origens pode revelar tendências 
e círculos com características comuns. A comparação de dados obtidos 
em diferentes restauros pode ampliar o conhecimento da arte daquele 
período muito mais do que se supõe.

Desperdício e resgate
De fato, novas interpretações do barroco paulista têm surgido à medi-
da que elementos de madeira e cerâmica remanescentes vêm sendo 
restaurados nos últimos 20 ou 30 anos. Mas informações importantes 
podem passar desapercebidas devido a antigos hábitos. Por exemplo, 
é compulsivo querer-se saber as cores primitivas de uma imagem, 
forro, altar ou outros elementos artísticos ou ornamentais integrados à 
arquitetura. Contudo, as paredes soem ser esquecidas, já que a pintura 
mural, uma vez recoberta e escondida por uma pintura mais nova, não 
deixa nada a provocar quem as olha. Pouco ou quase nada se recorda 
da presença da pintura mural nas igrejas barrocas; contudo, temos 
encontrado vestígios numerosos e claros a reclamar maior atenção.

 Um exemplo instigante foi o encontro de murais seiscentistas 
na capela de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, no quadro de um restau-
ro geral do monumento. Restaurando-se os murais em si, algum tempo 
depois, outros elementos vieram à luz, como vestígios de tinta ainda 
preservados tal como pingaram acidentalmente do pincel do pintor em 
1622, evidenciando os processos de trabalho e execução das obras, o 
uso dos materiais, etc. Ficou claro que, no período jesuítico, o interior 
da capela era integralmente decorado com pinturas, usando a mesma 
paleta composta de apenas três cores e os mesmos materiais revelados 
pelas análises dos cientistas da conservação, que idealmente deveriam 
contribuir com um banco de dados sobre materiais e procedimentos 
artísticos da época do barroco. A limpeza e a reintegração cromática 
possibilitaram novas leituras e compreensão de conjuntos, soluções, 
identificação de conhecimentos de época, prospecção do universo 
mental etc, que alimentaram um debate entre a comunidade acadêmica, 
a comunidade local e os profissionais do patrimônio.
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 Outro trabalho revelador de novos dados foi o restauro da pintu-
ra do forro da nave da igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo, 
em colaboração com o historiador Carlos G. Cerqueira, do IPHAN. Dentre 
outras observações que fizemos naquela obra está a presença de mui-
tas mãos, e não apenas a de Jesuíno do Monte Carmelo, como constava 
até então. Convidado por Carlos, um estudioso carmelita identificou 
no forro da nave uma inédita versão pintada da ladainha setecentista 
da Virgem do Carmo, e o maestro Régis Duprat não apenas encontrou 
equivalências entre a pintura e as composições musicais de Jesuíno, 
mas também identificou José Patrício da Silva Manso como sendo o 
irmão até então incógnito do compositor Antônio Manso da Mota, mes-
tre de capela da Sé de São Paulo. O restauro do forro da capela-mor, 
com três pinturas sobrepostas, expôs novamente a pintura de Jesuíno, 
precedido por José Patrício da Silva Manso e por um pintor chamado 
João Pereira da Silva, localizado em pesquisa documental por Carlos 
G. Cerqueira, que aliás o identificou como o autor da pintura do forro 
da sala de reuniões. Também na capela-mor o historiador Dalton Sala 
reconheceu o trabalho de Jorge José Pinto Vedras, confirmando-o 
como o primeiro restaurador registrado em SP.

 Na Igreja Matriz de Nossa Senhora Candelária de Itu o restauro 
logo proporcionou o encontro de assinatura, data e desenhos de um 
artista desconhecido, Mathias Teixeira da Silva. Estudando este novo 
nome, Carlos G. Cerqueira chegou a outro artista até então desconhe-
cido, Bartholomeu Teixeira Guimarães1, identificando-o como autor do 
monumental altar-mor daquela igreja. Na mesma igreja, a presença 
de restauradores e a cooperação com o historiador Luís Roberto de 
Francisco propiciou o encontro e resgate de uma pintura desconhecida 
de grandes dimensões, também atribuível a Jesuíno do Monte Carmelo e 
intocada por outras mãos. Finalmente, o fenômeno da pintura a muitas 
mãos foi novamente identificado nas 12 telas da capela-mor, indicando 
que Jesuíno do Monte Carmelo comandava uma equipe, permitindo 
atribuir-lhe obras até então anônimas e, por outro lado, levantando 
dúvidas sobre a autoria de parte da obra a ele atribuída. Estes e outros 
dados qualificaram a Itu colonial como um centro artístico maior e mais 
intenso que o conhecido até então, e uma organização de trabalho não 
documentada na arte paulista antiga.

1. GUTIERREZ CERQUEIRA, Carlos. “Entalhador do retábulo da matriz revela-
-se em inventário do mecenas da Itu colonial” [in] Cadernos do Patrimônio 
de Itu, no.1, volume 1, 2015, p. 16.
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Exemplos
Tentarei exemplificar o que se pode acrescentar em termos de co-
nhecimento e resultados práticos com três casos ocorridos no nosso 
trabalho. Em seguida elencarei observações e ilações feitas com base 
nelas, sem o encadeamento e conclusões de uma pesquisa acadêmica, 
mas antes como pontos para reflexão e debate, e sugestões para pes-
quisas que as comprovem ou desmintam com base científica.

 O restauro de um conjunto de altares do acervo do Museu de 
Arte Sacra de São Paulo, realizado em 2004, inicialmente abordava 
quatro retábulos, que o trabalho logo mostrou serem cinco. Contava-se 
com um altar proveniente da casa bandeirista da Fazenda Piraí, em Itu; 
um altar de armário proveniente da Fazenda Feiticeira (antiga Fazenda 
São Matias), em Ilhabela; um altar de Nossa Senhora da Luz, o único 
ainda preservado no seu local original, numa das salas do museu; e um 
retábulo proveniente da Igreja Matriz de Santo Amaro.

 Ainda na etapa inicial, localizamos na reserva técnica do museu 
várias peças de madeira entalhada, com as mesmas características esti-
lísticas do século XVII, a mesma sobrepintura moderna e indubitavelmente 
a mesma autoria do retábulo de Santo Amaro. Posicionando-se as peças 
montou-se mais um retábulo, com as laterais iguais às daquele e o frontão 
algo diferente, cujas talhas revelaram-se antigas partes de longos painéis, 
cortadas e fixadas lado a lado. Um trabalho comparativo, com a assistên-
cia de vários historiadores da arte, mostrou que os dois retábulos haviam 
sido feitos com restos de um grande retábulo barroco. Um documento de 
inícios do século XX, encontrado por um deles, mencionava um “altar velho 
desmontado” na igreja, sugerindo que os dois altares foram compostos 
com restos do altar-mor setecentista daquela igreja.

 O arquiteto Victor Hugo Mori, do IPHAN, encontrou nos arqui-
vos da instituição fotografias tomadas dos anos 1930, em que os dois 
altares aparecem em uso na matriz de Santo Amaro. As mesas que os 
complementavam, com características do século XVIII, estavam no 
museu, sem memória da sua origem. Delineou-se a história recente 
dos altares, porém permanece ignoto o grande altar que os precedeu, 
decerto um instigante tema de pesquisa.

 Removidas as muitas tintas superpostas que deformavam 
as talhas, viu-se que da policromia mais antiga – e única com mate-
rial compatível com a idade delas – restava uma proporção reduzida. 
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Fig. 1: Um dos retábulos provenientes da Matriz de Santo Amaro, após o restauro. O frontão sobre a camarinha e o 
tabernáculo embaixo da mesma provavelmente ficavam na mesma posição no antigo altar de grandes dimensões que 

cedeu o material para a montagem deste e do seu par. (Foto de Julio Moraes)
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Ademais, nada provava que tal tratamento cromático alguma vez ti-
vesse permanecido após o retábulo ser transformado em dois. Embora 
interpretássemos com segurança aqueles vestígios bastante legíveis, 
parecia-nos que um resgate amplo da policromia requereria uma rein-
tegração cromática excessiva para os critérios habituais, restando-nos 
apenas fixar e proteger os vestígios.

 Mas a nossa descrição detalhada da antiga policromia inquietou 
os historiadores e a direção do museu, inconformados com a impos-
sibilidade de visualizá-la e de viabilizar o acesso àquela informação, 
mormente por não sobreviver outro retábulo da mesma tipologia e 
época em São Paulo. Num debate candente, por fim aceitamos os seus 
argumentos: nunca haveria outra oportunidade de se saber as cores e 
luzes de altares daquele tipo e era em São Paulo; isto importava demais 
à história da arte brasileira e ao público para ser ignorado em função 
da visão habitual dos restauradores, e de resto os dois altares seriam 
expostos num contexto museológico. Reintegramos os dois retábu-
los numa amplitude incomum, com a pintura tracejada a evidenciar a 
recomposição feita. A legibilidade do antigo tratamento cromático, a 
clareza da extensão do restauro e a boa aceitação de historiadores, 
críticos e público nos tranquilizaram, validando uma solução incomum 
produzida num trabalho cooperativo. (Fig. 1) 

 O restauro dos demais altares deste projeto também foi apoia-
do pelos mesmos historiadores: Percival Tirapeli, Aracy Amaral, Carlos 
Lemos, Mozart Bonazzi da Costa e Benedito Lima de Toledo. O conjunto 
resultante do projeto mostrou interessantes coincidências no uso de 
cores, com particularidades bem notadas pelos especialistas, e que 
viriam a encontrar ligações em outros elementos do período colonial 
paulista restaurados por nós, alguns dos quais mencionaremos adian-
te. Demonstrou-se que o diálogo com os profissionais da história e 
museologia, destinatários por excelência do restauro da obra de arte, 
proporciona ao restaurador uma visão mais ampla e generosa do seu 
papel, permitindo-lhe contribuir com o enriquecimento do saber e da 
experiência estética sem abrir mão dos seus próprios princípios éticos.
No restauro do altar-mor e imagem da Igreja Matriz de São Vicente, 
SP, ensejado por um incêndio ocorrido em 2000 e realizado em 2008, 
adotou-se uma opção de restauro ainda mais incomum, que solucionou 
uma situação difícil do ponto de vista conceitual. Os elementos de maior 
importância, por serem tombados e terem papel cabal no restauro inter-
no da igreja, eram quatro colunas do século XVI, reaproveitadas numa 



204

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

remontagem da década de 1920 com o 
acréscimo de um dossel, e a imagem 
do orago da igreja, datada do século 
XVIII. A abordagem destas peças via-se 
diante de um choque entre duas posi-
ções absolutamente legítimas: de um 
lado, a comunidade exigia o seu altar e 
sua imagem de volta, tal como estava 
habituada a vê-los, numa respeitável 
demonstração dos valores afetivos e 
de culto das peças a restaurar; do ou-
tro, o IPHAN propunha a consolidação 
e exposição dos elementos tombados 
tal como haviam ficado após o incêndio, 
entendendo que a reconstituição inte-
gral de elementos tão importantes, tão 
antigos e em tal estado conflitava com 
os princípios éticos de restauro.

 O debate entre os restauradores, 
o IPHAN, o arquiteto responsável pelo 
restauro da igreja e a comunidade, defi-
niu como base para o partido interven-
tivo a convivência do evidenciamento 
do sinistro ocorrido com a reconsti-
tuição das características plásticas 
primitivas, recorrendo-se ao apoio de 
outros especialistas. Percival Tirapeli, 
da UNESP, fez estudo comparativo 
com elementos contemporâneos e 

de tipologia similar e contatou-nos com a família detentora da maior 
parte do altar, cuja maior parte foi levada para os Estados Unidos. Um 
nosso exame comparativo de materiais e cores entre os elementos 
remanescentes no Brasil e os elementos queimados corroborou dedu-
ções anteriores sobre a policromia e possibilitou uma reconstituição 
fidedigna. Jaime Calixto, autor e executor do projeto de restauro ar-
quitetônico, incumbiu-se do diálogo permanente com a comunidade, 
explicando as limitações técnicas, éticas e demais condicionantes às 
suas pretensões.

Fig.2: Vista lateral do altar-
mor da igreja Matriz de São 

Vicente após o restauro, 
mostrando a solução inusual 

elaborada conjuntamente. 
(Foto de Victor Hugo Mori, 

autorizada pelo autor)
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 Chegou-se assim a uma solução inusitada: executar um restau-
ro reconstitutivo somente na parte dianteira dos elementos, deixando 
a sua parte traseira no estado pós-incêndio. Coube-nos consolidar a 
madeira carbonizada e vestígios de policromia, preparar e refazer cor e 
douração na metade dianteira das peças. Ainda que inusitado e certa-
mente motivo para muita discussão, este partido interventivo satisfez 
às exigências do IPHAN, da comunidade e da ética de restauro. (Fig. 2) 
Assim viabilizou-se a solução conciliatória de restauro, aceitável por 
todos, e a este resultado acrescentam-se alguns ganhos extra. De fato, 
os proprietários do mais antigo altar brasileiro passaram a acreditar 
nas possibilidades de um restauro amplo, dispondo-se a repatriar os 
elementos exportados, e a solução inédita obtida graças à cooperação 
de diferentes profissionais ampliou as discussões e abordagens de 
restauro de elementos barrocos no país.

 No processo de restauro da capela do Sítio Santo Antônio, em São 
Roque, foi necessário desmontar todos os elementos de madeira da capela 
datada de 1681: os forros policromados da nave, presbitério e sacristia; o 
altar principal; dois altares laterais; o púlpito e a fachada composta de 
gradeados e portas. O estudo prévio da história do monumento e o acom-
panhamento permanente dos trabalhos foram feitos por José Saia Neto, 
experiente técnico do IPHAN e profundo conhecedor da arquitetura e da 
arte bandeirista, e contou-se com a presença eventual de Antônio Luiz 
Dias de Andrade, Augusto Carlos da Silva Telles e outros especialistas.

 O desmonte e prolongado manuseio daqueles elementos trouxe 
algumas deduções notáveis (cuja explicação detalhada infelizmente não 
cabe neste texto, mas permanece disponível aos interessados):

a) O retábulo-mor foi trazido pronto de outro local e adaptado para 
acomodar-se às dimensões da capela; foi construído para ter di-
mensões maiores que as atuais, e adaptado para caber na capela 
do Sítio Santo Antônio; possui encaixes vazios, faltam junções entre 
alguns componentes, e existem no sítio uma prancha e um fragmento 
avulsos com a mesma policromia, prováveis sobras da remontagem;

b) Os dois retábulos laterais também foram trazidos de outro local e 
adaptados aos seus locais atuais, como se vê, entre outras evidên-
cias, pela altura excessiva de ambos, um deles invadindo a tabeira do 
forro, e outro com a falta de uma cruz que não caberia no pé-direito 
da capela e cujo encaixe está vazio;
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c) Os forros foram pintados no 
local usando-se o sistema 
de spolvero2, pois o verso 
da prancha principal do re-
tábulo-mór possui perfura-
ções no formato exato dos 
padrões florais da sua com-
posição em brutesco; um 
exame detalhado da pintura 
mostrou as marcas típicas do 
spolvero, e o fato do retábu-
lo permanecer desmontado 
durante a preparação da pin-
tura corrobora a sua origem 
forasteira; no entanto ele foi 
montado antes da execução 
da pintura, pois ela não exis-
te nas pranchas exatamente 
sobre ele; 

d) O uso do spolvero indica a 
presença de um pintor de 
boa formação; referências 
encontradas por Carlos G. 
Cerqueira mencionam a 
passagem de um importante 
padre pintor por São Paulo à 
época da construção da ca-
pela, abrindo possibilidades 
de pesquisa para identifica-
ção do autor das pinturas;

e) O púlpito tem a mesma origem do retábulo-mor, pois possuía exata-
mente a mesma policromia do fundo da camarinha, da prancha e do 
fragmento excedentes.

 Comparando o retábulo-mor do Sítio Santo Antônio com o da 
capela do Sítio Voturuna, distante alguns quilômetros, fizemos cons-

2. Técnica em que as linhas principais do projeto ou esboço de uma pintura, feito em 
cartão, são transferidas para o suporte pulverizando-se pó de carvão através de per-
furações feitas ao longo delas.

Fig. 3: A montagem gráfica 
feita conforme as medidas 

coincidentes dos componentes 
dos altares dos sítios Santo 

Antônio e Voturuna. (Foto de 
Julio Moraes)
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tatações intrigantes: a extrema semelhança estilística da talha, os 
mesmos materiais, técnicas executivas de marcenaria e policromia, 
e o parentesco entre os construtores de ambas capelas. Medimos os 
componentes de cada um destes retábulos e fizemos uma montagem 
gráfica em que as medidas de um, alinhadas às do outro, constroem um 
retábulo verossímil para o século XVII (Fig. 3). Concluímos que podem 
ter sido feitos com partes retiradas de um mesmo retábulo muito maior, 
eventualmente trazido da região missioneira numa das incursões por 
eles realizadas, ou que provenham de uma mesma região, distante 
daquela em que se encontram e que não possui nada parecido.

Similitudes
Além destes exemplos pontuais, o nosso trabalho tem-nos mostrado 
vários pontos em comum entre artistas e lugares nem sempre asso-
ciados pela história da arte, que ao nosso ver reclamam maior atenção. 
Seguem alguns exemplos:

1. A semelhança entre os padrões geométricos das pinturas murais da 
parte inferior das paredes da Capela de São Miguel e os misteriosos 
vincos nas paredes da capela do Sítio Santo Antônio, em São Roque, 
cuja natureza finalmente foi explicada, revelou um hábito ou forma 
de decorar capelas no século XVII, usado em locais relativamente 
distantes (Fig. 4);

Fig. 4: A pintura mural mais 
antiga encontrada na barra 
inferior das paredes da 
capela de São Miguel Arcanjo, 
transparecendo sob uma 
camada de cal. Além da altura, 
também o contorno do limite 
superior e das subdivisões 
coloridas é muito semelhante 
aos vincos existentes nas 
paredes da capela do Sítio 
Santo Antônio. (Foto de Julio 
Moraes)
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2. A mesma paleta foi encontrada nos murais da Capela 
de São Miguel e nos restos de um altar demolido no 
século seguinte, resgatados no restauro do altar-mor 
da Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes (Fig. 
5); as mesmas formas das pinturas deste altar também 
estão no armário da sacristia e nas paredes da Capela 
de São Miguel;

3. Com José Saia Neto e outros parceiros foi possível 
formar um “círculo” de lugares e obras com muitas ca-
racterísticas plásticas e executivas em comum, no-
tadamente talhas, cores e/ou composição pictórica; 
capela do Sítio Santo Antônio, capela do Sítio Voturuna, 
capela do Sítio Mandu, capela do Sítio Querubim, ca-
pela de Santo Alberto, Igrejas do Carmo de Mogi das 
Cruzes, Capela de São Miguel, Igreja do Bom Jesus de 
Itu, Igreja da Freguesia de Nossa Senhora  da Escada 
e Igreja de Santo Antônio de São Paulo;

4. No restauro da Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de São Paulo, trabalhando com Percival 
Tirapeli, Luciano Migliaccio e Myriam Salomão, pareceu 
desenhar-se um outro “círculo” entre José Patrício da 
Silva Manso e/ou Jesuíno do Monte Carmelo e outros 
pintores, influenciados pelo pintor português André 
Gonçalves e quiçá mostrando uma tendência da pin-
tura paulista no século XVIII.

Conclusões
Da experiência destes e vários outros trabalhos feitos 
em parceria tiro algumas observações que me parecem 
relevantes:

1. A minha categoria profissional ainda padece de uma abordagem muito 
tecnicista do bem cultural, conectando o seu trabalho ao de outros 
profissionais só para solucionar dificuldades práticas das interven-
ções que realiza, mas parece nem sempre se dar conta da grande 
quantidade de informações que elas disponibilizam. O resultado é 
uma grande perda, por vezes definitiva, de oportunidades de trazer 

Fig. 5: Detalhe de uma das 
pranchas encontradas no 
restauro do altar-mór da 

Ordem Terceira do Carmo de 
Mogi das Cruzes, com a mesma 

paleta, composição e gesto 
pictórico muito semelhantes 
aos da capela de São Miguel. 

(Foto de Julio Moraes)
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à luz, usar e compartilhar dados históricos e técnicos contidos no 
próprio corpo dos bens em que intervimos.

2. Os frutos deste convívio interdisciplinar me convencem que é neces-
sário implementar e estimular uma relação permanente de troca e 
reciprocidade entre os profissionais da conservação-restauração 
e o meio acadêmico.

3. Resulta-me difícil restringir todas as tendências do fazer e todo o re-
pertório técnico que encontro no chamado período barroco brasileiro 
ao período tradicionalmente associado ao barroco. O nosso trabalho 
parece confirmar o que muitos afirmam: as datações tradicionalmente 
atribuídas ao barroco, hoje parecem imprecisas ou até impróprias.

4. Assim, decididamente os restauradores podem e devem colaborar 
na resposta a duas questões, uma velha e uma nova: “afinal, onde 
começa e onde termina o barroco no Brasil?”, e “pode-se falar em 
um barroco paulista?”. Isto se estas perguntas tiverem resposta.

5. Nós, restauradores, somos incapazes de enxergar e sobretudo de 
interpretar sozinhos todos os indícios e provas que encontramos, 
assim como o são todos os nossos parceiros. A cada intervenção 
lidamos com um quebra-cabeças incompleto, portanto a leitura dos 
fragmentos e a dedução das partes faltantes hão de ser feitas atra-
vés de percepções e técnicas variadas. Mais que nunca a cooperação 
interdisciplinar é necessária, urge alargá-la e torna-la hábito.

 Do que vimos aprendendo sobre o barroco, nos trabalhos en-
volvendo elementos dele provenientes, trago as seguintes conclusões:

1. Resta no atual Estado de São Paulo um acervo muito maior que o 
imaginado, proveniente do período habitualmente referido como 
barroco;

2. Este acervo também revela que a produção foi muito maior do que se 
propala usualmente, e possui uma carga informativa muito grande;

3. Revela características plásticas mais variadas e eventualmente 
bastante diferentes do que o descrito por gerações anteriores de 
estudiosos;



210

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

4. Há evidências de contato, relações de cooperação e troca entre os 
diversos núcleos de colonização deste território;

5. Há, por outro lado, produções barrocas locais, sem vinculação direta 
com grandes centros;

6. O nosso trabalho frequentemente revela partes do processo criativo 
que gerou bens culturais daquele período;

7. O trabalho conjunto entre restauradores, historiadores e cientistas da 
conservação tem possibilitado a caracterização mais aprofundada 
de alguns materiais, técnicas executivas e metodologia de trabalho 
dos produtores daquele acervo;

8. Ainda faltam historiadores do restauro no Brasil; o aporte deles seria 
utilíssimo para dar maior segurança às intervenções de hoje e maior 
precisão às interpretações da arte remanescente de períodos mais 
antigos;

9. O estudo e gestão do patrimônio cultural paulista, em especial o de 
origem colonial e imperial, são vítimas do conceito - ou pré-conceito - 
de que São Paulo colônia não tinha quase nada e menos ainda sobrou, 
popularizado a partir da “construção da nacionalidade” promovida na 
década de 1930;

10. Um dos aspectos mais carentes e promissores para a cooperação 
aqui proposta seria a questão da leitura do bem (monumento e/ou 
obra de arte): percepções materiais, iconográficas, contextuais e 
outras, e consequentemente aspectos como identificação de ori-
gens, autorias e influências;

11. Uma das maiores contribuições diretas dos restauros empreendidos 
nas últimas décadas tem sido as reversões de descaracterizações 
feitas ao longo do tempo e, com ela, e revelação da “verdadeira cara” 
da arte barroca paulista;

12. Finalmente, acima de tudo se evidencia a questão da preservação 
do patrimônio barroco ou colonial/imperial, com a qualidade e acerto 
desejáveis, como necessidade imperiosa e urgente.
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Desafio
Basicamente tentei, mais que expor conteúdos, exemplificar e resumir 
as possibilidades e necessidades do trabalho conjunto dos intervenien-
tes na conservação e restauro e os acadêmicos, e contar o que mais me 
aflige no nosso trabalho: a constatação do desperdício, da perda. Perda 
de informações e percepções, irrecuperáveis porque surgem em opor-
tunidades únicas – restaurações aproximam-nos de dados, mas também 
os alteram ou destroem, e em princípio nunca deverão repetir-se.

 Nestas intervenções perde-se informação sobre a composição 
dos materiais e a técnica de execução do objeto; perde-se memória do 
processo criativo que o originou e conformou; perde-se a rede que o 
ligou um dia a uma sociedade tal como era e o liga, através da história, 
à sociedade tal como se tornou.

 Para evitar este desperdício há que envolver todas as forças 
possíveis, e nesta hora a universidade, com a sua vocação de pesqui-
sar e servir à comunidade, tem um papel primordial a desempenhar. 
Curiosamente, dizem alguns universitários que ela não tem agilidade, 
mas nós, de fora, sentimos que nada iguala as agilidades próprias de 
um pesquisador, seja ele professor, aluno ou egresso, das áreas de 
ciências humanas, biológicas ou exatas.

 Fica, portanto, um duplo desafio: à minha categoria profis-
sional, para estreitar laços e hábitos com a academia; e a esta, para 
frequentar os nossos ateliês e andaimes. Há que superar lições antigas 
e comodismos, e sobretudo incorporar o costume de trabalhar juntos.
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