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

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

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

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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O retábulo como marco da passagem
do fiel vitorioso
The altarpiece as a landmark in the passage of the victorious believer

Mozart Alberto Bonazzi da Costa
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) / Universidade São Judas Tadeu, São Paulo

macbonazzi@gmail.com 

Resumo
Desenhar formas é suprimir por meio da esco-
lha de algumas linhas uma infinidade de outras, 
conferindo ao objeto representado um recorte 
pessoal, resultante da capacidade individual 
e da abrangência do repertório do autor, e das 
expectativas do grupo encomendante, ao qual 
o trabalho se destina. Assim, tradicionalmente, 
utiliza-se representações para a transmissão de 
conhecimentos e informações a públicos-alvo 
definidos. Pode ser surpreendente constatar o 
nível de conhecimento envolvido em processos 
comunicativos, em períodos remotos da história. 
Certamente, as representações se apresentavam 
impregnadas de conteúdos simbólicos, ances-
tralmente conhecidos, materializados por meio 
de formas incorporadas à uma tradição repre-
sentativa, e, portanto, constituindo padrões em 
constante repetição ou recombinação. O presen-
te trabalho aborda um desses padrões, editado 
em diversos locais e períodos históricos desde a 
Antiguidade, em ocorrências mais frequentes até 
o século XVII, que se tornaria motivo ornamental 
fundamental ao atendimento das diretrizes conci-
liares tridentinas, dirigidas à constituição dos es-
paços religiosos, após a ruptura ocasionada pela 
Reforma Protestante. As implicações da sua ado-
ção são numerosas, profundas e surpreendentes. 

Palavras-chave
ornamentária; simbologia; programação subli-
minar; arco triunfal; retábulo de altar.

Abstract 
Drawing shapes means suppressing, by choosing 
some lines, an infinity of others. This gives the 
represented object a personal vision resulting 
from the author’s individual capacity and reper-
toire. Traditionally, representations are used to 
transmit knowledge and information to the most 
diverse types of public. It can be surprising to see 
the level of knowledge involved in communicative 
processes in more remote periods of history, using 
signs impregnated with symbolic content and an-
cestry that over time have been incorporated into 
the representative tradition becoming patterns 
in constant repetition and recombination. This 
work presents one of those ornamental elements, 
recombined since classical antiquity and there-
fore pagan, which would become useful to the 
Tridentine conciliar guidelines, when transposed 
to the Catholic religious interiors after the rupture 
caused by the Protestant Reform: the triumphal 
arch. The implications linked to its adoption can 
be numerous, profound and surprising.

Key Words
Ornamentary; symbology; subliminal program-
ming; triumphal arch; altarpiece. 
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Introdução
Algumas ocorrências formais guardam potencial para a transmissão 
de conteúdos simbólicos, de maneira direta ou indireta, consciente ou 
subliminar, encontrando-se nas suas linhas, características associáveis 
a signos que, tradicionalmente conhecidos, podem muitas vezes evo-
car conteúdos profundos, inclusive provenientes de eras remotas. É o 
caso de um conjunto de formas, que se tornaram representativas da 
vitória, que seria editado em muitas civilizações e períodos históricos, 
tornando-se presentes na talha ibérica e consequentemente na expres-
são escultórica, que por direta influência portuguesa ou espanhola, 
revestiria os interiores dos templos religiosos católicos no Novo Mundo.

 O conhecimento da possibilidade de transmissão de conteúdos 
simbólicos de maneira subliminar, demonstra o nível avançado em que 
se encontravam alguns segmentos da Igreja de Roma, há séculos atrás, 
quando a Propaganda da Fé, se tornaria fundamental, frente ao cisma 
ocasionado pela Reforma Protestante. Entre outras ações, diversos 
tipos de recursos artísticos seriam utilizados com a finalidade de trans-
mitir mensagens, especificamente dirigidas a cada um dos receptores 
sensoriais, visando atingir, com intensidade e abrangência perceptiva, 
o universo das emoções e atrair fiéis para o seio da Igreja Católica. 

 O presente trabalho se dirige a uma breve análise a respeito 
de uma inteligente escolha, que envolveria o emprego de formas tradi-
cionais, impregnadas de forte conteúdo simbólico e materializadas em 
riquíssimo repertório ornamental, por meio de um conjunto de técnicas, 
que se tornaria uma forte e característica expressão artístico-religiosa 
nos países ibéricos.

O retábulo como componente de sintaxe
a serviço de uma estética determinada

por interesses religiosos1

Os ritos de passagem têm marcado os mais importantes momentos da 
vida, como o nascimento, o casamento, a maternidade e a paternidade, 

1. Texto básico extraído de: BONAZZI DA COSTA, Mozart Alberto. A talha no Estado de 
São Paulo: determinações tridentinas na estética quinhentista, suas projeções no 
barroco e a fusão com elementos da arte palaciana no rococó. 2014. Tese de Doutora-
do. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
doi:10.11606/T.16.2014.tde-16102014-114447. Acesso em: 2019-03-06. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-16102014-114447/pt-br.php



261

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

assim como muitas entre as mais importantes realizações pessoais da 
maturidade, até o envelhecimento e a morte. São comuns em diversas 
culturas, locais e épocas, e podem constituir ritos de agregação, que 
possibilitem aos indivíduos a admissão ao seio de uma comunidade, 
podendo esse tipo de prática assumir também significados simbólicos 
associáveis à purificação, individual ou coletiva2. 

 Nesse contexto o ato de ultrapassar fisicamente o limiar, pode 
representar a superação do intransponível ou um estado ideal expresso 
por aquele que se encontra pronto para ter acesso a uma nova realida-
de. Para demarcar esse local uma simples pedra pode ser suficiente já 
que, enquanto arquétipo de Bétilo3 remeterá simbolicamente ao local 
sagrado onde ocorre a comunicação entre o divino e o humano4. A 
transposição do limite entre duas realidades tem sido eficazmente 
representada pela travessia por sobre o pórtico, por meio da qual é 
possível realizar ritualisticamente a atávica função mágica, purificante 
e vivificante da passagem, demarcada por local a ser cruzado por aquele 
que demonstrar valor suficiente para superar os obstáculos. 

 Essa possibilidade conduziria a uma cerimônia de caráter mís-
tico-político, o Triumphus, a mais alta honraria concedida a um general 
vitorioso em seu retorno à cidade de Roma, que após purificar-se por 
meio de rituais diversos poderia transpor o Arco Triunfal para vivenciar a 
glória em meio a sua comunidade. Ao mesmo tempo, aquela construção, 
desempenhou a função de arco votivo para pedir a vitória aos deuses. 
Sua estrutura em três cordas inspiraria as fachadas de muitas igrejas 
medievais sendo, entre o Renascimento e o século XIX, construídos 
segundo os padrões vigentes na Roma Imperial.

 No antigo Egito, esse tipo de passagem ritual seria demarcado 
pela transposição de portais pelos faraós, quando do seu ingresso em 
templos e palácios. Os etruscos acolheriam os vitoriosos, evocando epi-
fanias religiosas orientais, aclamando-os como divindades. O adventus 
constituía uma entrada triunfal ou festejo, pelo retorno do imperador a 
Roma por meio de uma pompa triumphalis, iniciada com a passagem do 
vitorioso pela porta citadina até a sua chegada a um templo sagrado ou 

2. GENNEP, Arnold van. Riti di passaggio. Torino: Boringhieri, 1981. pp. 14-34.
3. Bétilo: Casa de Deus. Vide: Gen 28,10-22.
4. ROCHA ROQUE, Maria Isabel. Altar Cristão, evolução até a reforma católica. Lisboa: 

Universidade Lusíada Editora, 2004, pp. 19-20.
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um palácio no interior da cidade e remete a reminiscências ritualísticas 
da Etrúria, mescladas com elementos cerimoniais helenísticos5.

 Dois elementos estruturais se distinguiriam: a porta triumpha-
lis, bem proporcionada construção feita em madeira, estrategicamente 
posicionada em áreas urbanas, já presente nas cidades lucumônicas6 
e o arcus7, normalmente situado próximo a um caminho ou estrada 
configurando-se por séculos como arquitetura honorífica, em local 
diverso de onde passariam os cortejos militares8.

 Gradativamente o arco triunfal adquiriria um valor simbólico 
próprio, associado à celebração da vitória e da excelência; incorporado 
ao repertório iconográfico cristão seria inserido na produção artística 
impregnando desde a ornamentação de delicadas peças de ourivesa-
ria, como o relicário de Eginardo, que tão bem exemplifica a grande 
admiração que se dedicava na época carolíngia a Antiguidade Clássica 
e aos modelos desenvolvidos na Roma Imperial, até as realizações ar-
quitetônicas, como a monumental fachada da medieval igreja catalã de 
Santa Maria a Ripoll.

 Os rituais de triunfo em civilizações europeias e médio-orien-
tais, apresentariam vestígios de componentes essenciais referentes 
a mecanismos estruturais de antigos rituais romanos, inspirados em 
culturas ainda mais antigas, do que as registradas nos Inni Omerici9.

 Entre os primeiros arcos conhecidos, se encontra o que, em 
221 a.C., foi chamado de Fornix Fabianus, erguido sobre a Via Sacra, por 
Quinto Fábio Máximo, apelidado de Cunctator (aquele que adia), devido 
às táticas por ele utilizadas para deter Aníbal, durante a Segunda Guerra 
Púnica. Naquele momento, Plinio o Velho definiria a função do arco as-
sociando-a à das colunas, enquanto estruturas que se elevariam simbo-
licamente acima dos mortais (ibid., p. 3)10. Em 196 a.C., seriam erguidos 

5. CISERI, Ilaria. L’ingresso trionfale de Leone X in Firenze nel 1515. Firenze: Leo S. Ols-
chki Editore, 1990, p. 2.

6. Originária da Etrúria a casta lucumônica pertenceu à dinastia dos Tarquini, dos Por-
segna, dos Velimni e outras linhagens de reis-sacerdotes.

7. Segundo Versnel (1970, p. 136, apud CISERI, Op. Cit., p. 3) o termo específico Arcus 
Triunphalis, só seria empregado posteriormente, na África, a partir do século III, d.C.

8.  Ibidem.
9. CISERI, Op. Cit., p. 4. N.A. Atribuídos a Homero, os Hinos homéricos, são compostos 

por poemas de tradição grega, que não se destinaram ao culto sendo diversos deles, 
no entanto, dedicados a Dioniso.

10. Vide: enciclopédia Naturalis Historia (34, 27), escrita por Plínio o Velho, e publica-
da entre os anos de 77 e 79 d.C., sendo o compêndio hoje conhecido composto por 
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três arcos no Foro Boario, por 
Lucio Stertinio, diante dos tem-
plos dela Fortuna e della Mater 
Matuta, e do Circo Massimo, e, 
em 190 a.C., Cornelio Scipione, 
construiria um arco sobre o 
Campidoglio, ornamentado com 
sete estátuas douradas, duas 
estátuas equestres e fontes. 
Outros arcos que comporiam 
o mais antigo conjunto dessas 
estruturas são o de Pompeu, de 
Ottavio, o Arco Aziaco e o Arco 
de Augusto.  

 Essas estruturas arqui-
tetônicas assim como os orna-
tos que as recobriam, contendo elementos escultóricos e ornamentais 
representativos de vitórias em batalhas, de armas e troféus obtidos dos 
inimigos derrotados, de figuras mitológicas ou alegóricas protetoras 
dos exércitos romanos, eram construídas em mármores de diversos 
tipos e cores, tendo historicamente ocorrido diversas desmontagens 
e remontagens com componentes de diferentes conjuntos para novas 
comemorações, como se pode constatar entre os elementos presentes 
no Arco de Constantino (Fig. 1), representativos da vitória do imperador 
sobre Massêncio, na batalha de Ponte Mílvia, em 312, integrando-se a 
esse conjunto a figura do imperador Marco Aurélio e também expondo 
elementos comemorativos da vitória de Trajano sobre os Dácios, con-
junto ao qual se agregariam oito esculturas representativas de prisio-
neiros dácios retiradas do Forum Trajano.

 Nos quinhentos se tornaria comum o uso de arcos compos-
tos por três fórnices11 para a realização de entradas solenes em di-
ferentes cidades. Sebastiano Serlio mencionaria nos Cinco Livros de 
Arquitetura12, as possibilidades de utilização das formas dos arcos triun-

trinta e sete livros e, Massimo Pallottino, Arco onorario e trionfale, in: Enciclopedia 
dell’arte antica, classica, orientale. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, I, p. 
588-598.     

11. Abóbada. Arco de porta, numa parede mestra (Teixeira, 1985, p. 116).
12. Na edição inglesa de 1611, reproduzida pela Dover Publications de New York (1984): 

Of the Corinthia, The fourth booke, the eyght chapter.

Figura 01. Arco de Constantino, 
Roma, Itália. Foto: Mozart 
Bonazzi
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fais da Antiguidade, pelos quais nutria grande admiração13, em outras 
aplicações (Fig. 2):

Ancora che a nostri tempi non si faccian più archi trionfali di marmo, o 

d’altre pietre; nondimeno, quando alcun personaggio fa l’entrata in uma 

città, o per passaggio, o per il possesso a quella, se gli fanno ne’ più bel 

luoghi d’essa città alcuni archi trionfali di diverse maniere ornamenti14 [...] 

Questa inventione non solamente servirà per ornare um camino, ma per 

uma porta, o per altro ornamento potrà esser adoperata15 [...].16

13. LIMA DE TOLEDO, Benedito. Do séc. XVI ao início do séc. XIX: Maneirismo, Barroco 
e Rococó, in: ZANINI, Walter. História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto 
Walter Moreira Salles, 1983. v. 1. p. 174.

14. N.A.: Na edição veneziana (SERLIO BOLOGNESE, Sebastiano. Tutte L’Opere D’Ar-
chitettura, et Prospetiva, di Sebastiano Serlio Bolognese, dove si mettono in disegno 
tutte Le maniere di edificij, e si trattano di quelle cose, che sono più necessárie à sa-
pere gli architetti. Diviso in Sette Libri. In Venetia: Giacomo de’Franceschi, MDCXIX 
[1619].): Libro Quarto, p. 180.

15. Ainda que no nosso tempo não se façam mais arcos triunfais de mármore, ou de 
outras pedras, e menos ainda quando algum personagem adentra em uma cidade, 
ou para a passagem, ou para que dela tome posse, se lhe fazem nos mais belos luga-
res desta cidade alguns arcos triunfais ornamentados de diversas maneiras [...] esta 
invenção não apenas poderá servir para ornar um caminho, mas para uma porta, ou 
poderá ser utilizada como outro ornamento [...]. Ibidem, p. 181, T.A.

16. Ibidem, p. 181.

Figura 02. “Sebastiano Serlio 
- Pranchas do Extraordinario 

libro di architettura de 
Sebastiano Serlio, Architeto del 

Re Christianissimo publicado 
em Veneza, em 1560. Portas 

Rústicas – Pranchas II, III, 
IX, XIII e Portas Delicadas – 
Pranchas II, VI, XVI, XVIII, XX.
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 Alguns desses cortejos, envolvendo a passagem por sobre 
arcos triunfais, se tornariam particularmente célebres, como a entrada 
solene de Jean II com sua rainha Jeanne d’Aubergne, em Paris, em 1350; 
a entrada de Henrique VI, da Inglaterra para a coroação em Paris, em 
1451; o ingresso solene de Carlos V, em Ambères, em 1515 ou, poste-
riormente, a entrada de Felipe I, em Lisboa, em 1581, fato de particular 
interesse ao presente trabalho, e que merecerá menção logo a seguir. 

 No entanto, devido às prodigiosas proporções, o ingresso triun-
fal do Papa Leão X, em Florença, em 1515, será aqui destacado, por 
reunir elementos fundamentais à compreensão de concepções que 
repercutiriam nos trabalhos de ornamentação desenvolvidos em outros 
países, como os que se fariam presentes na talha realizada no Mundo 
Português, quando os retábulos de altares seriam reconfigurados a 
partir das determinações do Concílio de Trento. 

 A construção desses aparatos de honra com materiais menos 
duráveis como a madeira resultaria em realizações efêmeras. Mesmo 
assim, para que atendessem às exigentes expectativas dos encomen-
dantes, seria necessário contar com as concepções e a atuação de 
destacados artistas, conhecedores dos cânones clássicos e das suas 
proporções ideais. 

 Entre o grupo que atuou nos preparativos para a recepção a 
Leão X, o Papa Médici, que retorna a Florença, encontram-se pintores, 
escultores e arquitetos do porte de Domenico e Ridolfo Ghirlandaio, 
com Andrea Feltrini, Domenico Poggini e Francesco Granacci, Andrea 
del Sarto, com Pontormo e Rosso Fiorentino, os Bandinelli, com 
Jácopo Sansovino e Antonio e Bastiano da Sangallo, entre um seleto 
e privilegiado séquito17.

 Para aquele evento, foram planejados e executados diversos 
tipos de aparatos viários efêmeros dos quais, devido ao escopo do 
presente trabalho, se mencionará apenas os arcos de triunfo, distribuí-
dos pelas ruas de Florença, por onde passaria o cortejo que conduziria 
Leão X ao centro do poder da sua cidade natal. Em 1515, os simbólicos 
portais foram posicionados em locais como a Porta a San Pier Gattolini, 
construída a partir de projeto de Andrea Orcagna, por volta de 1330. Na 
ocasião do cortejo, operários da igreja de Santa Maria del Fiore, realiza-
riam uma placa de mármore com os seguintes dizeres: “Leo Primus in 

17.  CISERI, Op. Cit., p. 41.
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Florentina Gente Ex Nobilissima Medicarum Familia Pont. Max. Bononian 
Proficiscens Florentiam Patriam Suam Primum in Eo Honorem [...]”.

 Outros arcos de triunfo seriam posicionados em diferentes 
pontos de Florença, como o arco erguido na Via Maggio, próximo à igreja 
de San Felice in Piazza, de estilo clássico e composto por oito grandes 
colunas imitando o mármore, e por profusa ornamentação. Também 
foram construídos arcos sobre a ponte da Santa Trinita, na Piazza della 
Signoria, na Via del Proconsolo, entre outros locais, tendo sido todos 
ricamente ornamentados segundo modelos clássicos primorosamente 
executados.
Há diversos relatos a respeito de detalhes da produção escultórica 
realizada para essa recepção ao pontífice Médici, dos quais segue um 
trecho transcrito por Luca Landucci18: 

[...] um magnio arco trionfale sopra la via maestra che va alla piazza, el 

quale aveva dinanzi 4 colonne tonde e grandi come quelle di S. Lorenzo, e 

6 colonne piane co’ loro cornicioni e ornamenti; molto belle cose e grandi. 

Andavano alte sopra le case com tante figure di buoni maestri che facevano 

stupire ogniuno19.

 Mesmo sendo essa vasta produção dirigida à construção de 
aparatos viários efêmeros, a concepção, a qualidade do desenho, dos 
materiais, lavra e acabamentos, atingiam o nível da excelência havendo, 
portanto, precedentes quanto a realização de conjuntos escultóricos 
em madeira, em formato de arcos triunfais cujas superfícies se apre-
sentavam impregnadas de vasto repertório ornamental e simbólico 
composto por elementos desenhados e executados segundo os câno-
nes presentes nos modelos da Antiguidade Clássica.

 Essa experiência certamente seria útil quando da transposição 
daquele repertório para a ornamentação dos interiores das constru-
ções religiosas do Mundo Português, constituindo a técnica escultórica 
do entalhe em madeira uma excelente opção, por fornecer artefatos 
leves e facilmente estruturáveis, agradáveis ao toque, aos quais seria 

18. LANDUCCI, Luca. Diario Fiorentino dal 1450 a 1516 continuato da um anonimo fino 
al 1542, a cura di I. del Badia, Firenze, Sansoni, 1894, p. 195-196 apud CISERI, Op. 
Cit., p. 120.

19. [...] um grande arco triunfal sobre a via maestra (principal) que vai até a praça, 
diante do qual havia quatro colunas arredondadas e grandes como as de S. Lorenzo e 
seis pilastras com cornijas e ornamentos, de grande beleza. Projetavam-se acima das 
casas com tantas figuras de bons mestres que impressionaram a cada um. CISERI, 
Op. Cit., p. 120, T.A.
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possível conferir os mais diversos e variados formatos, com as mais 
ousadas projeções, apresentando características convenientes em 
relação ao peso, o que repercutiria em importantes questões, como a 
estabilidade dos conjuntos, além da definição plástica das linhas dos 
ornatos, sendo as suas superfícies, desde que devidamente prepara-
das, favoráveis à aplicação das finíssimas folhas de ouro de 24 quilates, 
matéria-prima que complementaria material e simbolicamente o ciclo 
construtivo da talha dourada que impregnaria de significados simbó-
licos associados à luz divina.

 Com base nessas diretrizes, seriam conferidas aos conjuntos 
retabulares as formas dos arcos triunfais da Antiguidade Clássica com-
pondo as estruturas que se distribuiriam pelos interiores dos templos 
religiosos católicos, posicionadas por detrás das mesas de altar, na 
Ibéria e, no caso do foco deste trabalho, no Brasil, a partir da matriz 
portuguesa, onde, desde a Renascença, os elementos retabulares as-
sumiriam particularidades especificamente lusitanas.

 Na Itália, não se conferiria à madeira, o mesmo valor que rece-
beria na Península Ibérica, onde, a mística do ouro, tanto, pelo elevado 
valor monetário atribuído ao metal, quanto, pela sua resistência à oxi-
dação, tornou-o ideal para representar o incorruptível, sendo associável 
à essência divina. Recobrir todas as superfícies e reentrâncias dos 
relevos escultóricos da talha, faria com que a construção de conjuntos 
escultóricos ibéricos em madeira constituísse investimentos custosos, 
justificando a sua manutenção nos espaços internos dos mais destaca-
dos templos religiosos católicos, por longos períodos. Ocorreriam subs-
tituições em casos de busca por atualizações, segundo as tendências 
estilísticas mais recentes, ou seja, devido a modismos, demonstrando 
o gosto pelo novo que, em muitas situações, ocasiona a destruição de 
significativo patrimônio.

 Entre os antecedentes à transposição dos arcos triunfais para 
os interiores dos templos religiosos católicos portugueses, as ten-
dências ritualísticas desenvolvidas em centros geradores de cultura 
como Roma, atingiriam outras localidades podendo-se destacar no 
Mundo Ibérico, entre os diversos exemplos de cortejos envolvendo a 
construção de efêmeros aparatos de glória, a entrada do rei Felipe I, 
de Portugal (segundo de Espanha), em Lisboa, no ano de 1581, descrita  
em publicação do mestre Guerreiro20: 

20. GUERREIRO, Affonso mestre. Das festas que se fizeram na cidade de Lisboa, na entra-
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O amor natural da patria (serenissimo príncipe) enuolto em hum zelo de 

curiosidade de manifestar suas grandezas por outras partes remotas, me 

deu motiuo a empreender o trabalho de contar por extenso, e notar em 

particular todos os ornamentos, edifícios, e versos de louuores, que fizerão 

na entrada que à S.C.R.M. del Rey D. Philippe Nosso Senhor, e vosso Tio21 

fez na cidade de Lixboa. Os quaes posto que forão grandes, e de faustosas 

pompas, como merecia hum tão insigne Monarca, muito maiores e mais 

de estimar forão os sinaes de amor, que os Portugueses mostrarão na 

solemnidade deste triumpho.

 No capítulo V, o autor descreve os aparatos de arte efêmera 
construídos para a recepção ao rei espanhol, em pleno período de do-
minação sobre Portugal, em sua chegada a Lisboa, envolvendo, entre 
um grande número de estruturas e ornamentos, um aparatoso arco de 
triunfo, formado por dois fórnices contendo arcos encimados por capi-
téis da ordem Dórica, que fingião ser de pedra de cor de claro & escuro 
(...), entre um vasto arsenal de criações especialmente confeccionadas 
para o evento. 

 A tradição portuguesa no trato com a madeira já era reconhe-
cida devido à qualidade atingida na construção das naus e caravelas, 
ou mesmo pela ornamentação goticizante com elementos manuelinos 
presentes na talha realizada na passagem do século XV para o XVI, assim 
como nos conjuntos de elementos emoldurados que nos seiscentos se 
alternariam com painéis pintados. Relatos minuciosos como o da entra-
da do rei Felipe I de Portugal em Lisboa, nos colocam em contato com 
informações relativas à construção em Portugal, de efêmeros aparatos 
de glória, executados em madeira e ornamentados com elementos ex-
traídos da tradição clássica cujos modelos, a partir do desenvolvimento 
da imprensa, seriam divulgados por meio de gravuras produzidas em 
centros internacionais, geradores de tendências estéticas, como Roma 
e Paris, que a partir da Contra Reforma passariam a ser utilizados para 
ornamentar os interiores dos templos católicos:

Continuaua à ordem das colunas & eſtatuas, que atraz fica dito, que ſigni-

ficauão os Reinos & Fortalezas da India, ate as portas da ribeira, por onde 

ſua Mageſtade auia de entrar, ſão esſas portas de ſua natureza dous arcos 

redõdos, ambos iguaes co hum pilar no meio q os diuide, & por eſtarem 

da del Rey D. Philippe primeiro de Portugal. Lisboa: Casa de Francisco Correa, 1581. 
21. O prólogo escrito pelo Mestre Affonso Guerreiro se dirige ao sereníssimo D. Alberto, 

Arquiduque da Áustria e Presbítero Cardeal da Santa Igreja Romana, sobrinho do rei 
D. Felipe I.
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tão acco modados na ſua forma pera a entrada del rei co apparato triũfal, 

nelles ſe fundou todo o ornamento q conuinha [...]. Eſtauão como tenho 

dito neſta porta dous arcos redondos cõ duas colunas no meio & hũa de 

cada parte todas corinthias, os terços debaixo de cada hũa erão pintados 

de bruteſcos, & os dous dos capiteis eram eſtriados de branco e preto, & 

os capiteis e folhagem dourados q tinha de altura 40 palmos, o friſo corria 

por cima dos arcos [...]22.

 Essa vasta experiência no trato com a madeira e outros ma-
teriais pouco duráveis, utilizados para a construção de aparatos efê-
meros em Portugal, seria novamente verificada na faustosa recepção 
oferecida pela cidade de Lisboa, ao herdeiro de Filipe I, D. Felipe II, rei 
de Portugal (terceiro de Espanha), em 1619, que também visitaria outras 
cidades portuguesas (Fig. 3). Esse evento se encontra pormenoriza-
damente descrito no texto escrito por João Baptista Lavanha23, real 
cronista-mor, e ilustrado pelo gravador flamengo Hans Schorkens. Os 
diversos arcos triunfais construídos para a recepção real apresentam 
clara influência Flamenga (Fig. 4), sendo identificáveis tendências orna-
mentais geradas nos Paises Baixos, principalmente por Hans Vredeman 
de Vries, e se encontram presentes em publicações lançadas entre 
1565 e 1568. Esses livros teriam grande importância para a divulgação 
do vocabulário decorativo, especialmente o do chamado Rollwerk.

22. GUERREIRO, Affonso mestre. Op. Cit., Da entrada del Rey em Lixboa - Capitulo XXIII.
23. Viagem da Catholica Real Magestade Del Rei D. Filipe II. N.S. ao Reyno de Portvgal e 

Rellação do Solene Recebimento que nelle se lhe fez S. Magestade a mandou escrever por 
João Baptista Lavanha sev coronista mayor. Madrid: Thomas Iunti Impressor del Rei 
N.S. M.DC.XXII. 

Figura 03. Chegada do rei D. 
Filipe II de Portugal a Lisboa 
em 1619. Vista panorâmica de 
Lisboa a partir do rio Tejo: em 
primeiro plano, o Terreiro do 
Paço, onde se ergueram arcos 
triunfais para a entrada do rei. – 
Fonte: LAVANHA, João Baptista, 
Viagem da Cathólica Real 
Magestade del Rey D. Filipe 
II N.S. ao Reyno de Portugal, 
1622.
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 O declínio das entradas triunfais, a 
partir do século XVII, estaria ligado ao 
aperfeiçoamento das armas de fogo. O 
maior alcance dos projéteis passava a 
representar sérios riscos, conduzindo 
ao desenvolvimento de novas modali-
dades de festejos; restringindo a pre-
sença dos monarcas aos salões da cor-
te, sempre protegidos, em atividades 
que ocorreriam em espaços internos, 
como no caso dos intermezzi, de origem 
florentina, dos ballets de cour, parisien-
ses, das masques inglesas e dos bal-
lets equestres, o que contribuiria para 
a drástica redução do interesse pelos 
ingressos triunfais públicos. 

 As entradas triunfais em honra de 
personalidades políticas se transfor-
mariam em eventos político-religio-
sos, já que, “política e o cerimonial não 
são assuntos separados, um sério e 
outro superficial. Ritual não é a más-
cara da força, mas é em si um tipo de 
poder”24. Desse modo, a progressiva 
cristianização dos rituais de Estado 
e a Christomimèsis25, transformariam 
o triunfo em uma procissão religiosa. 

Essa possibilidade de associação do triunfo à vitória a ser alcançada 
pelos fiéis, estaria na base da escolha das formas dos antigos arcos 
triunfais, como base para a realização dos retábulos de altares exe-
cutados por meio da técnica escultórica do entalhe em madeira, para 
a instalação posterior às mesas de altar, nos interiores dos templos 
religiosos católicos dos Mundos Português e Hispânico.

 Notoriamente atuante no Concílio de Trento, a Companhia de 
Jesus teria um importante papel na elaboração de normas voltadas à 
reforma da igreja, envolvendo particularmente a renovação teológica 

24. CANNADINE, 1987, p. 19, apud CISERI, Op. Cit., p. 5.
25. A imitação do Cristo, pelos monarcas cristãos, que se tornariam os christomimẽtẽs, 

ou “atores” ou “personificadores” de Cristo. KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos 
do rei. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 51.

Figura 04. Arco dos Ovrivez, 
e Lapidários. Construído para 
a recepção do Rei Filipe II de 

Portugal em sua visita à Lisboa. 
In: LAVANHA, João Baptista, 

Viagem da Cathólica Real 
Magestade del Rey D. Filipe 

II N.S. ao Reyno de Portugal, 
1622.
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e litúrgica ligando-se, desse modo, à concepção das linhas que con-
duziriam a uma reconfiguração arquitetônica, influenciando também 
as tendências estéticas que predominariam nas artes plásticas e na 
iconografia. Assim, componentes espaciais que anteriormente apre-
sentavam funções simplesmente decorativas, passariam a abrigar or-
namentação com forte teor simbólico em atendimento às finalidades 
catequéticas que o apostolado na Europa, e principalmente no Novo 
Mundo, exigiria26.

 Alguns fatores conduziriam ao desenvolvimento das estrutu-
ras retabulares, tal como se passou a conhecer após as determinações 
geradas no século XVI, pelo Concílio de Trento. Como antecedente, 
encontra-se a tendência para a exaltação sensorial implementada 
pela Igreja a partir do século VIII, que conduziria a um fenômeno ligado 
ao culto dos mártires e à descoberta de relíquias sagradas o que, à 
época das cruzadas faria com que para a Europa fossem levados os 
mais diversos tipos de fragmentos de corpos e objetos de uso dos 
santos, suficientes para abastecer as igrejas do mundo ocidental. Os 
templos que possuíssem relíquias se tornariam centros de peregri-
nação, propiciando a prosperidade à igreja, a comunidade e a toda a 
região circundante27.

 A elevatio in altum, marcava a apresentação das relíquias com-
ponentes do thesaurum28 de uma igreja, para que pudessem ser vistas e 
tocadas pela comunidade de fiéis e peregrinos, sendo motivo de grande 
orgulho para as comunidades que as abrigavam, que chegavam a inves-
tir elevadas somas na construção de capsas29, de grande elaboração, 
construídas em metais preciosos, ricamente lavrados e ornamentados, 
em trabalhos de ourivesaria eclesiástica, com o objetivo de proteger 
as relíquias a serem expostas30.

 Nem todas as comunidades possuíam recursos para a aquisição 
de relíquias e, nesse caso, precisariam lançar mão de outras estraté-
gias para atrair aos fiéis da região ou aos peregrinos que atravessavam 
países em busca de iluminação, acreditando poder ser favorecidos 
pelo contato direto com aquelas raridades. Assim, desenvolveram-se 

26.  ROCHA ROQUE, Maria Isabel. Op. Cit., p. 14.
27.  Ibidem, p. 39.
28. N.A. O tesouro de uma igreja era constituído pelo seu conjunto de relíquias insig-

nes, sendo motivo de orgulho e um atributo de poder.
29. Caixas.
30.  ROCHA ROQUE, Maria Isabel. Op. Cit., p. 41.
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estruturas verticalizadas, posicionadas por detrás das mesas de altares, 
contendo signos litúrgicos ou simplesmente ornamentais, as quais se 
chamou de retábulos31, inicialmente construídos em placas de metais 
ricamente cinzeladas e engastadas de pedrarias, que seriam expostas 
apenas em dias solenes32.  

31. Retro tábula: atrás da mesa de altar.
32. Ibidem, p. 42. N.A. Natal, Páscoa, Corpus Christi, Dia de todos os Santos, etc.

Figura 05. Altar-mor da Igreja 
de N. Sa. Da Candelária, Itu, 

São Paulo, SP, Brasil. Foto: 
Mozart Bonazzi
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 Posteriormente passariam a ser construídas em placas de ma-
deira ou de pedra, contendo ou não ornamentação e ficando permanen-
temente fixas, assumindo então maiores dimensões e tendo, portanto, 
ampliada a sua complexidade estrutural, tornando-se monumentais na 
passagem do Românico para o Gótico, quando suas linhas apresenta-
riam o predomínio de aspectos arquitetônicos sobre os decorativos. 
Devido às proporções, seria necessário aproximar a mesa de altar das 
estruturas retabulares, ao fundo da abside. Entre os séculos XIV e XV, 
aspectos pictóricos predominariam sobre os arquitetônicos, amplian-
do-se os conjuntos de pinturas e reduzindo-se as estruturas retabulares 
a grandes conjuntos de elementos emoldurados33.

 Após as determinações do Concílio de Trento, as formas dos 
antigos arcos triunfais da Roma Imperial se fariam presentes nos con-
juntos retabulares construídos em madeira no Mundo Português (Fig. 5) 
evocando, mesmo que subliminarmente, um profundo conteúdo simbó-
lico associado à vitória, submetendo-se a partir de então as aspirações 
do fiel a intermediação de um santo, posicionado ao centro da passa-
gem do vitorioso ou daquele que objetivasse superar as vicissitudes da 
vida para atingir a vida eterna. A esse orago caberia conduzir as orações 
do fiel a Deus, intermediando o contato entre o divino e o humano. 

 Os retábulos de altares continham em meio a sua ornamen-
tação, elementos ornamentais de diferentes origens e proveniências. 
Especificamente representativos das diferentes ordens arquitetônicas 
gregas, muitos ornamentos incorporados pela Igreja de Roma, tinham 
origem pagã, e, seriam reinterpretados em diversas culturas e períodos 
históricos. Além desse repertório clássico, seriam constantemente 
desenvolvidos novos tipos de ornatos, em centros especializados na 
renovação e produção de motivos, lançando verdadeiras tendências 
ornamentais, além de Roma e Paris, normalmente geratrizes de novos 
motivos ornamentais, Augsburg e Antuérpia, veiculariam a sua produ-
ção, influenciada pela produção das grandes capitais de Itália e França, 
por meio de material impresso (calco e xilogravuras), que além do baixo 
custo, eram leves e fáceis de transportar, sendo enviadas a diversas 
regiões da Europa e do Novo Mundo, difundindo assim os mais novos 
modismos vigentes no universo da ornamentação.

 De Augsburg, sairiam as novas tendências difundidas na Europa 
e, particularmente, no Mundo Português, principalmente através de 

33. Ibidem, pp. 42-43.
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gravuras provenientes da oficina dos irmãos Joseph e Jean Baptista 
Klauber, e de Antuérpia, por privilégio real, a casa impressora dos irmãos 
Christoffel Plantijn e Jean Moretus, teria exclusividade na distribuição 
de gravuras que difundiriam as novas tendências ornamentais no im-
pério espanhol.     

 Encontram-se no acervo da Biblioteca da Academia das Belas 
Artes de Lisboa, registros relativos a publicações e coleções de gra-
vuras contendo motivos ornamentais que certamente influenciaram a 
ornamentação em Portugal e nas suas colônias, como os mais célebres 
tratados arquitetônicos. Entre os títulos estão obras de Alberti, Arfe e 
Villafañe, François Blondel, Briseux, Diderot, Galli da Bibiena, Jacques 
Lacombe, Le Pautre, Palladio, Pozzo, Scamozzi, Inacio da Piedade 
Vasconcelos, Vitruvio, Vignola, entre muitos outros34. 

 A presença dessas publicações que já à época da sua edição 
circulavam em meios restritos, cria possibilidades para a análise e o 
reconhecimento da origem de diversas entre as tendências ornamen-
tais presentes nas obras realizadas pelos mestres portugueses ou por 
mestres estrangeiros que atuaram em Portugal, a partir do material 
impresso, há séculos disponível naquela importante escola lisboeta 
onde, em muitos casos, se gestaria a reinterpretação dos modelos 
estrangeiros. 

 O estudo das obras dos tratadistas e dos ornamentistas 
pode revelar diversos, entre os tipos de ornamentos que serviram de 
base para a realização da talha entre os séculos XVI e XVIII, no Mundo 
Português e, entre as suas colônias de além-mar, o Brasil. É possível 
associar ocorrências estilísticas a períodos históricos e locais deter-
minados, quando novas combinações de motivos ornamentais, geradas 
em cidades como Roma, Paris, Augsburg e Antuérpia, e, difundidas 
por meio de materiais impressos, chegavam a regiões distantes do 
Continente Europeu, contendo as mais atualizadas tendências estilís-
ticas e ornamentais. 

 A recombinação desse repertório, sem o conhecimento e a pro-
gramação própria de quem sempre conviveu com os cânones clássicos, 
envolveria uma espécie de “representação” dos ornatos, com finalidades 

34. PERICÃO, 1990/92, pp.189-220, apud BONAZZI DA COSTA, Mozart Alberto. A Talha 
Ornamental Barroca na Igreja Conventual Franciscana de Salvador. São Paulo: EDUSP, 
2010, pp. 67-68.  
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simplesmente decorativas e, em muitos casos, sem a base oferecida 
pelo conhecimento de questões pertinentes à simbologia tradicional, 
fazendo com que surgissem, em aparência, conjuntos retabulares se-
melhantes aos lusitanos, mas, certamente diversos, resultantes da 
mescla de erudição e empirismo, característica da civilização brasileira 
em formação. 

 Nesse contexto diversos detalhes formais, fundamentais à 
representação do repertório tradicional ligado à ornamentaria, seriam 
suprimidos, em sínteses geometrizantes resultantes da aplicação de 
princípios das estéticas indígena e africana, somados ao simples des-
conhecimento do desenho de cada ornamento, gerando leituras não 
convencionais dos padrões ornamentais. Some-se a isso a ausência 
de instrução formal ou de sistemas de treinamento, como havia em 
Portugal, aqui, fruto de um esboço rudimentar de implantação de cor-
porações de ofícios mecânicos, não havendo, portanto, regras definidas 
que resultassem na observância de padrões estilísticos.   

Considerações Finais
Não é incomum admirar-se algo sem conhecer a sua origem ou sig-
nificado. A rapidez que marca o contato para com os mais diversos 
tipos de informações, na sociedade contemporânea, pode conduzir à 
superficialidade, principalmente, quando há muito mais a se saber. As 
ocorrências formais na arte e na arquitetura, podem ser vistas como 
uma espécie de materialização do modo de pensar da sua época, ou, 
simplesmente, uma transposição do universo das ideias, de onde se 
originam, para a materialidade, quando se tornam visíveis e palpáveis 
a quem não as concebeu.

 Para tanto, conta-se com os procedimentos técnicos, expres-
sos por meio do domínio sobre os mais diversos tipos de materiais, que 
servirão de suporte. Quantas sintaxes podem estar envolvidas nesse 
processo, quantas épocas, realidades sócio-político-culturais, eco-
nômicas, e, respectivas possibilidades para a concepção, realização e 
difusão de ideias, resultando em estilos e linhas; quantos materiais e 
ferramentas específicas para neles se atuar, quantos diferentes modos 
para utilizá-las e quantas palavras específicas para designar a cada 
um, entre todos os momentos que constituem esse fenômeno que é a 
forma e a sua representatividade.
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 Muitos, podem ser os extratos culturais, artísticos, científicos, 
simbólicos, políticos, religiosos, etc., que se sobrepõe nas diversas 
camadas que constituem um objeto estético. A arte da talha, que é 
arquitetônica, mas também escultórica, se mostrou veículo eficaz para 
a construção de conjuntos escultóricos em madeira ou em outros ma-
teriais, em diversas culturas, países e épocas, em condições de atender 
aos mais improváveis devaneios dirigidos aos domínios da forma. Mas, 
talvez, tenha encontrado na Ibéria, possibilidades diferenciadas e ideais 
para o seu desenvolvimento, tornando-se uma expressão característica 
em Portugal e Espanha.

 É provável que a conferência de formas tradicionalmente asso-
ciáveis à vitória aos conjuntos retabulares ibéricos não se tenha dado 
de maneira aleatória ou acidental. Nada que envolva aspectos formais 
no nível estético e técnico como o atingido nas realizações ibéricas no 
universo da talha dourada poderia ser visto como superficial. Trata-se 
de padrões intencionais, editados com objetivos definidos, nesse caso 
associados à possibilidade de sugestão de vitória a ser atingida pelo fiel, 
que não é completamente livre para a travessar o espaço reservado ao 
vitorioso, mas que deve se submeter ao orago ou santo ao qual o altar 
for consagrado, posicionado exatamente na passagem em arco, e que 
encaminhará as suas súplicas à Deus. A estrutura institucional e o pa-
pel do fiel estão claramente explícitos, assim como um poderoso fator 
subliminar, que apresenta a atrativa possibilidade de transposição do 
tradicional arco, a quem triunfar sobre o mal e atingir a vitória.


