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

Vermilion, Celestial and Mestizo: The São Miguel Paulista Chapel
and the cultural diffusion between São Paulo and Hispanic America

Thais Cristina Montanari
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-UNICAMP)

thmontanari@gmail.com

Resumo
Considerado um dos templos religiosos mais 
antigos da cidade de São Paulo, a Capela de São 
Miguel Arcanjo, localizada na zona leste da cidade, 
possui grande importância histórica e artística. 
Reconstruída em 1622, a Capela fazia parte de 
uma antiga rede de aldeamentos estabelecidos 
pelos missionários jesuítas, ainda no século XVI 
na Capitania de São Vicente. Durante os trabalhos 
de restauro realizados recentemente, em 2007, 
foram encontradas as antigas pinturas parietais 
escondidas embaixo dos altares laterais em ma-
deira, ressignificando a história da Capela e abrin-
do novos caminhos para a análise da produção 
da arte religiosa no contexto da colonização em 
São Paulo, em razão de seu estilo e iconografia; 
além do emprego de determinados pigmentos e 
de mão-de-obra local, majoritariamente indígena 
e mestiça. Desse modo, a partir do aprofunda-
mento dos estudos e das análises historiográficas 
e documentais, será possível analisar os proces-
sos de intercâmbios entre as culturas europeia e 
ameríndia, e apontar para as possíveis redes de 
artes e ofícios as quais integravam o aldeamento 
de São Miguel no período colonial.

Palavras-chave
Arte Colonial; Interculturalidade; Artes e Ofícios; 
América Meridional; São Paulo.

Abstract 
Considered one of the oldest religious temples 
in the city of São Paulo, the Chapel of São Miguel 
Arcanjo, located on the east side of the city, has 
great historical and artistic importance. Rebuilt 
in 1622, the Chapel was part of an old network of 
settlements established by Jesuit missionaries, 
still in the 16th century in the Captaincy of São 
Vicente. During the restoration work carried out 
recently in 2007, the old parietal paintings hidden 
under the wooden side altars were found, giving 
a new meaning to the history of the Chapel and 
opening new paths for the analysis of the produc-
tion of religious art in the context of colonization 
in São Paulo, due to its style and iconography; in 
addition to the use of certain pigments and local 
labor, mostly indigenous and mestizo. Thus, based 
on the deepening of studies and historiographic 
and documentary analyzes, it will be possible to 
analyze the processes of interchange between 
European and Amerindian cultures, and point to 
the possible networks of arts and crafts that were 
part of the aldeamento of São Miguel in the period. 
colonial.

Key Words
Colonial Art; Cultural exchange; Arts and Crafts; 
South America; São Paulo.
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Introdução
Os estudos realizados sobre a Capela de São Miguel Arcanjo desde o 
início do século XX, em sua grande maioria, privilegiaram os aspectos 
arquitetônicos desta edificação, especialmente sua construção em 
taipa de pilão e seu alpendre frontal com corredor lateral. Por vezes, 
estes mesmos estudos também se dedicaram a analisar o trabalho 
de restauro realizado entre 1939 e 1941 pelo recém-criado Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN), coorde-
nado pelo engenheiro-arquiteto Luis Saia, em razão de seu pioneirismo 
nos trabalhos de restauro em São Paulo e no Brasil, e de preservação 
do patrimônio nacional. Apesar de sua reconhecida importância, estes 
estudos muitas vezes apresentam uma visão eurocêntrica e formalista, 
característica deste período em que foram produzidos, sem analisar a 
Capela de São Miguel Arcanjo em sua gênese, trajetória e complexidade. 
Mesmo estudos realizados imediatamente após a descoberta das pintu-
ras parietais durante os trabalhos de restauro em 2007, tendem a seguir 
esta mesma linha formalista, apesar de tal descoberta ressignificar a 
história deste Monumento. Assim, o presente artigo, que se insere como 
um recorte da dissertação de mestrado realizado pela autora1, busca 
desenvolver um panorama das atividades artísticas e construtivas no 
antigo aldeamento de São Miguel, analisando as trocas culturais e suas 
possíveis redes, entre a América hispânica e a América portuguesa; evi-
dentes nos elementos artísticos e ornamentais da Capela de São Miguel 
Arcanjo, a partir do estudo aprofundado sobre as pinturas descobertas.

 Após a fundação da vila de São Paulo de Piratininga com o 
estabelecimento do Colégio dos padres da Companhia de Jesus em 
1554, foram estabelecidos os primeiros aldeamentos régios pelos mis-
sionários jesuítas, conforme o Regimento dado por D. João III a Tomé 
de Souza em 1548. A fundação dos aldeamentos seria uma estratégia 
de ação colonizadora estabelecida pela Coroa, baseado em um regime 
de tutoria, colocando os índios sob a proteção dos jesuítas, exercendo 
importante papel no projeto de colonização portuguesa no Brasil. No 
entanto, não se pode desconsiderar a participação dos indígenas na 
construção destes espaços que, afinal, também eram deles2. Os pri-

1. MONTANARI, Thais Cristina. A Capela de São Miguel Arcanjo em São Miguel Paulista: 
um documento de arquitetura e arte. Dissertação de Mestrado. 2019. Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/Unicamp), 
Campinas.

2. “(...) assim foram por eles considerados, como sugerem as lutas que empreenderam 
por sua manutenção, até o início do século XIX.” CELESTINO DE ALMEIDA, Maria 
Regina. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 
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meiros aldeamentos régios estabelecidos na região entre 1560 e 1580 
foram Barueri, Conceição dos Guarulhos, Pinheiros e São Miguel. Estes 
aldeamentos, por sua vez, faziam parte da administração centrada no 
Colégio jesuítico de São Paulo, que atuava como núcleo das Missões 
na região. O Colégio abrigava a escola onde ensinavam os filhos dos 
portugueses e os indígenas — estes muitas vezes filhos de portugueses 
com índias —, e também as oficinas, a biblioteca, e a botica, que estava 
à serviço tanto dos religiosos quanto da comunidade.

 Tida como marco da fundação do aldeamento de São Miguel3, 
a Capela de São Miguel Arcanjo teria sido construída primeiramente de 
forma precária e rudimentar, sendo posteriormente reconstruída por 
volta de 1620, e finalizada em 1622, conforme a inscrição na verga da 
porta de entrada. A reconstrução da Capela de São Miguel Arcanjo é atri-
buída ao carpinteiro e bandeirante espanhol Fernão Munhoz e ao padre 
secular João Álvares, muito provavelmente empregando mão-de-obra 
indígena e/ou mestiça tanto na construção quanto na ornamentação 
da Capela.

 Visto que a Companhia de Jesus se tornou uma grande força 
política e econômica em São Paulo, especialmente em relação ao mo-
nopólio da mão-de-obra indígena concentrada nos aldeamentos; os 
colonos, juntamente com a Câmara Municipal, empreenderam esforços 
para limitar e eliminar seu poder e influência, até conseguir uma primeira 
expulsão dos padres da Companhia de Jesus da Capitania de São Vicente 
em 1640. Apesar de readmitidos em 1653, os jesuítas não teriam mais ju-
risdição temporal nem espiritual sobre os aldeamentos régios, passando 
a atuar de forma esporádica e extraoficial na assistência espiritual dos 
indígenas cristãos, até a transferência da administração do aldeamento 
de São Miguel para a Ordem Franciscana, entre 1701 e 1716.

 Por volta de 1780, Frei Mariano da Conceição Veloso (1742-1811) 
teria orientado a reforma tida como a mais expressiva da Capela de 
São Miguel Arcanjo4. Esta reforma teria consistido na construção da 

Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 119.
3. Considerando as recomendações do Concílio de Trento, a construção de um templo 

era o que daria início ao seu estabelecimento nas Missões. “O centro do aldeamento 
é o que poderia ser denominado largo da igreja. Realmente, o verdadeiro centro do 
aldeamento é o templo. Naqueles originados pela ação jesuíta, o templo foi sempre 
o primeiro edifício a ser erguido (...)”. PETRONE, Pasquale. Aldeamentos paulistas. 
São Paulo: EDUSP, 1995. p. 227.

4. Conforme registrado na carta de 12 de novembro de 1781, escrita pelo Governador 
da Capitania de São Paulo, Martin Lopes Lobo de Saldana, na qual afirmava que 
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capela lateral, além do altea-
mento da nave, elevando a es-
trutura de taipa de pilão, e a 
abertura de duas janelas acima 
do telhado fronteiro, configu-
rando a espacialidade arquite-
tônica da Capela de São Miguel 
Arcanjo, mantida ainda hoje. 
Outras reformas ocorridas pos-
teriormente, se ocorridas, ao 
menos não foram documenta-
das. Somente a partir de 1926 
temos documentada a chamada 
obra de “Restituição” empreen-
dida pelo Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, que 
interveio nas estruturas da 
Capela, especialmente na tai-
pa, com o encamisamento de 
tijolos de alvenaria, o qual teria 
encoberto, ou destruído, o co-
roamento das pinturas parietais 
encontradas em 2007.

 Dado seu valor histórico e 
artístico, a Capela de São Miguel 

Arcanjo tornou-se um dos primeiros bens tombados pelo IPHAN em 
19385, seguido pelo seu restauro, iniciado no ano seguinte, coorde-
nado pelo engenheiro-arquiteto Luís Saia. Apesar de ter passado por 
algumas obras de reparos e manutenção, e do seu constante estado 
de abandono e depredação ao longo do século XX, a Capela de São 
Miguel Arcanjo ainda hoje preserva parte de seu acervo e decoração 
do período colonial6. Contudo, apenas em 2007, durante a realização 

Frei Mariano da Conceição Veloso era superior da aldeia de São Miguel há algum 
tempo, e que não poderia assumir como Comissário dos Terceiros da vila de Itú por 
precisar “completar o grande serviço q.‘ tem feito na referida aldeia, reedificando-a, 
arruando-a, e findar a obra da Igreja”. ARQUIVO Público do Estado de São Paulo. 
Documentos interessantes para a história e costumes de São Paulo. v. 43, São Paulo: 
Imprensa Oficial, 1903. p. 390.

5. Número do Processo: 0180-T-38; Livro Belas Artes: Nº inscr. 219, vol. 1, f. 038, 
21/10/1938; Livro Histórico: Nº inscr. 109, vol. 1, f. 020, 21/10/1938.

6.  A Capela de São Miguel Arcanjo ainda preserva, além de sua construção em taipa de 
pilão, parte da sua decoração do período colonial, como as imagens, a pia batismal, 
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dos trabalhos de restauro, se passou a 
conhecer o que seria o meu elemento 
de maior importância histórica e artís-
tica: as pinturas parietais escondidas 
embaixo dos altares laterais da nave 
principal (Fig. 1). Além destas pinturas, 
durante o restauro também foram en-
contradas e recuperadas as pinturas 
do altar da capela lateral; e foram en-
contrados vestígios de policromia na 
nave central e na sacristia, levantando a 
hipótese de que a Capela de São Miguel 
teria sido inteiramente pintada durante 
o período colonial.

 As pinturas parietais da Capela 
de São Miguel Arcanjo simulam um 
retábulo de talha em estilo nacional-
-português7; apresentando colunas 
torsas, ornatos fitomórficos (folha-
gens e cachos de videiras), além dos 
capitéis com volutas. Em todo o espaço 
adjacente da pintura retabular, temos 
pinturas em padrões semelhantes a brutescos8, predominando os de-
senhos em branco com contornos em preto sob o fundo em vermelho. 
Na parte interna do camarim e arco, temos pinturas de sol, lua, estrelas 
e nuvens espirais preenchendo os espaços adjacentes, além do sol 
como resplendor (Fig. 2). Este mesmo modelo retabular é predominante 
em outras igrejas paulistas do mesmo período, de gênese jesuítica e 
também de outras ordens religiosas, a exemplo dos retábulos laterais 
da igreja de Nossa Senhora do Rosário do Embu; os da antiga igreja do 
Pátio do Colégio dos Jesuítas em São Paulo; da igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, a matriz de Itanhaém; e do antigo altar da fazenda Piraí, 
em Itú, hoje parte do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

o armário e altar da sacristia, o alpendre em L, as pinturas do forro, e a grade de 
comunhão com imagens antropomorfas talhadas em jacarandá. 

7. De acordo com a classificação feita por SMITH, Robert. A Talha em Portugal. Lisboa: 
Livros Horizonte, 1962, p. 49-89.; ou “estilo nacional” conforme nomenclatura mais 
recente.

8. A pintura de brutesco se baseia numa composição de uma sequência de formas 
vegetalizadas, geralmente folhas de acanto enroladas ou delgadas, a partir de um 
elemento central, podendo ter a ocorrência de flores, festões, mascarões ou outros 
elementos zoomorfos de forma harmônica e simétrica.
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Desse modo, se constata a predomi-
nância do modelo retabular de estilo 
nacional-português, muito provavel-
mente difundidos na região pela oficina 
do Colégio jesuítico de São Paulo. 

 Outros elementos artísticos e or-
namentais da Capela de São Miguel 
Arcanjo evidenciam tanto a utilização 
da mão-de-obra local, quanto a presen-
ça de um repertório iconográfico euro-
peu, reinterpretado por estes artífices 

treinados nas oficinas. As figuras cariátides talhadas nas extremidades 
da grade de comunhão, se destacam pela sua evidente mão-de-obra 
indígena ou mestiça (Fig. 3). Estas figuras femininas se misturam com 
elementos fitomórficos em seu corpo e base, e apresentam vestígios 
de policromia. Contudo, os modelos destas cariátides, assim como os 
entalhes presentes nos batentes das portas e janelas, e as pinturas 
do teto da capela lateral (Fig. 4) e do armário da sacristia (Fig. 5) da 
Capela de São Miguel, seriam derivados do repertório das grotescas 
europeias.9 Ademais, o mesmo estilo pictórico presente nestas pinturas 
também está presente nas igrejas da Espanha e de Portugal, e da Ruta 
de la Plata na América hispânica, aparecendo como complementos 
de áreas adjacentes, a exemplo da igreja de Pitumarca, no Peru e a 
da ermida de Belén, em Liétor, na Espanha, cujas pinturas seriam do 
século XVIII; igualmente observáveis na ornamentação do armário da 
sacristia da Capela de Carapicuíba - SP, e na pintura do teto da capela 
do Sítio Santo Antônio em São Roque - SP, entre outras capelas e igrejas 
paulistas do mesmo período. Contudo, apenas as análises formais não 
são suficientes para compreender as relações de mediação entre as 
culturas europeia e ameríndia.

9. De acordo com Serge Gruzinski, o repertório dos grotescos italianos teria se dissemi-
nado por toda a Europa, sobretudo na Península Ibérica, privilegiando as metamor-
foses e hibridações presentes no pensamento do Renascimento. Por conseguinte, 
este repertório chegou e se disseminou nas Américas no período colonial pelos mis-
sionários em seus processos de evangelização. Em contato com o mundo indígena, 
a hibridação deu lugar à mestiçagem, nos termos do autor. GRUZINSKI, Serge. O 
pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 193.; sobre as grotes-
cas, ver também: DACOS, Nicole. “Da liberdade à ordem e do jogo ao símbolo: vida 
e morte das grotescas” [in] MARQUES FILHO, Luiz Cesar (org.). A fábrica do antigo. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2008.
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 Os Colégios jesuíticos, além de possuírem suas escolas, igrejas 
e boticas, também possuíam suas ricas bibliotecas, as quais possuíam 
tratados de arquitetura e de perspectiva, tratados de medicina e farma-
cologia, e livros de emblemas. Tanto os livros de emblemas quanto as 
imagens de gravuras, avulsas ou incorporadas aos livros, foram larga-
mente utilizadas para a evangelização dos ameríndios, e também para 
as produções artísticas realizadas pelos artífices indígenas e mestiços 
orientados pelos missionários nas oficinas dos Colégios, aldeamentos 
e reduções (no caso da América hispânica). Em vista disso, por meio 
destas gravuras e livros, se faz evidente a ocorrência de circulação de 
imagens e símbolos de corpos celestes10.

 A presença da iconografia celeste do sol, lua e estrelas nas 
pinturas parietais da Capela de São Miguel Arcanjo, pode tanto estar 
relacionada à correspondência simbólica de Cristo (o sol), de Nossa 
Senhora (a lua) e os santos (as estrelas) na arte euro-cristã, possivel-
mente retiradas de livros de emblemas como Mundus Symbolicus de 
Filippo Picinelli, cujo Livro I é dedicado ao tema dos astros; e também 
o livro La Philosophie des Images Enigmatiques (1694), do jesuíta Claude-
François Menestrier (1631- 1705), que possui um repertório de emblemas 
advindo, sobretudo, da cosmografia11. Por outro lado, o emprego das 

10. ALMEIDA MARTINS, Renata Maria de.  “Veredas de Luz. A imagem do sol, da lua e 
das estrelas e a arte dos emblemas nas Missões Jesuíticas, da Amazônia à Argentina” 
[in] MELLO, M. (org.). Belo Horizonte: Ed. UFMG.  no prelo.

11. Ibidem.
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imagens de constelações, do sol e da lua tornaria o trabalho de evange-
lização menos penoso, visto que estas imagens já seriam conhecidas 
e carregadas de significados para a cultura indígena, estabelecendo 
relações entre o imaginário católico e as crenças indígenas pré-co-
loniais12. Isto posto, estes motivos celestes presentes nas pinturas 
parietais da Capela de São Miguel estariam mais ligados a um duplo 
signo destas imagens, do que a uma expressão indígena autóctone13; 
contemplando, com efeito, tanto a cultura cristã europeia, quanto as 
culturas ameríndias.

 A representação pintada sugerindo a ilusão de um altar fixo 
de talha, tal qual as encontradas na Capela de São Miguel Arcanjo, é 
bastante recorrente em Portugal, denominados de “retábulos fingidos”, 
e também na Espanha, os “retablos simulados”, entre os séculos XVI e 
XVIII. A mesma prática também foi recorrente na América hispânica, 
porém, com suas devidas especificidades.

 Na região da Ruta de la Plata – atual território da Bolívia e do 
Chile –, ainda se preservam algumas capelas e igrejas com todo o seu 
interior ornamentado com pinturas murais de repertório iconográfico 
cristão, como o juízo final, os sacramentos, a paixão de Cristo, e a re-
presentações do céu e do inferno14. As pinturas com padrões têxteis, 
brutescos e grotescas também são recorrentes, bem como a mistura 
destes repertórios. Entre as igrejas desta região que ainda preservam 
suas pinturas em fragmentos ou integralmente, podemos citar as igre-
jas de San José de Soracachi, Santiago de Curahuara de Carangas, e 
Copacabana de Andamarca, no atual território da Bolívia; San Andrés de 
Pachama e Natividad de Parinacota, no atual território do Chile. No atual 
território do Peru, especialmente nas regiões de Cusco e de Arequipa, 
também se encontram numerosos exemplares, como as igrejas de San 
Juan de Pitumarca, San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, San Pablo de 
Cacha, e Huaro, para citar alguns exemplos.

12. PLÁ, Josefina.  El Barroco Hispano-Guaraní. Assunção: Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Assunción/Editora Intercontinental, (s/d), p. 43.

13. Como defendido em: KOK, Glória. “A presença indígena nas capelas da Capitania de 
São Vicente (Século XVII)” [in] Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 45- 73, 
out. 2011. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/
view/19732/13847. Acesso em: 08 mar. 2019.

14. Sobre as representações do céu e do inferno na pintura mural andina, Cf. COHEN-
-APONTE, Ananda. Heaven, Hell, and Everything in Between. Murals of the Colonial 
Andes. Austin: University of Texas Press, 2016.
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 Assim, ao mesmo tempo em que se buscava recriar o decoro 
e o esplendor do interior das igrejas europeias por meio das pinturas 
murais, estas também eram utilizadas como ferramenta para a cate-
quização e fixação da doutrina cristã entre os indígenas, sobretudo em 
localidades menos centrais em que a presença religiosa era esporádi-
ca15. Esta é uma hipótese a ser considerada em relação às pinturas da 
Capela de São Miguel Arcanjo, dado que neste aldeamento os padres 
eram apenas visitadores, sem residência fixa.

 As semelhanças entre as pinturas da Capela de São Miguel e 
as das igrejas da região da Ruta de la Plata, não se limitam ao possível 
uso de mão-de-obra local, no aspecto simbólico das iconografias e 
suas funções catequéticas; sendo as semelhanças igualmente notá-
veis em relação aos pigmentos utilizados nestas pinturas.  De acordo 
com o relatório das análises laboratoriais dos pigmentos das pinturas 
da Capela de São Miguel, concluiu-se que os pigmentos utilizados nas 
pinturas parietais são derivados principalmente de material mineral, 
predominando o pigmento vermelho — uma mistura do vermelho de 
chumbo (Pb3O4) e do sulfeto de mercúrio (HgS), conhecido como ver-
melhão. A mesma mistura de pigmentos vermelhos também foram 
identificados nos altares de talha da igreja de Nossa Senhora do Rosário 
no Embu (São Paulo), além de outros pigmentos minerais16. As análises 
dos pigmentos das pinturas murais das igrejas dos séculos XVII e XVIII 
da antiga Ruta de la Plata também apontaram o uso do vermelhão nas 
pinturas das seguintes igrejas: Curahuara de Carangas, Nuestra Señora 
de Copacabana de Andamarca, San José de Soracachi, e San Andrés de 
Pachama17. Desse modo, fica evidente que o vermelhão figurava entre os 
materiais que circularam entre as Américas, sendo largamente utilizado 
na pintura andina, possivelmente provenientes das Minas de cinábrio de 

15. CORTI et al. La Pintura Mural de Parinacota en el Último Bofedal de la Ruta de la 
Plata. Arica: Edición de Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés y Centro de Es-
tudios del Patrimonio Universidad Adolfo Ibañez, 2013, p. 27.

16. PECORARO SCHAEFER, Ana Lúcia. Estudos analíticos das técnicas e materiais histó-
ricos da Igreja Nossa Senhora do Rosário do Embu - Por um plano de conservação. 2000. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 130-131.

17. Cf. RÚA, Carlos et al. “Raman Identification of Pigments in Wall Paintings of the Co-
lonial Period from Bolivian Churches in the Ruta De La Plata” [in] Conservation Sci-
ence in Cultural Heritage, [S.l.], v. 17, p. 117-137, mar. 2018. Disponível em: <https://
conservation-science.unibo.it/article/view/7945>. Acesso em: 25 jan. 2019; TOMA-
SINI, Eugenia et al. “Characterization of pigments and binders in a mural painting 
from the Andean church of San Andrés de Pachama (northernmost of Chile)” [in] 
Heritage Science (2018) 6:61. Disponível em: <https://heritagesciencejournal.sprin-
geropen.com/articles/10.1186/s40494-018-0226-x>. Acesso em 25 jan. 2019.
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Huancavelica, no Peru, ou ainda de outras minas de regiões próximas, 
como Guamanda, no Peru, e das montanhas de Quíndio, na Colômbia, 
que também foram exploradas entre os séculos XVII e XVIII18.

 De acordo com Gabriela Siracusano, cidades como Cusco, 
Potosí e Charcas teriam sido os maiores centros provedores deste 
tipo de material até o início do século XVIII, evidenciando a circulação 
de pigmentos minerais e vegetais como resinas, óleos, auripigmento, 
vermelhão, pau-Brasil, etc., entre as oficinas jesuíticas de Moxos e 
Chiquitos19, onde estes pigmentos eram processados por aprendi-
zes indígenas se utilizando de pedras ou tacanas20. Assim, é bastante 
provável que o pigmento vermelho usado na Capela de São Miguel, 
bem como na igreja de Nossa Senhora do Rosário no Embu, não fosse 
produzido localmente21.

 Uma evidência deste circuito pode ser notada por meio dos 
inventários dos Colégios Jesuíticos, conforme os estudos de Eliane 
Fleck e Roberto Poletto, que constataram a presença de mercúrio nos 
inventários da botica do Colégio Jesuítico de Córdoba22. Contudo, não 
sendo possível a análise de inventários do antigo Colégio de São Paulo, 
temos apenas a hipótese de que o Colégio pode ter sido um receptor 
deste tipo de material mineral proveniente da América hispânica, di-
fundindo o uso deste pigmento pela vila de São Paulo.

 Dada a carência de mão-de-obra especializada em São Paulo, 
os indígenas versados em ofícios eram muito valorizados pelos jesuí-
tas e pelos colonos. Assim, os ofícios especializados também inte-
gravam as relações culturais e sociais nos aldeamentos, como a car-

18. “The source of cinnabar in America were the Huancavelica mines in Peru, which 
were already exhausted in the eighteenth century, but other mines near Guamanga 
in Peru and in the Quindío Mountains in Colombia were also exploited”. TOMASINI, 
Eugenia et al. Op. Cit., p. 7.

19. “(...) polvos azules, albayalde, oropimente, resinas, aceites, abalorios de distintos 
colores llamados chaquiras, bermellón, “colores finos del Perú”, ‘encomiendas de 
Cuzco de colores’, magno, bol arménico, Palo de Brasil, todos ellos junto a un con-
junto de imágenes y lienzos de diferentes advocaciones”. SIRACUSANO, Gabriela. El 
poder de los colores: de lo material a lo simbólico en las prácticas cuturales andinas: 
siglos XVI-XVIII. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica, 2005, p. 107.

20. SIRACUSANO, Gabriela. Op. Cit., p. 157.
21. Visto que o mercúrio não é minerado no Brasil.
22. DECKMANN FLECK, Eliane C.; POLETTO, Roberto. “Os colégios e boticas da Com-

panhia de Jesus como centros de formação intelectual e de difusão da cultura cientí-
fica na América platina setecentista” [in] AMANTINO, M.; DECKMANN FLECK, E. C.; 
Engemann, C. (orgs.). A Companhia de Jesus na América por seus colégios e fazendas. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2015, p. 171.
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pintaria, ferraria, olaria, entre outros, compondo, assim, um conjunto 
de operários e artífices23. Também é preciso se considerar que, um 
dos modos de circulação das técnicas, materiais e modelos a serem 
seguidos e (re)interpretados pelos indígenas aprendizes – geralmente 
se utilizando de modelos provenientes de gravuras europeias, espe-
cialmente as gravuras flamengas, ou imagens de livros impressos24 
–; teria se dado pela transferência de artistas europeus, trabalha-
dores, mestres e indígenas, de uma Missão a outra, buscando uma 
maior eficiência e economia de tempo e energia. Desse modo, era 
frequente a circulação de trabalhadores previamente instruídos ou 
com experiência em Missões anteriores na organização das oficinas 
recém-fundadas ou reconstituídas.

 Ademais, com as incursões dos paulistas nas missões jesuíti-
cas do Guairá (região do Paraguai), ao retornarem ao planalto traziam 
consigo índios músicos, carpinteiros, escultores, pintores, entre ou-
tros ofícios; previamente convertidos pelos jesuítas espanhóis destas 
Missões. Estas habilidades aprendidas com os jesuítas, juntamente com 
suas tradições pré-coloniais, estabeleceram relações de um intenso 
intercâmbio entre as culturas europeia e ameríndia, observáveis na 
cultura material25, nas construções e na talha retabular. A isto somam-
-se as redes entre os aldeamentos e Colégios jesuíticos da Capitania 
de São Vicente, as redes de trocas comerciais estabelecidas tanto 
pelos jesuítas quanto pelos colonos, com as demais capitanias e com 
a América espanhola. A região do Rio da Prata fez parte de um intenso 
intercâmbio comercial com São Paulo. Desse modo, as semelhanças 
notadas entre as pinturas murais das igrejas andinas e aquelas presen-
tes na Capela de São Miguel Arcanjo, podem, ao menos em parte, serem 
assim compreendidas.

23. FERNANDES, Eunícia. Futuros outros: homens e espaços: os aldeamentos jesuíticos e a 
colonização na América portuguesa. Rio de Janeiro: Contra Capa. 2015, p. 58.

24. BAILEY, Gauvin Alexander. Art of Colonial Latin America. Londres: Phaidon, 2005, 
p. 257.

25. Como os diversos artefatos cerâmicos encontrados nas prospecções arqueológicas 
realizadas na região do Guairá e também na Capela de São Miguel e seu entorno. A 
partir da análise material é possível identificar redes de produção e distribuição de 
artefatos cerâmicos. Contudo para melhor compreensão das dinâmicas destas redes 
é necessário um estudo à parte. Sobre a cultura material encontrada nos trabalhos 
arqueológicos da região do Guairá, Cf. PARELLADA, Claudia Inês. “Arte em missões 
jesuíticas no Guairá (1610-1631): entrelaçando arqueologia, antropologia e arquite-
tura” [in] Memoria Del 56.º Congreso Internacional de Americanistas. v. 3 Arte. Sala-
manca: Ediciones Universidad Salamanca, 2018. pp. 369 - 378.
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Considerações Finais
Apesar dos jesuítas não mais possuírem jurisdição temporal e espiri-
tual no aldeamento de São Miguel no período em que provavelmente 
as pinturas parietais e demais elementos decorativos da Capela foram 
feitos26, é notável a importância e a influência exercida pelos religiosos 
da Companhia de Jesus naquela localidade e sua região, visto que os 
jesuítas, além de fundadores da vila de São Paulo de Piratininga, esta-
beleceram os aldeamentos e treinaram os índios em ofícios, além de 
continuarem produzindo modelos artísticos por toda a Colônia. Também 
é preciso se considerar que parte dos indígenas presentes em São Paulo 
eram provenientes das reduções jesuíticas do Paraguai, previamente 
convertidos e treinados em ofícios, trazidos pelas bandeiras paulistas. 
Assim, a sociedade colonial paulista se constituiu pelos intercâmbios 
entre portugueses, espanhóis, paulistas e paraguaios, e os diversos 
povos ameríndios trazidos de uma região à outra. Por conseguinte, as 
relações entre estes diversos agentes sociais também constituíram 
uma sociedade etnicamente e culturalmente miscigenada.

 A partir do estudo e análise aprofundado destas pinturas parie-
tais e os demais elementos artísticos e ornamentais da Capela de São 
Miguel Arcanjo, foi possível constatar como a Capela e o aldeamento de 
São Miguel se inseriram no contexto colonial paulista, notadamente em 
relação às trocas culturais, aos fazeres artísticos e aos diversos atores 
sociais ali presentes. Desse modo, considerando as especificidades 
do contexto de colonização do planalto paulista no qual o aldeamento 
se insere; buscamos analisar como teriam se dado os processos de 
intercâmbio cultural e de mediação entre indígenas, mestiços e missio-
nários, especialmente os jesuítas nas Missões da América Espanhola e 
da América Portuguesa. Conforme avançamos em nossa pesquisa, ficou 
cada vez mais evidente o estabelecimento de algumas redes, mesmo 
algumas menos explícitas, que necessitam de aprofundamento em 
pesquisas futuras.

 As diversas semelhanças constatadas entre a Capela de São 
Miguel e algumas capelas e igrejas da América hispânica e da Europa, 
podem demonstrar que São Paulo, ao menos artisticamente, não se 
encontrava isolada no Planalto. A dimensão destas trocas culturais 
se evidencia pela difusão do uso do vermelhão, pigmento derivado do 
mercúrio, identificado nas pinturas da Capela de São Miguel, e também 

26. Em nossos estudos, estimamos que as pinturas parietais tenham sido feitas entre 
1678 e 1714, ou entre 1691 e 1714. MONTANARI, Thais. Op. Cit., p. 95. 
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nas pinturas murais das capelas da América hispânica da Ruta de la 
Plata, podendo se estabelecer uma rede entre as duas Américas colo-
niais. Esta mesma rede seria reforçada pelo comércio entre São Paulo 
e Paraguai, por meio dos caminhos terrestres ou pelo Atlântico até os 
portos de Assunção e de Buenos Aires; além da circulação de colonos, 
indígenas e missionários, que traziam consigo objetos, medicamen-
tos, livros e conhecimento científico. Isto posto, os Colégios jesuíticos 
certamente também atuaram como centros difusores destes objetos 
e conhecimentos.

 As pinturas parietais da Capela de São Miguel Arcanjo, por se 
tratarem de obras necessariamente realizadas in loco — diferentemente, 
por exemplo, de uma obra de talha que poderia ser realizada em um 
local e transferida para outro —, e por serem obras realizadas dentro 
de um contexto específico como o dos aldeamentos, aparecem como 
documento de uma relação mediadora entre as culturas europeia e 
ameríndia. Estas pinturas, portanto, podem ser consideradas como 
documento de uma reflexão e interpretação de um sistema decorativo 
criado nos aldeamentos jesuíticos, transculturada a partir de referên-
cias globais, notadamente euro cristã, e perspectivas locais; executa-
das por mãos de artífices indígenas e mestiços, e dirigidas a um público 
majoritariamente indígena e mestiço.

 São Paulo, por muito tempo considerada pela historiografia 
tradicional, como uma vila “rústica” e isolada, e com uma arte e arqui-
tetura colonial tidas por muito tempo como “irrelevantes”, se mostra 
aqui como uma vila social e culturalmente complexa, ao ponto de se 
tornar exemplo de uma característica social da América portuguesa.


